
 

 

ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Купріянчик Ірини Петрівни 

на тему «Науково-методологічні засади формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування  та охорони 

навколишнього середовища 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи.  

Як наслідок нераціонального землекористування та постійного 

нерегульованого антропогенного навантаження, відбуваються негативні зміни 

екологічного стану земель, відповідно, є необхідність пошуку можливостей 

використання землі, які б мінімально стримували економічний розвиток, 

забезпечуючи його довгострокову перспективу на основі стійкої екологічної 

бази. 

Зокрема, це стосується аграрного сектора економіки, в якому 

використовується значна частина земель України. Активізація експортно-

орієнтованої моделі його розвитку далеко не завжди супроводжується 

впровадженням ефективних екологобезпечних  механізмів використання 

сільськогосподарських земель. Оцінювання рівня екологічної безпеки 

землекористувань  та  землеволодінь може бути  дієвим чинником пошуку 

балансу між зростаючим попитом людства на продукцію сільського 

господарства та екологічну безпеку життєдіяльності. З цього погляду 

дисертаційна робота Купріянчик І.П.  є актуальною, оскільки містить пропозиції 

щодо вирішення проблеми формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань. 

Актуальність дослідження Купріянчик І.П підтверджується зв’язком   

роботи з науковими програмами, планами, темами: Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Новітня концепція створення 

цифрового Атласу вартості земель України – інструменту регулювання ринкових 

земельних відносин і просторового розвитку» (ДР № 0118U000291, 2018-

2020 рр.) та Інституту землекористування НААН України: «Розробити науково-

прикладні засади удосконалення системи землеустрою в Україні» 

(ДР № 0118U007117, 2019-2020 рр.), «Розробити науково-методичні засади 

землеустрою недержавних сільськогосподарських підприємств» 

(ДР № 0118U007110, 2019-2020 рр.). 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Обґрунтованість та достовірність основних наукових положень дисертації, 

одержаних результатів, висновків та рекомендацій підтверджується 



 

 

використанням загальнонаукових, теоретичних та спеціальних методів 

дослідження. 

Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій базуються на використанні чинних нормативно-правових актів 

Обґрунтованість результатів дослідження, їх практичну цінність засвідчує також 

апробація на міжнародних науково-практичних конференціях.  

Відтак, основні наукові положення, що виносяться на захист, є 

обґрунтованими та відповідають сформульованій меті й завданням дослідження. 

Висновки та рекомендації відповідають її змісту, є логічним завершенням 

проведених досліджень. 

 

Новизна наукових положень та висновків, сформульованих у 

дисертації.  

Найбільш значимими для теорії і практики економіки 

природокористування науковими положеннями, висновками і рекомендаціями, 

які характеризуються науковою новизною, є:  обґрунтування методології 

організаційно-економічного забезпечення екологобезпечного аграрного 

землекористування, складовими елементами якого є концептуальні положення, 

методичний інструментарій функціонування механізму, а також методичний 

підхід до оцінки екологічної безпеки, що є основою для обґрунтування 

стратегічних пріоритетів залежно від рівня та можливих загроз і ризиків цій 

безпеці.  
Прикладний характер має запропонований компенсаційний механізм 

відшкодування збитків спричинених технологічними обмеженнями у 

використанні земель сільськогосподарського призначення, що передбачає 

зниження податкового навантаження на землевласника (землекористувача) через 

коригування нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення з урахуванням негативного економічного ефекту від цих обмежень. 

