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Актуальність теми дослідження

На сучасному етапі реформування адміністративно-територіального устрою, 
формування ринку землі та розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування, розподіл повноважень і якісне управління земельними ресурсами 
є вирішальним показником якості управління. Беззаперечно, з посиленням ролі 
місцевого самоврядування як суб’єкта управління земельними ресурсами, існує 
потреба в дослідженні природи землі як основи розвитку громади -  наповнення 
бюджету, ведення господарської діяльності, підвищення інвестиційної 
привабливості, покращення рівня екологічної безпеки, виконання соціальних 
функцій. Актуальність тематики управління земельними ресурсами територіальної 
громади на даному етапі важко переоцінити, адже земля -  основа ресурсного 
потенціалу громади, базис для розселення громадян, засіб виробництва.

Цілий комплекс питань у сфері управління земельними ресурсами громад, на 
сьогодні, потребують уваги науковців: це унормування питань, що стосуються 
складу земельних ресурсів, оцінки якості управління у вказаній сфері, побудови 
моделі взаємодії суб’єктів управління з метою оптимізації управлінських рішень. 
Окрім того, наявні прогалини в понятійному апараті, використання якого



актуалізувалося як ніколи раніше, породжують колізії та неточності при 
застосуванні ключових термінів у системі регіонального управління. З огляду на 
це, дисертаційне дослідження Кожуріної В.М. відповідає сучасним викликам науки 
публічного управління, а науково-теоретичні положення та практичні рекомендації 
створюють базис для удосконалення системи управління земельними ресурсами 
громади і носять прикладний характер.

Отже, обрану тему дисертаційного дослідження доцільно характеризувати як 
актуальну.

Зв ’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України в межах науково-дослідної роботи за темами: «Управлінські технології 
забезпечення спроможності місцевого самоврядування в умовах децентралізації» 
(№ державної реєстрації 011611007244); «Розумне управління територіальними 
громадами» (державний реєстраційний номер 01201Л 05743).

Особистим внеском автора при виконанні цих досліджень полягає в 
обґрунтуванні пропозицій щодо модернізації системи публічного управління 
земельними ресурсами громади. Окрім того, автором обґрунтовано підходи до 
систематизації складу земельних ресурсів територіальних громад на основі 
визначення правового статусу та форми власності земель.

Ступінь обґрунтованості й достовірності основних наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у  дисертації.

Викладені в дисертаційному дослідженні наукові положення, висновки та 
практичні рекомендації достатньо обґрунтовані, підтверджені використанням 
значної кількості теоретичного та емпіричного матеріалу, нормативно-правових 
актів та інших офіційних документів щодо забезпечення та управління земельними 
ресурсами громад в Україні, ґрунтуються на опрацюванні масиву наукової 
літератури, у тому числі й закордонних джерел. Обґрунтованість, аргументованість 
і достовірність отриманих результатів дослідження також підтверджена в процесі 
їх апробації на різноманітних науково-комунікативних заходах.

Структура дисертаційного дослідження характеризується логічністю та 
послідовністю, обумовлена завданнями та підпорядкована меті дослідження. Мета 
дослідження, яку окреслила здобувачка, цілком відображає сутність роботи та 
полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та розробленні практичних 
рекомендацій щодо удосконалення публічного управління земельними ресурсами 
територіальних громад.

Відповідно до поставленої мети, у роботі було: з’ясовано змістовну сутність



основних понять категоріального апарату управління земельними ресурсами 
територіальної громади та їх співвідношення; систематизовано суб’єкти 
публічного управління земельними ресурсами за визначеними ознаками; 
узагальнено закордонний досвід у сфері землевпорядкування, ведення кадастрових 
систем задля напрацювання пропозицій для вітчизняного законодавства щодо 
покращення механізмів управління та адміністрування земельних ресурсів на 
центральному, регіональному та місцевому рівнях; проаналізовано сучасний стан 
процесів перерозподілу повноважень з управління земельними ресурсами (на 
основі законодавства та експертних опитувань); висвітлено правову природу 
територіальної громади як суб’єкта права власності на землю; розроблено критерії 
для оцінки ефективності управління земельними ресурсами територіальних громад; 
сформовано засади та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення 
системи публічного управління земельними ресурсами територіальних громад.

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків.

В роботі проведено ґрунтовне дослідження основних теоретичних підходів 
до визначення понятійного апарату в сфері управління земельними ресурсами на 
основі проведеного аналізу наукових джерел за темою дисертаційного 
дослідження; проаналізовано наукові підходи до визначення складу земельних 
ресурсів територіальних громад; узагальнено зарубіжний досвід у сфері 
землевпорядкування та ведення земельних інформаційних систем.

