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Відгук 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Солов’я Юрія Ігоровича «Формування інтегрованих структур  

малими виробниками сільськогосподарської продукції»,  

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  

(за видами економічної діяльності) 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження та її зв’язок з 

напрямами науково-дослідних робіт.  

Актуальність любого наукового дослідження визначається потребою 

вирішення завдань пов’язаних з підвищенням ефективності діяльності 

первинної ланки, в даному випадку, аграрного виробництва. Малі виробники 

сільськогосподарської продукції формують важливий сектор у цій сфері 

економіки України, виконуючи низку важливих економічних і соціальних 

функцій. Однак у їх діяльності виникають проблеми – які стосуються того щоб 

успішно відстоювати свої інтереси в конкуренції з середніми і великими 

аграрними підприємствами, у відносинах з бізнес-партнерами з інших галузей.  

На розв’язання відповідних протиріч спрямована реалізація малими 

агровиробниками інтеграційної стратегії, практичним втіленням якої є 

створення сільськогосподарських кооперативів та інших об’єднань суб’єктів 

господарювання. Ідеї та положення, що повинні забезпечити розвиток 

інтеграційних процесів за участю малих виробників сільськогосподарської 

продукції, доволі детально опрацьовані в теоретичному плані, викладені в 

численних працях методологічного характеру. Однак їх реалізація на практиці 

супроводжується значними труднощами. Рівень обізнаності селян з 

можливостями окремих форм інтегрованих структур є недостатнім. У 

створенні об’єднань часто присутні формалізм, недотримання принципів 

демократичності управління тощо. 

Тому завдання формування механізмів та інструментів, що сприятимуть 

активізації процесу формування інтегрованих структур малими виробниками 

сільськогосподарської продукції, є актуальними, мають теоретичне значення і 

прикладну цінність.   
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Актуальність теми дисертації підтверджується і тим, що результати 

дослідження отримані за участі дисертанта в 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 низку теоретико-методичнмх та практичних  

засад створення інтегрованих структур за участю малих виробників 

сільськогосподарської продукції. 

Загальна оцінка змісту роботи. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи дозволяє зробити 

висновок, що вона є комплексним, системним дослідженням теоретичних, 

методичних і практичних засад розвитку інтеграційних процесів у середовищі 

малих виробників сільськогосподарської продукції в сучасних умовах.  

Виклад матеріалу відповідає поставленій меті, висунуті здобувачем 

наукові завдання загалом є вирішеними, мету дослідження досягнуто. 

Дисертація має чітку і логічну структуру, стиль викладу матеріалу – науковий. 

Автор, здійснивши комплексне дослідження проблеми за обраною темою, 

продемонстрував системний підхід до вирішення завдань, пов’язаних із 

забезпеченням розвитку інтегрованих структур, створюваних за участю малих 

сільськогосподарських виробників. 

Основні наукові результати, їх новизна, ступінь обґрунтованості та 

достовірності. 

Мета дослідження, яка полягає в поглибленні науково-теоретичних засад 

та обґрунтуванні методичних положень щодо розширення практики і 

підвищення ефективності участі малих сільськогосподарських виробників у 

інтегрованих структурах, обумовила теоретичну і методологічну спрямованість 

дослідження. Отримані результати та прикладні рекомендації ґрунтуються на 

опрацюванні значного обсягу статистичної інформації, використання сучасних 
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методів дослідження, узагальнення світового та вітчизняного досвіду 

створення інтегрованих структур сільськогосподарськими виробниками, 

зокрема малими.  

Достовірність і обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій 

визначається сукупністю викладених наукових результатів. Висновки і 

рекомендації, сформульовані здобувачем, є достовірні, належним чином 

обґрунтовані шляхом фахового використання відповідних методів 

дослідження: абстрактно-логічного, конкретизації, аналізу і синтезу, 

системного підходу, економіко-статистичних, анкетного опитування, 

монографічного, SWOT-аналізу та інших.  

Інформаційною базою дисертаційної роботи є дані Державної служби 

статистики України, Головного управління статистики в Івано-Франківській 

області, Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

нормативно-правові акти України, особисті спостереження автора, серед яких 

варто виділити результати анкетного опитування малих сільськогосподарських 

виробників.  