Варті уваги методичні підходи до оцінювання рівня екологічної безпеки 

аграрного землекористування, який, на відміну від існуючих, на основі 

комплексного аналізу сукупності критеріїв та індикаторів, а також їх нормування 

відповідно до оптимальних значень, дає змогу визначити можливості захисту від 

екологічних загроз та ризиків землекористування з урахування асиміляційного 

потенціалу агроекосистем; підхід до формування структури організаційно-

економічного механізму екологобезпечного аграрного землекористування, яку, 

на відміну від традиційного уявлення, систематизовано за чотирма 

взаємопов'язаними інструментальними блоками: організаційним, економічним, 

регуляторним та землевпорядним; модель функціонування системи планування 

екологобезпечного використання та охорони сільськогосподарських земель, яка 

базується на обґрунтуванні взаємодії внутрішньогосподарської і державної 

системи планування землекористування та дає можливість узгодити заходи з 



 

 

регулювання земельних відносин і раціональної організації територій із 

заходами стратегічного та екологічного управління. 

Мають науково-практичну значимість підходи до землевпорядного 

забезпечення екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, що 

передбачають запровадження еколого-господарського зонування земель 

сільськогосподарського призначення та розвитку інституту обмежень у їх 

використанні; інституціональна модель гармонізації екологічних і економічних 

інтересів суб’єктів аграрного землекористування, яка передбачає ідентифікацію 

конфлікту цих інтересів та запровадження інструментарію його ліквідації через 

розвиток формальних і неформальних інститутів регулюючого впливу у сфері 

земельних відносин; напрями економічного стимулювання розвитку 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань; методичні 

підходи до еколого-господарського зонування земель сільськогосподарського 

призначення, що дають змогу регламентувати режими аграрного 

землекористування виходячи з територіально-галузевих прогнозів, 

асиміляційного потенціалу та природних властивостей агроекосистем шляхом 

визначення обмежень у використанні земель, а також встановленні допустимих 

параметрів господарської діяльності та обов'язків щодо вчинення певних дій в 

результаті цих обмежень. 

 

Практична цінність результатів дослідження полягає у розроблені 

теоретичних та методичних положень логічно доведених до рівня конкретних 

пропозицій, придатних для впровадження в практику під час  формування 

екологобезпечного аграрного землекористування.  

Практичні пропозиції можуть бути використані для розроблення заходів із 

підвищення еколого-економічної ефективності використання земель 

сільськогосподарського призначення.  

Науково-методичні підходи автора до оцінювання рівня екологічної 

безпеки аграрного землекористування було використано у практичній діяльності 

Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Результати 

наукових досліджень щодо землевпорядного забезпечення організації 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

використовуються у діяльності ВГО «Спілка землевпорядників України» при 

реалізації природоохоронних заходів та в процесі громадського контролю за 

використанням та охороною земель. Інформаційні та аналітичні матеріали 

автора було використано в науковій та експериментальний діяльності Інституту 

землекористування НААН, а також науково-дослідній роботі Державної 

установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України». Теоретичні результати та практичні рекомендації дисертаційного 

дослідження задіяно в навчальному процесі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 



 

 

Повнота викладення у наукових працях наукових положень, 

висновків, рекомендацій сформульованих у дисертації.  

Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 34 наукових 

працях, у т. ч. у 2 колективних монографіях, 1 посібнику, 24 статтях у наукових 

фахових виданнях України з економіки, з яких 15 – у виданнях інших держав та 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних та 7 тез 

наукових доповідей. 

За кількістю публікацій у відкритому друку, рівнем наукових видань, в 

яких вони були представлені, повнотою викладення положень дослідження всі 

вимоги МОН витримані.   

 

Оцінка змісту дисертації. Дисертація Купріянчик І.П. складається з 

анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 438 сторінок. Робота містить 42 

рисунки, 62 таблиці, 12 додатків. 

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність теми, розкрито ступінь 

дослідження проблеми, вказано вчених, на результати наукових досліджень яких 

спирається здобувач; відображено зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами; сформульовано мету, об'єкт, предмет і завдання; вказано 

використані методи дослідження; обґрунтовано наукову новизну одержаних 

результатів, їх теоретичне та прикладне значення, вказано особистий внесок 

автора, апробацію результатів роботи, наукові публікації, структуру і обсяг 

дисертації. 

