


питання програми дослідження. Вони є логічним узагальненням одержаних 

автором нових знань у контексті змісту досліджуваної проблеми.  

Наукова новизна полягає у методологічному розв’язанні наукової 

проблеми щодо оцінювання кризових явищ агросфери зони впливу урбосистем 

і забезпечення збалансованого їх використання. Вперше науково обґрунтовано 

та розкрито сутність, змістового наповнення поняття “агросфера”, зони впливу 

урбосистеми та подальшого розвитку набуло вчення про агросферу; вперше 

розроблено методологію оцінювання кризових явищ в агросфері зони впливу 

урбосистеми з обґрунтуванням принципів, методів та підбору методик, що 

дозволяє кількісно і якісно оцінити соціо-економічний й екологічний стан 

агросфери; обґрунтовано методологію дослідження агросфери в зоні впливу 

урбосистеми; систематизовані та визначені передумови зародження, розвитку, 

становлення урбосистеми та агросфери зони впливу урбосистеми (ЗВУ); 

встановлені просторові особливості стану агросфери за соціо-економічними, 

екологічними базовими, агрегованими та інтегрованими показниками; 

розроблені принципи і методологічні підходи до виділення зон впливу 

урбосистеми на агросферу, що дозволило виділити резистентну, дисипативну і 

буферну зони агросфери та встановити їхні межі; удосконалено підходи до 

управління агросферою ЗВУ. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у їх використанні 

для прийняття рішень, щодо збалансованого розвитку урбосистеми та 

агросфери. Результати досліджень впроваджено та використовуються відділом 

оцінки впливу на довкілля; відділом заповідної справи, екологічної мережі, 

моніторингу і природоохоронних заходів Департаменту екології та природних 

ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Вони були використані 

при підготовці обласних природоохоронних програм і в роботі комісії з питань 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та 

управління якістю атмосферного повітря у Рівненській зоні, “Раді басейну 

річки Устя”. Запропоновано розширення моніторингу атмосферного повітря 

урбосистеми, здійснено визначення зон та агломерацій для проведення 

моніторингу атмосферного повітря в розрізі впровадження Директиви ЄС в 

галузі охорони атмосферного повітря та Плану імплементації Директиви 

2008/50/ЄС, затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 

квітня 2015 року № 371 “Про схвалення розроблених Міністерством екології та 

природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес двох університетів, 

роботу всеукраїнської громадської організації та ряду агропромислових 

підприємств, що підтверджено відповідними довідками. 

Повнота викладення одержаних результатів в опублікованих працях є 

достатньою: 110 наукових праць, в тому числі 5 монографій, 30 статей у 

фахових, 4 статті у цитованих, 11 у навчальних виданнях та 1 методичні 



рекомендації. Результати апробовані на 47 наукових з’їздах, конференціях, 

форумах. 

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота має доцільну 

структуру складається із вступу, 8 розділів, списку використаних джерел, 

додатків. Матеріали дисертації викладено на 548 сторінках друкованого тексту, 

у т. ч. основний текст на 360 сторінках. Дисертацію ілюстровано 115 таблицями 

та 130 рисунками. Список літератури нараховує 631 найменування, у т. ч. – 105 

латиницею.  

Роботу виконано впродовж 2010-2020 рр. відповідно до програм наукових 

досліджень кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та 

лісового господарства Національного університету водного господарства та 

природокористування: за державною темою “Розробка теоретичних засад 

оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку регіонів, територій України в 

контексті сталого розвитку” (ДР №0109U001944), яку виконували у контексті 

“Порядку денного на ХХІ століття” та програми “Україна 2015. Цілі розвитку 

тисячоліття”; у межах плану науково-дослідницьких робіт “Охорона і 

раціональне використання природних ресурсів Полісся України” (ДР 

№0114U001143); “Розробка регіонального комплексного моніторингу сталості 

розвитку” (ДР №0114U001144), “Збалансоване використання природно-

ресурсного потенціалу України у контексті сталого розвитку” (ДР 

№0117U001988) та обласних програм “Охорони довкілля, збалансованого 

природокористування та забезпечення екологічної безпеки до 2015 року (за 

№671-р), з охорони навколишнього природного середовища на 2012-2016 рр. 

