
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Шеленко Діани Іванівни на 
тему «Розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських 
підприємств в умовах різноукладності: теорія, методологія, практика», 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності

Актуальність теми дослідження та її зв'язок з науковими програмами,

планами, темами

Функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової 

економіки зазнає суттєвих змін та детермінант. Однак їх діяльність є важливим та 

стратегічним напрямом розвитку, який сприяє підвищенню рівня

конкурентоспроможності аграрної сфери України. Множинність організаційно- 

правових форм таких підприємств є однією із особливостей вільної ринкової 

економіки. Ефективна діяльність різних організаційно-правових форм

сільськогосподарських підприємств дає можливість вирішити низку економічних, 

соціальних та екологічних питань, зокрема знизити підприємницькі ризики, 

стабілізувати рівень грошових надходжень, створити додаткові робочі місця, 

оптимізувати виробничу структуру підприємств та ін. Від інтенсивності 

здійснення цього процесу залежить, значною мірою, соціальне відродження 

сільських територій та продовольча безпека держави.

Дисертаційна робота Шеленко Д. І. відображає результати тривалих та 

системних наукових досліджень, проведених авторкою відповідно до плану 

науково-дослідних робіт ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника” за такими темами: “Розробка організаційно-економічного

механізму удосконалення функціонування виробничо-господарських структур
/

регіону” (номер державної реєстрації 011Ш000875); “Розробка і обґрунтування 

соціально-економічного та організаційно-управлінського механізму 

збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат” (номер 

державної реєстрації 0113Ш04332); “Моделювання процесів управління в 

соціально-економічних системах” (номер державної реєстрації 011311005083);
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“Розробка теоретичних та прикладних аспектів управління соціально- 

економічним розвитком регіону” (номер державної реєстрації 011Ш007667).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,

сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота Шеленко Д. І. має чітку логічно побудовану структуру, 

що відповідає вимогам до характеру та змісту наукових праць, дозволяє 

послідовно та у повному обсязі викласти основні теоретичні та практичні 

результати проведеного дослідження.

Якісний аналіз змісту дисертаційної роботи свідчить про комплексне та 

системне вивчення автором основних проблемних питань досліджуваної теми. 

При цьому докторант вміло користується сучасною методологією економічних 

досліджень. Серед використаних у роботі методів дослідження слід відмітити: 

діалектичний; індукції; дедукції; узагальнення; системний; теоретичного 

узагальнення; абстрактно-логічний; статистико-економічний; аналізу та синтезу; 

системного аналізу; регресійного аналізу; анкетного опитування; групування; 

графічний. Текстовий виклад результатів роботи вдало доповнюється графічними 

ілюстраціями, розрахунковими таблицями та додатками. Основні наукові тези і 

положення роботи логічно й переконливо аргументуються, а у необхідних 

випадках підтверджені відповідними аналітичними даними.

Розгорнутий аналіз існуючих теоретико-методологічних наукових підходів 

щодо розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, 

вміле поєднання сучасних методів та прийомів дослідження, оцінки та 

інтерпретації фактологічних даних про економічні процеси в аграрному секторі 

економіки, є надійним підґрунтям для констатації високого рівня 

аргументованості основних наукових положень, висновків та рекомендацій, які 

містяться у дисертаційній роботі Д. І. Шеленко. Аргументація основних положень 

у дисертаційній роботі відрізняється чіткістю, цільовим характером та 

взаємоузгодженістю із головними її позиціями та твердженнями.
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Наукова новизна та достовірність результатів дослідження

Суттєвими теоретичними результатами, що відображають наукову новизну 

дисертаційної роботи та характеризують особистий внесок здобувана у розробку 

досліджуваної теми й вирішення її актуальних питань, є положення теоретичного 

і прикладного характеру щодо удосконалення організаційно-економічного 

механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств. У їх 

числі, зокрема, такі:

-  вперше запропоновано методичний підхід до механізму трансформації 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності (с. 401), який включає пріоритетні цілі, завдання та інструменти 

та має диференціюватися залежно від специфіки конкретної організаційно- 

правової форми господарювання;

