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Актуальність теми дослідження 

Зміни в аграрному секторі України, пов’язані з трансформацією економічної 

системи країни після 1991 року, спричинили низку специфічних проблем 

аграрного природокористування в зонах ризикованого землеробства. 

Лишившись фактично без державної опіки та підтримки, агровиробники, що 

використовують меліоровані землі, переважно не мали змоги забезпечувати 

утримання й функціонування відповідних агротехнічних споруд. Це призвело 

до їх руйнування на значних площах та викликало зміни у спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва на раніше меліорованих землях. Своя 

специфіка притаманна і змінам в аграрному природокористуванню у гірських 

районах, де втрата вагомої державної підтримки й перехід переважно до 

сільськогосподарської діяльності у межах особистих селянських господарств 

також призвели до змін сільськогосподарської спеціалізації, підриву 

економічної конкурентоспроможності аграрного сектору. У всіх типах зон 

ризикового землеробства при цьому посилилися екодеструктивні процеси. 

За таких умов виникає необхідність використання наявних резервів 

агроресурсного потенціалу через повернення у продуктивний господарський 

оборот земель, які були виведені у 90-х роках минулого століття внаслідок 

глибокої затяжної стагнації сфери сільськогосподарського виробництва. В 

першу чергу це стосується сільськогосподарських угідь в зоні осушення та 

зрошення, де руйнація внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд 

фактично зробила ці землі непридатними для використання у 

відтворювальному процесі. Знизилася також ефективність використання 

сільськогосподарських земель на гірських територіях. Саме в зоні осушення, 
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зрошення та гірських територій отримання очікуваного економічного ефекту 

від здійснення процесу сільськогосподарського виробництва залежить не лише 

від комплексу агрохімічних та агротехнічних заходів, а й від масштабів 

агролісомеліорації та укріплення агроландшафтів, що вимагає раціоналізації 

аграрного природокористування на даних територіях. Виходячи з умов ведення 

сільськогосподарського виробництва та еколого-економічних характеристик 

сільськогосподарських земель зони осушення, зрошуваного землеробства та 

гірських територій, ці зони значною кількістю вчених відносяться до зони 

ризикового землеробства, тому на порядку денному перебуває розробка 

сучасних теоретико-методичних підходів до формування механізмів 

раціоналізації аграрного природокористування в цих зонах. 

У цьому контексті дисертаційне дослідження, об’єкт якого - процеси 

удосконалення механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні 

ризикового землеробства, а предмет - теоретичні, методичні та прикладні 

положення щодо вдосконалення механізму раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні ризикового землеробства в умовах децентралізації 

влади й реформи місцевого самоврядування, безумовно є актуальним для 

економічної науки і своєчасним для практики. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційне дослідження автора виконувалося як складова частина 

наукових досліджень Державної установи «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 

за темами: «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування» 

(номер державної реєстрації 0116U007935) та «Соціоекологічні імперативи 

розвитку сільських територіальних громад» (номер державної реєстрації 

0116U007936), у межах яких здобувачем обґрунтовано фундаментальні засади 

та структурні елементи фінансово-економічного механізму раціоналізації 

аграрного природокористування в зоні осушення, розроблено систему методів 
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та інструментів стимулювання процесів раціоналізації аграрного 

природокористування з урахуванням наслідків децентралізації влади. 

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,  

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення, висновки й рекомендації, сформульовані у 

дисертаційній роботі, є обґрунтованими та достовірними, відповідають 

основним постулатам економіки природокористування та теорій сталого 

розвитку й інституціоналізму, сучасних концепцій аграрного 

природокористування та розвитку сільських територій. Обґрунтованість 

наукових положень, результатів і висновків роботи забезпечує використання 

(залежно від завдань, що вирішуються) сучасних загальнонаукових і 

спеціальних економічних методів досліджень, застосування економіко- 

статистичних методів, прийомів канонічного аналізу тощо, використання 

вагомої за обсягами інформаційної бази. 

Використання аксіоматичного, економіко-статистичного методів, методу 

канонічного аналізу, а також системного аналізу дало можливість отримати 

результати, які мають певне значення для теорії економічного регулювання 

аграрного природокористування та практики стимулювання процесів 

ощадливого й збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу у 

зоні ризикового землеробства. Достовірність отриманих результатів також 

пояснюється опрацюванням здобувачем значного статистичного масиву даних, 

які стосуються структури посівних площ, охорони земель та використання 

органічних і мінеральних добрив, застосування сидератів, а також зрушень в 

інституціональній структурі користування зрошуваними та осушеними 

угіддями. 