(№723), на 2017-2021 рр. (№482); держдоговірних НДР “Наукові дослідження з 

відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану р. Устя” (№4-711), “Розробка компенсаційних заходів з відновлення та 

підтримки сприятливого еколого-санітарного стану Басівкутського 

водосховища” (№4-723). 

У “Вступі”, який містить усі необхідні елементи, здобувачем доволі 

повноцінно охарактеризовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету, гіпотезу та викладено логічну і змістовну програму дій, необхідні методи 

наукового пошуку. Коректно сформульовано наукову новизну одержаних 

результатів, їх практичне значення, показано апробацію, особистий внесок 

автора та публікації.  

У розділі 1 змістовно показано суть досліджуваної проблеми з охопленням 

значної кількості наукових джерел, законодавчо-нормативних і програмних 

документів. Автором логічно проаналізовано та систематизовано історичні 

етапи розвитку агросфери, висвітлено якісні і кількісні зміни агросфери при 

зміні сільськогосподарської діяльності. Розвинуто і систематизовано вчення 

про агросферу. Розглянуто різні підходи і тлумачення, на основі яких 
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конкретизовано зміст понять “урбосистема”, “агросфера” та запропоновано 

нову дефініцію “агросфера зони впливу урбосистеми”, з’ясовано сутність i 

змістове наповнення цього поняття. Визначено, що існуючі методологічні 

підходи до оцінювання агросфери ЗВУ є недостатньо ефективними та дієвими, 

оскільки не мають можливості враховувати дію урбосистеми, котра 

диференціює агросферу, змінює її СЕЕ стан. Обґрунтовано, що нові теоретико-

методологічні засади дослідження агросфери зони впливу урбосистеми. 

Схему, умови, об’єкти, методологію та методи досліджень викладено на 

належному рівні у другому розділі. Здобувач слушно розпочала розділ із 

постановки проблеми, її вихідних засад, змістовної концепції дослідження. 

Методологічним підґрунтям роботи є системний аналіз на засадах сталого 

розвитку, який орієнтує на збалансування соціо-економічної, екологічної 

систем агросфери зони впливу урбосистеми з  врахуванням синергетичних 

ефектів, що виникають при взаємодії цих систем. Автором детально 

проаналізовані природні умови i ресурси агросфери, особливу увагу приділено 

ґрунтовому покриву. Зміст системної, різнопланової роботи добре 

відображений у методологічній схемі дослідження агросфери зони впливу 

урбосистеми, яка містить чотири логічно-послідовних блоки, що забезпечують 

комплексне використання загальних, адаптованих та авторських методик. Вони 

дозволяють всебічно оцінити стан агросфери зони впливу урбосистеми, 

виявляти кризові явища та визначати напрями сталого розвитку агросфери з 

врахуванням впливу урбосистеми. Обсяг і якість емпіричних даних достатні. 

Вони опрацьовані сучасними методами математико-статистичного аналізу. 

Досліджено передумови зародження та становлення агросфери зони 

впливу урбосистеми на прикладі міста Рівного у третьому розділі. Виділено 

та охарактеризовано періоди i етапи розвитку урбосистеми та агросфери ЗВУ. 

Визначено причино-наслідкові зв’язки між розвитком виробничого 

комплексу та зростанням площі міста і чисельності населення. Встановлено, що 

техногенне навантаження на урбосистему спричинило виникнення екологічних 

наслідків та розбалансування урбосистеми, що, в свою чергу, призвело до 

формування зони впливу на агросферу. Визначено i охарактеризовано 

виробничі, обслуговуючі, житлові, транспортні й екологічні функції агросфери 

ЗВУ, які відображають її дуалізм, що проявляється у виконанні додаткових 

функцій агросферою для урбосистеми та основних для села і направлені на 

забезпечення соціо-економічного й екологічного функціонування агросфери.  

У четвертому розділі за авторськими підходами досліджено структурно-

функціональний стан урбосистеми і встановлено гостроту екологічних змін у 

біосистемах з використанням цитогенетичних методів. За біоіндикатора обрали 

кульбабу лікарську (Taraxacum officinalis Webb.), що належить до родини 

айстрові (складноцвіті) Asteraceae (Compositae) і відноситься до другої групи 

стійкості пилку до дії несприятливих екологічних факторів. Було відібрано 



близько 1000 зразків у відповідних тест полігонах та близько 360 зразків, що 

були відібрані у 120 точках біля автомобільних доріг. Проведемо обстеження 

167 дітей (5-7 річного віку) дитячих садочків урбосистеми, які розміщені у 

чотирьох секторах міста та проаналізовано 64950 клітин. Це дозволило автору 

зробити узагальнюючі висновки, що стан біосистем урбосистеми знаходиться у 

конфліктному стані. Рівень ушкодженості біосистем для І, ІІ секторів та міста 

загалом є середнім, а екологічна ситуація за мутагенним фоном є незадовільна. 