-  удосконалено трактування поняття “уклад”, суть якого позиціонується як 

складна соціально-економічна виробничо-господарська система розвитку типів 

господарювання, для якої властиві цільові призначення, функціональні 

особливості та специфічні механізми регулювання, що в сукупності визначають 

параметри функціонування аграрного сектору економіки, формування зайнятості 

в сільській місцевості й становлення засад раціонального природокористування в 

контексті забезпечення стійкого економічного зростання та збалансованого 

розвитку сільських територій (с. 49);

-  удосконалено концептуальний підхід до становлення та розвитку укладів 

у сільському господарстві на засадах ідентифікації відповідних чинників, а саме: 

історичних, законодавчих, політичних, наукових, соціально-економічних та 

організаційних, чим визначено стратегічну роль у процесі формування укладів у

аграрній сфері соціально-економічних та організаційно-інституціональних
/

чинників (с. 55);

-  поглиблено методологічний апарат дослідження розвитку організаційно- 

правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності, 

який складається з таких компонентів, як: комплекс методологічних засад, 

цілісний інструментарій наукових і спеціальних методів наукового пізнання;
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сукупність методичних підходів до організації дослідження та збалансовані 

принципи забезпечення достовірності результатів останнього, використання яких 

забезпечило можливість проведення системного аналізу виробничо- 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств; визначення 

основних бар’єрів розвитку; ідентифікація незадіяних ресурсних резервів; 

обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку сільськогосподарських 

підприємств (с. 99);

-  розроблено пропозиції щодо забезпечення ефективного функціонування 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності, який базується на застосуванні програми системної динаміки, 

спрямованої на моделювання прогнозних параметрів розвитку цих підприємств у 

часовому вимірі та дає змогу відслідковувати залежність між змінними, зокрема 

тими, які мають вагомий вплив на обсяги виробництва продукції сільського 

господарства^. 143-144);

-  розроблено пропозиції щодо покращення матеріально-технічного

забезпечення організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, 

зокрема таких як: планування матеріально-технічної бази, активізація

інвестиційної підтримки матеріально-технічного переоснащення, посилення 

інноваційної спрямованості виробничих потужностей, розвиток фінансово- 

кредитної інфраструктури оновлення матеріально-технічної бази, збалансоване 

бюджетування витрат на обслуговування сільськогосподарської техніки та 

інтенсифікація виробничо-господарських процесів (с. 275-279);

-  обґрунтовано пріоритетні напрямки диверсифікації діяльності 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, якими 

вважаються:, певні аспекти у розвитку рослинництва; упровадження 

інноваційних технологій у виробництво; активна співпраця з мережами 

супермаркетів; активізація несільськогосподарських видів діяльності; 

диверсифікація виробничо-технологічних процесів; пошук нових джерел 

формування ресурсної бази (с. 328).
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Достовірність наукових результатів, висновків і рекомендацій 

підтверджується опрацюванням нормативно-правових актів, офіційних матеріалів 

відповідні положення законодавчих та нормативних актів України, офіційних 

матеріалів Державної служби статистики України, Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних учених-аграрників з проблеми дослідження. Також їх 

достовірність визначається тим, що вони отримані на основі критичного аналізу 

існуючих теоретичних положень щодо розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності.

Цінність результатів дослідження для науки і практики

Результати дисертаційного дослідження є внеском автора у економічну 

науку, який полягає в розширенні теоретичних аспектів щодо удосконалення 

розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 

Підтвердженням прикладної значимості рекомендацій дисертанта є впровадження 

основних результатів досліджень у практику діяльності Фермерського 

господарства “Ігоря Гунчака” (довідка № 6 від 18.09.2018 р.); ПАП “Фортуна” 

(довідка № 8 від 24 жовтня 2018 р.); Брошнів-Осадській селищній раді об’єднаної 

територіальної громади (ОТГ) Івано-Франківської області (довідка № 518 від

11.12.2018 р.); у Приватному фермерському господарстві “Поточище” (довідка № 

162 від 17.12.2018р.); Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

(довідка № 1349/0/2-18/01-116 від 21.12.2018 р.); управлінні регіональної політики 

Херсонської державної адміністрації (довідка № 1357-01-04/0/18/344-20-161 від

14.02.2019 р.); Жовківської районної державної адміністрації Львівської області 

(довідка №02-36/738 від 11.06.2019 р.); Вінницької обласної державної 

адміністрації'(довідка № 01.01-51/3577 від 18.06.2019 р.); Долматівської сільської 

ради Голопристанського району Херсонської області (довідка № 1446 від

04.07.2019 р.); Фермерського господарства “Новий рівень 2006” Закарпатської 

області (довідка № 24 від 18 листопада 2019 р.) та при викладанні дисциплін при 

підготовці бакалаврів та магістрів економічних спеціальностей ДВНЗ
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“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (довідка 

№ 01-23/136 від 15.07.2019 р.).

