ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу
Колганової Ірини Григорівни
«Інноваційно-інвестиційні напрями
розвитку землеустрою на місцевому рівні»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.06 ‒ економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища
Актуальність теми дисертаційного дослідження. В сучасних умовах
децентралізації

системи

управління

земельними

ресурсами

та

землекористуванням все більше актуалізується необхідність обґрунтування
теоретико-методологічних та методичних засад інноваційно-інвестиційних
напрямів розвитку землеустрою.
Адже, результативність використання наявного в територіальній громаді
земельного ресурсу визначатиме її спроможність, яка передусім повинна
визначатися впровадженням в господарську діяльність заходів із землеустрою,
що забезпечують кількісні та якісні поліпшення організації території
землеволодінь та землекористувань на місцевому рівні. Тому успішне вирішення
проблеми раціональної організації сільськогосподарського землекористування в
сучасних умовах можливе лише за умови впровадження землевпорядних
інновацій, що реалізовуватимуться шляхом комплексної організації процесу
використання результатів науково-дослідних і дослідно-технологічних робіт у
сфері

землеустрою,

спрямованих

на

капіталізацію

та

екологізацію

землекористування.
Відтак, необхідність розробки концептуальних засад розвитку сфери
інноваційної діяльності в системі землеустрою, свідчить про актуальність теми
дисертаційної роботи І. Г. Колганової та вимагає опрацювання теоретичних,
методичних та практичних положень, які визначатимуть інноваційноінвестиційні засади розвитку землевпорядкування на місцевому рівні в умовах
децентралізації влади.
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Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій дисертації. Обґрунтованість наукових положень підтверджується
проведеним авторкою аналізом наукових праць вітчизняних вчених, логікою та
чіткістю поставлених задач і залученням великої кількості статистичних й
аналітичних матеріалів.
Оцінюючи зміст

дисертаційної

роботи, можна

стверджувати, що

одержані наукові результати є обґрунтованими, а їх наукова новизна є
достовірною в світлі представлених у роботі доказів, створених за допомогою
загальнонаукових принципів, методів та прийомів здійснення комплексних
досліджень. Наукова достовірність основних результатів дослідження не
викликає сумнівів, оскільки вони отримані в результаті комплексної дослідноаналітичної роботи, опрацювання великої кількості наукових праць та базуються
на теоретико-методологічних засадах комплексного дослідження законів, явищ і
процесів.
Варто констатувати, що розроблені і запропоновані здобувачем теоретикометодичні підходи та практичні рекомендації щодо здійснення інноваційноінвестиційних напрямів розвитку землеустрою і землевпорядкування на
місцевому рівні та оцінки їх ефективності в умовах децентралізації влади
знайшли відображення у таких положеннях наукової новизни:
1. Розроблено логічно-змістовну модель критеріїв та показників
ефективності інноваційної діяльності у галузі землеустрою, яка містить
економічну, науково-технічну, екологічну, соціальну, бюджетну ефективність
інноваційної діяльності у сфері землеустрою.
2. Запропоновано концептуальні засади розвитку сфери інноваційної
діяльності в системі землеустрою, що передбачають напрями розв’язання та
здійснення програмних заходів щодо визначених проблем.
3. Поглиблено сутність землевпорядних інновацій, яка полягає у
комплексній організації процесу впровадження та використання результатів
науково-дослідних

і

дослідно-технологічних

землевпорядних

робіт,

спрямованих на капіталізацію та екологізацію землекористування.
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4. Обґрунтовано напрями інноваційного розвитку землеустрою та
землевпорядкування в умовах ринкової економіки, зокрема до основних
віднесено: реалізацію результатів теоретико-методологічних досліджень у сфері
землеустрою;

удосконалення

інституційного

середовища

проведення

землеустрою та землевпорядкування; удосконалення процесу збору інформації
про земельні ділянки та права на них; запровадження розроблення інвестиційних
проєктів землеустрою; удосконалення методичних підходів оцінки ефективності
інноваційних проєктних рішень.
5. Запропоновано структуру і зміст інвестиційного проєкту землеустрою
сільськогосподарських
розораності

території,

підприємств

у

впорядкування

контексті
території

інновацій:

