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Спеціалізованій вченій раді Д 26.004.20 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Колганової Ірини Григорівни 

на тему: «Інноваційно-інвестиційні напрями розвитку 

землеустрою на місцевому рівні», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування 

та охорони навколишнього середовища». 

 

1. Актуальність теми дослідження та її зв’язок із науковими 

програмами, планами, темами. 

Організація раціонального використання земель та їх охорони є 

найважливішим фактором і головною умовою розвитку всіх галузей економіки 

країни і визначальною частиною земельної політики держави. Кардинальні 

зміни земельних відносин, які склались за період здійснення земельної реформи 

в незалежній Україні і нові соціально-економічні і природоохоронні проблеми 

визначили новий характер і зміст землеустрою. 

Важливою проблемою підвищення ефективності аграрного виробництва є 

пошук інноваційно-інвестиційних напрямів розвитку землеустрою та 

раціонального використання наявного земельного потенціалу. Сучасна ситуація 

в країні характеризується різким погіршенням стану та рівня використання 

земельних ресурсів аграрних підприємств. Спостерігається падіння темпів 

виробництва багатьох видів сільськогосподарської продукції та невисока її 

якість, низький рівень ведення землеробства, безробіття сільського населення. 

Для розв’язання даного комплексу проблем необхідне їх глибоке 

вивчення і прийняття науково-обґрунтованих рішень. З огляду на це, 

дисертаційну роботу Колганової Ірини Григорівни можна вважати своєчасною 

та актуальною. 
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Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Розробка наукових основ економіки землекористування та 

землевпорядкування» (номер державної реєстрації 0104U003801), в якій 

здобувачем сформовано поняття та сутність інновацій у сфері землеустрою,  

та науково-дослідної роботи Державної екологічної академії післядипломної 

освіти та управління «Напрями розвитку та механізми формування економіки  

і екології землекористування в умовах нових земельних відносин» (номер 

державної реєстрації 0111U006654), в якій здобувачем обґрунтовано 

методологічні та методичні основи інноваційних засад розвитку землеустрою 

на місцевому рівні в Україні. 

 

2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, наукова новизна 

досліджень. 

Ознайомлення з дисертаційною роботою Колганової І.Г. дає підстави 

стверджувати, що викладені в ній наукові положення, висновки і рекомендації є 

обґрунтованими, достовірними і мають наукову новизну. 

Обґрунтованість результатів дослідження підтверджується аналізом 

фундаментальних досліджень науковців, які займаються проблемами 

економічних, екологічних та інституційних засад розвитку землеустрою і 

землевпорядкування на місцевому рівні.  

Теоретичну та методичну основу дисертації становлять наукові 

положення і принципи економічної теорії та економіки землекористування, а 

також прикладні дослідження щодо вдосконалення інвестиційно-інноваційних 

засад розвитку та здійснення землеустрою  і землевпорядкування на місцевому 

рівні в умовах децентралізації влади 

В дисертаційній роботі Колганової І.Г. набула подальшого розвитку 

класифікація інноваційних процесів у сфері землеустрою, що мають 

здійснюватися за розробленою схемою і за своїм характером поділяються не 
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тільки на технічні, організаційні та соціально-економічні, як загально прийнято, 

а й на екологічні й інституціональні 

Заслуговують уваги розроблені автором логічно-змістовна модель 

структури методології формування системи інноваційної діяльності у сфері 

землеустрою, яка включає елементи: 1) визначення потреби: досягнення 

ефективного функціонування землеустрою та збалансованого розвитку 

землекористування; 2) визначення мотиву: ріст ефективності інноваційної 

діяльності; 3) визначення цілі: ефективне впровадження інноваційної діяльності 

у сфері землеустрою; 4) визначення завдань підвищення інноваційності 

землеустрою та підвищення ефективності і збалансованості системи 

землекористування, які включають: відбір оптимальних інноваційних 

пропозицій (проектів), технології підвищення інноваційних характеристик за 

рахунок впровадження інновацій, моніторинг і управління впровадженням 

інновацій та їх ризиками; 5) оцінка одержаних результатів у порівнянні із 

заданими критеріями ефективності землеустрою та землекористування (с. 88). 

