
ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертацію Неліпи Ксенії Григорівни 

на тему: «Трансформація системи розселення Запорізької області 
( суспільно-географічне дослідження)», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 
зі спеціальності 11.00.02 - економічна та соціальна географія 

1 . .Актуальність обраної теми дослідження та її зв'язок з планами 

та напрямами науково-дослідних робіт наукових установ і організацій, 

державними планами та галузевими науковими програмами. 

З 1990-х років в Україні посилилися ЧJансформаційні процеси у всіх 
сферах суспільного життя: кризові явища в економіці супроводжувалися 
депопуляційними тенденціями, відбувалися структурю зрушення в 
регіональному розвитку, що призвело до поляризації простору і на 
загальнодержавному рівні, і на рівні областей. В таких умовах зазнають 
трансформацій регіональні системи розселення. 

Система розселення є інтегральною фор:rіою геопросторової організації 
суспільства, що відображає цілісність природного середовища, населення і 
господарства завдяки формуванню певного т11пу взаємозв'язків між цими 
трьома компонентами. Систему розселення обласного регіону на сьогодні 
можна вважати традиційним об'єктом дослідження суспільної географії, 
однак ті питання, які піднімає здобувачка у своїй праці, цілком можна оцінити 
як новаторські. Адже мова йде про оцінку впливу групи чинників на розвиток 
системи розселення Запорізько1· області, розробку методики оцінки 
трансформаційних процесів у розселенні обласного регіону та застосуванні 

. . 

ц1є1 методики в конкретному досшдженш для надання практичних 
рекомендацій. 

Міста Запорізької області демонструють вищі від середньоукраїнських 
темпи депопуляції, існує соціальна напруга через суттєву майнову нерівність, 
корупцію, невирішені проблеми міського господарства, екологічні та 
техногенш ризики. У сільському розселенні також відбуваються помітні 
зрушення, пов' язані зі змінами форNІ власносп та характеру 
землекористування, збіднінням населення, міграційними втратами та 
стрімким демографічним старінням. Наслідки п'ятирічноУ окупації Росією 
Криму та частини Донбасу також уже можна оцінювати з позиції впливу на 

процеси розселення в сусідній Запорізькій області. 
Вітчизняна наука має вагомі здобутки в географії розселення, однак 

багато питань, пов'язаних з вдосконаленням територіальноУ організацн 
розселення тш регіональному рівні, у тім числі в Запорізькій області, 
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. . 

залишаються актуальними як в науковому, так 1 в практичному сенс�. 

Вдосконалення системи розселення, просторової організації міського й 

сільського населення, підвищення комфортності життя в усіх типах поселень 
. . .

через оптим1защю економ1чного розвитку, природокористування 1 

природозбереження - це першочергові завдання, які необхідно розв'язувати в 

теорії суспільної географії та практиці територіального управління. 

Враховуючи те, що система розселення як складова територіальної 

організації сусшльства здатна визначально впливати на соц1ально

економічний розвиток та головні параметри якості та рівня життя населення, 

а також, у відповідь на практичні потреби розробки ефективної регіональної 

політики, наукове дослідження трансформації системи розселення Запорізької 

області є актуальним і своєчасним. 

Дисертаційне дослідження тісно пов'язане з тематикою науково

дослідної роботи кафедри економічної та соціальної географії Київського 

національного університету імені Тараса lllевченка, зокрема «Просторові 

трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських 

територій» (номер держреєстрації 0116U002636, довідка № 050/721-30 від 

29.05.2019 р.), а також з науковою темою кафедри економіки, управління та 

адміністрування Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького «Антикризове управління сучасною 

економікою України та її регіонів в умовах трансформаційних перетворень» 

(номер держреєстрації 0118U004183, 2018-2020 рр.). 

2. Ступінь обrрунтованості наукових положень, висновюв 1

рекомендацій, їх достовірність і новизна. 

Дисертаційне дослідження Неліпи К.Г. полягає у просторово-часовому 

аналізі процесів трансформації розселення населення Запорізької області. 

Сформульовані наукові положення, рекомендації та висновки дисертаційної 

роботи обrрунтовані використанням наукової методології, що базується на 

теоретичних засадах суспільної географії. У дисертації вдало застосовано 
. . . 

систему загальнонаукових 1 спещальних методш, що дозволило отримати 

достовірні, аргументовані результати наукового дослідження, більшість з яких 

мають математико-статистичне шдтвердження. 

Структура дисертації відповідає поставленій меті та завданням 
. . . . 

досшдження, виклад матер�алу характеризується лопчною посшдовюстю, 

висновки авторки аргументоваю. 

У процесі написання дисертаційного досшдження використано 

статистичні та аналітичні матеріали Державної служби статистики України, 

Головного управління статистики в Запорізькій області, нормативно-правові 

акти з питань адміністративно-територіального устрою України, Генеральні 
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плани міст, напрацювання авторитетних вчених, а також матеріали особистих 

спостережень та результати експертного опитування. Загалом авторкою 

опрацьовано 211 наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, інших 

джерел інформації. 