Широкий спектр інформаційних джерел, високий ступінь аналітичності 

інформації забезпечив належний рівень достовірності висновків і пропозицій. 

Він дав змогу автору відобразити тенденції в діяльності малих виробників 

сільськогосподарської продукції, доволі глибоко охарактеризувати 

середовище, в якому формуються інтегровані структури, створювані цими 

виробниками.  

Для досягнення мети дослідження поставлено низку завдань. На їх 

виконання автором розкрито сутність інтегрованих структур, визначено 

особливості їхнього створення в аграрному секторі економіки, дано визначення 

інтегрованих структур – як сукупність суб’єктів господарювання установ і 

організацій між якими існують системні постійні зв’язки що досягаються з 

одного центру, окреслено й конкретизовано функції інтеграції, встановлено 

тенденції розвитку малих виробників сільськогосподарської продукції, 

розкрито їхні наміри щодо створення інтегрованих структур, розробити 

систему заходів зі створення сприятливого для розвитку сільськогосподарської 
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кооперації середовища, визначено засади участі малих агровиробників у клас-

терних утвореннях, сформульовано пропозиції щодо удосконалення 

інституційного забезпечення участі малих агровиробників в інтегрованих 

структурах.  

 Серед досягнень дисертанта слід відмітити встановлення особливостей 

інтеграційних процесів у аграрному секторі, зокрема зазначено поширення в 

ньому окремих видів інтегрованих структур. Автор обґрунтовує необхідність 

розвитку таких форм інтеграційних зв’язків за участю малих агровиробників, 

які побудовані на принципах збереження автономії, врахування інтересів усіх 

учасників об’єднання. Дисертант, розглядаючи основні функції інтеграції, 

доповнює перелік цих функцій соціальною. Виділення ефектів, пов’язаних з 

реалізацією цієї функції, доповнює аргументацію щодо доцільності 

інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки. 

Заслуговує високої оцінки ґрунтовний аналіз діяльності малих 

сільськогосподарських виробників. Особливо слід відмітити результати 

здійсненого автором анкетного опитування осіб, що представляють малі форми 

господарювання в сільському господарстві Івано-Франківської області. На 

основі цього дисертант ідентифікував вплив важливих чинників на 

перспективи створення і функціонування окремих видів об’єднань та 

інтеграційного процесу загалом, доповнивши тим самим методичні засади 

оцінки середовища розвитку інтегрованих структур за участю малих 

сільськогосподарських виробників.  

Значну увагу приділено проблематиці розвитку сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації. Становлять інтерес напрацювання щодо створення 

середовища, сприятливого для розвитку сільськогосподарської кооперації з 

конкретизацією змісту відповідних заходів, фінансового забезпечення 

діяльності кооперативів.  

Загалом виваженими та обґрунтованими є положення автора щодо 

створення і діяльності аграрних кластерів, які конкретизовано у пропозиціях 

щодо створення в області скотарського кластера. Варто відзначити 

актуальність і оригінальність напрацювань щодо генерації соціального 
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капіталу як елемента інституційного забезпечення розвитку інтегрованих 

структур за участю сільськогосподарських виробників 

Теоретичне і практичне значення результатів дисертаційного 

дослідження. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у поглибленні 

теоретичних засад і методичних положень щодо розвитку інтегрованих 

структур у сільському господарстві з урахуванням українських реалій. 

Практичне значення полягає у можливості використання теоретичних і 

прикладних розробок у діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, малих сільськогосподарських виробників та інших суб’єктів, 

зацікавлених у розвитку інтеграційних процесів за їх участю.  

Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджене 

довідками, отриманими від департаменту агропромислового розвитку Івано-

Франківської облдержадміністрації, Снятинської районної державної 

адміністрації, Асоціації фермерів та землевласників Івано-Франківської 

області, сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Липівський”. 

Достовірність та повнота викладу основних положень, висновків та 

результатів дослідження. 

