вцгук

офiцiйного опонента
кандшдата економiчних наук, доцента Дудзяк Оксани Антонiвпи на
дисертацiйну роботу Коробськоi Альоши Олександрiвни на тему:

(ЛЕРЖАВНЕ

РЕГУЛЮВАНЕЯ

ВИКОРИСТАННЯ

сIльськогосшомрського признАчЕння в

ЗЕМЕЛЬ
УKPAIHID,

подану на здобугтя наукового сryпешI кандрIдата економiчнlо< наук за
спецiальнiстю 08.00.03 eKoHoMiKa та управлiння нацiона-llьним
господарством

1.

лктуАльнIсть тЕми дослцжЕн}lпо fi зв,язок з

НАУКОВИМИ ПЛАНАМИ I ТЕМАМИ ДОСЛЦЖЕНЪ
Земельнi ресурси це основне нацiона-llьне багатство, що потребус
збаrrавсоваlного, науково_обrрунтованоrо викорис,rання.

В

Ковстиryцii

Украiни зазначаеться, що держава повинна забезпечувати рафона-шьне й
ефектlшне використаш{rI земелъ Украiни i дбати про екологобезпечне
земл€корIrстуваflю[.

Земля с основою розвитку економiки Kpaitм та

створеш{rI

нацiонального багатства. Розвr,r:гок системи управлiння використанням
земельних pecypciB ffi,,I}lBo вtDкJIlIвий для Украirrи, а тому рацiональне й
ефективне використtlння земельнlD( pecypciB повинно бути прiоритетним

напрямом державного регулюванIш, тобто контроль за запгIеш{я до
господарсъкого обiгу земель

та ix ефективне використанIsI за основним

цiльовим призначенням, створенням спрIбIтливих умов дJIя ефективного

угiдь, дотриманням науково
0бтрунтсваноrо пiдходу до викорйстанiý Texнiкn й технологiй, захистом
навколишнього природного середовиIIIа вiд негативних вгшивiв,
використан}uI сiльськогосподарськlD(

забезпеченням суспiльства екологiчно безпечrптми продуктами харчування.

Огже, 0ьогодgння харакrерйзуеться потребою змiн

у

ойотемi земельних

вiдносин на засадах ст€lпого землекористрання, що ма€ спонукати до якiсних

змiн, тобто iнновацiйного оновлення й пiднесенIuI нацiона-llьноi економiки,

зокрема, сiлъськогосподарського вйробництва

та

передбачае зростанifi

економiч}II4х макро-

,

Miкpo- мезапоказникiв за умов покращеЁЁя якiсних

параметрiв жрlття населеншl.

та розвиток

Вдоскон€lленшI

земельнlD( вiдносшr

в

аграрнiй гаrrузi

потрiбяо спрямовувiаи на вдOсконалення системй державного регулюва"ння

земельними ресурсами, впроваджен}ш

та

функцtоrryванIul прaвових i

соцiально-економiчrпж механiзмiв ефектlшноТ реалiзацii прав власностi на

землю, вдосконалення органiзацii кокгролю за використаЁням

i

охсlроною

земель.

Yci вищезазначенi положення пiдтверджують

ElкTyttлbHicTb

та наукову

привабливiсть дисертацiйного досхiдження А, О. Коробськоi.

Актуальнiсть теми пiдтверджуеться також зв'язком дослiдження з

науковими Iшанами науково-дослiдних робiт економiчного факультету
Подiльського держiIвного афарно-технiчноrо унiверситету <Формування
стратегiТ та прiорlтгетiв iнновацiйного розвитку аграрного сектору економiки

в умовах глобшliзацii> (номер державноi реестрацii 0114U007032), у межах

яких добувачем

запроRоновttно вдосконаленЁя сиетемй державного

регуJIюванн;I використаннrt сiльськогосподарських земель, зокрема оцiнки
земель сiльськогосподарського призначеншI.

2.

ступIнь оБrрунтовАностI нАукових положЕнь,

ВИСНОВКIВ I РЕКОМЕНМЦIЙ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У
fiетшtьне

ШСЕРТАЦIi ТА iX ДОСТОВIРНIСТЬ
ознайомRgння з дисертацiйвою роботою та

А. О. Коробськоi дозволило зробити висновок,

що

авторефератом

HayKoBi положеннrI,

висновки i рекомендацii, що поданi здобувачем у дисертацii, мшоть достатню

обцрунтованiсть

та

достовiрнiсть.

