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Актуальність теми дисертаційної роботи

В умовах становлення ринкового підприємницького середовища, вектор 

аграрної економічної науки повинен бути спрямований на дослідження 

чинників прогресивного розвитку тих аграрних формувань, які мають 

незначний вплив на галузь та ринок -  фермерських господарств. Разом з тим, 

для суспільства фермерство являє осередок, який забезпечує збереження 

сільського типу поселення, розвиток сільських територій, у ньому відбувається 

виробництво благ. Хоча невеликі фермерські господарства відчувають 

фінансові труднощі, їм бракує інформації про ринки, вони постійно повинні 

прораховувати виробничі ризики.

Виходячи з реалій сьогодення, котрі окреслені соціальним і економічним 

бажанням держави розвивати ті види діяльності, які виробляють продукцію з 

високою доданою вартістю та мають високопродуктивні робочі місця, у 

теоретиків та практиків повинно сформуватись чітке уявлення і розуміння 

подальшої місії фермерських господарств в умовах світової економічної кризи 

та національного відродження.

З урахуванням викладеного можна стверджувати, що тема дисертації 

Гнатишин Л. Б., присвячена вирішенню питань відтворення виробничого 

потенціалу фермерських господарств, є актуальною і практично значимою.

Дисертаційна робота Гнатишин Л. Б. є складовою частиною наукових 

тематик економічного факультету Львівського національного аграрного 

університету на 2011-2015 роки: «Теоретико-методологічне та організаційно- 

економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села» (номер 

державної реєстрації 011Ш001252) і на 2016-2020 роки: «Організаційно-



економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору 

економіки та села» (номер державної реєстрації 0116Ш03176). Напрацювання 

автора, які стосуються розробки теоретико-методологічних основ формування 

дієвих механізмів та інструментів активізації відтворення виробничого 

потенціалу з урахуванням розмірів і регіональних особливостей розвитку 

фермерських господарств, а також методики комплексної діагностики 

відтворення виробничого потенціалу, можна вважати внеском у їх виконання.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації є 

достатньо обґрунтованими. Підставою для такого твердження є логічний і 

послідовний виклад дисертантом теоретичних положень, результатів 

опрацювання статистичного матеріалу. Слід відзначити глибоке опрацювання 

дисертантом праць вчених, які досліджували проблеми становлення та 

функціонування фермерських господарств, формування і використання 

ресурсного і виробничого потенціалу, у тому числі в сільському господарстві. 

Окрім того, обґрунтованість виконаного дослідження підтверджується 

належним вивченням вітчизняної законодавчої та нормативної бази, яка 

визначає ключові засади функціонування фермерських господарств. 

Дисертантом використано значну кількість інформації, джерелами якої 

послужили офіційні дані органів статистики, виконавчої влади, фермерських 

господарств, особисті спостереження.

При проведенні дослідження використано широкий спектр 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: індукції та дедукції, 

структурно-логічного, структурно-функціонального, аналізу і синтезу, 

групування, анкетування, БМЮТ-аналізу, економічної діагностики, матричного, 

монографічного, кількісно-лінгвістичного ідентифікування, економетричного 

моделювання, метод відстаней, морфологічний аналіз, графічний. Результати 

дослідження вдало оформлені і представлені у таблицях, рисунках, додатках.



Обґрунтованість і достовірність наукових положень підтверджує апробація 

результатів дослідження публікаціями у зарубіжних та вітчизняних фахових 

виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій і форумів.

Дисертація складається із анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Вивчення змісту дисертації дає 

підстави для висновку, що її автору, у процесі дослідження, вдалося досягти 

поставленої мети та розв’язати основні завдання.

Зокрема, у першому розділі, на основі опрацювання численних

літературних джерел і власних узагальнень з’ясовано сутність потенціалу 

підприємства (с. 40-44) та виробничого потенціалу фермерських господарств (с. 

62), окреслено структуру виробничого потенціалу фермерства (с. 55-57), 

встановлено етапи відтворення (с. 67-69), виявлено специфіку

відтворювального процесу у галузі сільського господарства (с. 70-72) та 

вироблено методологічні підходи і методичні основи до дослідження 

відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств (с. 75-85).