У дисертації сформульовано та обrрунтовано ряд наукових положень, 

висновків та пропозицій, які є новими та розв'язують поставлені в роботі 

завдання. Найважливіші досягнення дисертаційної роботи К. Г. Неліпи, які 

вщзначаються науковою новизною: 

- конкретизовано поняття «трансформація системи розселення»(§ 1.3),

на с. 48 подано авторське визначення, а також вказано критерії, за якими 

можна оцінювати трансформацію розселення; 

- запропоновано і апробовано методику дослідження трансформації

регіональної системи розселення(§ 1.4); 

- оцінено чинники формування і трансформації системи розселення

Запорізької області (розділ 2), зокрема для оцінки ступеня впливу транспорту 

на міське розселення розрахований коефіцієнт розосередження міських 

поселень відносно основних транспортних шляхів ( с. 79-81 ), а за даними 

роботи пасажирського автомобільного транспорту виділено зони транспортної 

доступності (рис. 2.5, с. 82); 

- вперше за допомогою супутникових зюмюв визначено площу

забудованої території районів Запорізької області (с. 123-124); 

- досліджено три аспекти трансформації регіональної системи

розселення - поселенські (кількісні), структурні (якісні) та формаційні. 

Тенденції кількісних змін поселенської мережі простежено за період 47 років 

( с. 120-124 ), що вважається достатньо оптимально, адже за цей перюд 

з' явилося два покоління людей; 

- за міжпереписний період 1989-2001 рр. rрунтовно досшджено

трансформаційні процеси сільської поселенської мережі по районах та групах 

людності ( с. 131-13 8), виявлено поляризаційні тенденції розселення ( с. 139): 

доведено, що відбувається швидка концентрація населення в обласному центрі 

на тлі швидкого знелюднення сіл, зменшується щільність поселенської мережі 

та зростає середня відстань між поселеннями (с. 123); 

- 13Иділено шість субрегіональних систем розселення ( с. 129), для

здійснення реформи децентралізації подано пропозиції щодо перспективного 

адміністративно-територіального устрою Запорізької області ( с. 173-179); 

- 13изr-шчено приморсько-фасадний та лінійно-вузловий типи 
. . .  . . . 

' 
. 

територшльн01 структури розселення, розраховано показники зв язаност1 та 

розвиненості міських систем розселення ( с. 159-166); 
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... . . 

- показано головНІ тенденцн соцшльно-економ1чного розвитку

Мелітополя (с. 149-152) та Бердянська (с. 152-154) як сформованих центрів 

субрегіональних систем розселення; 

- зроблено прогноз кількості населення районів Запорізької області до

2025 р. ( с. 170-173). 

3. Критичні зауваження та дискусійні положення.

1) Не зрозумілі мотиви виокремлення «багатофункціональних» та

«різнофункціональних» міст у переліку типів та підтипів міст за 

функціональною ознакою (рис. 1.2, с. 32). У цій теоретичній схемі не згадано 

про агломерації, а «міста-мільйонери» краще називати м1стами

мільйонниками. 

2) На с. 52. (рис 1.6) авторка розділила «чинники формування ... » та

«чинники, які спричиняють трансформаційні процеси». На наш погляд, такий 

поділ є занадто категоричним, адже при глибшому осмисленні можна довести, 

що ряд чинників треба відносити і до першої, і до другої групи (наприклад: 

науково-технічний прогрес, природні чинники, зокрема аридизація). 

3) На картосхемі (рис. 3 .3, с. 131) показано субрегіональні системи
. . 

розселення, але не позначено центри 1 транспортну мережу, тому не зрозумшо, 

які ядра є системотвірними та якими каналами реалізуються зв' язки у 

системах? 

4) Аналізуючи трансформацію сільської поселенської мережі, авторка

не оперує важливим, на наш погляд, шдикатором - середньою людНІстю 
. . . . 

сшьського поселення, а також не проанашзовано динам1ку розподшу 

населення по селах різної людності. 

5) Визначаючи роль Запорізької агломерації в регіональній системі

розселення, авторкою не враховано висновків, які подані у звіті Світового 

банку: за даними про нічне освітлення та інтенсивність нічного освітлення 

протягом 1996-2010 рр., Запоріжжя (разом з Донецьком) характеризується 

зменшенням території та зростанням економічної активності в ядр1 

агломерації (с. 65-68 «Україна. Огляд урбанізації» (2015)). 

6) Цікаве дослідження стосується найбільшого в Україні села -

Костянтинівки ( с. 158-159) та пропозиція надати йому статус м1ського 

поселення. Чи розглядався варіант та чи оцінювала авторка наслідки 

приєднання села до Мелітополя, адже відстань між ними всього один 

кілометр? 

7) Виділяючи два головНІ типи конфігурації опорного каркасу

розселення - приморсько-фасадний (названий, на нашу думку, невдало) та 

лінійно-вузловий, авторка на с. 160 посилається на монографію д.г.н. 

Л.Б. Заставецької, яка у своїй праці на с.1 77 пише, що для Запорізької обласної 
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системи характерний «багатоядерний тип опорного каркасу розселення». 

Вважаємо, що у дисертації варто було вказати на ці розбіжності, попри те, що 

авторський підхід достатньо аргументований. 

8) У таблиці 4.4 на с. 183 містяться результати SWОТ-аналізу, де

написано суперечливу тезу, що сильною стороною розвитку Запорізької 

регіональної системи розселення є «випдне транспортно-географічне 

положення відносно міжнародних транспортних магістралей». В умовах 

окупації Донбасу та блокування Керченської протоки, таке положення стає 

вкрай невигідним, його навіть можна трактувати як загрозливе. 