зменшення

сівозмін,

зменшення

деградаційних процесів, зокрема ерозії земель та оцінки ефективності
інноваційних проєктних рішень.
6. Обґрунтовано методичні засади визначення економічної та екологічної
ефективності інновацій у сфері землеустрою і землевпорядкування, що
полягають в удосконаленні їх показників.
7. Набула подальшого розвитку класифікація інноваційних процесів у
сфері землеустрою, що мають здійснюватися за розробленою схемою і за своїм
характером поділяються не тільки на технічні, організаційні та соціальноекономічні, як загально прийнято, а й на екологічні й інституціональні.
У рецензованій роботі повно і ґрунтовно розкрито зміст трьох розділів
відповідно до теми і сформульовано висновки, що логічно випливають зі змісту
проведеного дослідження, яке засвідчує, що авторці вдалося реалізувати мету і
вирішити всі поставлені завдання.
У першому розділі «Теоретико-методологічні основи інновацій в розвитку
сільськогосподарського землекористування» обґрунтовано сутність і значення
землевпорядних

інновацій

в

розвитку

сільськогосподарського

землекористування (с. 28-60); визначено сутність і значення інноваційної
землевпорядної

діяльності

в

розвитку

системи

землеустрою

та

землевпорядкування (с. 60-93), а також розроблена логічно-змістовна модель
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складових, ролі та взаємозв’язку інноваційної підсистеми діяльності в системі
землеустрою (рис. 1.7); сформовано концептуальні засади розвитку сфери
інноваційної діяльності в системі землеустрою (с. 106-114).
У другому розділі «Основні тенденції здійснення землеустрою у період
проведення земельної реформи в Україні» проведено детальний аналіз заходів із
землеустрою у період проведення земельної реформи в Україні (с. 119-138);
визначено характеристики видів землеустрою та тенденції його здійснення
(с. 139-151); досліджено інституційне забезпечення інноваційного розвитку
землеустрою (с. 151-160).
У

третьому

розділі

дисертації

«Основні

інноваційно-інвестиційні

напрями розвитку землеустрою на місцевому рівні» обґрунтовано напрями
інноваційного розвитку землеустрою та землевпорядкування в умовах ринкової
економіки

(с.

163-186);

землевпорядних

визначено

проектів

сільськогосподарського

як

структуру

інновації

та

зміст

екологізації

землекористування

(с.

та

187-221),

інвестиційних
капіталізації
які,

зокрема,

передбачають зменшення розораності території, впорядкування території
сівозмін,

зменшення

інноваційних
ефективності

деградаційних

процесів

та

оцінки

ефективності

проєктних рішень; визначено методичні підходи до оцінки
землевпорядних

інновацій

в

сільськогосподарське

землекористування (с. 222-243), які представлено в логічно-змістовній моделі
критеріїв та показників ефективності інноваційної діяльності в сфері
землеустрою (рис. 3.15).
Аналіз змісту дисертації, фахових та інших наукових публікацій
Колганової І. Г. дає право стверджувати про достатню аргументованість та
обґрунтованість сформульованих авторкою висновків та пропозицій. Матеріал
викладено в логічній послідовності з використанням авторського методичного
підходу

до

обґрунтування

інноваційно-інвестиційних

засад

розвитку

землевпорядкування на місцевому рівні в умовах децентралізації влади. Основні
наукові положення, висновки і практичні рекомендації, викладені в дисертації, є
достатньою мірою обґрунтованими, логічними і послідовними.
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Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження Колганової І. Г. 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
здобувачкою сформовано поняття та сутність інновацій у сфері землеустрою, а
також 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 здобувачкою обґрунтовано
методологічні та методичні основи інноваційних засад розвитку землеустрою на
місцевому рівні в Україні.
Практичне значення та впровадження результатів дослідження.
Основні положення дисертаційного дослідження доведені до рівня конкретних
пропозицій, придатних для впровадження в науку і практику, що підтверджено
довідками про впровадження.
Розроблені авторкою в межах дисертаційного дослідження теоретичні та
практичні рекомендації використано в діяльності Державного підприємства
«Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» при проведенні оцінки
екологічної ефективності інноваційних проєктних рішень у процесі розроблення
проєктів землеустрою.
Авторське обґрунтування ефективності нормативів і стандартів у сфері
землеустрою як інновацій знайшли застосування в науковій діяльності
Державної установи «Інститут землекористування НААН» для обґрунтування
зменшення трансакційних витрат при розробленні землевпорядної документації.
Значущість