Здобувач у процесі досліджень використовував офіційні дані Інституту 

охорони ґрунтів України, Державної служби статистики України, Державної 

казначейської служби України, департаментів агропромислового розвитку 

обласних державних адміністрацій. Опрацювання значної кількості праць 
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вітчизняних та іноземних вчених дало можливість розкрити сутність базових 

категорій, сформулювати принципи раціоналізації аграрного 

природокористування та виявити інституціональні передумови формування 

механізму стимулювання покращення еколого-економічних характеристик 

використання сільськогосподарських земель в зонах ризикового землеробства. 

Основні результати досліджень, отриманих в результаті написання 

дисертаційної роботи, підтверджуються обробкою значного статистичного та 

фактологічного матеріалу, що дає підстави стверджувати про їх достовірність 

та обґрунтованість. 

Основні ідеї, висновки та рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, 

пройшли апробацію на 5 міжнародних й всеукраїнських науково- практичних 

конференціях, де автором висвітлювалися основні положення проведеного 

дослідження. 

 

Повнота викладу наукових положень, висновків і пропозицій в наукових 

фахових виданнях 

Основні результати дисертаційного дослідження достатньо повно викладені 

у 14 опублікованих протягом 2016-2018 років наукових працях загальним 

обсягом 5,6 друк. арк. (3,9 друк. арк. належить особисто автору). У доробку 

здобувача 9 статей у наукових фахових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз (з них 4 одноосібних), 5 публікацій 

апробаційного характеру. Опублікування результатів дисертації відповідає 

вимогам, які передбачені наказом МОН України від 17.10.2012 р. № 1112 (зі 

змінами). 

 

Наукова новизна та практичне значення результатів дослідження 

У дисертаційній роботі отримано результати, які відзначаються науковою 

новизною. Зокрема, здобувачем вперше розроблено механізм раціоналізації 

аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства. В.В.Савчук 

також удосконалив методичні підходи до узагальнюючої оцінки ефективності 

раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення, фінансово-
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економічний механізм раціоналізації аграрного природокористування, 

інструментарій стимулювання раціоналізації аграрного природокористування в 

зоні осушення на транскордонних територіях. 

У дисертаційній роботі набули подальшого розвитку наукові розробки, які 

стосуються структуризації аграрного природокористування, систематизації 

принципів його раціоналізації, аргументації інституціональної природи 

виникнення виснажливого типу аграрного природокористування, 

обґрунтування напрямів раціоналізації аграрного природокористування для 

відповідних зон ризикового землеробства (осушення, зрошення, гірські 

території). 

Теоретичну цінність та прикладну спрямованість має розробка здобувачем 

механізму раціоналізації аграрного природокористування, який базується на 

комплексі інституціональних передумов (імплементації інституту 

сільськогосподарського дорадництва, формуванні об’єднань землевласників та 

землекористувачів, створенні фінансових фондів відтворення 

сільськогосподарських угідь, інституціоналізації публічно-приватного 

партнерства), які формують набір форм, інструментів та методів процесу 

раціоналізації (с. 157-166), що в підсумку дозволить забезпечити необхідні 

структурні зрушення у сфері сільськогосподарського виробництва та 

позитивним чином вплине на еколого-економічну ефективність використання 

агроресурсного потенціалу. 

Незважаючи на те, що у деяких дисертаційних дослідженнях 

запропоновано комплекс показників оцінки ефективності аграрного 

природокористування, здобувач в даній царині економіки 

природокористування отримав результати, які дають можливість виявити 

найбільш детермінуючі чинники, що впливають на еколого-економічні 

характеристики сільськогосподарських угідь у зоні ризикового землеробства. 

Зокрема, ним удосконалено методичні підходи до узагальнюючої оцінки 

ефективності раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення на 

основі використання методів канонічного аналізу, які дозволили 
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параметризувати основні взаємозв’язки між вибраними групами факторів та 

канонічним відкликом, що дало можливість показати як впливає на зміну 

різних характеристик ефективності комплексного використання агроресурсного 

потенціалу застосування сидератних добрив, оптимізація структури 

сільськогосподарських угідь та підвищення результативності функціонування 

малих і середніх форм аграрного бізнесу (с. 123-133). Використання такого 

методичного апарату дає можливість впорядкувати численні взаємозв’язки між 

еколого-економічними та виробничо-технічними складовими аграрного 

природокористування, щоб сформувати підґрунтя для прийняття управлінських 

рішень щодо застосування механізмів раціоналізації використання природно- 

ресурсного потенціалу в зоні осушувальних меліорацій. 