9) Деякі картосхеми виконані з недотриманням принципів та способів

картографування (рис. А.І, с. 214; рис. А.З, с. 217; рис. А.4, с. 220; рис. Г.3, с. 

258). 

1 О) Процеси природного відтворення та міграції, статевого та вікового 

складу населення краще описувати за допомогою відносних коефіцієнтів, 

оскільки абсолютні величини не є демонстративними ( с. 90; додаток А). 

Висловлені зауваження та дискусійні положення загалом не зменшують 

наукову цінність та загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи Неліпи 

Ксенії Григорівни. У сі ці недоліки можуть бути усунені в процесі подальших 

наукових досліджень здобувачки. 

4. Значущість дослідження для науки і практики та можливості

його використання. 
Теоретичне значення дисертації К. Г. Неліпи полягає у поглибленні 

концептуальних положень суспільної географії щодо розуміння тенденцій 

трансформаційних процесів розселення населення в сучасних умовах. 

Методологія дослідження трансформації системи розселення має всі підстави 

бути рекомендованою до застосування в аналогічних дослідженнях інших 

регіонів України. 

Робота містить ряд цінних висновків, які можна використати у практиці: 

для розробки стратегії регіонального розвитку, удосконалення 

адміністративно-територіального устрою Запорізької області, а також для 

перспективного планування окремих територій, міст, ОТГ, для коректування 

Генерального плану м. Мелітополь. 

Методику та конкретні результати дослідження можна використати у 

навчальному процесі при викладанні дисциплін «Географія населення», 

«Регіональний розвиток», «Геоурбаністика», «Планування територій». 

5. Повнота викладу основних результатів дослідження в

опублікованих працях. 
Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації 

належать особисто авторці. Результати досліджень опубліковані у 22 наукових 
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працях загальним обсягом 5,61 д.а., з яких 4 статті у наукових фахових 

виданнях У країни, що включені до міжнародних наукометричних баз, та одна 

стаття у науковому періодичному виданні Республіки Білорусь (загальним 

обсягом 2,21 д.а., у т.ч. 4 одноосібних), 2 наукові статті, які додатково 

відображають результати дисертаційного дослідження, 15 публікацій, які 

засвідчують апробацію матеріалів дисертації на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях та семінарах. 

6. Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації.

Автореферат відповідає вимогам щодо оформлення автореферату

дисертації, яка подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Зміст 

автореферату повною мірою відображає основні положення, висновки і 

рекомендації, що містяться у дисертаційній роботі К.Г. Неліпи. 

7. Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження

наукових ступенів» та нормативних актів МОИ України. 

Дисертаційна робота К.Г. Неліпи повністю відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 щодо дисертаційних робіт, 

які подаються на здобуття наукового ступеня кандидата наук, інших 

нормативних актів МОН, а також паспорту спеціальності 11.00.02 -

економічна та соціальна географія. 

8. Загальний висновок.

Дисертаційна робота К.Г. Неліпи є самостійною, завершеною науковою

працею, в якій вирішена актуальна наукова проблема оцінки 

трансформаційних пр9цесів розселення населення Запорізької області. 

Дисертація відзначається новизною та обrрунтованістю наукових положень, 

має практичну цінність. Головні положення дисертації опубліковані у фахових 

виданнях та апробовані на міжнародних і всеукраїнських конференціях. 

Авторка дисертації, Неліпа Ксенія Григорівна, заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія. 

Офіційний опонент, 
кандидат географічних наук, 
доцент кафедри економічної 
і соціальної географії 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
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BrxryK
o$iqlftHoro orroneura

Ha J[,rceprarlifrHy podory Helinn Kcesii fpuropirnn
" Tp uucfu opn aqia eu cmerttu pfi carewna 3 an opizu tcol o flnsemi (cy cninoa o-

zeoepafiiqae docnidarcenna)", nogaHoi na gAodyrrr Hayroeoro cryrreHfl Kar{AHAara
reorpa$ixrmx HayK ga cneuiamuicuo 11.00.02 - eKogoMiqna ra corda.nrna reorpa$ix

l. Arrya.lll'nicrt o6panoi TeMtr roc.nigxeanfl Ta iT rntsror 3 nJranamn rl
rrarlprMamr nayrcoBo-loc.nhnnx po6ir Hayr(oBnx ycrarroB i opranisauifin
Aeprr(aBH trMrr rlJrarraMa Ta f aJry3eBrrMa rrayKoBrrMn rrporpaMsMrr.