Визначено, що соціо-економічний й екологічний стан урбосистеми за 

відповідним індексом є задовільним. Урбосистема формує деструктивні зміни у 

складових агросфери, що проявляються у зміні якості повітря, поверхневих вод 

і ґрунтів. За результатами власних досліджень визначено, що протікаючи 

урбосистемою, водний об’єкт значно змінює свою якість за рахунок речовин 

трофо-сапробіологічного і специфічного блоку. Значний тиск на агросферу 

здійснюють відходи різних класів небезпеки, кількість яких постійно зростає. 

Структурно-функціональний стан агросфери досліджено у п’ятому 

розділі. Автором узагальнено багаторічні тенденції та закономірності часового 

розподілу структури, обсягів сільськогосподарського виробництва, 

антропогенного навантаження на агросферу. Оцінка екологічної стабільності 

території і рівень антропогенного навантаження на земельні ресурси 

встановили, що за період з 1990 року агроландшафти агросфери ЗВУ змінювали 

свій стан від незадовільного (1990 р., 2006 р.) до задовільного (2013 р). У межах 

агросфери ЗВУ за останні десятиліття виділено 5 екотипів територій з 

екологічним станом від оптимального (Костопільський район, 2006 р.) до 

критичного (Гощанський, Млинівські райони 1990 р., 2006 р.). Деградовані 

агроландшафти з кризовим і критичним екологічним станом (III-й і IV-й 

екотипи) характерні для Гощанського, Млинівського, Рівненського районів. 

Агросфера ЗВУ характеризується середньою стабільністю території з 

підвищеним рівнем антропогенного навантаження. Визначено розбалансування 

агросфери ЗВУ за трьома блоками: ресурсним, біосферно-центричним, 

антропоцентричним, з врахуванням стимуляторів і дестимуляторів. Доведено, 

що урбосистема підсилює роль дестимуляторів у формуванні сталості 

агросфери, так кількість, рівень залучення і виснаження, раціональність і 

ефективність використання природних ресурсів (водних, лісових, земельних є 

найнищим для Гощанського району з інтегральним показником ресурсної 

складової 0,2597 – стан загрозливий). Екологічно-небезпечні стани за окремими 

показниками відзначено для Рівненського і Здолбунівського районів. 

Проведення кластерного аналізу дозволило прослідкувати подібність вкладу 

кожного з показників у відповідних блоках з метою виокремлення їх у якості 

індикативних при проведенні систематичного моніторингу. 

Встановлено закономірності формування соціо-економіко-

екологічного стану сільських населених пунктів (СНП) відносно розміщення 



до урбосистеми з використанням авторської методики у шостому розділі. 

Автором представлені результати дослідження, що системно проаналізовано і 

супроводжуються графічним й картографічним матеріалом. Цінність 

представляють картосхеми показників якісного стану ґрунтів агросфери ЗВУ, 

які формують уявлення про можливість в агросфері формувати спеціальні 

сировинні зони. 

Виявлено, що за інтегральними показниками соціо-економічного, 

екологічного стану сільські населені пункти агросфери зони впливу 

урбосистеми розподіляються на чотири групи із сприятливим, задовільним, 

загрозливим і критичним станом. Кореляційний аналіз дозволив встановити 

тісний зв’язок між інтегрованими, агрегованими показниками і базовими 

показниками. Автором встановлено, що соціо-економіко-екологічний стан 

агросфери формується поєднанням різних станів – соціального, економічного 

та екологічного. 

У сьомому розділі здобувачем визначено зони впливу урбосистеми на 

агросферу. За авторською методикою проведено диференціацію агросфери з 

використанням коефіцієнта пріоритету розвитку. Дисертантом встановлено, що 

з віддаллю від урбосистеми погіршується соціо-економічний стан і 

покращується стан агросфери. Автором сформовані принципи і критерії 

зонування агросфери ЗВУ, обґрунтовані методологічні підходи до зонування 

агросфери ЗВУ, запропоновано методику визначення меж агросфери ЗВУ та 

апробовано на прикладі агросфери зони впливу урбосистеми Рівного. 