Невисокий на сьогодні рівень ефективності заходів щодо раціоналізації 

аграрного природокористування пояснюється відсутністю надійних джерел 

фінансування конкретних природоохоронних заходів як в секторі 

сільськогосподарських підприємств, так і в секторі сільських домогосподарств. 

Тому своєчасною є розробка здобувача, яка удосконалює фінансово- 

економічний механізм раціоналізації аграрного природокористування в зоні 

осушення (с. 166-175), виходячи з потенційних можливостей наповнення 

фінансових фондів за рахунок частини рентної плати за спеціальне 

використання природних ресурсів та можливостей залучення іноземних 

інвестицій в рамках реалізації проектів міжнародного співробітництва. Такий 

механізм, на думку здобувача, має охоплювати комплекс інструментів 

наповнення фінансових фондів, методів фінансування конкретних заходів щодо 

відтворення та охорони осушених земель, а також відповідних джерел 

фінансування природоохоронних робіт. В умовах децентралізації саме 

формування місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища 

здатне забезпечити нову якість політики відтворення природних ресурсів та 

умов. 

Прикметною рисою дисертаційної роботи є обґрунтована аргументація 

здобувача щодо необхідності посилення впливу фіскальних, фінансово-



7

 

кредитних та інституціональних стимулів на процеси аграрного 

природокористування в зоні ризикового землеробства. Квінтесенцією чого 

виступає удосконалення інструментарію стимулювання раціоналізації 

аграрного природокористування в зоні осушення на транскордонних територіях 

(с. 176-188), який включає три групи стимулів (інституціональних, бюджетно- 

податкових та кредитно-майнових), використання яких в сукупності дасть 

можливість забезпечити отримання синергетичного ефекту від застосування 

комплексу природоохоронних та природооблаштувальних заходів. 

В дисертації процеси аграрного природокористування не зводяться лише до 

землекористування, а охоплюють й інші природні ресурси. У зоні ризикового 

землеробства повноцінне ведення сільськогосподарського виробництва є 

неможливим без належного залучення водних ресурсів у відтворювальний 

процес, а також здійснення комплексу агролісомеліоративних заходів, що 

дозволяє забезпечувати належний водно-повітряний режим та упереджувати 

природоруйнівні процеси у господарському освоєнні земельно- ресурсного 

потенціалу. Запропонований В.В.Савчуком авторський концепт щодо 

структуризації складових аграрного природокористування (с. 29). Згідно з ним 

такими складовими виступають господарське освоєння земельно- ресурсного 

потенціалу, сільськогосподарське водокористування, меліоративні заходи, а 

також охорона земель, наочно демонструє те, що землекористування є 

складовою аграрного природокористування. 

Отримання еколого-економічного ефекту від раціоналізації аграрного 

природокористування є можливим за умови неухильного дотримання 

комплексу принципів, які визначають основні пріоритети господарського 

освоєння агроресурсного потенціалу та підбір механізмів фінансового 

забезпечення їх реалізації. У дисертації отримали подальший розвиток 

теоретичні підходи до систематизації принципів раціоналізації аграрного 

природокористування, які базуються на необхідності дотримання вимог з 

відновлення докризової сільськогосподарської спеціалізації, міжнародних 

природоохоронних конвенцій і торгово-економічних утворень, збереження 
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продовольчої спрямованості сільгоспвиробництва, дотримання прийнятного 

рівня еколого-економічної збалансованості господарського освоєння 

агроресурсного потенціалу (с. 44-47). Дотримання перерахованих принципів 

дозволить поступово уникати прецедентів виснажливого аграрного 

природокористування, зокрема через упередження проявів посилення надмірної 

енергетичної спрямованості сільськогосподарського виробництва 

(гіпертрофоване збільшення посівної площі ріпаку, а також кукурудзи на зерно, 

що спрямовується на експорт для подальшої переробки на біоетанол). 