Це пiдтвермуеться досить

глибоiмм

предстitвленIUIм теоретичнI]D( та методичнlо< пiдходiв стосовно держtIвного
регуJIюванн;I використання земель сiлъськогосподарського призначеннlI та

розробкою праiсrичнйх рекоме,ндацiЙ щодо Його удосконiшення для

забезпечен}ui рацiоншtъного та ефекt-ивного землекористування.

Це свiд,rить

про теоретиtIну та прiктичну обiзнанiсть здобувача у лослiлжуванiй TeMi.
,.Щостатнiй piBerrb обцрунтованостi

i

достовiрностi пiдтверджуеться

знаqним обсягом оRрiщьованйх Ёаукових npallъ вiтчизняяих та зарубiжlllж
вчених, матерiалу .Щержавноi служби статистики Украilrи, служби Украiни з
IIит€lнъ

геодезii, картографii та кадастру, законодчlвчо-пр€lвових

aKTiB УкраТни,

рсзупътати вjiьсlгrих дослiджеfiь автора та iншi джерепа iнформачii,

Заслуговуе

на позитивну оцirжу логiчна послiдовнiсть

здобувачем дослiджень, яка

в

проведених

результатi дозволяе обЦруrrтувати шляхи

уд{юк{жаJfеffi{rr державfrого регулюванюl використаннrI земелъ
сiльськогосподарського призначення. Необхiдно позитивно вiдмiтlтги

практичну цiннiсть розроблених положень, якi використовувалися
MiHicTepcTBoM аграрноi полiтттки та прдоволъства Украitти,
використовуються

в

роботi товариства

з

обмеженою вiдповiдальнiстю

кКомпанiя Мегаполiс>, агропiдприемства кСтейкагро> та

у

навчitльному

ггрочесi студеirгiв фатсу*лътету iнформацiйlлоt технологiй FlУБiГt Украi'ни, що
пiдтверджено вiдповiдними довiдками.

3.

OCHOBHI IюложЕння, BIICHOBKII I пропозицII,

рЕзультАти дослцжЕння тА ix нАуковА новизнА, що
СФОРМУЛЬОВАНI В ДИСЕРТАЦIЙНОМУ ДОСЛЦЖЕННI
Ознtйомленtчя

з

науковIамй положеннями роботи дають можливiстъ

зробити висновок про те, що дослiдженшI проведене дисертантом ма€ наукову

цiннiсть, що поJuIга€

у

вирiшеrшi гп,lтаrrъ щодо державного регуJIюванIшI

викорйстання земеRьного riотенцiалу в сучаснйх умовах.

На нашу д}мку, найбiльш

в€DкJIивими

результатами дослiдження

А. О. Коробськоi, якi мiстять наукову новизну, слiд вважати про[озlпlii щодо
-фошовоi
удоокояалення методичного пiдходу розраху,нку нормативнот

оцiнки окремоi земелъноТ дiлянки сiльськогосподарського призначеннrI, що
на вiдмiну вiд iснуючого, базуеться на визначеннi irrгегр€lльного

пок€lзника,

яrмй

в

з

свою черту с-rgrша€тъся

iнвестицif,шоI

та iнформацiйноi

соцiальЁо-еколOгiчноi, iнвовацiиаlоi,
соцiал

скJIадових.

Варто вiдзначити практичнi

рекомендацii автора щодо удосконЕtленнrl системи ефектlшного використаннrI
земелъних pecypoiB сiльсъкогосподарсъкого прйзЕачеli,}iя, шо фун-тустъоя на

оцiнцi ефектлшного використilннrl земельнlD( pecypciB,

iх

вiдновлеrшя та

збереження, врztховуючи тип земельних дiлянок, аналiз умов виробншцва,

органiзтцiю сiвозмiн по катеторйх зёмёль. Щiнtтим вважаёмо тliдхй щодо
удоскон€tленrш

мехшriзму держilвного регуJIювання ршilry земель в YKpaiHi, а

саме зацропонована авторська концепту€lльна

модель ринкового обiгу земель,

в ооЕову якоi поRпшено застосуваЁЁя ёисtёмй обмежеrъ щсдо становлення

та розвитку ршil(ового обiгу земель сiльськогосподарського

призначеннrI,

та

попередженнi

впровадженнi iHcTpyMeHTiB держЕlвного регуJIювання
яедобросовiсних дiй суб' еtсгiв ринку.