Оцінка змісту дисертації та її завершеність

Аналіз дисертаційної роботи свідчить, що здобувачем здійснено ґрунтовне і 

комплексне вивчення та узагальнення теоретичних і прикладних аспектів 

розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в 

умовах різноукладності.

Аналізуючи базисні основи об’єкта дисертаційної роботи, автор дослідила 

теоретико-методичні проблеми розвитку сільськогосподарського укладу, як 

складної соціально-економічної системи розвитку типів господарювання, якій 

притаманні диференційовані цілі, галузеві особливості та специфічні засоби 

регулювання, що зумовлює формалізацію виробничо-господарських параметрів 

виробництва в сільському господарстві, організації зайнятості в аграрному 

секторі та становлення засад раціонального природокористування з метою 

забезпечення зрівноваженого розвитку сільських територій с. 51. Результатом 

вивчення і узагальнень стало удосконалення понятійного апарату проблеми 

дослідження; розвиток пропозицій щодо впливу історичних, соціально- 

економічних, законодавчих, організаційних, наукових, політичних чинників на 

становлення й розвиток укладів с. 55, рис. 1.2, запропоновано стратегічні 

пріоритети розвитку організаційно-правових форм в умовах різноукладності на 

довгострокову та короткострокову перспективу с. 62, рис. 1.3.

У другому розділі запропоновано методологічні засади, методи, підходи та 

принципи розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств в умовах різноукладності, які сприятимуть застосуванню механізмів 

підвищенню результативності їх господарської діяльності. Дисертантом 

запропоновано фактори впливу на розвиток організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств, зокрема: соціальні, економічні, нормативно- 

правові, організаційні та екологічні с. 100, рис. 2.2. Розроблено методичні підходи 

до використання методів і моделей системної динаміки та оцінки впливу
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досліджуваних показників на розвиток організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств до 2030 р.

У третьому розділі дисертації проаналізовано тенденції розвитку 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності с. 161-164, оцінено 

ефективність їхньої діяльності с. 176, визначено перешкоди функціонування цих 

підприємств с. 191.

Проведення експертне опитування працівників сільськогосподарських 

підприємств та об’єднаних територіальних громад Івано-Франківської області 

дало автору можливість забезпечити верифікацію даних дослідження та 

виявлення суб’єктивних оцінок, які складно виміряти кількісно. В роботі 

представлено результати 8\УОТ-аналізу впливу діяльності на розвиток 

об’єднаних територіальних громад с. 212.

Четвертий розділ дисертації розкриває системи інституційного забезпечення 

розвитку сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

використовуючи такі блоки як: соціально-спрямовуючий, методології державного 

впливу, конкурентних відносин, фінансовий, самореалізація та самоврядування, 

нормативно-правовий, контроль с. 257 обґрунтувала заходи для покращення 

матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва, зокрема до них 

відносять: планування процесу матеріально-технічного забезпечення

сільськогосподарських підприємств, інвестиційне забезпечення, застосування 

інноваційних технологій, удосконалення фінансово-кредитної інфраструктури, 

урахування витрат на оновлення, технічне обслуговування та ремонт техніки, 

інтенсифікація виробничих процесів с. 257-279.

У п’ятому розділі обґрунтовано механізм трансформації 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання в умовах різноукладності, який має відбуватися з урахуванням 

функціональних складових компонентів, комплексне поєднання яких забезпечує 

безперервну роботу цільового механізму, ефективне виконання делегованих йому 

функцій та стратегічну орієнтацію на досягнення чітко поставленої мети с. 385— 

386. Доцільним є здійснення прогнозування з використанням програми
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системного моделювання STELLA, а також зроблено спробу до 2030 р. 

спрогнозувати розвиток господарських товариств, приватних підприємств, 

сільськогосподарських кооперативів, державних підприємств, та для всіх 

сільськогосподарських підприємств України.

Зміст, аргументація та логіка викладу матеріалу дають підстави зробити 

висновок про завершеність проведеного дисертаційного дослідження.