Слід також виділити здійснену здобувачем аргументацію 

інституціональної природи виникнення виснажливого типу аграрного 

природокористування в Україні, яка побудована на встановленні певної 

сукупності детермінованих взаємозв’язків між інституціональними 

обмеженнями й інституціональними пастками, надмірною уніфікацією 

фінансово-економічного забезпечення природоохоронних проектів і 

виникненням господарських перекосів в аграрному природокористуванні (с. 48- 

50), що підтверджує доцільність поглиблення процесів інституціональної 

трансформації економічних відносин щодо залучення природно-ресурсного 

потенціалу зони ризикового землеробства у відтворювальний процес, яка 

переорієнтовує діяльність природокористувачів в площину дотримання 

природоохоронних індикаторів, які закладені у відповідних директивах 

Європейського Союзу та визначені Цілями сталого розвитку, затвердженими 

ООН. 

Певною прикладною цінністю відзначається пункт новизни, що набув 

подальшого розвитку, який представлений обґрунтуванням напрямів 

раціоналізації аграрного природокористування для відповідних зон ризикового 

землеробства (осушення, зрошення, гірські території) і базується на врахуванні 

відмінностей природно-ресурсних та виробничо-технічних передумов 

здійснення сільськогосподарського виробництва в окремій зоні (с. 143-157). 

Саме наявність відмінностей між окремими зонами має виступати передумовою 

диференціації регуляторних впливів на природокористувачів, які 
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використовують меліоровані землі та працюють на гірських територіях. 

Певною мірою обґрунтовані В.В.Савчуком напрями раціоналізації аграрного 

природокористування для окремих зон ризикового землеробства забезпечують 

таку диференціацію. 

Практична цінність результатів дисертаційного дослідження полягає у 

науковому обґрунтуванні необхідних для практики рекомендацій з 

раціоналізації аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства, 

що підтверджується їх використанням в діяльності Державної установи 

«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної 

академії наук України» (довідка № 01-11/135 від 13.06.2019 p.); 

Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація» 

(№ 2-2/130 від 28.01.2019 p.), Департаменту агропромислового розвитку 

Волинської обласної державної адміністрації (№ 1410/17/2-19 від 14.05.2019 p.); 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Плюс» (№ 05/12-3 від 

05.12.2018 p.). Теоретичні та аналітичні результати, зокрема щодо 

обґрунтування принципів раціоналізації аграрного природокористування в зоні 

ризикового землеробства та виявлення основних тенденцій використання 

меліорованих земель у господарському обігу, впроваджено у навчальний 

процес Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(акт від 18.10.2018 p.). 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

Дисертаційна робота містить окремі недоліки та положення дискусійного 

характеру, зокрема: 

1. У дисертаційній роботі здобувач стверджує, що до зон ризикового 

землеробства слід віднести зону осушення, зону зрошення та гірські території. 

Водночас у теоретичній частині роботи здобувач значну увагу приділяє 

процесам аграрного природокористування у зоні осушення та зрошуваного 

землеробства. Гірські території розглянуті дещо фрагментарно, а саме вони, в 

першу чергу, потребують застосування перевірених світовою практикою 
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інструментів стимулювання природоохоронних процесів. З огляду на це у 

параграфі 1.3 (с. 71-86) при розгляді іноземного досвіду варто було більше 

уваги приділити зарубіжним практикам регулювання гірського 

природокористування на предмет їх імплементації у вітчизняну практику. 

2. Аналітичні матеріали розділу 2 побудовані на даних у розрізі регіонів. 

Однак межі зон ризикового землеробства не відповідають межам регіонів, що у 

низці випадків не дозволяє подати детальнішу характеристику власне ареалів 

ризикового землеробства. Для прикладу, на сторінках 92-93 у дисертації подано 

дані про питому вагу ріллі в областях України, зокрема у Львівській області - 

71%. В той же час у гірському Сколівському районі області рілля складає 

тільки 35% сільгоспугідь, у Турківському - близько 50%. Варто було б виділити 

для аналізу репрезентативні райони та на їх прикладі здійснити детальніший 

аналіз даних щодо аграрного природокористування стосовно усіх виділених 

типів зон ризикового землеробства. 

3. Положення про необхідність повернення до традиційної спеціалізації на 

землях у зонах ризикового землеробства (с. 21, 138 тощо) заперечень не 

викликає. Однак його реалізація складна. Здобувачу варто було б детальніше 

розвинути питання реалізації цього положення насамперед у контексті 

врахування нових умов аграрного господарювання, змін на ринку реалізації 

сільськогосподарської продукції, фактично відсутньої державної підтримки 

вітчизняного виробництва сільгосппродукції у зонах ризикового землеробства, 

а також конкретизувати, які механізми забезпечать відновлення спеціалізації. 

