


дисертантом запропонована принципово нова методологія виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків та врахування синергетичних ефектів 

формування екологічного та соціально-економічного стану агросфери в зоні 

впливу урбосистем на засадах сталого розвитку. Зокрема, дослідження 

виконано в контексті основних цілей державної політики відповідно до 

«Стратегії сталого розвитку України до 2030 року» та Закону України «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року». Дисертація Прищепи А.М. відповідає державним, 

регіональним програмам та пріоритетним напрямам наукових досліджень 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами та дослідженнями. Тема та 

зміст роботи пов’язані з тематикою науково-дослідних робіт кафедри 

екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового 

господарства Національного університету водного господарства та 

природокористування, а саме: «Розробка теоретичних засад оцінки соціо-

економіко-екологічного розвитку регіонів, територій України в контексті 

сталого розвитку» (ДР № 0109U001944), яка виконана 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); госпдоговірних 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). 

http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/Programa%20ONPS_2012_2016.doc
http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/Programa%20ONPS_2012_2016.doc


Мета завдання і дослідження. Метою досліджень є теоретико-

методологічне обґрунтування оцінки кризових явищ агросфери в зоні впливу 

урбосистем.  

Для досягнення мети в роботі поставлені та виконані наступні 

завдання: 

- проаналізувати й узагальнити існуючі підходи дослідження кризових 

явищ агросфери, проблеми забезпечення її сталого розвитку на тлі 

зростаючого антропогенного навантаження та урбанізації; 

- сформувати методичну базу, розробити й апробувати методологію та 

методики дослідження агросфери зони впливу урбосистеми; 

- проаналізувати передумови зародження, розвитку та становлення 

агросфери зони впливу урбосистеми систематизуючи просторово-часові 

взаємодії,  масштаби трансформації урбосистеми та агросфери;  

- за авторськими підходами дослідити структурно-функціональний стан 

урбосистеми, діагностувати екологічний стан та визначити гостроту змін у 

біосистемах; 

- оцінити стан урбосистеми за соціо-економічними, екологічними 

показниками та проаналізувати деструктивні впливи на агросферу; 

- дослідити структурно-функціональний стан агросфери, визначити 

інтегральний рівень екологічної безпеки за індикаторами ресурсного, 

біосферноцентричного та антропоцетричного блоків для формування матриці 

критичних станів агросфери; 

- провести оцінку агросфери за індексом соціо-економічного, 

екологічного стану та виявити закономірності його формування; 

- обґрунтувати методологічні підходи та провести зонування агросфери з 

врахування її соціо-економічного екологічного стану; 

- удосконалити систему комплексного моніторингу агросфери зони 

впливу урбосистем (ЗВУ) для управління її  сталим розвитком. 

Об’єкт дослідження: соціо-економіко-екологічні процеси, що 

протікають в урбосистемі та агросфері зони впливу урбосистем. 