Дослідження проведено з опрацюванням значної кількості 

монографічних і періодичних видань, у яких опубліковано праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених, нормативно-правових 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 та 

отримали позитивну оцінку на міжнародних науково-практичних конференціях 

і форумах.  

За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць, серед 

яких – 6 статей у наукових фахових виданнях України, з яких 4 статті – у 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз. Також у доробку 

автора – 5 публікацій у матеріалах наукових конференцій.  
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Ознайомлення з публікаціями Солов’я Ю.І. у фахових виданнях дозволяє 

зробити висновок про достатньо повне відображення основних результатів 

дослідження, що містять елементи наукової новизни, удосконалення 

теоретичних положень, прикладні рекомендації.  

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Оформлення роботи відповідає існуючим вимогам до робіт, поданих на 

здобуття наукового ступеня кандидата 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 значимість дисертаційної 

роботи Солов’я Ю.І., необхідно звернути увагу на деякі положення дисертації, 

які можуть слугувати підставою для дискусії, та окремі недоліки, зокрема: 

1. До зауважень можна віднести відхилення у меті і предметі 

дослідження. Темою визначено, що предметом дослідження  є формування 

інтегрованих структур малими сільськогосподарськими виробниками, то в меті 

наголошується на розширенні практики і підвищенні ефективної участі малих 

сільськогосподарських виробників в інтегрованих структурах. Відповідно до 

мети ставилися і завдання її досягнення. Це відповідає темі, але слід було б 

більше уваги приділити саме формуванню таких структур. 

2. У формулюванні новизни відображенні результати досліджень, проте 

стилістично не вдалим є вираз ”удосконалено виділення основних функцій 

інтеграції”. В даному випадку це визначення – функцій. Крім того, до 

громадських об’єднань не завжди можна віднести інтегровані структури. 

3. У п. 1.1 розглянуті переваги, отримувані сільськогосподарськими 

виробниками від участі в інтеграційних процесах. Доцільно було показати, як 

ці переваги проявляються в окремих формах інтегрованих структур.  

4. Судячи з даних табл. 2.6, в Івано-Франківській області в останні роки 

зростала кількість малих сільськогосподарських підприємств, які не 

відносяться до фермерських господарств. Якщо аналізу розвитку фермерства в 
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області автором приділена достатня увага, то висвітлення діяльності інших 

малих сільськогосподарських формувань не знайшло в дисертації належного 

висвітлення. 

5. Відмічаючи, як одну з причин гальмування розвитку СОК 

недосконалість законодавства слід було б вказати що саме підпадає під цю 

категорію. Крім того, на рис. 3.1 дисертації автор серед інструментів 

фінансового забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 

виділяє гарантії з боку державної влади та місцевого самоврядування, однак не 

конкретизує в тексті як і в якій формі ці гарантії можуть бути надані.  

6. Серед сприятливих можливостей для розвитку інтегрованих структур 

за участю малих сільськогосподарських виробників автор згадує активізацію 

сільських громад у процесі територіальної адміністративної реформи в Україні 

(с. 126). Варто було розвинути цю тезу, розглядаючи засади створення 

аграрних кластерів, завдання формування неформальних інституцій.  

7. Дискусійним вважаємо твердження автора, що виробничий потенціал 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області відносно 

низький для створення аграрних кластерів (с. 162). Такий висновок зроблено на 

основі врахування лише частки зайнятих у сільськогосподарських 

підприємствах області працівників, що не враховує інших чинників 

формування кластерних структур.  

8. Не надано належної уваги такому чиннику формування інтеграційних 

структур як дорадчі служби. 

Загалом наведені зауваження не знижують наукової та практичної 

цінності проведеного дисертантом дослідження і не впливають на загальний 

позитивний висновок.  

Загальний висновок. 

Аналіз дисертації, автореферату та опублікованих праць Солов’я Ю.І. дає 

підстави зробити висновок про те, що дисертаційна робота на тему 

«Формування інтегрованих структур малими виробниками 

сільськогосподарської продукції» є актуальним, цілісним науковим 

дослідженням, яке містить наукову новизну, має теоретичне і практичне  
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