4. Обґрунтованим і у певній мірі новим у науковому плані є зазначення 

залежності між зменшенням державної підтримки сільського господарства на 

гірських територіях і зростанням площ несанкціонованого вирубування лісів на 

них (с. 141). Разом з тим, доцільні напрями, механізм та інструменти державної 

підтримки сільгоспвиробництва на рис. 3.1 «Пріоритети раціоналізації 

аграрного природокористування на територіях ризикового землеробства» (с. 

144) стосовно гірських територій розкриваються недостатньо. 
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5. Робота значно виграла б, якби при обґрунтуванні напрямів 

раціоналізації аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства 

(с. 144) здобувач більше уваги приділив активізації органічного 

сільськогосподарського виробництва, оскільки ренатуралізовані 

сільськогосподарські угіддя, особливо зони осушення, де роками не вносилися 

мінеральні добрива, виступають сприятливим полігоном для органічного 

землеробства та скотарства. А в теперішніх умовах гострої конкуренції на 

світових ринках сільськогосподарської сировини саме фактор органічності 

виступає основною конкурентною перевагою. 

6. На рисунку 3.3, с. 167, здобувач наводить структуру фінансово- 

економічного механізму раціоналізації природокористування в зоні осушення, 

де перераховує інструменти наповнення фінансових фондів, кошти котрих 

будуть використовуватися на фінансове забезпечення конкретних 

природоохоронних проектів. Серед таких інструментів виокремлюється рентна 

плата за спеціальне використання природних ресурсів. Але здобувач не 

обґрунтовує, яка частка цієї ренти має спрямовуватися до таких фондів. 

Приведення такого роду обґрунтувань посилило б прикладну спрямованість 

дисертаційної роботи. 

7. У тексті дисертації трапляються окремі редакційні (друкарські?) огріхи: 

у назві рис. 2.1 пропущено слово «України» (с. 92); у висновках на с. 133 у п. 2, 

перше речення, пропущено «зменшилися посівні площі кормових культур». 

8. Не вбачається доречним, виходячи з вимог Наказу Міністерства освіти і 

науки України від 12.01.2017 р. № 40, подавати у авторефераті цієї дисертації 

анотацію російською мовою. 

Зазначу, що висловлені зауваження не знижують позитивної оцінки 

дисертації у її змістовно-суттєвій частині. 

 

Відповідність роботи вимогам, які встановлено МОН України 

Дисертація за своїм змістом, структурою та оформленням відповідає 

вимогам “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567. Робота 

містить анотацію, вступ, три основні розділи, висновки до розділів та загальні 

висновки, список використаних джерел, додатки. Матеріали дисертації 

викладено послідовно та логічно. 

Загальний обсяг дисертації становить 227 сторінок. Основний зміст 

дисертації викладений на 167 сторінках. Робота містить 26 рисунків, 9 таблиць, 

додатки. Список використаних у дисертації джерел налічує 186 найменувань на 

23 сторінках. 

Автореферат за структурою і технічним оформленням відповідає 

стандартам, які встановлено Міністерством освіти і науки України. Зміст 

автореферату є ідентичним основним положенням дисертаційної роботи. 

 

Загальний висновок 

Ознайомлення з текстом дисертації, автореферату та публікацій за темою 

дисертаційного дослідження дозволяє зробити висновок, що дисертаційна 

робота Савчука Владислава Вадимовичу «Механізм раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні ризикового землеробства» є самостійною 

завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено актуальне 

наукове завдання - розроблено теоретико-методичні підходи до вдосконалення 

механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні ризикового 

землеробства в умовах децентралізації. Основні результати дисертаційної 

роботи відзначаються науковою новизною, достатнім рівнем обґрунтованості та 

достовірності, а також можуть розглядатися як внесок у розвиток теорії 

фінансово-економічного регулювання природокористування. Зміст дисертації 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.06 - економіка природокористування та 

охорони навколишнього середовища. 

За змістом, оформленням, актуальністю та рівнем висвітлення 

поставлених завдань робота відповідає вимогам Міністерства освіти і науки 

України до кандидатських дисертацій, визначених пунктами 9, 11, 12, 13, 14 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 
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Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами). Вказане 

вище дає підстави для висновку, що Савчук Владислав Вадимович заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

 
 