У першому розділі дисертаційної роботи автором визначено, що аграрне 

землекористування є об’єктом, на який поширюються функції виробничо-

господарської діяльності і в той же час процесом формування та експлуатації 

агроекосистем із сукупністю природних компонентів, який повинен спиратися 

на природні закони землеробства з урахування асиміляційного потенціалу 

території, що визначається рівнем екологічної безпеки. Зважаючи на це, автором 

запропоновано власний підхід до визначення сутності екологобезпечного 

аграрного землекористування як процесу використання земель в аграрному 

секторі економіки, за якого забезпечується запобігання небезпеки для здоров’я 

людини, попередження погіршення екологічного стану агроекосистем та 

деградації земельних ресурсів, а також їх стійкість до екологічних загроз та 

ризиків.  

Також, автором розкрито ключові природно-адаптаційні детермінанти, 

спрямовані на забезпечення процесу формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань. За допомогою наукового TRID-підходу 

охарактеризовано сутність інтересів та інструментів захисту від загроз та ризиків 

екологічної безпеки аграрного землекористування в процесі задоволення цих 

інтересів. Здобувачем, визначено, що диференціація інтересів суб'єктів 

аграрного землекористування зумовлює ситуації неможливості добровільно їх 



 

 

узгодити, що своєю чергою створює передумови формування нових інститутів. 

При цьому лише ефективно діюче інституціональне середовище здатне 

врахувати інтереси всіх суб’єктів землекористування через створення певних 

режимів  використання обмежених земельних ресурсів з достатнім рівнем 

регулювання. Відповідно до наведених положень, сформовано інституціональну 

модель гармонізації екологічних і економічних інтересів суб’єктів аграрного 

землекористування. В основу цієї моделі автор закладає взаємодію суб’єктів 

аграрного землекористування з метою подолання протирічь в рамках реалізації 

взаємопов’язаних функцій суспільства і землекористувача (землевласника) з 

метою задоволення екологічних та економічних інтересів.  

У другому розділі  дисертації, автором запропоновано методологію 

організаційно-економічного забезпечення екологобезпечного аграрного 

землекористування базувати на системному підході та принципах об'єктно-

орієнтованого моделювання, тобто розглядати цей процес на основі окремих 

взаємопов’язаних «модулів».  Представлений методологічний підхід до 

організаційно-економічного забезпечення екологобезпечного аграрного 

землекористування, складовими елементами якого є концептуальні положення, 

методичний інструментарій функціонування механізму, а також методичний 

підхід до оцінки екологічної безпеки, базисом якого є комплексний аналіз 

сукупності критеріїв та індикаторів, які найбільш повно характеризують 

екологічні ризики та загрози землекористуванню з урахування асиміляційного 

потенціалу агроекосистем.  Автор зазначає що, запропонована методика оцінки 

екологічної безпеки аграрного землекористування шляхом ранжирування 

регіонів країни за інтегральним індексом чи окремими критеріями 

(індикаторами) дає змогу класифікувати їх за рівнями якості земель, їх 

деградації, антропогенного впливу та екодеструктивного навантаження на землі. 

Вказане дозволить виявити максимально чутливі до несприятливого 

екологічного впливу регіони, які передусім потребуватимуть допомоги та 

попередження і ліквідації екологічних загроз і ризиків з метою реалізації довго- 

та короткострокових планів щодо екологобезпечного аграрного 

землекористування як на державному так і на локальному рівнях. 

У третьому розділі дисертаційної роботи, проведені автором дослідження 

дали змогу встановити ряд закономірностей трансформації 

сільськогосподарських угідь, що відбуваються в Україні: руйнування великого 

товарного аграрного виробництва, зменшення площі сільськогосподарських 

угідь, при цьому відслідковується чітка тенденція до підвищення розораності 

сільськогосподарських земель, зміна складу і структура угідь 

сільськогосподарського землекористування, що, зокрема, спричинили надмірну 

парцеляцію земельних масивів. Це дало підстави стверджувати, що зазначені 

обставини обумовлюють необхідність забезпечення сталого використання 

земель сільськогосподарського призначення, що передбачає організацію 

оптимальної структури земельного фонду, впорядкування угідь та сільських 



 

 

територій загалом, впровадження екологічно і економічно обґрунтованих 

сівозмін. Відповідні цілі досягаються саме в процесі реалізації землевпорядних 

заходів. 

