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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Гнатишин Людмили Богданівни  

«Відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств»,  

що подана до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 
 

 

Актуальність теми дослідження та зв'язок її з напрямами науково-

дослідних робіт.  

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається потребою 

вирішення складних проблем, пов’язаних з стратегією розвитку аграрного 

сектору економіки. Проблемою сучасного етапу розвитку аграрного сектора 

України є пошук шляхів ефективного використання ресурсів та технологій в 

напрямку формування виробничого потенціалу. Виробнича спроможність 

потенціалу залежить від складу та стану ресурсів, ступеня відповідності 

елементів виробничого потенціалу стратегічним цілям і завданням 

підприємства. В умовах загострення конкуренції між 

сільськогосподарськими товаровиробниками особливої актуальності 

набувають проблеми формування їх виробничого потенціалу. Розв’язання 

окреслених питань націлене на розвиток підприємництва у середовищі 

фермерства, поєднання виробничої та комерційної діяльності, обґрунтування 

процесу відтворення виробничого потенціалу фермерства та розробки 

заходів ефективного його використання на рівні окремих фермерських 

господарств. Таким чином, завдання формування механізмів та інструментів, 

що сприяють активізації відтворення виробничого потенціалу фермерських 

господарств є актуальними, мають теоретичне значення і прикладну цінність 

на мікро- і макрорівнях. 

Важливість проведеного дисертаційного дослідження, насамперед, 

полягає у розробці теоретико-методологічних засад і прикладних підходів до 

вирішення проблеми налагодження механізму відтворення виробничого 
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потенціалу як передумови конкурентної переваги фермерських господарств. 

Усе вище зазначене, а також відповідний рівень наукової новизни одержаних 

результатів дають підстави позитивно оцінити дисертаційну роботу.  

Актуальність теми дисертаційного дослідження підтверджується і тим, 

що результати дослідження, отримані дисертантом в процесі активної участі 

у розробці наукових тем економічного факультету Львівського 

національного аграрного університету на 2011–2015 роки «Теоретико-

методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку 

сільського господарства і села» (номер державної реєстрації 0111U001252) і 

на 2016–2020 роки «Організаційно-економічний механізм забезпечення 

інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та села» (номер 

державної реєстрації 0116U003176). У рамках зазначеної наукової тематики 

автором розроблено теоретико-методологічні засади формування дієвих 

механізмів та інструментів активізації відтворення виробничого потенціалу з 

урахуванням розмірів і регіональних особливостей розвитку фермерських 

господарств. Окрім цього автором удосконалено методику комплексної 

діагностики відтворення виробничого потенціалу на основі індикаторів 

ефективності та запропоновано відтворювальний підхід діагностики доданої 

вартості, яка побудована на оцінці власних інвестицій фермерського 

господарства у формування виробничого потенціалу. 

 

Загальна оцінка змісту роботи.  

Ознайомлення із змістом дисертаційної роботи дозволяє зробити 

висновок, що виклад матеріалу відповідає поставленій меті, висунуті 

здобувачем наукові завдання є вирішеними, мету дослідження досягнуто. 

Дисертація має чітку і логічну структуру, стиль викладу матеріалу – 

науковий. Структурно-логічна побудова дисертації дозволила авторові 

здійснити комплексне дослідження проблеми за обраною темою та 

забезпечити можливість системного підходу до налагодження процесу 

відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств.  
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Основні наукові результати, їх новизна, ступінь обґрунтованості та 

достовірності.  

Мета дослідження, яка полягає в обґрунтуванні теоретико-

методологічних засад та розробці практичних рекомендацій щодо 

відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств, обумовила 

теоретичну і методологічну спрямованість дослідження. Отримані результати 

та прикладні рекомендації ґрунтуються на опрацюванні значного обсягу 

статистичної інформації, використанні сучасних методів дослідження, 

узагальненні світового та вітчизняного досвіду функціонування фермерських 

господарств в організаційній структурі аграрного сектора. Достовірність та 

обгрунтованість зроблених висновків і рекомендацій визначається 

сукупністю викладених наукових результатів. Висновки та рекомендації, 

сформульовані здобувачем, є достовірні, належним чином обґрунтовані 

шляхом фахового використання відповідних методів дослідження: аналізу і 

синтезу, групування, анкетування, SWOT-аналізу, економічної діагностики, 

експрес-діагностики, матричного, монографічного, кількісно-лінгвістичного 

ідентифікування, економетричного моделювання, методу відстаней, 

морфологічного аналізу, графічного та інших.  