У другому розділі визначено тенденції розвитку фермерських господарств 

України і Карпатського регіону зокрема (с. 114-115, 132-133, 141-143), 

встановлено їх місце у дуальній структурі аграрного сектора (с. 110-112, 118- 

120, 122-124, 125-126, 134-136, 143-144, 147), на основі показників фінансової 

звітності для визначення рейтингу фермерських господарств за ефективністю 

використання виробничого потенціалу здійснено оцінку операційної діяльності 

(с. 149-156), сформовано методику комплексної діагностики відтворення 

виробничого потенціалу на засадах матриці індикаторів (с. 156-168).

У третьому розділі встановлено тенденції землекористування та 

землеволодіння сектору фермерських господарств України та Карпатського 

регіону (с. 171-201), виявлено специфіку відтворення їх трудового потенціалу 

(с. 202-224), з метою апробації розробленої методики експрес-діагностики для 

оптимізації структури капіталу фермерських господарств використано 

монографічне обстеження фермерських господарств (с. 240-244), оцінено стан



їх матеріально-технічної бази (с. 253-262) та обґрунтовано способи відтворення 

технічних засобів (с. 250).

У четвертому розділі розроблено алгоритм взаємодії органів влади і 

фермерських господарств (с. 289), з’ясовано місце доданої вартості у 

відтворенні виробничого потенціалу фермерських господарств (с. 307), 

розроблено методику діагностики доданої вартості у ланцюгах цінностей 

продукції фермерських господарств (с. 308-309, 322-328), визначено

інвестиційну привабливість (с. 339-340) та інноваційно-інвестиційний шлях 

відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств (с. 347-350).

У п’ятому розділі для оцінки готовності фермерських господарств до 

відтворення виробничого потенціалу на засадах ресурсної стратегії 

використано результати анкетування керівників фермерських господарств (с. 

364-365), запропоновано ресурсну стратегію досягнення конкурентних переваг 

фермерськими господарствами (с. 360), виявлено вплив елементів ресурсної 

складової виробничого потенціалу на прибуток фермерських господарств (с. 

371-390) та удосконалено сценарій подальшого розвитку фермерських 

господарств України (с. 402).

Належним рівнем обґрунтованості характеризуються висновки до 

розділів та загальні висновки дисертаційної роботи. Вони відображають 

основні засади і напрями вирішення завдання щодо формування інструментів та 

обґрунтування науково-практичних підходів до вдосконалення механізмів 

активізації відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств.

Наукова новизна одержаних результатів, їх теоретична і практична

значущість

Розв’язання поставлених завдань, належний рівень дослідження проблеми 

відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств дозволили 

автору обґрунтувати положення, які розкривають сутність дослідження та 

характеризуються науковою новизною.

Серед основних наукових здобутків дисертанта, що відзначаються



новизною, варто виділити удосконалення понятійно-термінологічного апарату 

через доповнення новим змістом терміна «відтворення виробничого потенціалу 

фермерських господарств» (с. 67-68).

Слід акцентувати увагу на розробці теоретичних положень про 

взаємозв’язок відтворення виробничого потенціалу з конкурентоспроможністю 

фермерських господарств (с. 69-71).

Заслуговують на увагу напрацювання автора щодо обґрунтування 

економічної суті виробничого потенціалу фермерських господарств як 

композиції, сформованої відповідно до переліку чинників виробництва 

ресурсної складової та потенційних можливостей, що здатна до відтворення у 

процесі операційної діяльності та інтерпретується як фактор активної дії на 

конкурентоспроможність фермерських господарств (с. 62).

Відзначаються новизною науково-практичні підходи до вапоризації 

продукції фермерських господарств у напрямі покращання якості та 

безпечності харчових продуктів. Дисертантом висунуто тезу, що в умовах 

обмеженості ресурсів, яку відчувають фермерські господарства, вапоризація 

передбачає зростання доданої вартості не за рахунок збільшення кількості 

етапів переробки сільськогосподарської продукції, а навпаки, їх мінімізацією, 

завдяки чому покращується відтворювальна здатність виробничого потенціалу 

та забезпечується стійка конкурентна перевага фермерських господарств (с. 

305-330).