Здійснена комплексна еколого-економічна оцінка земельних ресурсів 

засвідчила, що невдала реалізація земельної реформи та інтенсивне 

антропогенне навантаження на угіддя призвели до низки екологічних ризиків і 

загроз для процесу сільськогосподарського землекористування, відповідно,  

зроблено висновок про необхідність формування екологобезпечного 

сільськогосподарського землекористування. 

Застосування удосконаленого методичного підходу до оцінювання рівня 

екологічної безпеки аграрного землекористування дало змогу диференціювати 

регіони України залежно від значення інтегрального індексу цієї безпеки. 

У четвертому розділі дисертаційної роботи удосконалено структуру 

організаційно-економічного механізму формування екологобезпечного 

сільськогосподарського землекористування, що передбачає систематизацію його 

елементів. Запропонований механізм налічує на відміну від традиційного 

уявлення, систематизовано за чотирма взаємопов'язаними інструментальними 

блоками: організаційним, економічним, регуляторним та землевпорядним. 

Запропоновано схему застосування інструментів організаційно-економічного 

механізму екологобезпечного сільськогосподарського землекористування, що 

передбачає їх диференціацію залежно від результатів оцінки екологічної безпеки 

аграрного землекористування. Відповідно до цільових пріоритетів визначається 

система інструментів і важелів, які забезпечують реалізацію відповідних заходів 

та  функціональних орієнтирів, спрямованих на усунення негативних відхилень 

від оптимальних індикаторів. 

Обґрунтовано напрями економічного стимулювання розвитку 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, які базуються на 

диференціації ставок земельного податку, преференційних ставок мита, 

страхових тарифів, схем відшкодування кредитів, дотацій залежно від рівня 

екологічної безпеки аграрного землекористування. Реалізація визначених 

напрямів стимулювання дасть змогу нівелювати дисбаланс між екологічними та 

економічними показниками господарської діяльності землекористувача шляхом 

прямого чи опосередкованого покриття економічних втрат внаслідок 

забезпечення належного рівня екологічної безпеки. 

Запропоновано науково-методичний підхід до моделювання розвитку 

екологобезпечного аграрного землекористування, який передбачає аналіз 

критеріїв екологічної безпеки, що базується на принципах закону лімітуючого 

фактора Лібіха та оптимуму Парето. Це дало змогу встановити лімітуючий 

критерій для кожного досліджуваного регіону, який суттєво обмежує 

можливості підвищення рівня екологічної безпеки аграрного землекористування. 

У п’ятому  розділі встановлено, що забезпечення ефективної 

сільськогосподарської діяльності та гарантування екологічної безпеки аграрного 



 

 

землекористування можливе тільки шляхом досягнення консенсусу серед різних 

груп процесу використання та охорони земель. Виходячи з цього автором 

розроблено модель функціонування системи планування екологобезпечного  

використання та охорони сільськогосподарських земель, яка базується на 

обґрунтуванні взаємодії внутрішньогосподарської і державної системи 

планування землекористування на основі послідовної декомпозиції 

планувальних заходів, як за управлінськими рівнями  так і за функціями 

управління. Удосконалено науково-практичні підходи до землевпорядного 

забезпечення екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, що 

передбачають запровадження еколого-господарського зонування земель 

сільськогосподарського призначення та розвиток інституту обмежень у їх 

використанні. 