отриманих

авторкою

практичних

результатів

щодо

удосконалення землевпорядного процесу розроблення проектів землеустрою
засобами геоінформаційних систем і технологій на основі інтеграції даних із
земельного, водного та лісового кадастрів, а також даних адміністративних меж
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населених пунктів, підтверджено громадською організацією «Асоціація фахівців
землеустрою України».
Методичні підходи до розроблення інноваційних землевпорядних проектів
для сільськогосподарських землекористувань впроваджено в навчальний процес
кафедри

землевпорядного

проектування

у

Національному

університеті

біоресурсів і природокористування України при викладанні навчальних
дисциплін

«Землеустрій»

та

«Економіка

землекористування

та

землевпорядкування».
Теоретична спрямованість і практична значимість результатів, отриманих
у процесі наукових досліджень, визначають доцільність подальшого їх
використання в практичній діяльності та в навчальному процесі.
Повнота викладення основних наукових результатів в опублікованих
працях. Основні наукові результати повною мірою відображають зміст
теоретичного й практичного аспектів дисертаційного дослідження, 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, а також 11 тез наукових доповідей.
Елементи наукової новизни та основні положення дисертаційної роботи
Колганової Ірини Григорівни з достатньою повнотою оприлюднені у відкритому
друці. Вимоги МОН України щодо необхідної кількості статей у наукових
фахових виданнях дотримано.
Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. У
дисертаційній

роботі

відсутні

порушення

академічної

доброчесності.

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів містять посилання на
відповідне джерело.
Дискусійні положення та зауваження по роботі. В цілому рецензована
дисертаційна робота сформована на належному науково-теоретичному рівні, у
достатній мірі ілюстрована табличним матеріалом та рисунками, однак окремі її
положення є дискусійними та потребують уточнення:
6

1. В першому розділі дисертації необхідно було більш чітко розмежувати
поняття

«інноваційних

землекористування»,

процесів

формування

«землевпорядних

та

інновацій

функціонування
в

розвитку

сільськогосподарського землекористування» та «інноваційного середовища у
сфері землеустрою» (стор. 54-83).
2. Авторка на стор. 106 зазначає, що незважаючи на спроби активізації
інноваційної діяльності в окремих галузях економіки, вона не набула реалізації
у сфері землеустрою. З цим важко погодитися, адже сьогодні активно
використовуються Гіс-технології для розробки проектних рішень у сфері
землеустрою, функціонують електронні сервіси отримання архівних даних з
Державного фонду документації із землеустрою тощо.
3. Не до кінця зрозумілою є авторська позиція щодо визначення
структурних елементів інноваційної підсистеми у сфері землеустрою, яка
базується на концептуальних положеннях Стратегії розвитку сфери інноваційної
діяльності на період до 2030 року, а звідси і сформульовані автором проблеми
інноваційного процесу у сфері землеустрою (стор. 107-111). На нашу думку,
вони потребують більш глибокого дослідження та обґрунтування.
4. Робота значно б виграла якби в першому розділі було розглянуто
зарубіжний

досвід

стимулювання

інноваційної

діяльності

в

системі

землекористування, а також впровадження новітніх технологій для просторової
організації сільськогосподарського землекористування.
5. Вважаємо, що для вирішення землевпорядних задач необхідно
вдосконалювати не тільки ГІС через наповнення банку даних, як це пропонує
авторка (стор. 180), а й впроваджувати електронні сервіси з надання наборів
даних

у

відповідності

до

геопросторових

форматів,

які

підлягають

оприлюдненню у відкритій формі. Такий підхід, на нашу думку, дозволить
забезпечити високу ефективність інноваційної діяльності у сфері землеустрою.
Поряд з тим, наведені зауваження мають окремий характер, тому не
знижують достатньо високий науковий рівень дисертаційної роботи і не
виливають на її загальну позитивну оцінку.
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