Позитивного схвалення в рамках дисертації заслуговує: напрацьований 
авторський підхід до визначення складу земельних ресурсів територіальних громад 
та визначення «земельні ресурси територіальної громади» як унікальний 
природний просторово обмежений ресурс (відповідно до зовнішніх меж населених 
пунктів, що увійшли у громаду), що є основою виробництва, базою для розселення 
жителів громади, має грошову цінність, є основою для оподаткування та частиною 
екосистеми, який складається з земельних ділянок, що розташовані на території яка 
обмежена юрисдикцією органів місцевого самоврядування, (с. 42). На основі 
мультидисциплінарного підходу виокремлено ознаки земельних ресурсів 
територіальних громад, як об’єкта управління (с. 39), здійснено авторську 
класифікацію суб’єктів управління земельними ресурсами громади на основі 
критерію прийняття рішень та наявності інформації про об’єкт (с.52).

Особливої уваги потребує аналіз системи публічного управління земельними 
ресурсами громади, як елемент системи державного управління відповідно до 
нормативного забезпечення, та виокремлення чинників, що впливають 
безпосередньо на якість її функціонування (с. 62-63).

В контексті дослідження іноземного досвіду ведення геоінформаційних 
систем обліку земельних ресурсів, досліджено кращі практики провідних країн



світу (Німеччини, Польщі, Франції, Австралії, Канади, США), дисертантом 
визначено базові принципи, призначення, методологію ведення кадастрових 
облікових систем, а також, системи органів, що забезпечують її функціонування. 
Також проведений аналіз вітчизняної кадастрової системи з метою залучення 
кращих практик та імплементації їх у вітчизняне законодавство (підрозділ 1.3).

Заслуговує позитивного схвалення проведене автором вивчення експертної 
думки з питань оцінки якості та доцільності проведення реформ земельної 
децентралізації, а також оцінки розподілу повноважень між органами державної 
влади і місцевого самоврядування дає змогу наочно оцінити ситуацію. На основі 
думки респондентів визначено, що однією з центральних проблем проведення 
реформи, що безпосередньо пов’язана з перерозподілом повноважень між 
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування є 
уникнення дублювання функцій та/або прогалин в їх закріпленні (с. 116-117).

Має досить велике значення для отримання наукових результатів дисертації, 
проведений ґрунтовний аналіз територіальної громади як суб’єкта права власності 
на земельні ресурси з розкриттям механізмів його реалізації органом місцевого 
самоврядування. Окрема увага приділена автором питанням безпосередньої участі 
громади в управлінському процесі землями комунальної власності, визначено 
проблематику їх реалізації (підрозділ 2.3).

Позитивним вбачається застосування дисертантом системного підходу, що 
дозволило виокремити існуючі показники оцінки якості управління земельними 
ресурсами та розробити авторські, що раніше не застосовувалися наукою 
публічного управління. Практично значущим, в контексті проведеного 
дослідження є запропонований концептуальний підхід до оцінки управління 
земельними ресурсами громади з урахуванням всіх критеріїв, який надасть 
можливість, з одного боку, аналізувати компетенцію органів управління, з 
урахуванням наявних ресурсів, а з іншого -  використовувати інформацію для 
подальшого планування розвитку земельних відносин у громаді (підрозділ 3.1).

В рамках дослідження виокремлено повноваження, що не можуть бути 
делеговані органам місцевого самоврядування, такі як реалізація державних 
програм щодо захисту навколишнього середовища, контроль за рішенням органу 
місцевого самоврядування у сфері управління земельними ресурсами, координація 
співпраці територіальних громад та розпорядження землями державної власності 
(с. 182).

Ще одним аспектом новизни та практичної значущості дисертації є 
розроблені науково-прикладні рекомендації щодо вдосконалення контролю за 
рішеннями органів місцевого самоврядування у сфері управління земельними 
ресурсами, як одного з організаційно-правових методів взаємодії суб’єктів 
управління (с. 186).



Розроблено модель взаємодії суб’єктів управління земельними ресурсами 
територіальної громади на основі аналізу існуючої моделі та з метою усунення 
недоліків у її функціонуванні. Важливим доробком є те, що в новій моделі 
територіальна громада, як сукупність жителів теж є суб’єктом управління (с. 198). 
Окрім того, уваги потребують пропозиції щодо введення в дію префектур, як 
органу державної влади районного рівня, що є послідовним кроком у проведенні 
реформи децентралізації та з метою збалансування місцевих і державних інтересів 
(с. 191).

Дисертантом запропоновано ряд змін до нормативно-правового 
забезпечення. Особливо значущими в контексті проведеного дослідження 
видаються пропозиції щодо повноважень префекта у законопроекті «Про 
префектуру» з урахуванням іноземного досвіду функціонування інституту 
префекта (с. 199-200).