Повнота викладу основних результатів дисертаційної роботи в
опублікованих працях

Основні наукові положення, висновки та пропозиції, що відображають 

результати дослідження, викладено в За матеріалами дисертації опубліковано 1 

одноосібна та 4 колективних монографій, 72 одноосібних наукових праць 

загальним обсягом 68,7 друк, арк., у тому числі: 5 монографій (1 одноосібна та 4 

колективних), 45 наукових статей (з них 4 0 - у  фахових наукових виданнях 

України, 5 наукових статей -  у наукових періодичних виданнях інших держав, у 

тому числі 3 публікації у виданнях, включених до науко метричної бази 

SCOPUS); 21 публікація в матеріалах конференцій; одна публікація в інших 

виданнях.

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, відображені в авторефераті, який за змістом ідентичний дисертаційній 

роботі.

Мова і стиль дисертації

Стиль дисертації відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць 

даного напрямку. Структура дисертаційної роботи цілком узгоджується з її 

назвою, метою і завданням дослідження. Дисертація виконана державною мовою,

якою автор володіє у професійному плані досконало.
/

Зауваження до дисертаційного дослідження

Оцінюючи в цілому позитивно дисертаційну роботу Д. І. Шеленко, як таку 

що виконана на належному теоретико-методологічному та прикладному рівні, 

слід висловити зауваження, які можна вважати дискусійними або такими, що 

вимагають уточнення під час публічного захисту:
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1. В розділі 1, при розгляді функцій організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств доцільно було значно ширше уточнити та 

розрити роль екологічної та технологічної функції.

2. Розглядаючи основні організаційно-правові форми агарних підприємств 

важливо врахувати органічну єдність інших характеристики організаційного 

оформлення підприємницької діяльності у формі юридичних осіб, насамперед 

природу власності, кількості засновників (корпоративні або унітарні) та 

взаємовідносини т. з. «м’якої взаємодії» засновників (холдери, афільовані 

власники, «материнські компанії» тощо).

3. Динаміку формування кількості організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств доцільно було доповнити статистичним 

матеріалом у розрізі областей України с. 161.

4. У дисертаційній роботі необхідно було більше уваги приділити питанню 

оцінки ризиків розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств та напрямам їх зниження.

5. Незрозумілою є думка автора, як на рівні органів місцевого 

самоврядування можна провести оптимізацію організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств та їх кадрового потенціалу с. 267.

6. Дискусійним є твердження здобувана, що у результаті поєднання 

соціально-спрямовуючих факторів, методології державного впливу, конкурентних 

відносин, фінансового, нормативно-правового та блоку контролю можна 

підвищити серед організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств ефективність виробництва с. 261.

7. В розділі 4.4. автором розглядається напрямки диверсифікації, проте 

доцільно було детальніше розглянути і уточнити горизонтальні та вертикальні 

напрями диверсифікації діяльності с. 322.

Оцінюючи більш загально можна стверджувати, що висловлені зауваження 

та дискусійні питання суттєво не знижують наукової цінності дисертаційної 

роботи і можуть слугувати предметом наукової дискусії під час захисту 

дисертаційної роботи.
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В цілому, висловлені зауваження не знижують наукової цінності 

дисертаційної роботи і можуть слугувати предметом наукової дискусії під час 

захисту дисертаційної роботи.

Загальний висновок

Дисертаційна робота Д. І. Шеленко є завершеним цілісним самостійним 

науковим дослідженням, у якому викладено та обґрунтовано авторський підхід 

щодо удосконалення механізму трансформації та розвитку організаційно- 

правових форм сільськогосподарських підприємств. Положення, висновки та 

рекомендації, сформульовані в дисертації, достатньо аргументовані та мають 

високий рівень достовірності. Якісні характеристики роботи вказують на її 

відповідність спеціальності 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності), а також вимогам Міністерства освіти і науки 

України до докторських дисертацій.

Дисертація викладена в належному науковому стилі і оформлена відповідно

до існуючих вимог, містить науково обґрунтовані положення щодо

удосконалення розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських

підприємств. Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що дисертаційна робота

відповідає пунктам 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів»,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №

567 зі змінами та доповненнями, а її автор, Шеленко Діана Іванівна заслуговує на

присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю

08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної

діяльності).
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