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ВІДГУК

офіційного опонента доктора економічних наук, професора 
Єрмакова Олександра Юхимовича

на дисертаційну роботу Сас Людмили Степанівни на тему: 
«Ефективність технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)

Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв’язок з напрямами 
виконання науково-дослідних робіт

Набутий вітчизняний науковий і практичний досвід переконливо 
свідчить, що ефективний розвиток аграрного сектору економіки України 
потребує переходу до інноваційної моделі розвитку. Це надасть можливість 
вирішити питання виробництва основних видів сільськогосподарської 
продукції конкурентних на зовнішньому ринку та забезпечення населення 
країни конкурентоспроможною агропродовольчою продукцією вітчизняного 
виробництва. Проте перехід до інноваційної моделі аграрного господарювання 
неможливий без технологічного оновлення та запровадження прогресивних 
технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва у 
сільськогосподарських підприємствах України. Отже, представлена до 
публічного захисту дисертаційна робота Сас Л.С. виконана на досить актуальну 
тему, метою якої є розробка й обґрунтування теоретико-методологічних засад і 
практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективності технологічного 
оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах.

Дисертаційна робота Сас Л.С. має безпосередній зв’язок із такими 
науково-дослідними темами ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника”, як: “Розробка і обґрунтування соціально- 
економічного та організаційно-управлінського механізму збалансованого 
розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат” (2012-2017 рр., номер 
ДР 0113И004332) (автором розроблено методику комплексної оцінки 
технологічного забезпечення виробництва в сільськогосподарських 
підприємствах); “Моделювання процесів управління в соціально-економічних 
системах” (2014-2023 рр., номер ДР 011314005083) (здобувачем встановлено 
взаємозв’язок між прямими матеріальними витратами на виробництво 
сільськогосподарської продукції та показниками ефективності технологічного 
оновлення виробництва); “Розробка організаційно-економічного механізму 
удосконалення функціонування виробничо-господарських структур регіону” 
(2011-2020 рр., номер ДР 011Ш000875) (автором запропоновано 
організаційно-економічний механізм забезпечення технологічного оновлення 
виробництва в сільськогосподарських підприємствах); “Розробка теоретичних 
та прикладних аспектів управління соціально-економічним розвитком регіону” 
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(2012-2021 рр., номер ДР 011Ш007667) (дисертантом визначено завдання та 
функції інноваційного менеджменту в процесі технологічного оновлення 
виробництва в сільськогосподарських підприємствах).

Викладене вище є свідченням актуальності, наукового значення та 
практичної цінності теми дисертаційної роботи Сас Л.С.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, їх достовірність і новизна

Детальне ознайомлення з дисертаційною роботою дає цілковиту підставу 
стверджувати, що основні результати досліджень Сас Л.С. достатньою мірою 
обґрунтовані, їх наукова достовірність не викликає сумнівів, оскільки вони 
отримані у результаті ґрунтовної аналітичної роботи здобувана. Автором 
дисертації в процесі її виконання чітко окреслені і логічно побудовані мета і 
завдання та об’єкт дослідження, обґрунтовано теоретичні засади та методолого- 
методичні підходи щодо їх виконання, розроблено і належним чином 
апробовано відповідні пропозиції та рекомендації виробництву. Вони у своїй 
сукупності є науковим шляхом вирішення поставлених здобувачем завдань. 
Потрібно зазначити, що завдання дослідження, положення наукової новизни і 
висновки дисертації є логічно взаємопов’язаними.

Дисертаційна робота Сас Л.С. є оригінальною науковою працею, яка 
виконана автором на належному теоретико-методологічному і прикладному 
рівні. Вона має послідовну та виважену структурну побудову і за своєю 
архітектонікою є комплексним та завершеним науковим дослідженням, 
спрямованим на підвищення ефективності функціонування 
сільськогосподарських підприємств у мінливому ринковому середовищі.

Зміст дисертаційної роботи та багатогранність досліджуваної наукової 
проблеми свідчать про різносторонню, і водночас комплексну наукову 
компетентність її автора.

Наукова обґрунтованість та достовірність основних положень дисертації, 
отриманих результатів, висновків та сформульованих рекомендацій 
забезпечувалася автором за рахунок застосування сукупності загальнонаукових 
і спеціальних методів наукових економічних досліджень, використанням 
актуальної нормативно-правової й статистичної інформації з національних і 
міжнародних офіційних інформаційних джерел, а також проведеним у роботі 
ґрунтовним аналізом наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених з 
досліджуваної проблеми, апробацією основних наукових положень та 
отриманих результатів дослідження як на всеукраїнських, так і на міжнародних 
науково-практичних конференціях.