B cytauuo< yMoBtx tpopnayrarurx nosoi uaqionanmoi crparerii, cnpmlosaHoi Ha
pogBlrroK JrroAcbKoro norerudalry Ha rni necnpltrrrJrr{Br.D( geuorpa$i'*rran rerueru1ifi ra
axruBisauii ruirpauifirurx npoqecir 3pocra€ aKTyriJrbuicm Aocniprcenr rpaHc$opuaqii
cucreMrr po3ceneHufl rpairm ra ii perionin. Bpaxonyroqu roJrrpeaardro po3BHrKy
dfurruocri perioHiu Yrpairm, crpinare 3pocraHlur reprrropiamur,rx Mcnponopuifi y
po3BLnKy uix orpeMl{Mlr uicrnmvru roceJreH}urMu (rleHrpary{) ra inmoro reprropieio
perionie (nanirnepu$epieio ra nepnSepieio), BaroMoro 3uaqeHrur naGynarorr
cycninrao-reorpaSiuui Aocnipnenux rpancipoprvrarui cucreMr{ po3ceneuHfl B
iugycrpiarluro( perionax, [tro si.{iryarom courfulbHo-eKoHoMrrrHy ponb BlHAyCrpfiiJrbHID( pgrloHax, [tro Bl,{rparoTb 3HaqHy courrulbHo-eKoHoMtrrHy ponb B
po:BIrrKy Agp)KaBLr. Canae Ao rztKln( perionir i nalexwrr 3anopisnra o6lacrr.
Po:po6xa HayKoBo oGlpyrron amwx npaxrr.{qrrrd( peroMerflartifi rgogo BgocrouzureHr#r
repmopianrHoi opranisaqii p$ceJrenrrs HaceJreuHfl perionir, rnpodnerurx Hafi6imul
e$enrunHoi perionalnHoi gelrorpa$i.Iuoi nonirrucn, rporHo3 po3Br4rKy cr{creM
po3ceneHl{ll ra po:po6na ix orrr}rMarrburn( Mogenefi e erorogHi nrpafi cBoerracurdMu Ta
B€IIKIIHBHMH. Bce qe ofiyuoBnK)€ Hagsenrafiny amyannnicru cycninrHo-reorpa$i.rsoro

AocniAxeHrnl rpanc$opMarlii cucteuu po3ceneuHll 3anopisrxoi o6nacri.

,{ercepraqifine AocniAxeHns nos'fl3aHe 3 reMarr,rKoK} HayKoro-Aocd[noi po6orn,
tEo BE(oHyBaJracb Ha reorpa$i.rlroMy $axy.rrmeri Kulbcrfioro naqionanruoro
yninepcn:rsry i*rerd Tapaca LUes.reHKa ra raQegpi elconouirpr, ynpardnHr ra
agr,IiuicrpyBaHlrfl MenironoJrbcbnoro Aepxanuoro neAarori'{Horo yninepcurery i*reui
Forlasa Xuemrunpnoro uloAo BHBqeHrIf, cycni.rrruo-reorpaSi.nuo< acnexris
rpalrc$opMaqii rocno1apcrBa ra po3ceJrenlrf; Hacenenrm B Yrpa*ri. Aocni,qxernrn
BrrKoHaHe B paMKax I{ayKoBIiD( reu <llpocropori rpanc$oprrraqri u YxpaiHi: Naoge"rri
ruogepnisaqii ra rrrauyBilHrrrr uicrxror repr.rropifi> (Nl gepxannoi peecrpauii
0116U002636); <Amuxpu3oBe ynpanniHHff cfracHoro eKosonaixoro Yrcpainra ra ii
perioHin B yMoBax rpalrcrfopnnardfiHru( rreperBoperrbD (Jrlb.{epxaBHoi peecrpaqii
0r 18u004183)
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Cryninr o6rpynronanocri Hflyr(onrrx noJrolxeHb, Bacnonrcis i peromen4aqifi,
ix Aocronipnicrn i HosnsRa.

Hayroni noJlorreurrJl, Br{cHoBreH i perouengaqri &rcepraruftnoi podorm
Herirur K.f. e 4ocronipnraMr,{, HayKoBo odrpyrroB€tuuMu, Teopsrlrlrno goBeAeHHMH.
Orpr,nraui rgo6yoausM HayKogi noroxeur{rr, p€Kouesgaqii Ta B}rGHoBKrr saceptarliftnoi
po6oru o6rpyrroeaHHi BIltKopHcraHHtrM KoMnneKcy rryaftonrir ra nreroAir

Aocni.rymelff{fl, peilpserrraqifildmro re cyqaonicrro in$opuaufuro-crawrc.ru.rnoi: 6asn
gocliAxeHufi, BuKopl{craHHxrra iaefi m ni{xoAis locriAixerrr{fl aBTopr,frernr/D( Brreur.rx
grx nnpirnennfl sarg€rrffi Ta AocflrHeurrrr nocrarneuoi Merlr.

y npoqeci HarrHcaHIuI,ryIceprallifuioro Aocri.emeHsx aBTopoM Br4Kopncrauo
ctatucrnwri Ta analim.uri nrarepiairu: forosHoro ynparniHm crarr{crr4Kr.r B
3anopiuxifi o6nacri, .{epxasnoi c.nyx6pr crarucrrrrr{ Vrpaiml HopMarrdBno-npanoni
aKnr 3 rmraHb agMiuicrpaTr.rBno-TeprtropianbHoro ycTporo Yryafuia roqo.

{ocronipnicrr ra penp$exrarlrBnicru Aocni$mqrroro repBlrHHoro naarepiary
sadernewarla KoMrrnencr*rfi anari: rpancrpoprraaqifiHror npoqecir cr{creMu po3ceneurrfl
3anopi:rxoi odnacri.