i

змiст дисертацii свiдчать про комплексний характер
проведенID( здобувачем дослiджеtъ. Висновки, що наводяться в
Структура

дисертацiйНiй рtlботи вiдСlбражають

iх

г"rrибину

та логiчну послiдсlвнiсть

викJIаден}ш. Дисертацiя А. О. Коробськоi виконана

згiдно

з

вимог€tми

до

мас анотацiю, вступ, три роздiли, висновки,
спйсок вi4користанйх jщерел iз 2З5 ЁаймещлваЕъ, додатi(и. 0cHoB"Hiй змiст

кЕl}цидатськIlD( дисертшдiй,

дисертацii викладено на 255 cTopiHKax комп'ютерного тексту, робота мiстlтгь
З0 таблиIр, 31 рисунок.

У

першому роздiлi кТеоретпчшi осповl| дерlлtавного рёrул-к}вhннfr

вI|користання земель сiльськогосподарського прпзначепня
автором здiйснено уз€г€lльненнrl

в

УкраiнЬ>

по}uIть (державне регулювання)), <<механiзм

дёржавното рёIулювання>, (шехаiiiзм державного управлiнlfi ), що дозволйло

структуризувати Bci елементи держtlвного регуJIюв{IншI використаншI земель
(с. 27-30).

Здiйснено узагахi,нення позицiЙ шодо розвиtку державIiого
регуJIюваннrI у сферi використilншI земель сiльськогосподарського
призначеши у роботах вiтчизrrяних та зарубiжних вчених (с. 31-33).

.Щосить детЕtльно розгJIянуто IIитання оцitжи земелънIlD( pecypciB як

на увагу

iHcTpyMeHTy державного регулювilн}ш. Засrryгову€

дослiдд<ення

iснуючих методшших пiдходiв до оцirжи земель та побудова концегrгуалъноi

моделi формування методиюi оцiшrrа земель

сiлъсъкогосподарсъкото

призначешя (с. б7).

Автор цiлком закономiрно ставить IIитанIrI, що ринкова eKoHoMiKa та
розвlгток земеJlъного ри-rку в YKpaiEi в-lаrrлагшотъ об'еtfi,иъliоi риrтковоi оцiнки
земель, що повинно сприяти розвитку сiльськогосподарського виробництва,
зрост€lнню

й розвитку аграрноi економiки та нацiона-пьноi економiки в цiлому

iз збереженням нацiональних iшгересiв (с. 1 6-17).

У

другому роздiлi <<Монiторинг та сучаснi тенденцii викорпстання

земель>) автор здiйснюс комплексrпай аналiз використaншI земельних

pecypciB

в YKpaiHi. Проведений аrrшiз

дозвоJuIе зробити висновок,

що

в

YKpaiHi icHye проблема недосконitJIого землекористування, внаслiдок якого
поширюються деградацiйшri процеси земель (с. 89-92). Заслуговус на

деталiзацiя

у

дослiджеr*ri деградацii земель

в

рагу

YKpaiHi, зокрема через

забрулнення фуЕгiв, не виконання чlгротехнiчних заходiв, антропогенних
чин-rrикiв, Автор обryуrттовано та професiйно виtсlадае власнJ позrгцiю щодо

наслiдкiв з€tзначених

проблем.

Груrrтовно розкрито IIитаннrl особливостей використанIш земель у
господарствых рiзЕи-х форм BлactiocTi, а саме ефеrсlавнiстъ та продуrо-ивнiгтъ

виробницгва сiльськогосподарськоТ продукцii сiльськогосподарськими
пiдприемствtlми, у тому числi фермерськими господарствzlми, господарствами
1mсепе,н-Ёя. А,кдегтуётъся

увага Ila тому, ulo Еа съогодt{iшнiй денъ вепiака

площа украiнськюr земель сконцентрована

у

власностi агрохолдиttгiв.

Здiйснено аналiз дрпrамiки земелъних Iх банкiв з 20l2-2020 рр. (с. 1 15).

В

робо-тi досйтъ детшlыlо

та змiстовfiо

роз,кр-иго питанЁjl свiтового

досвiду регуJIюваннrl ринку земель. Видiлено ocHoBHi аспекти ринкового обiгу

KpaiH,

де ринок добре

розвинений

та функцiонуе. Варто

вiдмiтtаlги

запропо,нованJ авторсъl(у концегI-туалънJ модель стшlовленi{я риliкового обiту

в YKpaiHi, основою якоi е
земелъ (с.

la1). Автор

введення певних обмежеtъ на r<lrпiвJпо-продiDк

спр€lведливо

робlтгь висновок щодо умов ст€lновленнrl

pI+IKy земелъ, без яких його становлення буле не можливим.