Предмет дослідження: теоретико-методологічні та методичні засади 

дослідження агросфери зони впливу урбосистем, соціо-економічні, 



екологічні показники, що характеризують кризові явища та стан агросфери 

ЗВУ. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

системний підхід. У роботі використані положення нормативних актів, 

відомчі документи та звіти. Для вирішення поставлених завдань використано 

комплекс загальнонаукових емпіричних, теоретичних і спеціальних методів 

дослідження. Зокрема, загальнонаукові методи: аналіз – для визначення 

наукової проблеми, детального дослідження стану урбосистеми, агросфери, 

встановлення рівнів антропогенного навантаження, причин і наслідків 

забруднення складових довкілля, передумов становлення урбосистем, 

агросфери зони впливу урбосистеми (ЗВУ) й опрацювання статистичних 

даних для визначення тенденцій та закономірностей соціо-економічного, 

екологічного стану урбосистеми, агросфери ЗВУ; системний аналіз і синтез у 

суб’єктивно-об’єктивному та структурно-функціональному аспектах – для 

аналізу стану урбосистеми та агросфери ЗВУ, як складних, відкритих 

взаємопов’язаних між собою систем, вивчення причинно-наслідкових 

зв’язків трансформації агросфери ЗВУ; абстрактно-логічний аналіз і 

моделювання – для формування науково-методичних підходів до зонування 

агросфери; методи дедукції та індукції, систематизації, математичної 

статистики та класифікацій – для детального ретроспективного дослідження 

антропогенного навантаження на урбосистему, агросферу ЗВУ, встановлення 

багаторічної динаміки зміни антропогенного навантаження на складові 

урбосистеми, агросфери ЗВУ; кластерний аналіз – для типізації агросфери за 

станом екологічної безпеки та виділення типових індикаторів з метою 

організації моніторингу за кризовими явищами агросфери ЗВУ; 

картографічний метод – для картографування якісного стану ґрунтів та 

визначення спеціальних сировинних зон.  

Агрохімічні та токсикологічні показники ґрунтів досліджено за 

загальноприйнятими методами в атестованій лабораторії Рівненської філії 

державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Оцінювання 

екологічного стану біосистем урбосистеми з використанням біоіндикаційних 

методів. Якість поверхневих вод оцінювали за «Методикою екологічної 

оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями» (1999 р.). 



Фізико-хімічний аналіз для встановлення кількісно-якісних характеристик 

ґрунту, атмосферного повітря та поверхневих вод. 

Інформаційну базу дисертації складають дані статистичних щорічників, 

звітів про стан довкілля Рівненської області, матеріалів Рівненської філії 

державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», матеріали 

періодичних видань, регіональних, всеукраїнських і міжнародних науково-

практичних конференцій, літературних джерел і особисті дослідження 

автора. 

Опрацювання та візуалізація статистичної, картографічної інформації 

та результатів дослідження здійснювалися за допомогою пакетів програм 

Microsoft Excel, Statistica, Matlab, ArcGIS.  

Аналіз основного змісту дисертаційного дослідження. Дисертація 

логічно побудована відповідно до вимог оформлення згідно наказу МОН 

№40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за 

№ 155/30023. Дисертаційна робота складається зі вступу, 8 розділів, списку 

використаних джерел, 12 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.  

У вступі здобувачем обґрунтована актуальність теми досліджень, 

визначені мета та завдання досліджень, виокремлено методи наукових 

досліджень. Сформульовано наукову новизну одержаних результатів, їх 

практичне значення, представлено рівень апробації та публікацій результатів 

досліджень. 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи дослідження змін 

агросфери під впливом антропогенних чинників» за темою дослідження 

автором проведено аналіз літературних джерел вітчизняних і закордонних 

вчених, на підставі якого узагальнено теоретичні уявлення про агросферу як 

складну соціо-економіко-екологічну систему, систематизовано знання про 

агросферу у відповідні періоди. Автор розкриває закономірності еволюції 

взаємовпливів агросфери та урбосистеми, сутність та змістовне поняття 

визначення «агросфера зони впливу урбосистем», аналізує основні підходи 



до вивченні і оцінювання кризових явищ агросфери, що становить 

теоретичне та практичне підґрунтя дослідження. Акцентує увагу на 

відсутності методологічних підходів до оцінювання стану агросфери ЗВУ. 

Обґрунтовує, що традиційні підходи є недостатньо ефективними та дієвими, 

тому що детально не враховують просторово-часові закономірності дії 

урбосистеми на агросфери, зміни її соціо-економічного та екологічного 

стану. Автором вірно вказано, що нові теоретико-методологічні засади 

дослідження агросфери зони впливу урбосистеми, виявлення та оцінювання 

кризових явищ доцільно формувати на основі системного підходу з 

урахуванням принципів сталого розвитку. 

У другому розділі «Об’єкти, умови та методологія досліджень» 

представлено комплексну характеристику об’єкту дослідження, наведено 

природно-кліматичну характеристику агросфери, розроблено нову 

методологію й описані методики і методи досліджень. Розроблена та 

обґрунтована методологічна схема дослідження включає чотири логічно-

послідовних блоки: 1 – визначення типових передумов зародження та 

становлення агросфери ЗВУ; 2 – дослідження структурно-функціонального 

стану урбосистеми; 3 – дослідження структурно-функціонального стану 

агросфери; 4 – визначення зони впливу урбосистеми на агросферу. 