O6csr naarepiarry e AocramiM AJts odrpyrrynaHHf, 3arporonoBiu{rx HayKoBr.D(
uo:uqifi, sncuonrin ra peKoMenAaqiri. Crpyrrypa 4lcepraqii xapaxreprulyerbcfl
.roriqHolo nocriAosnicno BuKnaAy rvrarepiany i niAnoniAae nocranlenift rraeri ra
3€lBAaHHfirrA AOCliAXeHrnr, MOBA e HayKOBOrO Ta CrraliCrlrqnO rpaMorHorc. Bce qe

AO3BOnfie gadegneqtrrpr noBHe sHcniTneHrrfi oTpr,rMaHrD( aBTOpoM HayKoBo-npr,rKnaAHXX
p$ynbrarin. V.ryrceprarlii cSopnayJrboBauo ra odlpyrroBar{o psA HayroBr.rx noJrox{errb,
sucuosxiB ra [porro3ldlifi, trKi e HoBI{MI.I ta po:n'x3yrorb nocraBJreny r po6ori sagauy.
Hafi6imm BaroMrrMn npegcraBJrfl nlrbcfl rari naynoni pesyJrbrarll :

- yAocKoHa.JreHo nonsrifuro-repuinorori.rHret arapar Aocri$Kenns
perioua.nmoi cucreMn pmceneHrnr ra 3arlponouoBauo Mero4r.rKy ii.qocnkxenr{fi;

- BvraBJreno npocropoBo-qacoBi oco6rmgocri rpancrpopnaardi cucreMu
po3ceneHHx 3anopisnrcoi o6rasri;

- sAificueuo oqimy quI*{KKis r}opuynar*rx i rpancr[opuaqii cr{creMr4
po3ceneuna 3auopigrxoi o6nacri;

- 3AificHeuonepio4n:aufuo3aceneurnrrepr,rropii3anopierxoiodlacri'
- BI4ttBneHo ra [poaHanilorano rlrtrm tepwropiaJrbnrlD( crpyKTyp po3ceneHrur

o6nami;
- Br4flBJleuo npo6ireMu ra odlpynroBiuro nepcrreKTr{Bui nanpm,rn rroAonannrr

HeraraBHID( nacnil6is rpanc$opnauri cHcreMI{ pmceneHHs 3anopi:moi o6.nacri.
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3

2,3na.ryruicrn ilocni.uxcennn rJrfl Hnyr(H i nparcrnnu ra mJrflxx ftoro
Bllr(opncTaHHfl.

Teoperravni nonolxeuFur, MsroArsni pospo6ru i nparrnuni Br{cHoBXr{,
upegcrauteui B Arlceprar1ift{ifi po6ori Herins K.f. Mo}riyrb po3rnsgar}rcb sK
nnpiruemrx BilKJIT{Boro HayKoBo-nparrr.rtHoro 3an.{arnnf, * cycninbuo-reorpa$iuHoro

Aos'tri4x(eru{s rpane$oplaarlii Gr{GreMrr po3cen€H}rs periony odnacsoro pinm.
Baxrnmrmr gopodronr Ar{cepraqiftroro AocriAxennx € 3arpononorani aBTopoM
pospo6xr reopsrlm(o-Mero.{onoriqrnor acnexrie cycninnno-reorpa$iqnoro

Aocnilxenns npoqecin rpanc$opuaqii po3ceneHrrr{ periony, sxflsrenui Hero
rrpocroporo-rlacoBi oco6nlnocri rpatc$oprrrarlii crrcreMr.r poscerreHHfi 3anopisrxoi
odracri.

BncnosKu, orpuuani sa ni4cyl,nawu Alrcepraqifmoro AocliAxenH.n, Molr(yrb 6yru
BHKopLIcrani A.ns ourlnrisardi po6orn Aep?r€BHHx opranin BHKoHaBtroi sraApr, opranir
rvricqeroro caMoBpxAyBaHrrr, 3oKpeMa 3 MeToro BAocKoHaJreHHx 3axoRin qoAo

reqelrrp€uisaldi BJIaAT{, a raKo)K Azrrorb uoxrmnicrr nornn6rnu Hayrori ocuoBr{
BmtIeHILx i nparnauHoro nrapiureHnx naicqerror npodnena p$Br{TKy ctrcreM po3ceirer{Hr,
u1o non'x3ani s nepedirou siAnosi4Hmr coqizurrruol npoqecin.

B qirorvry Aucepmqifine AocriA4erilrs Henirm K.f . :gificHeno y pycni
npioprrerHr/D( nanpxuin cycni.rrrno-reorpaSi.rru{x Aoc.ui,4xenr B YlcpaiHi Ta
:apydixnmt rpain, a fioro p$yJlbrarr{ Mox(yrb 6yter rmopncraruri y npaxrnqi

; ,
perloHnJrbHoro ynp aBnlHH{.

Teoperrarco-MeroAorori'{Hi ra nparcrNuHi pe3ynbrarr,{.qocnhxennrl Br,rKopscrani
MedronoJrbcbKoro pafiounoro AepxaBnoro amlinicrpaltierc Aff popodxn
flepcnenrrrBnoro nnany p$Brmry MerironoJrbcbKoro pafiony 3anopismoi o6nacri na
nepio4 2}rc *2021 pp. (tosrAKa Ns 01- 221268 nia 30. 05. ZAW p.); npn rrmonasni
npoeKry <Pospodxa uicqenrD( cxeM $oprr,rynauHrr eroJroriquoi urepexi 3anopisnroi
o6nacd>, 3oKpeMa [prr cnrrqAaruri cord{urbHo-eKonoMisnoi xaparrepkrcrrm*r pafionin
3anopisrxoi o6racri (aoniaxa }lb 27 sig 16.05 2019 p.). Pesylrrarur HayKoBrlD(
,qocniAxet* BnpoBa"eneno y Has.{anruufi flpouec Ha reorpa$iuHorvry $axynrreri
Knincmoro naqionanbuoro yHirepcurety iueni Tapaca lllesqem(a rppr snKnaganui
.qNcqunnin <EronoMi'ma ra coqiarbHa reorpaQix Yrpai'rul>, <CycnimHa reorpa$i{)
ra <Cyracsi rosqemlii perioHrurbnoro po3BplrKy> (toni.qra Ng 050/722-30 sil 29.05.
2are p.).