та логічно-змістовна модель складових, ролі та взаємозв‘язку інноваційної 

підсистеми діяльності в системі землеустрою, яка включає інституційне 

середовище, мотиваційне середовище, інформаційне середовище, управління 

системою землеустрою та землевпорядкування, управління порядком 

функціонування інноваційної підсистеми та управління земельними ресурсами 

та землекористуванням (с. 91).  

Представляє науковий і практичний інтерес у поданій до захисту 

дисертації розроблені дисертантом концептуальні засади розвитку сфери 

інноваційної діяльності в системі землеустрою, що передбачають напрями 

розв‘язання та здійснення програмних заходів щодо визначених проблем, 

зокрема, створення відповідного нормативно-правового забезпечення для 

суб‘єктів господарювання у сфері землевпорядної діяльності, які будуть 

провадити інноваційну діяльність; розвиток інноваційної інфраструктури у 

сфері землевпорядної діяльності, методично-консалтингове забезпечення, 

розширення зв‘язків науковців і винахідників з землевпорядними 
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підприємствами та підприємцями; підвищення рівня спроможності, що 

реалізується шляхом культурно-просвітницької діяльності. (стор. 111-114) 

В розділі 2.3 дисертантом обґрунтовано, що найслабшою ланкою в 

системі інституціонального забезпечення інноваційного розвитку землеустрою 

є нормування та стандартизація. Основоположним документом для 

систематизації комплексу необхідних норм, правил, вимог із розробки та 

реалізації документації із землеустрою, нормативного забезпечення сталого 

землекористування та екологічної безпеки в країні, має бути єдина система 

нормативно-правових актів у сфері землеустрою, а в розробленій схемі 

інституційного забезпечення інноваційної діяльності у сфері землеустрою 

продемонстроване авторське бачення цієї системи (с 152)  

У процесі проведення дослідження застосовано як загальнонаукові, та і 

спеціальні методи. Крім того достовірність та обґрунтованість наукових 

положень, висновків та рекомендацій базуються на використанні вітчизняних 

законодавчих та нормативно-правових актах, статистичних й аналітичних 

матеріалах Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, а також Державної служби статистики України, наукових працях 

провідних українських і зарубіжних вчених, матеріалах науково-практичних 

конференцій, спеціальних наукових виданнях. 

Обґрунтованість результатів дослідження, їх практичну цінність засвідчує 

також апробація на міжнародних науково-практичних конференціях, 

присвячених актуальним питанням розвитку землеустрою і 

землевпорядкування на місцевому рівні, а також їх використання у практичній 

діяльності, про що свідчать надані довідки. 

Таким чином, основні наукові положення, що виносяться на захист, є 

обґрунтованими та відповідають сформульованій меті та завданням 

дослідження. Визначені автором об’єкт і предмет дослідження повною мірою 

відображені в структурі дисертації. 
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Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

характеризується самостійністю, чіткістю і обґрунтованістю сформульованих 

висновків, пропозицій та рекомендацій автора.  

Дисертаційна робота «Інноваційно-інвестиційні напрями розвитку 

землеустрою на місцевому рівні» побудована логічно, а її структура розкриває 

авторську нову ідею. Отримані дисертантом теоретичні та практичні результати 

свідчать про досягнення поставленої мети.  

 

3. Практичне значення й впровадження результатів дослідження.  

Одержані наукові результати мають важливе практичне значення для 

реалізації інновацій у сфері землеустрою та землевпорядкування в умовах 

нових земельних відносин. Запропоновано основні напрями інноваційного 

розвитку землеустрою та землевпорядкування . 