Інформаційною базою дисертаційної роботи є дані Державної служби 

статистики України, Українського державного фонду підтримки 

фермерських господарств, Головних управлінь статистики у Львівській, 

Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, Департаменту 

агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації; 

обліково-аналітична та звітна інформація окремих фермерських господарств. 

Такий широкий спектр інформаційних джерел, високий ступінь 

аналітичності інформації забезпечив не лише належний рівень достовірності 

висновків і пропозицій, але й дозволив дослідити тенденції діяльності та 

відтворення виробничого потенціалу у фермерських господарствах 

Карпатського регіону. Цей напрямок у дослідженні заслуговує на окрему 

увагу, оскільки саме малоземельні фермерські господарствах Карпатського 
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регіону мають бути в авангарді останніх законодавчих змін, які стосуються 

легалізації сімейного фермерства. Глибина роботи сприймається як 

інструмент упорядкування, узагальнення теоретичних і методичних засад 

формування і відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств. 

Це положення є важливим, тому що на теоретичному рівні розкриває 

механізми, що забезпечують врахування чинників відтворення потенціалу 

фермерських господарств. 

Для досягнення мети дослідження окреслено структуру виробничого 

потенціалу фермерських господарств та сформулювало його наукове 

визначення для систематизації подальших досліджень; встановлено тенденції 

землекористування та виявлено особливості використання і відтворення 

трудового потенціалу фермерських господарств; розроблено методику 

експрес-діагностики для оптимізації структури капіталу фермерських 

господарств; розвинуто концептуальний підхід до формування доданої 

вартості у ланцюгах цінностей продукції фермерських господарств та 

удосконалено методику її діагностики; запропоновано ресурсну стратегію 

досягнення конкурентних переваг фермерськими господарствами. 

Це дозволило дисертанту обґрунтувати наукові положення та 

рекомендації. 

Серед досягнень дисертанта слід відмітити пропозиції автора з 

удосконалення понятійно-термінологічного апарату через доповнення новим 

змістом терміна «відтворення виробничого потенціалу фермерських 

господарств». Дисертантом доведено необхідність тлумачення його не лише 

як здатності чинників виробництва генерувати майбутні цінності, але і як 

забезпечувальну умову активної операційної діяльності, що дає змогу 

розглядати відтворення як передумову безперервності діяльності як окремого 

фермерського господарства, так і фермерського укладу загалом (с. 62).  

Особливо слід відмітити розроблені автором теоретико-прикладні 

засади щодо періодизації становлення і розвитку фермерських господарств, 

визначення характеристик та функцій виробничого потенціалу, 
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систематизації підходів і трактувань терміна «виробничий потенціал», що 

забезпечило конкретизацію місії й ролі сімейного фермерства у сучасному 

сільському соціумі та дуальній структурі аграрного виробництва (с. 92, 56-

58). 

В процесі дослідження ставилося завдання і на основі з’ясування 

тенденцій землекористування сегменту фермерських господарств 

запропоновано механізм реалізації системи землекористування та 

землеволодіння на користь розвитку сімейно-фермерської моделі сільського 

господарювання (с. 198-199). 

Значну увагу приділено проблемі оптимізації структури капіталу 

фермерських господарств розроблено метод експрес-діагностики за 

критерієм фінансового левериджа. При цьому, застосування запропонованого 

методу передбачає використання обмеженої інформаційної бази фермерських 

господарств і сприяє встановленню компромісу між підвищенням 

рентабельності власного капіталу і зниженням фінансового ризику під час 

залучення фермерами позичкових коштів (с. 237-244).  

Заслуговує високої оцінки ґрунтовний аналіз стану матеріально-

технічної бази фермерських господарств та визначено інноваційно-

інвестиційні напрями і механізми відтворення їх виробничого потенціалу. 

При цьому запропонований інвестиційний механізм відтворення 

виробничого потенціалу фермерських господарств на інноваційній основі 

передбачає виокремленням бюджетів об’єднаних територіальних громад як 

джерел фінансування інноваційних проектів фермерських господарств (с. 

348-350).  