3. 3nricr ra BaBepuenicrr Aoclhxenns
3micr.{ucepraqiftsoi podorra BHKJraAeHrai y noriunifi nocrri.qoruocri, cnJraAaerbcff

si rcryny, tlorl/tpbox posginin, nucHonriB ra loAatxis. 3arammroi odcrr gucepmrdi
craHoBrrrb 293 cropiHKlt, B roMy.rncri 163 cropirmn ocHoBHoro reKcry.

y nepuroMy po:4i-ni ancepraqii <TeoperrrKo-Merogororiuni sacagu
Aocni&rernrx rpancipopnaarni cncreM po3ceneHH{ perionp c$opuyllboBarro
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4

Teopernrrui ocHoBtI Ta yIocKoutilreHo nounrifiHo-TepMiuororiqnr,rfi anapar
,qocniAxennq perionamHmr cplcreM po3cexeHnfl, po3npnro aBTopcbKe 6aqernrs
cyrHocri ryLx cncreM Ta ix rpanc$opnraqii Br.BHaqeHo ra crrcreMarrlrcoBano ix
crpyxTypy, 3auporrouoBauo Mero.urKy Aoo.rrirxcer*rs periouamnux cr4GTeM
p03ceJreHHfl.

y ApyroMy poggiri Ar{Geprarlifinoi <r{unuilrrr,r $opuynarurx i
rpancQopMaqii cncreMu po3ceJrenut O0JIACTI) BIIf3HaqeHO Ta

ri poborn

3anopisrxoi
rrpoananisoBauo rfril{I{Irtr(H, {Ki BnJI}IBarorb Ha rpauctpop*rar*o cHereMH po3ceJreurrt
3anopismoi o6rasri. Arropou rpoBeAeno rocriAxenus naftronosniurm< ig HrD(:
icroptmo-reorpa$i.nnur oco6nnnocrefi $opu,yraHnn nocenencrxoi naepexi,
r"paHcnoprrro-reorpaSiqHoro nono)fieHrnl, npupolHo-pecypcHoro uorerqia;ry,
4enaorpa$iqnoi crryaqii, po3Br4TKy rocnoAapcrBa ra couiamsoi iu$pacrpyrrypr{.

V rperroNry posaini 4racepmqifinoi po6orn dlpocropoBo-qacosi oco6rrmocri
rpanc$opMaqtl cEcTeMr{ poscexeuH}r 3anopi:rnoi o6lacri> posrpnTo oco6mrBocd ra
repn:ropiarmny ,ryr$epenqiaqirc rpaHc(popuaqifuiex npoqeci cr{creMr/r po3cenenHrr
periony, rqo rporBirsrr,rcr r pisni nepiogn ii pornrrny.

y rlerBeproMy pogaid Auceprarlif,"noi podoru <flpo6lenan ra nepcrenruBu
rpaucSopMaqii cHcreMLI po3ceJIeHrIrD) npoanarrisosaHo BrrKrrr,rKu, rqo nocriuru rrepeg
cl4creMolo po3ceneHrlrr periouy Ha cflacHoMy erani po:BrmKy, 3anponouoBauo
lepcneKTmni uanpsnru if BAocKonturenrrn.

3arannni BHcHoBKn c$oprr,rynrosani ni4noni4no Ao rocraBJreur.D( 3aBAanr, xxi
.rirKo nigodpa>r,tlorb p$yJlbrarrl locni&KeHns. ermcox BHKopr4craHrD( Ax{epen
HapaxoBye 2ll nafiuenyrasr. Po6ora BAano imocrpoaana ra6mlsr*ruu, rpaSiqHlrMu
ra Kaprorpa$iuurnra naarepiaranan: 33 ra6lmf, 111 plrcymin (r roMy .nacri

Kaprocxeun, giarpanm, rpa$iru) ra AoAaTKH sa 130 cropinrcax.

5. {ucxycifi ni noJrox(en rrfl , 3ayBaxennfl Tfl nponosuuirl
3a saranrHoi nosrrusnoi oqirmn Br,IKoHaHoro Ar.rcepmqifuroro 4ocni46er*rr,

Bapro 3neplryrlr yBary na Ae.sri noJIoxeHH{, rqo He orpr4Miur}i Hilre)Knoro po3xprdrrf, B