Слід відзначити суттєвий вклад дисертанта у розробку науково- 

методологічних засад комплексної діагностики виробничого потенціалу 

фермерських господарств на основі індикаторів ефективності його 

використання та відтворення (с. 156-167), а також у розробку

відтворювального підходу до діагностики доданої вартості, який побудований 

на оцінці ефективності власних інвестицій фермерського господарства у 

формування його виробничого потенціалу (с. 308-322).

Доцільно було б впровадити у практику фермерських господарств 

удосконалений автором метод експрес-діагностики оптимізації структури



капіталу фермерських господарств, який дає змогу в оперативному режимі 

ідентифікувати рівень загроз у бізнес-середовищі та передбачає встановлення 

компромісу між підвищенням рентабельності власного капіталу і зниженням 

фінансового ризику під час залучення позичкових коштів (с. 242-244).

Особливої уваги заслуговує запропонований дисертантом інструментарій 

відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств, який для 

встановлення деформацій у процесі формування та використання доданої 

вартості доповнено ланцюгом цінностей фермерського господарства (с. 323- 

328). Погоджуємось із автором, що усвідомлення специфіки конструкції 

зв’язків між окремими ланками ланцюга цінностей, особливо коли мова йде про 

комерційний та соціальний вектори конфігурації доданої вартості, є дієвим 

інструментом для визначення резервів та джерел відтворення виробничого 

потенціалу.

Результати дисертаційної роботи Гнатишин Л. Б. мають важливе значення 

для теорії та практики відтворення виробничого потенціалу фермерських 

господарств. Теоретичне значення результатів дисертаційного дослідження 

полягає, перш за все, у визначенні сутності дефініцій «виробничий потенціал 

фермерського господарства» та «відтворення виробничого потенціалу 

фермерських господарств», що є передумовою розвитку засад формування 

нової організаційної моделі аграрного виробництва, яка передбачає значне 

розширення кількості фермерських господарств з метою забезпечення 

самозайнятості та соціального захисту селян.

Практичне значення наукових результатів дисертації полягає у можливості 

їх використання органами державної влади для розробки стратегій 

регіонального розвитку та програм підтримки фермерських господарств. 

Дисертантом представлені основні напрями активізації відтворення

виробничого потенціалу фермерських господарств, які можуть бути 

використані у практичній діяльності як сімейних ферм, так і великих 

фермерських господарств. Практичне значення результатів дослідження 

підтверджується їхнім застосуванням у роботі Департаментів



агропромислового розвитку Львівської та Закарпатської обласних державних 

адміністрацій, Асоціації фермерів і приватних землевласників Львівської 

області, управлінь (відділів) агропромислового розвитку Симбірської та Буської 

районних державних адміністрацій Львівської області, Горохівської районної 

державної адміністрації Волинської області, фермерських господарств 

«Агротем» Пустомитівського району Львівської області та «Обрій» 

Славутського району Хмельницької області, Львівського національного 

аграрного університету.

Повнота викладу основних результатів дисертації в 

опублікованих працях

Основні наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані у 

дисертації, знайшли достатньо широке висвітлення у 51 науковій праці, серед 

яких: одноосібна монографія, дві колективні монографії, 9 статей у наукових 

періодичних виданнях інших держав та у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз, 17 статей у наукових фахових виданнях України, 15 

публікацій у матеріалах науково-практичних конференцій та форумів, 7 - у  

інших виданнях. Кількість і обсяг публікацій, відповідають вимогам, що 

ставляться до оприлюднення матеріалів докторських дисертацій.

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи

Поряд із зазначеними позитивними сторонами дисертаційної роботи, вона 

містить певні дискусійні положення.

1. Із рисунку 1.3, де зображено оптимізовану структуру потенціалу 

підприємства, додаткових роз’яснень та деталізації потребують наступні 

елементи ресурсної складової потенціалу підприємства: потенціал системного 

забезпечення, потенціал прикладних програм, потенціал роботи з базами даних 

та потенціал зовнішнього зв’язку. Конкретизація дозволила б зрозуміти 

наскільки важливими ці компоненти є для забезпечення відтворення 

виробничого потенціалу у секторі фермерських господарств.