Обґрунтованими є засади класифікації і типології фермерських 

господарств та пропозиції дисертанта з удосконалення концептуальної 

моделі розвитку фермерства України, котра націлена на зміцнення наявних, 

створення нових фермерських господарств та трансформацію особистих 

селянських господарств у сімейні ферми (с. 401-402). 
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Теоретичне і практичне значення результатів дисертації. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретико-

методологічних і прикладних підходів до вирішення проблеми налагодження 

механізму відтворення виробничого потенціалу як передумови конкурентної 

переваги фермерських господарств. А практичне – у використанні 

теоретичних та науково-прикладних розробок у діяльності органів державної 

влади, фермерських господарств та закладів вищої освіти. Практичне 

значення результатів дисертаційної роботи підтверджене відповідними 

довідками: Львівської та Закарпатської обласних державних адміністрацій, 

Асоціації фермерів та приватних землевласників Львівської області, 

управлінь (відділів) агропромислового розвитку Самбірської 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, а також Львівського 

національного аграрного університету.  

 

Достовірність та повнота викладу основних положень, висновків 

та результатів дослідження.  

Дослідження проведено із використанням значної кількості 

монографічних та періодичних видань вітчизняних і зарубіжних вчених, 

законодавчих актів, статистичних даних, які в поєднанні із вмінням 

дисертанта їх аналізувати та застосовувати наукові методи дослідження 

підтверджують достовірність і обґрунтованість сформованих наукових 

положень, висновків і рекомендацій.  

Основні результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію 

шляхом обговорення й отримали позитивну оцінку на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях та форумах.  

За результатами дослідження опубліковано 51 наукову працю, серед 

яких – одноосібна монографія, дві колективні монографії, 9 статей у 
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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. Загальний обсяг публікацій становить 67,91 

друк. арк., з яких особисто автору належить 45,1 друк. арк. 

Ознайомлення з публікаціями Гнатишин Л. Б. у фахових виданнях 

дозволяє зробити висновок про достатньо повне відображення основних 

результатів дослідження, що містять елементи наукової новизни, 

удосконалення теоретичних положень, організаційні рішення та прикладні 

рекомендації.  

 

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації.  

Оформлення роботи відповідає існуючим вимогам до робіт, поданих на 

здобуття наукового ступеня доктора наук.  

Зміст автореферату та його структура повністю відповідають основним 

положенням, висновкам і рекомендаціям дисертації. Це дозволяє зробити 

висновок щодо їх ідентичності.  

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційного 

дослідження. 

Відзначаючи вагому теоретичну і практичну значущість дисертаційної 

роботи Гнатишин Л. Б., необхідно звернути увагу на деякі положення 

дисертації, які можуть слугувати підставою для дискусії, та окремі недоліки, 

зокрема: 

1. На рисунку 1.2 зображено концептуальну модель потенціалу 

підприємства. У авторській подачі потенціал підприємства представлений як 

сукупність ресурсної складової, компетенцій та економічних інструментів, 

тобто можливостей підприємства, що забезпечують бажаний результат для 

зацікавлених осіб за допомогою налагодження бізнес-процесів. Проте слід 



 8 

зауважити, що сучасні погляди на сутність та структуру потенціалу 

підприємства мали б передбачати й інші елементи, зокрема інформацію та 

підприємництво. Тому ці елементи доцільно було б представити на рисунку.  

2. Розглядаючи характеристику та типологію фермерських господарств, 

автор цитує таблицю 2.1. У цій таблиці наведено досить цікавий матеріал, що 

стосується класифікації фермерських господарств за організаційно-правовим 

та товарно-трудовим підходом. Однак для подальших досліджень та 

розрахунків цей підхід не був використаний, що ставить під сумнів 

доцільність цитування цього матеріалу.  

3. На рисунку 2.6 дисертації йдеться про переваги фермерських 

господарств над іншими формами господарювання в аграрному секторі. При 

цьому виділено інші форми сімейних аграрних підприємств. Вважаємо, що 

такий підхід потребує пояснень. Які форми сімейних аграрних підприємств 

мала на увазі авторка? Якщо мова йде про особисті селянські господарства, 

то вони не є аграрними підприємствами. Якщо ж мали на увазі сімейні 

ферми, то вважаємо недоречним виявлення переваг фермерських господарств 

загалом над сімейними фермами – зазвичай у них різні цілі. Крім того, за 

законом фермерське не підприємство, а господарство. Окрім цього, 

дисертант вказує на відсутність кадрових проблем у фермерських 

господарствах, порівняно із сільськогосподарськими підприємствами, 

узагальнюючи при цьому на с. 223 та в загальних висновках (с. 409), що 

«фермерство, у зв’язку із витісненням професійно-технічної освіти на другий 

план, вразливо відчуває брак професійних механізаторів, операторів 

устаткування тощо» не звертаючи уваги на те, що фермерське господарство 

забезпечує кадрами родина (сім’я).  