Запропонована методологія та авторські методики дозволяють всебічно 

оцінити стан агросфери зони впливу урбосистеми, виявити кризові явища та 

визначити напрямки сталого розвитку агросфери із врахуванням впливу 

урбосистеми. 

У третьому розділі «Дослідження передумов зародження та 

становлення агросфери зони впливу урбосистеми» наведені результати 

історико-екологічного аналізу формування урбосистеми Рівного, в результаті 

чого виділено 5 основних етапів. Автором з'ясовано, що набуття міських 

ознак приміських сіл від початку 18 століття, ріст чисельності населення та 

техногенного навантаження спричинило розбалансування урбосистеми, що в 

свою чергу призвело до появи зони впливу на агросферу. Встановлено, що 

збільшення площі міста відбувається за рахунок поглинання передмість. На 

основі побудованої автором просторово-часової моделі, встановлені 

закономірності розвитку урбосистеми й агросфери в часі та просторі, 



виділені періоди й етапи трансформації  природного середовища цих систем 

та визначено причино-наслідкові зв’язки між розвитком виробничого 

комплексу та зростанням площі міста і чисельності населення. Зроблено 

висновок, що зростання чисельності урбосистеми та їх фіксації на рівні 100 

тис. осіб і більше, спричинює значні перетворення агросфери, що 

проявляються у зміні її структурно-функціонального стану. 

У четвертому розділі «Оцінка структурно-функціонального стану 

урбосистеми» за авторськими підходами досліджено структурно-

функціональний стан урбосистеми, проаналізовані джерела забруднення 

міста Рівного і оцінено рівні сучасного техногенного навантаження на 

урбосистему. Зокрема, наведено результати аналізу промислового розвитку 

урбосистеми в контексті макроекономічних тенденцій за комплексом базових 

економічних показників. Проаналізована часова динаміка викидів 

стаціонарних і пересувних джерел, розраховані індекси забруднення 

атмосферного повітря, запропонована прогнозна модель змін їх обсягів. 

Особливий інтерес представляють широкомасштабні біоіндикаційні 

дослідження та оцінювання екологічного стану урбосистеми на основі 

аналізів пилку, мазків епітеліоцитів слизової оболонки дітей дошкільного 

віку за тестами «Стерильність пилку рослин фіто індикаторів», «Частота 

епітеліоцитів з мікроядрами в слизовій оболонці ротової порожнини дітей 

дошкільного віку». Автором визначено, що діапазон умовного показника 

ушкодженості рослин біоіндикаторів в урбосистемах коливався від 0,002 до 

0,964, середнє його значення складає – 0,441, що характеризує помірну 

небезпеку екологічному стану біосистем та незадовільну ситуацію за їх 

мутагеним фоном в межах урбосистеми.  

Досліджено та оцінено деструктивні впливи урбосистеми на агросферу 

методами систематизації даних та аналізу їх часових рядів, що 

характеризують інтенсивність використання водних ресурсів (підземних, 

поверхневих вод), формування відходів, а також моделювання розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та зміни концентрації важких 

металів у ґрунтах агросфери. 

У п’ятому розділі «Оцінка структурно-функціонального стану 

агросфери» проаналізовано великий об’єм вихідного статистичного 



матеріалу щодо формування соціо-еколого-економічного стану прилеглих до 

м. Рівного адміністративних районів. Встановлені закономірності впливу 

антропогенних чинників на стан агросфери Рівненської області на основі 

ретроспективного аналізу зміни стану навколишнього природного 

середовища в період 1990–2017 рр. Оцінено рівні екологічної стабільності 

території, стан атмосферного повітря, водних ресурсів і стан поводження з 

відходами. Виявлено розподіл території за господарським призначенням, 

забудовою і природними комплексами.  