AI{ceprarlii.rn e gncrycifurauu, a raKo}K BHcJIoBrrrH nenHi 3ayBiDKeHHfl Ta nporro3ralii:
l. Bapro 3a3HarIHrI{ rreBrry seuocrfionnicrr B aBropcbKoMy rparrynar*rx cyri

po3ceneHut HaceneHHr. TaK asropKa rrHIrIo, ulo (po3ceJleHr{rr Mox$ra po3rnflAaru 3
ABox nilxoAin: gr+raniunoro - fK cKJralpr{ft cycnfuirHo-Tepnropizurrrud npoqec i
pe3ynbrar, f;KmX nepefyBae y noctifmoMy po3Bffiny, ra urpynrypHoro - xR cyRynrdurr
BsaeMonoB'fi3asrx Mepex i cprcreu *ricrrprx ra cinrcrrlrx noceJrenb (crop. 23). lTpu
IIboMy cl{creMy pfficeneHnfl AaJri BoHa pmrnflna€ flK (<roMrf,rreKurfr cycnilrHo-
npocroporufi npoqec) (ctop. 30), a fle ltr cycnirnuo-flpocropoBe yrBopenrrfl s
[pI{raMe}THI"IMX fiouy eireM€r{TaMfi Ta B3a€Mo3B'.fi3xarr{H uix HlrMu. Arc )tr sa
TBepAlKeHHrM carroi aBTopKn flpoqecr4 cKnalarorb cyrb ;prraui.rroro, a He
crpyKTypnoro nilxogy y aocnfupnemri cucreM po3ceneHrnr.
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2. He rosciM BAaJII{M, .sK Ha Hamy AyMKy, e aBTopcbKe Bn3nageurrn cyrnocri
tpancSopnaaqii cI{creMH po3ceneHnrr, flKa rBJrfie co6orc <cycni.muo-npocroposufi
npoqec ilocrylroBoro nepexoAy cprcreMu poscereHHs Ao rlporpecrrBHr.rx (perpecurruu<)
crauis 3a paxynoK rcinrxiurmr ra xriunor sMiHD (crop. 48). y er'.nsry i: rrr,ru npnpoAHo
rrocrae rr]rrauHfl npo re, rqo rare nporpecnrni (perpecnnni) crilHu cprcreM]r
po3cengnnfl, rni nprrepii ix era3HarreHHfl Torrlo. Helposymi^no, 'rouy aBTopKa siAifililna
Bl.{ ycralleHoro posyuinnr cyrHocri rpaHc$opnraqii cycnfurrno-npocropoBrdx cucreM,
flK sh,IiH ixnix crpyrcryp, ilIo 3yMoBJrrororb ycKJraAHeHHrr, aAarrrarlirc .rrr AerpaAarlin
rp{x cr{cTeM.

3. Aerqo HeKopexrHo, f,K Ha
perionamHoi clrcreMr po3ceneHr{rrSuc. I.2.). Ha qifi cxeui npegcrasneni
Syuruionamni THIrH wtict, xxi .rouyctr uon's3ani ne g *ricnxrryu noceJreHHflMn, a
nigneceui go yciei crpyrrypn perioHanrnoi cucreMr/r po3ceJrenrur. IIpu rponay y podori
MoBa He fge, Ta fr He MolKe trru qpo, Hanpr{Krra4, npo perioua.rrrny clacreMy
po3eenenHfl TpaHcnopTHoro, qE onHorany3eBoro npoMracnoBor0 rr{rry.

4. Bur-umae serrfii cyrwinn npono:ur{r aBTopa n1oAo nigmopennx raKoi
icropuunoi $opnaH po3ceneulnt rK xyropn. IlpunafnvrHi Ha rumirurrorrty erani
pffiBlrffiy xpaimr etAcyrui 6ynr {Ki cycnirbni nepeAyruogfi Axn raroro rigpogxerru.
Ta tr, HaBptrq, qfl rle e xoqi-nrnsM, Bp&xotsyreqfl rofi $arr, qo yMoBtr ra xnicrr )KHT'Tx B
TaKrlD( Qopuax po3cenenHrl3aBXArl ga$wfira'rw{erbcfl Ha r{eAocrarrrboMy pirHi.

5. Marorr naicqe Aexxi rrsroqHocri r orpenrnx Brmr{aqenrnx. Tar, na crop. 76
aBropoM rprrineno uocrcorliadcrnsrillfi (nocrpagmrcrrurfi) erarr y $opuynar*ri
cr{creMl{ po3ceneu}r* 3auopissroi o6:racri. A y BHcHoBKax crop. 187 rrrosa nxe fige npo
nocrin4y'crpiannwd e?an. 3axououipno BHHpIKae m.rr€rHrrn? aqH nepefnnua 3anopisrra
o6ramr 4o nocringycrpiarrxolo erarry po:ow,rr<y?

6. Ao.{aror A Mae HasBy <Brryrpimua crpyrcrypa MerironoJrbcbxoro
cy6perionanbHoro qerrpp). Tyr nouirqena BenHKa ri"nrricm $ororpa$ift naicnlcror
6y4irenr, .sxi HaBpsA a$4 Moxma BBaJKarr4 nrryrpirunroro crpyrrypo$
cydperiouiurbHoro uempy. .{o roro x H$po3yMino, mnlo anTop ronopnrh npo
nlryrpinnno crpyrilypy, ro, ia norimom, Mae 6Wn i ssnHimnfi crpyrffypa
cy6perioHaJrbgoro qexqpy, nto co6oro f,BJrrrorb raxi crpyrrypn?

B qinorrry Hanegeni prcrycifi-ni noJloxteHr{rr i xprrnrHi 3ayBiD(eHHr He e
nFplm&noBr{nfrl i xo$ruur w{rlord Hs gNreriluyrorb HayKoBy rlisnicru Ta 3araJrbgy
nosIIrIIBrry oufumy anceprauifi-nol po1arn Henirm KceHii fpnropinm.

6. fforuora Bfir$ra.qy HayrcoBrrx noflormenb, Bncnosrcin ra per{ouenAaqifi n
onydnirconaatrx np.fl qfl x.