4. Досліджуючи тенденції землекористування та землеволодіння 

сектору фермерських господарств, дисертант на рис. 3.2 представляє 

графічну залежність чистого фінансового результату на одне фермерське 

господарство від середнього розміру землекористування фермерських 

господарств 2016 року. Справді, закономірність тут прослідковується і 
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авторка її обґрунтувала. Проте, цікавішим, на нашу думку, було б з’ясування 

залежності між середнім розміром землекористування і фінансовим 

результатом з розрахунку на 1 га, що вказує на ефективність 

господарювання. Тоді можна було б шукати відповіді на питання: впливає 

збільшення розмірів господарства на ефективність чи ні.  

5. У дисертаційній роботі на с. 191 та 192 показано вплив якості ріллі 

на ефективність виробництва продукції фермерськими господарствами, 

беручи за основу грошову оцінку 1 га ріллі і перелогів станом на 01.01.2017р. 

При цьому не обґрунтовано яким чином можна покращити якість землі. 

Якщо мова йде про відтворення, це є суттєвим упущенням.  

6. На с. 254-256, де автор представляє узагальнення щодо порівняння 

рівня забезпеченості технікою фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств, прослідковуються певні протиріччя та 

некоректні висловлювання. Так, на с. 256 зазначено, що сільськогосподарські 

підприємства краще забезпечені тракторами порівняно із фермерськими 

господарствами. При цьому зроблено зауваження, що у розрахунку на одне 

господарство. Далі читаємо: «оснащеність тракторами та зернозбиральними 

комбайнами демонструє кращу ситуацію у фермерських господарствах 

порівняно із сільськогосподарськими». Фермерські господарства різні, 

окремі з них не вписуються у вимоги Закону „Про фермерське 

господарство”. 

7. Виявляючи взаємозв’язок між елементами ресурсної складової 

виробничого потенціалу та прибутку фермерських господарств, дисертантом 

на с. 381 і 382 зазначено, що вирішальний вплив на прибуток має орендна 

плата за земельні паї. Не зрозуміло – зменшення чи збільшення орендної 

плати за 1 га сільськогосподарських угідь. Вважаємо, що таке узагальнення 

сформульовано некоректно, у ньому відсутня логіка. На нашу думку, 

встановлений взаємозв’язок потребує додаткових пояснень у контексті 

інтенсифікації виробництва, покращення якості продукції тощо.  
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8. Не можна погодитися з твердженням, що «вперше сформовано 

підходи до валоризації продукції фермерських господарств». Швидше це 

твердження відноситься до підрозділу «набуло подальшого розвитку». 

9. Є і стилістичні погрішності «збільшення досліджуваного показника», 

«менший показник» (с. 223), немає чіткої думки стосовно сутності категорії 

«капітал» (с. 226-228). У Висновках в основному мова йде про те, що 

зроблено. Кількість завдань не відповідає кількості підрозділів: 12 проти 18. 

Кожен підрозділ дисертації вирішує сформоване у меті завдання. 

Загалом наведені вище зауваження не знижують наукової та практичної 

цінності проведеного дисертантом дослідження і не впливають на загальний 

висновок. Робота є завершеною, оригінальною науковою працею і заслуговує 

позитивної оцінки.  

 

Загальний висновок. 

Аналіз дисертації, автореферату та опублікованих праць Гнатишин Л. 

Б. дає підстави зробити висновок про те, що дисертаційна робота на тему 

«Відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств» є 

актуальним, цілісним науковим дослідженням, яке містить наукову новизну, 

має теоретичне і практичне значення. У роботі одержано нові науково-

обґрунтовані результати, які дали змогу автору здійснити комплексне 

вирішення важливої наукової проблеми, що полягає у розробці теоретико-

методологічних засад та практичних рекомендацій щодо відтворення 

виробничого потенціалу фермерських господарств. За змістом дисертаційна 

робота, її науково-прикладні результати та висновки відповідають паспорту 

спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Автореферат повністю відповідає змісту дисертації.  

Дисертаційна робота «Відтворення виробничого потенціалу 

фермерських господарств» є завершеним науковим дослідженням, що за 

структурою, змістом, оформленням та повнотою висвітлення результатів у 

наукових виданнях відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12, 13 «Порядку  



 11  