Проведено оцінювання та статистичний аналіз ресурсного, 

біосферноцентричного і антропоцентричного складових блоків екобезпеки,  

відповідно за 20, 25 та 9 індикаторними показниками. Визначено 

інтегральний стан «безпеки-небезпеки» агросфери. Проведено крос-

кореляційний аналіз і виявлені функціональні зв’язки між складовими блоків 

безпеки агросфери ЗВУ. Здійснено кластерний аналіз і типізацію території 

агросфери за відповідними блоками показників, сформовано матрицю 

критичних станів екологічної безпеки та виділено головні компоненти, за 

якими необхідно здійснювати системні спостереження стану агросфери у 

зоні впливу урбосистеми.  

У шостому розділі «Соціо-економіко-екологічний стан агросфери 

ЗВУ». Апробована авторська методика оцінювання соціо-економічного, 

екологічного стану агросфери. Встановлено основні тенденції зміни базових, 

агрегованих та інтегрованих показників, індексу соціо-економіко-

екологічного (СЕЕ) стану агросфери ЗВУ для сільських населених пунктів 

(СНП), з врахуванням дії урбосистеми. Виявлено, що за інтегральними 

показниками СЕЕ стану, сільські населені пункти агросфери ЗВУ 

розподіляються на чотири групи – сприятливий, задовільний, загрозливий та 

критичний стан. В результаті кореляційного аналізу встановлені тісні зв’язки 

між базовими, агрегованими та інтегрованими показниками. Досліджено та 

детально описано багатофакторність та варіативність формування різних 

станів. 

У сьомому розділі «Визначення зони впливу урбосистеми на 

агросферу» представлені авторські розробки щодо виявлення просторових 

змін агросфери за соціо-економічними та екологічними характеристиками. 



Запропоновано оцінювання нерівномірності соціо-економічних та 

екологічних просторових станів агросфери за коефіцієнтом пріоритету 

розвитку території. Представлені методологічні підходи до зонування 

агросфери за різними рівнями впливу урбосистеми. В результаті 

просторового моделювання виділено три зони інтенсивності впливу 

урбосистеми Рівного на стан агросфери: резистентну, дисипативну та 

буферну. Встановлено, що максимальна протяжність дисипативної зони дії 

урбосистеми на агросферу фіксується у східному, північно-західному та 

південно-східному напрямах. У північному, північно-східному, південному 

та південно-західному дисипативна зона буде співпадати з радіусом другого 

поясу урборуральної (приміської) зони дії на агросферу. 

У восьмому розділі «Удосконалення механізму моніторингу та 

управління агросферою в зоні впливу урбосистеми» автором обґрунтована 

модель комплексного моніторингу кризових явищ агросфери ЗВУ, як 

система контролю, оцінки і прогнозу змін у СЕЕ підсистемах урбосистеми й 

агросфери ЗВУ. Вона передбачає проведення разового та систематичного 

моніторингу показників, для кількісної, якісної оцінки станів, попередження 

та виявлення кризових явищ урбосистеми, агросфери ЗВУ та є основою для 

прийняття рішень щодо їхнього сталого розвитку. Розроблено схему 

інтегрованого управління агросферою ЗВУ, яка передбачає управлінські дії 

збалансування соціо-економічної, екологічної підсистем урбосистеми та 

агросфери із врахуванням диспропорцій розвитку агросфери та просторових  

синергетичних впливів урбосистеми, запроновано типологію стратегії 

подолання кризових явищ агросфери в зоні впливу урбосистеми. 

Висновки відображають основні одержані наукові результати і 

сформовані відповідно до завдань досліджень. 

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи. Полягає в тому, 

що вони направлені на вирішення важливої проблеми – створення 

концептуальної моделі дослідження агросфери зони впливу урбосистеми, як 

складної соціо-економіко-екологічної системи та розроблення методології, 

методик, які дозволяють системно оцінити сучасний стан урбосистеми, 

агросфери, визначити кризові явища, чинники, які призводять до порушення 



їхньої сталості та розкрити шляхи управління агросферою ЗВУ з 

врахуванням синергетичних впливів урбосистеми.  