Сформульовані висновки до розділів та загальні висновки логічно 
випливають з положень дисертаційного дослідження.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів.
Достовірність наукових результатів, висновків і рекомендацій ґрунтується на 

теоретичних засадах науки публічного управління, узагальненні поглядів та ідей 
вітчизняних і зарубіжних учених, використанні системи загальнонаукових й 
спеціальних методів.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження відзначається тим, що 
автором обґрунтовано теоретичні засади та розроблено практичні рекомендацій 
щодо удосконалення публічного управління земельними ресурсами територіальних 
громад в Україні.

Серед основних результатів, що визначають наукову новизну, потрібно 
відзначити такі:

-запропоновано концепт системи управління земельними ресурсами 
територіальної громади, який містить модернізовану організаційно-функціональну 
структуру керуючої підсистеми (введення районної префектури з контрольно- 
наглядовими та координаційними повноваженнями та залученні жителів громади 
до процесу прийняття та реалізації рішень), що дасть змогу збалансувати місцеві та 
державні інтереси та здійснити поділ функцій щодо управління земельними 
ресурсами на місцевому рівні, знизити корупційні ризики, покращити якість 
надання відповідних адміністративних послуг, забезпечити публічність системи 
управління.

У дисертаційній роботі вдосконалено:
підхід до систематизації складу земельних ресурсів територіальних 

громад на основі визначення правового статусу та форми власності земель,



дисертантом запропоновано використовувати вузький і широкий підходи. Так, 
вузький -  фактичний (за яким до земель територіальних громад віднесено лише 
сукупність земельних ділянок комунальної власності з визначеним правовим 
статусом, відповідно до яких органи місцевого самоврядування приймають 
рішення в межах наданих їм повноважень) та широкий -  територіальний (за яким 
до земельних ресурсів територіальної громади віднесено всі землі, незалежно від 
форми власності (комунальна, державна, приватна), що знаходяться в межах 
території громади, на яку розповсюджується юрисдикція її органів місцевого 
самоврядування);

нормативно-правове забезпечення управління земельними ресурсами 
територіальних громад, що ґрунтується на основі історичного аналізу законодавчої 
бази та узагальнення зарубіжного досвіду у сфері землевпорядкування та ведення 
інформаційно-кадастрових систем, що полягає у відкритті доступу до суміжних з 
державним земельним кадастром реєстрів та уніфікації даних;

класифікацію суб’єктів управління земельними ресурсами шляхом їх 
групування за ознакою прийняття рішень відносно до земель комунальної 
власності на внутрішні (органи місцевого самоврядування, громадські організації) 
та зовнішні (органи виконавчої влади, установи, організації, що безпосередньо 
приймають управлінські рішення щодо земель або об’єктів, які на них розташовані, 
а також є розпорядниками інформації про земельні ресурси);

У дисертаційній роботі також набуло подальшого розвитку:
-  понятійно-категорійний апарат науки державного управління шляхом 

формулювання авторських визначень понять «територія громади», «межі громади», 
«земельні ресурси громади», «управління земельними ресурсами територіальної 
громади»;

-  змістовна сутність правовідносин власності на землю у громаді у частині 
розкриття механізму визначення територіальної юрисдикції органів місцевого 
самоврядування з урахуванням принципу повсюдності як зовнішньої нерозривної 
межі населених пунктів, що входять до складу територіальної громади, а також 
механізму реалізації права власності органами місцевого самоврядування та 
жителями територіальної громади,;

-  методика оцінки якості управління земельними ресурсами територіальних 
громад, а саме -  щодо систематизації наявних та запровадження авторських 
критеріїв оцінки (фінансово-вартісного, соціального, інвестиційної привабливості, 
рівня землевпорядкування, стратегічного планування розвитку земельних відносин, 
інформаційного забезпечення, залучення громадян до прийняття та впровадження 
рішень) з визначенням величин виміру кожного з них, що дозволить надавати 
комплексну оцінку якості управління.



Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих працях.
Найвагоміші теоретичні та практичні досягнення дисертантки викладені у 17 

публікаціях, з них: 7 -  статті у наукових виданнях, включених до Переліку 
наукових фахових видань України, 2 -  статті у наукових періодичних виданнях 
інших держав; 8 - у  збірниках матеріалів науково-комунікативних заходів.

Зазначене свідчить про повноту викладу матеріалу дослідження в 
друкованих працях. Крім того, варто відзначити, що в опублікованих працях 
розкрито основні положення дисертації, які становлять наукову новизну і винесені 
на захист.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності встановленим
вимогам.