Обґрунтовано необхідність розвитку інституціонального середовища 

встановлення обмежень у використанні земель сільськогосподарського 

призначення в контексті забезпечення екологічної безпеки аграрного 

землекористування. Крім, того автор зазначає, що компенсація вартості 

земельної ділянки чи недоодержаного доходу відповідно до земельного 

законодавства України застосовується лише у випадку тимчасового чи 

постійного вилучення земельної ділянки або вчинення протиправних дій третіх 

осіб. При цьому достатньо опрацьовані методика розрахунку та механізм цієї 

компенсації. Проте у випадку з технологічними обмеженнями аграрного 

землекористування спостерігається значне зниження економічної ефективності 

через негативний економічний ефект від цих обмежень. Враховуючи це, автор 

пропонує компенсаційний механізм відшкодування збитків спричинених 

технологічними обмеженнями у використанні земель сільськогосподарського 

призначення, що передбачає зниження податкового навантаження на 

землевласника (землекористувача). Цей механізм передбачає коригування 

нормативної грошової оцінки  земель сільськогосподарського призначення, як 

бази оподаткування, враховуючи негативний економічний ефект технологічних 

обмежень. 

Таким чином, аналіз змісту дисертації та опублікованих праць дає право 

стверджувати про достатню аргументованість та обґрунтованість висновків та 

пропозицій викладених автором. 

Зміст дисертації викладено українською мовою з дотриманням наукового 

стилю.  

Дисертація повною мірою відповідає паспорту спеціальності 08.00.06 – 

економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Зміст 

автореферату ідентичний дисертації і розкриває її основні положення. За 

обсягом, структурою, оформленням автореферат відповідає вимогам МОН 

України. 

 



 

 

Зауваження щодо змісту дисертації та дискусійні положення. 

Відзначаючи в цілому достатній рівень наукових здобутків дисертанта, 

обґрунтованість одержаних результатів і практичне значення дисертаційної 

роботи, варто відмітити, що деякі положення носять дискусійний характер, що 

зумовлює висловити наступні зауваження та побажання: 

1. Пропонуючи інституціональну модель гармонізації екологічних і 

економічних інтересів суб’єктів аграрного землекористування (с. 87-

88), автору до інструментарію ліквідації конфлікту інтересів ватро було 

б віднести і формування національної стратегії екологобезпечного 

використання земельних ресурсів.  

2. Формуючи логічно-смислову схему нормативно-правового 

забезпечення формування екологобезпечних аграрних землеволодінь та 

землекористувань (с. 96) доцільно було б врахувати Закон України 

«Про оцінку впливу на довкілля», який регламентує господарську 

діяльність, зокрема і на землях сільськогосподарського призначення. 

3.  Потребує обґрунтування диференційний підхід до застосування 

інструментарію організаційно-економічного механізму формування 

екологобезпечного аграрного землекористування у розрізі областей  

(регіонів), (с.247). 

4.  Дещо дискусійними є рекомендації щодо  фінансової підтримки 

(дотацій) землекористувачів залежно від рівня екологічної безпеки їх 

аграрного землекористування. 

5.  Обґрунтовуючи землевпорядний аспект, на місцевому рівні управління, 

ієрархічної структури планування використання та охорони 

сільськогосподарських земель окрім Схеми землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання  та  охорони земель громад (с. 

311) варто було б врахувати Комплексні плани просторового розвитку 

територіальних громад, Генеральні плани населених пунктів, детальні 

плани територій, які є новими видами землевпорядної документації. 

 

 

 

Загальний висновок.  

Викладені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи. Дисертація Купріянчик Ірини Петрівни на тему «Науково-

методологічні засади формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань» виконана на актуальну тему, отримані результати в достатній 

мірі обґрунтовані й достовірні, поставленні мета і завдання дослідження 

вирішені. Опубліковані автором наукові праці та автореферат повністю 

відображають основні положення змісту дисертації. За змістом, науково-

прикладною сутністю і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам 

МОН та  Порядку присудження наукових ступенів» затвердженого постановою  



 

 

 