Удосконалення механізму моніторингу та управління агросферою в 

зоні впливу урбосистеми представлено у восьмому розділі. Комплексний 

моніторинг передбачено проводити на двох рівнях: регіональному і 

локальному. Пропонується розширення обласної (регіональної) системи 

моніторингу з обов’язковим включенням спостереження в зонах агросфери 

ЗВУ. Удосконалення системи моніторингу та контролю для локального рівня 

направлено на відслідковування окремих процесів і явищ, що можуть призвести 

до кризових явищ та погіршення екологічної безпеки, збалансованості 

урбосистеми та агросфери ЗВУ. Автором запропоновано схема управління та 

типологію основних стратегій подолання кризових явищ, яка передбачає 

розробку стратегічних цілей, пріоритетність заходів, пропозиції переважаючого 

типу управлінського впливу від “м’якого до жорского” регулювання. 

У висновках лаконічно та повноцінно відображено одержані автором 

результати дослідження. Практичні їх аспекти лаконічно і змістовно викладено 

у “Науково-практичних рекомендаціях”. 

Зміст автореферату дисертаційного дослідження повністю відповідає 

змісту дисертаційної роботи. Результати проведених досліджень, що наведені в 

дисертації, достатньо повно викладені в опублікованих дисертантом наукових 



працях, вони пройшли апробацію на міжнародних, Всеукраїнських і 

регіональних з’їздах, конференціях, форумах.  

Однак, не зважаючи на вагомі здобутки дисертантки, в дисертаційній 

роботі є окремі зауваження, недоліки і дискусійні питання. Сутність 

основних з них полягає в наступному: 

1. У вступі автором наведено гіпотезу дослідження, на наш погляд, цю 

робочу гіпотезу доцільно було б доповнити науковою, яка б відображала 

дослідження автора, щодо створення концептуальної моделі сталого 

функціонування соціо-економіко-екологічних систем урбосистеми та агросфери 

зони впливу урбосистеми. 

2. Вважаю, що автору доцільно було б використовувати термін 

“оцінювання” замість “оцінка” та у практичній діяльності деталізувати 

використання результатів Департаментом екології та природних ресурсів 

Рівненської ОДА, згідно представленого акту впровадження. 

3.  У першому розділі “Теоретико-методологічні основи дослідження 

змін агросфери під впливом антропогенних чинників” на підставі літературних 

джерел узагальнено еволюцію понять “агросфера”, “урбосистема”, але з тексту 

роботи не зрозуміло яким визначенням автор надає перевагу, та які основні 

ознаки були використанні при розкриті сутності й наповнення терміну 

“агросфера зони впливу урбосистеми”. 

4. Також автору власні теоретичні дослідження потрібно було 

наводити у розділах, котрі відображають результати дослідження. 

5. У четвертому розділі “Оцінка структурно-функціонального стану 

урбосистем” автору доцільно було б більше уваги приділити аналізу стану 

зелених насаджень урбосистеми та їхніх екосистемних послуг у вирішенні 

природоохоронних завдань оздоровлення міського середовища. 

6. Автору у підпункті 4.5. “Оцінка соціо-економіко-екологічного 

стану урбосистеми” доцільно було б вказати за який період здійснена оцінка 

соціо-економіко-екологічного стану урбосистеми, та яким чином були 

нормовані базові показники. 

7. Розділ 4 є об’ємним і матеріали, які стосуються дослідження та 

виявлення кризових явищ доцільно представити окремим розділом. 

8.  При оцінюванні кризових явищ агросфери автором запропоновано 

ряд індикаторів. Вважаю, що доцільно було б розширити показники ресурсного 

блоку за рахунок введення індикаторів ефективності використання ресурсів, а 

показники біосферно-центричного блоку доповнити індикаторами наявності та 

стану природно-заповідного фонду. 

9. У роботі матеріал добре ілюстрованих схемами і графіками, але для 

більш чіткої візуалізації соціо-економічного, екологічного стану агросфери 

результати розрахунку інтегральних індексів та індексу соціо-економіко-

екологічного стану варто було б представити у вигляді картосхем. 



 