У третъому роздiлi

<<Напрямк-й удоскопLтlепвя

впкорпстаппп земелъ

сiльськогосподарського призначення>> розроблено slлгоритм органiзацiйно-

управлiнських дiй для забезпечення раuiона.пьного використанIul
сiлъсъкотосподарсъl(их угiлъ, в я-кий автор закладаё надвшклlвi на съогодЕi
позlдlii забезпеченшI рацiонального землекористрання (с, l72).
Розкрившочи ocHoBHi проблеми стttновленIul pleшy земелъ в YKpaiHi

обф за умови зЁя-ття
мораторiю, якi rрунтуються на певних обмеженrrях на купiв-lшо земель
дисертаЕт пропонJе сценарii стшrоъпення р-йt{кового

сiльськогосподарсъкого призначенrrя. Логiчними с дослiдження автора щодо
визначеЕнri позитlilвнl.ж та Еегативниrt наспiдкiв зlляття мораторiю на кlгпiвгю-

продаж земель (с. 184-18б). Пiдтримуемо думку автора про те, що питtlннrl
продовження тм знJIття мораторiю необхiдно вирiшувати досить зв€Dкено,
,Ёауково-обтрувоътно.
Ваяtл-lгвими е дослiдженlrjгми дисертаiгта пIодо цi-ш
поIIиту та пропозшIii на землi сiльськогосподарського призначення.
.Що с}rгг€вID(

здобуткiв автора слiд вiднести удосконаlrення дiючоТ

методики розрахуЕку нормат-mноi грошовоi оцiгки окремоi земелъвоТ
дiляrши шJulхом змiни розрахунковоi велиttини на irrгегра_пьний покчlзник,

якrй враховус пок.lзники соцiаrrьно-екологiчноi, iнновацiйноi, iнвестицiйноi
tа iнформацiйноi скпадов-lЕ( (с. 196-197),

Позитивноi оцiнки заслуговуе прогноз цiн на землю

у

державi у

випадку зшIття мораторiю на купiвrпо-продiDк сiльськогосподарськlD( земель
(с. 198)

Заслуговують

на рагу

пропозlпlii tlBTopa щодо

використанюI сiльськогосподарських

удоскон€lлеш{rl

угiдъ з метою

ефективвото сiгьсъкогосподарсъкого вироб-нrтцва,

яке

забезпечен}uI

напртвлеЁе

-lia

пiдвищення ефектlвностi використ€lнIuI земельного потенцiалу, його
збереженIil та вiдновлення (с. 203)

4.

ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛЦЖЕНЬ,

висновкIв тА рЕкомЕндАцIй дисЕртАцIйноi ровоти
Вивчення матерiалiв дослiдження та автореферату здобувача свiдчать
про вiдпоъ йвiстъ змiсту автореферату ос-новrгйм положе-lшtм дхсертшtйвоi

роботи. Cal,re дисертацiйне дослiджеrшrя характеризусться логiчною
структурою побудови, змiст роботи повною мiрою розкрива€ завдан}uI
науковото доспiме-rтня. Висвовки

та практIгчнi

рекоме-ндацii дисертацii

повною мiрою вiдображають мету та виконаннrI поставлених завдань.

OcHoBHi положен}ш
викпадено

i

результати дисертацiйшого дослiджеl*tя

у |7 науковйх праlцц з

як-их

3

cTaTTi

у

науковйх

фахuв-rлt

видttнlшх УкраТни, вкJIюченI/D( до мiжнароднIж наукометриtIних баз дшrrа<,
З статгi у науковю< фаховI/D( видашuIх Украiни та l

5.

l. В

l

тез наукових доповiдей.

дискусlЙцr положЕння тА зАувАтшння

роботi спрiIведливо зчвначаеться, що на сьогоднiшнiй денъ,
поширюються деградацifпri процеси земель внаслiдок недбайливого
викорйстан-ня земеJlънlтх pecypciB, зо-крема внаслiдок забрудвення rрlгrпiв,

впливу антропогенних чlт*tикiв, недотримання агротехнiчних заходiв та
заходiв rrо oxopoHi цpyHTiB. Автору варто було б доповнити дане пит€lншI
власЁою позrтцiею щодо ста}ту та теliденцiй використанi|ut земегьних ресурсiъ
у мйбутньому.

