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1. Актуальність теми дисертації. Відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України від 

21.06.2018 р. «Про національну безпеку» одним із фундаментальних національних інтересів 

України є: інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий,  

правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних, взаємовигідних відносин з іншими 

державами. Саме тому, одним з основних завдань з досягнення поставлених цілей,  

є формування ефективної та дієвої системи державного управління (публічного 

адміністрування), здатної до впровадження системних і послідовних рішень, підпорядкування 

усіх завдань зовнішньої та внутрішньої політики держави у відповідність вимогам членства 

України в Європейському Союзі та НАТО, зокрема ефективного землекористування  

оборони, як однієї з основних вимог євро-атлантичної інтеграції України. 

Ефективне управління землями оборони сприяє формуванню, підготовці  

та підтриманню у належній бойовій готовності Збройних Сил України та інших військових 

формувань (розміщення військових частин, установ та інших об’єктів, проведенні навчань  

та ін.); розроблення, виробництво і вдосконалення озброєння і військової техніки  

(розміщення випробувальних полігонів та ін.); створення запасів матеріальних ресурсів 

мобілізаційного резерву, збільшенню сукупного валового доходу країни.  

Саме тому питання ефективної організації й функціонування землекористування 

оборони у сфері є актуальними і привертає увагу широкого кола  науковців різних галузей 

науки, що вказує на важливість піднятої проблеми та актуальність обраного напряму 

дослідження. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дисертаційне дослідження проводилося в межах науково-

технічної програми Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління» управління «Напрями розвитку та механізми формування економіки  

і екології землекористування в умовах нових земельних відносин» (номер державної 

реєстрації 0111U006654), в якій здобувачем сформовано поняття та сутність 

землекористування оборони, розроблено класифікацію типів (підтипів) землекористування 

оборони. 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею,  



в якій здобувачем розроблено та обґрунтовано наукові положення, методичні підходи  

та практичні рекомендації щодо еколого-економічних засад формування землекористування 

оборони. Це дозволило з нових позицій розкрити теоретико-методологічні положення, 

висновки і пропозиції, які є науковим доробком здобувача. Із наукових праць, опублікованих 

у співавторстві, в дисертаційному дослідженні використано лише ідеї та положення,  

що є результатом особистих досліджень. 

Здобувачем особисто: розроблено класифікацію землекористування за функцією 

використання земель та інших природних ресурсів для військових полігонів, яка включає 

чотири рівні загроз; набула подальшого розвитку система інформаційного забезпечення 

формування та функціонування землекористування оборони, яка включає підсистему оцінки 

земель, інших природних ресурсів і майна; підсистему відомчого і державного моніторингу 

землекористування; підсистему відомчого і державного земельного кадастру; набула 

подальшого розвитку типізація землекористування залежно від рівня загроз у сфері оборони 

країни, зокрема, землі під військовими базами, полігонами розподілено на чотири групи:  

група А включає землі оборони об’єктів високого рівня загроз; група Б включає землі  

оборони об’єктів з середнім рівнем загроз; група В включає землі оборони об’єктів з малим 

рівнем загроз; група Г включає землі оборони 27 об’єктів з дуже малим рівнем загроз; 

розширено значення коефіцієнта екологічної стабільності та балу антропогенного 

навантаження земельних угідь й земель за функціональним використанням в контексті 

екологічної безпеки залежно від рівня загроз військових об’єктів; удосконалено підходи  

до оцінки економічної ефективності землекористування оборони, де ефективність змін  

в структурі та режимі землекористування характеризує вартість землекористування,  

що визначається за методикою нормативної грошової оцінки земель 

Представлені наукові положення щодо наукової новизни є ґрунтовними  

i не викликають заперечень. Усі положення наукової новизни логічно співвідносяться  

із визначеними завданнями дослідження. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій . Базові положення дисертації обґрунтовано 

посиланнями на наукові праці українських та закордонних вчених, на  основі яких 

запропоновано власні теоретичні та практичні рішення. 

Достовірність висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації, базується  

на науковій методології і застосуванні сучасних прийомів проведення досліджень. Новизна 

отриманих наукових результатів дослідження підтверджена відповідною апробацією  

на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Узгодження об’єкту  

і предмету дослідження, мети і завдань, коректне використання автором методів наукового 

пошуку стало підґрунтям отримання тих результатів досліджень, що виносяться на захист  



та містять наукову новизну і мають практичне значення. Зміст дисертації відображає  

її основні положення відповідно до структурної побудови та логічної схеми викладення 

матеріалу. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Вперше: надано авторське 

визначення екологічного забезпечення землекористування оборони; визначено, що в межах 

системи землекористування оборони України формуються оборонно-безпекові відносини,  

які складається з матеріальних і духовних елементів та є сукупністю воєнних, економічних, 

соціальних, екологічних та морально-політичних відносин у сфері оборони; розроблено 

логічно-змістовну модель критеріїв та показників ефективності інноваційної діяльності  

в сфері землеустрою, яка включає: економічну, науково-технічну, екологічну, соціальну, 

бюджетну ефективність інноваційної діяльності у сфері землеустрою; розроблено 

концептуальні засади розвитку сфери інноваційної діяльності в системі землеустрою,  

що передбачають напрями вирішення та здійснення програмних заходів щодо визначених 

проблем. 