Автором вперше: розкрито сутність, змістового наповнення терміну 

«агросфера зони впливу урбосистеми (ЗВУ)»; розроблено методологію 

оцінювання кризових явищ в агросфері зони впливу урбосистеми з 

обґрунтуванням принципів, методів та підбору методик, що дозволяє 

кількісно та якісно оцінити соціо-економічний, екологічний стан агросфери 

ЗВУ; розроблені теоретико-методологічні засади, обґрунтовано методологію 

дослідження агросфери в зоні впливу урбосистеми; систематизовані та 

визначені передумови формування урбосистеми та агросфери ЗВУ із 

застосуванням історико-екологічного аналізу та побудови інформаційної 

моделі; застосовано індикативну оцінку екологічної безпеки для виявлення 

кризових явищ агросфери ЗВУ з використанням груп індикаторів; 

встановлені просторові особливості стану агросфери ЗВУ за соціо-

економічними, екологічними базовими, агрегованими та інтегрованими 

показниками; розроблені принципи та методологічні підходи до виділення 

зон впливу урбосистеми на агросферу, що дозволило виділити резистентну, 

дисипативну і буферну зони агросфери та встановити їхні межі.  

Подальшого розвитку набули вчення про агросферу – складну СЕЕ 

систему, уявлення про причинно-наслідкові зв’язки взаємодії урбосистеми з 

агросферою; методичні підходи до оцінювання соціо-економіко-екологічного 

стану урбосистеми; діагностика екологічного стану урбосистеми з 

використанням цитогенетичних методів, що дозволило визначити зміни у 

біосистемах урбосистеми та агросфері; систематизація відомостей про 

антропогенне навантаження урбосистеми, агросфери, його просторові 

закономірності.  

Удосконалено методичні підходи до оцінювання соціо-економічного, 

екологічного стану агросфери; удосконалено підходи до управління 

агросферою ЗВУ, які базуються на прийнятті рішень за результатами 

комплексного моніторингу та надають можливість оперативно виявляти і 

реагувати на зміну якості довкілля. 

Значимість результатів дослідження для науки та практики.  

Основний науковий та прикладний результат дисертаційної роботи полягає в 



тому, що вперше для сільськогосподарської науки виконано наукове 

дослідження, результатом якого є обґрунтування теоретико-методологічних 

засад і методичних підходів оцінювання кризових явищ агросфери зони 

впливу урбосистеми, розроблення авторської концептуальної моделі 

зонування агросфери зони впливу урбосистеми. Результати досліджень 

впроваджено і використовуються у сфері екології та природних ресурсів, 

земельних відносин, просторового планування на державному, 

регіональному та локальному рівнях. Матеріали та висновки дисертації 

впроваджено в роботу відділу оцінки впливу на довкілля; відділу заповідної 

справи, екологічної мережі, моніторингу і природоохоронних заходів 

Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської державної 

адміністрації (акт впровадження № 1586 від 15.06.2020 р.), ТОВ «Захід 

Агропром» (акт впровадження № 5 від 08.12.2020 р.) ТОВ «ДЕДДЕНС 

АГРО» (акт № 25 від 18.06.2019 р.), Всеукраїнської громадської організації 

«Всеукраїнська екологічна ліга» (акт № 001-105 від 20.05.2019 р.). Результати 

дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес для викладання 

навчальних дисциплін «Урбоекологія», «Системний аналіз якості 

навколишнього середовища», «Екологічна безпека регіонів», «Моніторинг 

довкілля», «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» студентам 

спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» освітніх рівнів бакалавр, магістр Національного університету 

водного господарства та природокористування (довідка № 001-679 від 

23.06.2020 р.) Рівненського державного гуманітарного університету (акт від 

04.09.2020 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність 

Ознайомлення з дисертаційною роботою дає підстави стверджувати, що 

викладені в ній наукові положення, висновки і рекомендації є 

обґрунтованими, достовірними і містять наукову новизну. Основні наукові 

положення, що виносяться на захист відповідають сформульованій меті та 

завданням дослідження. Визначені автором об’єкт і предмет дослідження 

повною мірою відображені в структурі дисертації та її основному змісті. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 



характеризується самостійністю, чіткістю і обґрунтованістю сформульованих 

висновків, пропозицій та рекомендацій автора. Дисертаційна робота 

побудована логічно, її структура розкриває покладену в її основу авторську 

наукову ідею. Отримані дисертантом теоретичні та практичні результати 

свідчать про досягнення поставленої мети. 