2.

Здобувачем здiйснено шrалiз продуктивностi

та

особливостей

використання земеь сiлъсъкогооподарсъкото призЕшigншi ]/ господарствах

рiзних форм власностi у параграфi 2.2 (с. 96-121). На нашу д}мку, деякi
табличнi данi варто вiднести у додатки, щоб не переобтяжувати зазначеrп,rй
fiyHKT.

У дисертацifoliй роботi здiйснюючи ана-ltiз дiяльностi агрохолдингiв
наголошено, що Kix дiяльнiсть ма€ бути сIшанована т€Iким чином, щоб
3.

забезпечrтги рацiональнс земл€корr,IстуваIпrя
економiчнlD(, екологiчrrих та соцiальнlD( пок€tзникiв

mJulxoм

досягIrешrя

розвl,rгку шрарноi

галрi

краiни>>,

якi пропонус автор Фис. 2.7, с. 117). Одншi не конкретизовано, яким

чином забезпечити викон€lншI д{lних умов.
4. .Щисертацiйна робота написана лiтературною украiнсъкою науковою
мовою, проте зустрiчаютъся ltечисле-mri друкарькi та стилiстrг.rнi по-мrалки.

5.

У

роздiлi 2, параграф 2.3. докJIадно дослiддtуеться свiтовий досвiд

використilнIul земель сiльськогосподарського цризначеннrц uule в параграфi
3.2. наведено данi щодо стрrктури сiлъсъкогосподарськ,liж утiдъ rcpaiH Свропи,

урожайнiсть основних сiльськогосподарських культур та виробшшцво
продукцii рослинниIIтва i тваринrтиrцгва у деяких краТнах европи та CILIA за
ocTaHHi три роки. Варто було

б навести, чом-у саме тш(е розмежгваншl та

предстilвлення матерiа-пу автор

вв iDкae

необхiдttрtм.

6. .Щеякi висновки в парчграфах носять декJIарацiйний характер, тобто у

формi анотшlii перераJ(овугтъся тё, що зроблено в дисертацiйному
дослiдл<еннi.

6.

ЗАГАЛЪНА ОЦIНКА ДИСЕРТАЦIЙНОI РОБОТИ

Оцiтпоючи позитивно дисертацifoiе дослiдження Коробськоi Альоrrи

Олексанлрiвни

<<rЩержавне

реryлювання викорпстання

земель

сiлъсъкоrосп одарсъкоrо прйза ачеЁ-iifi в Укрпihi, предстазпене на здобутт,я
наукового ступенrI кш{дидата економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.03 eKoHoMiKa та управлirпrя нацiональним господарством, слiд пiдкреслити, що

в

процесi дослiддення BayKoBi резулътати характеризу-ютъся
науковою новизною та прчlктиtlною цiннiстю. Змiст автореферату повною

отриманi

мiрою вiдобража€ ocHoBHi результати дисертацiйноi роботи.

Тематика дисертшliйrото дослiддешrя вiдповiдае прiор-итетlтипа
напрямам держztвного регулювtlння у сферi використання земель
сiльськогосподарського призначеншI,
затребуъаною.

с

актуtшьною

i

суспiльно

За змiстом i оформленшIм дисертацiйна робота Коробськоi А.О.
к.Щержавне регуJIювання використ€lння
призначенIuI в

земель сiльсъкогосподарського

УкраiнЬ вiдповiдас вимогам гш. 9, |0, |2, 13, 14 постtlнови

Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПорядок присудженЕя Еаукових ступенiв i

присво€ння вченого зв€lнюt старшого наукового спiвробiтника) вiд
24,07.20Т3 р. Nч 567 до дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата

економiчнtос Еаук,

аu

автор КОРОБСЬКА Алъопа Олексапдрiвпа

заслуговуе на присудженнrI наукового ступешI каIцидата економiчнlос наук зi

спецiа-пьностi

08.00.03

eKoHoMiKa

та

управлiнrrя нацiональним

господарством.

офiшiйнпй опонепт:
кiшцидат економiчних наук,
доцент кафедри менедкмешу,

публiчного управлirпrя та адмiнiотруваннjl

%q,rue

rJ,,"о

,W

О.А. Дудзяк

Dtrtrtn u
О Г/аГrr,,r,оl<