Удосконалено: сутність землекористування оборони, яке, на відміну існуючого, 

сформовано як багатофункціональне землекористування із складними суспільними, 

економічними, екологічними, соціальними та правовими відносинами щодо використання 

землі та інших природних ресурсів; методологічні основи еколого-економічного 

обґрунтування формування землекористування оборони в контексті екологічної безпеки, 

зокрема, модель методологічного процесу розподілу земель оборони за цільовим  

і функціональним використанням, в якому розподіл земель залежно від правового режиму 

землекористування доповнено за ступенем еколого-економічного ризику; методологічні 

аспекти формування землекористування оборони, як складного процесу щодо визначення 

багатоаспектності земельних відносин та багатофункціональності використання і охорони 

земельних та інших природних ресурсів, притаманні просторове поєднання окремих 

земельних ділянок з різними функціями, об’єднання різних функцій щодо однієї земельної 

ділянки, але розділених в часі та інтеграція усіх функцій, що властиві земельній ділянці  

в часовому проміжку (логічно-смислова модель формування землекористування оборони); 

класифікацію землекористування, як наукової структуризації землекористування, в межах 

спеціального типу землекористування (оборони) для підвищення ефективності управління 

землекористуванням та 26 диференційованого встановлення обмежень у використанні  

земель та інших природних ресурсів, запропоновано виділити вибілено сім підтипів 

землекористування; напрями інституціонального забезпечення формування і функціонування 

землекористування оборони в контексті екологічної безпеки, які включають удосконалення 

земельного законодавства; створення системи зонування земель за типами (підтипами) 

землекористування; системи обмежень у використанні земель та інших природних ресурсів; 



системи державного обліку земель та земельних ділянок; система землеустрою  

та землевпорядкування; класифікацію типів (підтипів) землекористування, яка включає:  

тип землекористування загальновійськового призначення з відповідними двома підтипи;  

тип землекористування спеціального призначення землекористування з відповідними  

п’ятьма підтипами. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Результати 

наукових досліджень А. Ю. Мельничука вперше реалізовано в навчальному процесі 

Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», 

зокрема при викладанні дисципліни «Наукові основи землеустрою та землевпорядкування»,  

в частині розроблення тематики «Поняття та сутність землекористування оборони в Україні». 

Управлінням нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання 

та розпорядження нерухомого майна і земель прийнято пропозиції щодо системного підходу 

до економічного та правового регулювання земельних відносин у сфері землекористування 

оборони. Крім того, Інститутом землекористування НААН було враховано результати 

дисертаційного дослідження науково дослідній роботи «Послуги з виконання комплексу 

науково-дослідних робіт, а саме розроблення експериментальних проектів землеустрою щодо 

приватизації земель публічного акціонерного товариства «Обухівське», та щодо організації 

території земельних часток (паїв), меж охоронних зон особливого режиму використання 

земель, сформованих за проектом» (номер державної реєстрації 0118U005519). 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 12 наукових працях, з яких  

5 статей у наукових фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому  

виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу, 6 тез наукових доповідей. 
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землекористування оборони. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена  

90-річчю економічної освіти в Харківському національному аграрному університеті імені 

В. В. Докучаєва, м. Харків, 3–4 жовтня 2019 року: тези доповіді. Харків, 2019. С. 244–247. 

11. Мельничук А. Ю. Особливості ведення державного земельного кадастру в системі 

Міністерства оборони України. Фінансово-економічний розвиток України в умовах 



трансформаційних перетворень: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів,  

28 квітня 2020 року: тези доповіді. Тернопіль, 2020. С. 84–87. 

12. Мельничук А. Ю. Актуальні проблеми екологізації землекористування оборони 

України. Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції:  

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Миколаїв, 20–22 травня 2020 року:  

тези доповіді. Миколаїв, 2020. С. 64–67. 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дослідження обговорено і схвалено на: Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, присвяченій 120-річчю Національного 

університету біоресурсів і природокористування України та дню землевпорядника  

в Україні «Земельні ресурси України і сучасна землевпорядна наука» (м. Київ, 2018 р.);  

V Всеукраїнській інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти  

розвитку економіки в умовах Євроінтеграції» (м. Миколаїв, 2018 р.); Всеукраїнській  

науково-практичній конференції «Проблеми регулювання земельного ринку в Україні: 

інституціональні, економічні, екологічні» (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 90-річчю економічної освіти в Харківському національному 

аграрному університеті імені В. В. Докучаєва (м. Харків, 2019 р.); ІІ Міжнародній  

науково-практичній конференції «Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень» (м. Львів, 2020 р.); VІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції» 

(м. Миколаїв, 2020 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Мельничука Андрія 

Юрійовича на тему: «Формування землекористування оборони в контексті екологічної 

безпеки» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено конкретне 

наукове завдання, а саме обґрунтування, що стратегічне просторове планування, 

організаційно-економічні аспекти якого обґрунтовані економічно та екологічно  

та акцептовані місцевими жителями, є ефективним інструментом територіально-просторового 

розвитку громади, що має важливе значення для галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від  

12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку  

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації А. Ю. Мельничука компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 



– доктора економічних наук, професора Курильціва Романа Михайловича, 

професора кафедри кадастру територій Національного університету «Львівська політехніка»; 

– кандидата економічних наук, доцента Кришеник Надію Іванівну, сертифікованого 

інженера-землевпорядника Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична  

та інжинірингова компанія «Роксал». 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Мельничука  

Андрія Юрійовича дисертація на тему: «Формування землекористування оборони в контексті 

екологічної безпеки» рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій 

вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» та спеціальності 051 «Економіка». 
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