2. У дисертації зазначено, що «у більшості фермерських господарств

наявний спадний сценарій формування фінансового результату -  від більшого 

валового прибутку до меншого операційного та ще меншого чистого прибутку» 

(с. 151). Дисертантом не аргументовано в чому саме полягає суть так званого 

спадного сценарію, адже у формуванні фінансового результату 

прослідковується чітка закономірність: валовий прибуток за мінусом

операційних витрат становить операційний прибуток, котрий за мінусом інших 

витрат дорівнює чистому прибутку.

3. Одним із важливих джерел відтворення виробничого потенціалу 

фермерських господарств є позичкові кошти. Дисертант слушно зауважує, що 

довгострокові зобов’язання значно знижують ліквідність та погіршують 

фінансову стійкість фермерських господарств. З іншого боку, фермерські 

господарства є ненадійними реципієнтами позичкового капіталу, що суттєво 

впливає на ціну кредитних ресурсів для фінансування агарного сектору (с. 231). 

Тому дисертаційна робота значно виграла та набула більш практичного 

значення, якби авторка в роботі більш детально розкрила особливості та 

обґрунтувала порядок іпотечного кредитування, як одного із шляхів залучення 

позичкових коштів. Можливо для фермера такий варіант є найоптимальнішим 

для покращення матеріально-технічної бази.

4. У дисертаційній роботі чільне місце відведено розгляду капіталу, як 

елементу виробничого потенціалу фермерських господарств, та особливостям 

його відтворення. З цього приводу вважаємо, що рис. 3.10, де проілюстровано 

форми відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств за 

рахунок капіталу та рис. 3.12 про механізм відтворення власного капіталу 

фермерських господарств могли б бути об’єднані в один загальний рисунок. В 

такому разі наочніше можна було б відслідкувати причинно-наслідкові зв’язки 

між джерелами і механізмом відтворення складових виробничого потенціалу 

фермерських господарств.

5. Назва підрозділу 5.2 починається зі слова «взаємозв’язок», що на нашу 

думку є не дуже вдалою. Відповідно до логіки дослідження назва підрозділу у



такому трактуванні може означати визначення параметрів зазначеного 

взаємозв’язку, іншими словами -  аналіз. Разом з тим, традиційна архітектоніка 

докторських дисертацій з економіки передбачає, що будь-які види аналізу (за 

винятком аналізу прогнозних результатів) є невластивими для п’ятого розділу.

6. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств передбачає відповідну 

систему показників та методику їх розрахунку. Для фермерських господарств 

дисертант обрала лише один із них -  норму прибутку (с. 339-340). Вважаємо, 

що скориставшись інформацією із дод. У доцільно було б розрахувати інші 

показники, в тому числі інтегральний показник інвестиційної привабливості 

фермерських господарств.

7. Під час дослідження авторка приділила особливу увагу поняттю доданої 

вартості, що є досить цікавим. Разом з тим, на нашу думку, матеріал підрозділу 

4.2 доцільно було розділити на два окремих підрозділи. Слід було розмежувати 

відтворювальний підхід діагностики доданої вартості, який побудований на 

оцінці ефективності власних інвестицій фермерського господарства у 

формування його виробничого потенціалу, від виявлення деформацій ланцюга 

цінностей у процесі формування та використання доданої вартості як джерела 

відтворення.

Водночас висловлені зауваження принципово не знижують наукову 

цінність дослідження та можуть стати мотивом для дискусії при захисті 

дисертації.

Загальний висновок

Дисертаційна робота Гнатишин Людмили Богданівни на тему: 

«Відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств» є цілісним, 

завершеним, самостійно виконаним і логічно побудованим дослідженням. 

Представлені в ній наукові положення, висновки і пропозиції в комплексі 

розв’язують важливе завдання -  обґрунтування засад відтворення виробничого 

потенціалу фермерських господарств, що є важливою умовою їх розвитку.



Зміст дисертаційної роботи Гнатишин Людмили Богданівни на тему: 

«Відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств» та наявні в 

ньому науково-практичні результати відповідають паспорту спеціальності 

08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності).

Робота оформлена належним чином, відповідає вимогам, що викладені у 

пунктах 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів»,

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 

2013 року зі змінами і доповненнями. Відтак, її автор Гнатишин Людмила 

Богданівна заслуговує присудження наукового ступеня доктора економічних 

наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності).
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