Повнота викладу в опублікованих працях основних положень, 

висновків і результатів дослідження. Основні результати досліджень, 

отримані в процесі виконання дисертаційної роботи викладено у 111 

наукових працях, зокрема: 5 монографій українських видавництв, 1 

колективна монографія, 30 статей у фахових виданнях, з них 6 статей у 

фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз 

(3 – Web of Science, 1 – Sсopus), 6 статей у закордонних наукових виданнях, 3 

в інших періодичних наукових виданнях, 47 тез та матеріалів наукових 

з’їздів, конференцій; 6 підручників, 5 посібників, 1 методичної рекомендації 

та 5 авторських свідоцтв на твір. Результати досліджень Прищепи А.М. 

пройшли апробацію на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

Відповідність структури автореферату та дисертації. Детальне 

вивчення тексту автореферату та дисертаційної роботи дозволило зробити 

висновок про те, що між ними немає розбіжностей. Текст автореферату у 

повній мірі відповідає змісту дисертації. 

Зауваження та побажання до дисертаційної роботи. Відзначаючи в 

цілому високий рівень наукових здобутків дисертанта, обґрунтованість 

одержаних результатів і практичне значення дисертаційної роботи, слід 

відмітити певні положення, які мають дискусійний характер, зокрема: 

1. Розділ 1 містить детальний опис досліджень науковців з вказанням їх 

прізвищ, але частково відсутні посилання на них у списку використаних 

джерел.  

2. Підрозділи 2.2 та 2.3 переобтяжені рисунками і таблицями, які 

доцільно було б перенести у додатки.  

3. У розділі 2 на рисунку 2.9 представлена структурна схема розрахунку 

індексу соціо-економіко-екологічного стану урбосистеми. Але відсутні 



пояснення вибору мінімальних та максимальних значень базових показників 

для їх подальшого нормування.  

4. У підрозділі 2.4 слід було вказати методи та програмно-інформаційні 

системи, які були використанні для просторового моделювання стану 

агросфери. 

5. У розділі 3 бажано було б встановити існування залежності динаміки 

чисельності населення від зміни площі урбосистеми. 

6. У роботі автором використано дві оціночні шкали: перша – 

уніфікована шкала оцінювання соціо-економіко-екологічного стану 

урбосистеми і агросфери; друга – оціночна шкала рівня екологічної «безпеки-

небезпеки». Варто деталізувати, на яких рівнях синтезу інформації можна 

використовувати запропоновані оціночні шкали.  

7. Результати оцінювання агросфери за індексом та інтегрованими 

показниками соціо-економічного і екологічного стану сільських населених 

пунктів доцільно було б представити у вигляді картограм. 

8. У розділі 7 автором запропоновано критерії та результати просторової 

диференціації зон агросфери за різним ступенем впливу урбосистеми із 

врахування соціо-економічних та екологічних характеристик. З метою 

підвищення інформативності та ефективності управління агросферою в зоні 

впливу урбосистеми, варто було б додатково ввести критерій визначення 

пріоритету розвитку окремих території, який відображатиме зміну соціо-

економічного та екологічного стану агросфери після проведених 

компенсаційних заходів для урбосистеми та агросфери.  

9. Для обґрунтування просторових закономірностей формування зон 

різної дії урбосистеми на агросферу бажано було б додатково використати 

геостатистичні методи із врахуванням параметрів напівдисперсії, порогу 

дисперсії, нагет-ефекту і радіуса кореляції. 

Водночас зазначимо, що наведені зауваження та наявність окремих 

дискусійних положень не впливають на наукову і практичну цінність 

одержаних автором результатів і не знижують позитивної оцінки 

дисертаційної роботи. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота Прищепи Алли 

Миколаївни на тему «Теоретико-методологічні основи оцінювання кризових  



 