Дисертаційна робота написана грамотно, матеріал викладено чітко й 
послідовно. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків за розділами, 
загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 243 найменування, 
з яких 21 -  іноземними мовами та додатків. Робота також включає таблиці, 
рисунки, додатки. Її структура логічно побудована і сприяє розкриттю теми 
дослідження, виконанню поставлених завдань.

Практичне значення і впровадження одержаних результатів дослідження
Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що найважливіші 

теоретико-методологічні положення, висновки та пропозиції були використані в 
діяльності органів місцевого самоврядування, що сприятиме посиленню 
спроможності територіальних громад як первинних суб’єктів місцевого 
самоврядування щодо управління основним ресурсом громади -  землею.

Практичне значення дисертаційної роботи підтверджено використанням 
отриманих здобувачем результатів у практичній діяльності Харківською обласною 
радою, Люботинською міською радою Харківської області, Малоданилівською 
селищною радою Харківської області. Довідки щодо впровадження результатів 
дисертаційного дослідження в діяльність органів державної влади підтверджують 
теоретичну значущість та практичне значення дисертації.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації.
Незважаючи на цілісність, обґрунтованість і завершеність дисертаційного

дослідження, можна виділити такі дискусійні моменти:



1. В рамках дослідження суб’єктів управління земельними ресурсами 
територіальних громад, на сторінках підрозділу 1.2. наведено аналіз системи 
публічного управління земельними ресурсами громади як елемента системи 
державного управління, що не знайшло свого відображення у його назві. 
Вбачається, що доцільно було б назву підрозділу подати таким чином: «Суб’єкти 
управління земельними ресурсами громади як елемент системи управління», що 
покращило б сприйняття матеріалу.

2. При проведенні історичного огляду нормативної бази (підрозділ 2.1.), 
автор значну увагу приділяє аналізу змісту нормативно-правових актів, що були 
покладені в основу формування ринку землі та розподілу повноважень по 
управлінню земельними ресурсами, але при цьому недостатньо висвітлена сучасна 
нормотворчість в руслі земельних відносин, аналіз новітнього законодавства 
наведено у загальному вигляді.

3. Цікавим і значущим науковим доробком є проведений авторкою аналіз 
експертного опитування в підрозділі 2.2. стосовно процесу децентралізації (стор. 
117-131). Серед респондентів були працівники органів влади, органів місцевого 
самоврядування та громадських організацій. Але вважаємо, що робота значно 
виграла б, якби в ній було наведено порівняння відповідей між групами 
респондентів.

4. При опрацюванні практичних рекомендацій щодо уніфікації реєстрів 
(земельного реєстру та реєстру прав на нерухоме майно), слушною є пропозиція 
дисертантки розділити її на кілька етапів, адже достатньо об’ємний процес злиття 
даних потребує значних часових ресурсів. Але в рамках цього не визначено 
механізми ведення реєстрів та надання послуг у перехідний період, що зробило б 
пропозицію більш системною.

5. Пропонуючи зміни правового забезпечення функціонування моделі 
управління земельними ресурсами територіальної громади, авторка на основі 
проведеного аналізу законодавства та вивчення експертної думки, з урахуванням 
іноземного досвіду, вносить пропозицію щодо введення префектури як нового 
суб’єкта управління. З урахуванням проведеного комплексного дослідження, 
пропозиція є надзвичайно цікавою і потребує розгляду, але для введення в дію 
нового органу районного рівня необхідні зміни до Конституції, окрім низки 
галузевих законів. А на даному етапі, що характеризується нестабільною 
політичною ситуацією та високим рівнем соціальної напруги, викликають сумніви 
щодо можливості внесення змін до Основного закону, через відсутність політичної 
волі.



Висловлені зауваження і побажання не применшують високої оцінки рівня 
виконаного дисертаційного дослідження, його теоретичної цінності та практичної 
значущості

З огляду на актуальність, новизну одержаних автором наукових результатів 
дослідження, їх практичну значущість, вважаю, що дисертаційна робота Кожуріної 
Віри Миколаївни «Публічне управління земельними ресурсами територіальних 
громад» є самостійним науковим оригінальним дослідженням та носить 
завершений характер. В роботі розроблено концепцію системи управління 
земельними ресурсами територіальної громади, в рамках якої запропоновано 
модернізовану організаційно-функціональну структуру керуючої підсистеми, що 
має суттєве значення для розвитку галузі знань 28 -  «Публічне управління та 
адміністрування» та значну практичну цінність.

З урахуванням зазначеного, доцільно зробити висновок, що дисертаційна 
робота Кожуріної В.М. відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 
(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23 березня 2016 року № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 
167, а автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктор філософії у 
галузі знань 28 -  «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 — 
«Публічне управління та адміністрування».
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