Розроблені теоретико-методичні положення логічно доведено до рівня 

конкретних пропозицій, придатних для впровадження в практику. Пропозиції 

щодо підвищення ефективності інновацій у сфері землеустрою та 

землевпорядкування в умовах нових земельних відносин знайшли застосування 

в діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою», зокрема щодо оцінки екологічної ефективності 

інноваційних проєктних рішень у процесі розроблення проєктів землеустрою, 

Державної установи «Інститут землекористування НААН», стосовно 

інституціональних пропозицій щодо стандартизації у сфері землеустрою, 

організації «Асоціація фахівців землеустрою України», щодо удосконалення 

землевпорядного процесу розроблення проєктів землеустрою, а також були 

впроваджені у навчальний процес у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України у процесі підготовки навчальних методичних 

матеріалів. 

  



6  

4. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях дисертанта. 

Робота є самостійним завершеним науковим дослідженням, містить 

елементи наукової новизни, достатньо обґрунтовані положення, висновки і 

рекомендації щодо вирішення проблем економічних, екологічних та 

інституційних засад розвитку землеустрою і землевпорядкування на місцевому 

рівні. 

Результати дисертаційного дослідження повною мірою опубліковано у 35 

наукових працях, з яких 2 монографії, 20 статей у наукових фахових виданнях 

України, у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних, 

стаття у науковому виданні іншої держави, свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на науковий твір, 11 тез наукових доповідей. 

 

5. Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату.  

Автореферат відображає основний зміст, положення і висновки 

дисертації. Висновки носять аналітично-прикладний характер. 

Дисертаційна робота написана з достатньою теоретичною глибиною та 

практичною націленістю на вирішення проблем формування напрямів 

інноваційного розвитку землеустрою на місцевому рівні. За змістом відповідає 

темі, меті та поставленим автором завданням. 

Дисертація складається з анотацій, вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

302 сторінки. Робота містить 41 таблицю та 37 рисунків. Список використаних 

джерел налічує 207 найменувань. 

За своїм обсягом, змістом і структурою, повнотою викладення результатів 

дослідження, мовно-літературним оформленням дисертаційна робота 

відповідає встановленим вимогам.  
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6. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Разом із позитивною оцінкою змісту та оформлення дисертаційної роботи 

слід відмітити і деякі недоліки та висловити побажання:  

1. Характеризуючи сутність інноваційних підходів у сфері землеустрою 

(с. 57-58) дисертантці доцільно було б розрити і інноваційні підходи в 

землевпорядному проектуванні. 

2. Приводячи класифікацію і взаємозв’язки інноваційних процесів на 

підприємстві (рисунок 1.3.) доцільно було б ширше розкрити які можливі нові 

організаційні структури управління землевпорядною наукою і землевпорядним 

виробництвом. 

3. Приводячи в табл. 3.3 (с. 190) методи землевпорядного формування 

сталого (збалансованого) сільськогосподарського землекористування, що 

мають інноваційну направленість, і класифікуючи їх за режимами 

землекористування, агроекологічними та структурними заходами, бажано було 

б їх доповнити «за формами землекористування» які теж впливають на 

капіталізацію землекористування. 

4. Пропонуючи зміст інвестиційного проекту землеустрою (с. 195-196), 

важливо включити питання ідентифікації прав власності та прав оренди землі, 

оскільки така інформація впливає на стійкість сільськогосподарського 

землекористування. 

Однак наведені недоліки мають локальний характер і не знижують 

загальної цінності положень дисертаційної роботи, а дають можливість 

врахувати їх при проведенні автором досліджень з даної проблематики в 

майбутньому. 

 

7. Загальний висновок. 

Викладені в дисертації, опублікованих працях і авторефераті результати 

проведеного наукового дослідження містять нові науково обґрунтовані 

результати в галузі економіки природокористування та охорони навколишнього 

середовища,    які    в    сукупності    вирішують   важливе   наукове    завдання –  
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