3a reMolo ,{Hceprauifinoro Aocri.&fferurs ony6niroBaHo 22 nayroni ilpaql
3ariubnnM o6csroM 5161 arr. oFK., 3 HrD( 4 Haynori erami y $axonnx Blrgaur{nx
Yrpairra, qo nrcmoqeni Ao uixHapogruo< HayroMerpnnnr.fi 6az ra I crar-rx B
iHogenffroMy rrayKoBorvry uepioprulroMy rugar*ri 3arffrbr{r{M o6cn'o*n 2,21 arr. apn.
Kpinr roro onydniroB€lHo 2 Hayroni crarri, qo AoAarxono nigo6prumnrorb peeynbraru

Hfiruy AyMKy, cKJraAeHa cxeMa crpyrcTypn
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ALIceprallifiHoro AocniAxeHHs ra 15 re3 4ouori4efi, sri sacei4vyrorr aupo6aqiro
vrarepianin 4zcepraqifinoro AocliAxenHg.

3rraicr ApyKoBaHux rpallb y noniHifi rvripi uepeAae ocHonni nayroni uoroxeHH-f,,
BLIcHoBKLI ra peKoMen.qaqii noAani y AlrcepraqifiHorray AocniAxeHni HeninH KceHii
[-praropinnr,r.

7. Aupo6aqiq ocHoBnrrx pe3yJrbrarie Aoc.niAxceHHfl.
Pe:ylrraru po6oru ruupoKo aupo6onani Ha naiNnapo4Hprx ra nceyxpaincbKlrx

HayKo-npaKTI4qHI{x rcoHSepenqirx, Ae BoHH rrpeAcraBrrflIrvrcfl Ta gouoei4arucr.

lli4rneppr(eHHrM rlboro e ony6nixonani ruarepi alz AonosiAefi .

8. Ileurn.rnicrr srvricry anropeQepary i ocnonHux rroJro?KeHb Arcepraqii.
3rraicr anrope$epary noBHoro rraiporo ai4o6paxae ocHoBHi noroxeHHrr, BrrcHosru i

peKoMeHAaqii, qo Micrsmcs y,qlrceprarlifiHifi po6ori.

9. Bianonianicrr 4ucepraqii BnMoraM <<rlopr4ny rprcyA?r(enufl
HaynoBlrx cryrreHin>> ra HopMarrrBHr{x arcrin MOH VrcpaiHu.

,,{ncepraqis Heniun K.f. nonHicuo ni4noni4ae BprMoraM dlopr4xy rpucyAxeHHt
HayKoBI{x cryuenin>>, 3arBep.qxeHoro rocraHoBoro Ka6iHery Minicrpin Yrcpainu ni4
24.07.2013 Ns 567 (:i srrriHarrara) qogo Auceprarlifinrax po6ir, xrci npe4craBJrrrorbcs.Ha
s4o6yrra HayKoBoro cryleHHr KaHA?rAara HayK ra inruux HopMarLrBsnx arrin MOH
Vxpainn.

.{ucepraqifina po6ora Heniuu K.f. siAnoniAae racropry cueqianrnocri 11.00.02
- eKoHoMi.rHa ra coqiamHa reorpaSix.

10. 3ara.nunnfi BucHoBoK.

,,{ucepraqis Herinu Kcenii fpzropienz <<TpaHcQopuaqis crcrer\d}r po3ceneHHfl
3anopi:rroi o6racri (cycuimHo-reorpaSiuHe 4ocni4xenHx)>> rprrcBrrrena axryanrnifi
reui ra Mae HayKoBo-rIpaKTLIrIHe 3HaqeHHfl. BoHa crrprMoBaHa Ha nupiruenm saxrrlreoi

HayKoBo-npamuvnoi npo6neuu AocriAxenns reoperlrKo-MeroAonoriqnux i
TIpI4KJIaAHIIX ac[eKrin nayxonoro nisHaHrrf, cyrHocri npoqecin rpanc$opuaqii cucrenau
po3ceneHHt periony Ha npnxna4i 3auopi:rroi o6lacri. Pospo6neHi aBropoM
TeoperllKo-MeroAororiqni 3acanv cycnimuo-reorpa$i.rHoro AocliAxeuns npoqecin
rpaHc$oprvraqii po3ceJleHH-f, perioHy ra Br.r{BJreHHi nero npocropoeo-.racosi
oco6npreocri rpanc$opMarlii crrcreMlr po3ceneHHr 3anopi:rrcoi o6lacri Marorb He
rilmz HayKoBe, a fi npaxrr4qHe 3HaqeHHt

,{zcepraqis e saseplueHLrM calaocrifiHr4M HayKoBtrM Aocn|qxeHHrM, a ii anrop,
Heniua KceHix fpnropinna, 3acnyroBye Ha rplrcyA)neHHrr HayKoBoro cryrreHt
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7

Kar{ru,IIara reorpa$i.ilil{x HayK sa cneqiannrdcno 11.00.02 - eKoHoMi.{Ha ra couiamna
reorpa$ir.

O$iuifrtlnfi ononenr:
Aorcrop reorpaSiuHrrx HayK,
npo$ecop, sanigyrau ceKropy
repmopiamsoi oprani:aqii ,n
cycnfutrcrna Incrrryry reorpa$ii /,--- // 
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