Вищезазначене підтверджує високу ступінь обґрунтованості наукових 
положень, висновків і рекомендацій, які містяться в дисертаційній роботі 
Сас Л.С.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 
підтверджується використанням значної інформаційної бази за темою 
дисертації, в тому числі офіційних статистичних даних, нормативно-правових 
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актів, які стосуються технологічного оновлення виробництва у 
сільськогосподарських підприємствах, наукових праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів з теми дослідження. Сформульовані автором 
дисертації висновки і рекомендації характеризуються новизною, логічністю й 
достатньою аргументованістю.

Основні положення і результати дисертаційної роботи пройшли 
достатньо широку апробацію, яка підтверджується науковими публікаціями 
автора, у тому числі за кордоном, виступами на науково-практичних 
конференціях тощо.

Виконання поставлених наукових завдань щодо вирішення 
сформульованої проблеми надали автору можливість обґрунтувати положення, 
які розкривають теоретичну сутність дослідження та характеризуються 
науковою новизною. Це зокрема:

-організаційно-економічний механізм забезпечення технологічного 
оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств, що 
характеризується наявністю суб’єктів та об’єкта, на який направлені їхні дії, 
передбачає етапність його реалізації (попередній, поточний, завершальний 
етапи), відображає мобілізацію ресурсного забезпечення (трудові, фінансові, 
науково-інформаційні, технологічні, технічні, матеріальні, земельні, біологічні 
ресурси), враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ 
функціонування підприємства і спрямовується на досягнення параметрів 
очікуваної ефективності здійснення цього процесу (економічної, технологічної, 
екологічної, соціальної);

-методика визначення комплексної оцінки технологічного забезпечення 
виробництва сільськогосподарських підприємств, відповідно до якої 
враховується коефіцієнт (встановлений експертним методом) та бальна оцінка, 
яка відображає відносний рівень показників впродовж обраного для 
спостереження періоду (розрахована шляхом групування фактичних 
показників діяльності сільськогосподарських підприємств) критеріїв і 
показників виробничо-господарської діяльності підприємства, ефективності та 
інтенсивності виробничого процесу, що дає змогу визначити рівень 
технологічного забезпечення виробництва сільськогосподарських підприємств 
загалом, оцінити його в динаміці, а також розрахувати комплексну оцінку 
технологічного забезпечення виробництва конкретного підприємства й 
порівняти її з середньогалузевими показниками з метою напрацювання 
управлінських рішень щодо подальших напрямів інноваційного розвитку 
суб’єкта господарювання;

-системна класифікація технологій у сільськогосподарських 
підприємствах на основі виділення суттєвих (визначальних) ознак, які 
характеризують технології (у рослинництві - за ознаками ступеня обробітку 
ґрунту та застосування технічних засобів, рівня використання ресурсів, 
ефективності виробництва, екологічності виробництва, застосування 
агрохімікатів, основних якісних характеристик сільськогосподарської 
продукції та впливу на організм людини; ,у тваринництві - за ознаками 
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інтенсивності/екстенсивності виробництва, рівня використання ресурсів, 
ефективності виробництва, інтенсивності втручання людини у виробничий 
процес, використання синтетичних та хімічних засобів).

Серед удосконалених наукових положень відзначимо такі, як: системний 
підхід щодо визначення економічного змісту ефективності процесу 
технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 
підприємствах; методологічний інструментарій дослідження технологічного 
оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах, який охоплює 
методологічні засади, принципи, підходи і методи, що створює умови для 
науково-обґрунтованого розгляду цього процесу та розширює можливості 
системної оцінки напрямів підвищення ефективності здійснення 
технологічного процесу; теоретико-методологічні засади інноваційного 
менеджменту в процесі технологічного оновлення виробництва у 
сільськогосподарських підприємствах тощо.

До зазначених наукових здобутків Сас Л.С. належать і положення, що 
набули подальшого розвитку, як, наприклад: систематизація переваг та 
недоліків існуючих технологій у рослинництві і тваринництві (в економічному, 
соціальному, екологічному та технологічному аспектах); ідентифікація 
внутрішніх і зовнішніх (макро- і мікросередовища) факторів технологічного 
оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах, розкриття 
характеру їхнього впливу та взаємозв’язку; визначення, обґрунтування та 
систематизація критеріїв і показників, які характеризують технологічне 
оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств, зокрема йдеться 
про критерії виробничо-господарської діяльності, ефективності (за видами і 
ресурсами) та інтенсивності (за ресурсами) діяльності; установлення 
взаємозв’язку між елементами прямих матеріальних витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції у рослинництві і тваринництві та показниками 
урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, що дало 
змогу обґрунтувати залежність між зростанням матеріальних витрат на 
виробництво продукції та показниками ефективності технологічного 
оновлення виробництва.

Теоретична і практична цінність положень, результатів та висновків 
дисертаційної роботи

Обґрунтовані і представлені в дисертаційній роботі положення, пропозиції 
та висновки мають наукову та практичну цінність, яка полягає у розробці 
теоретико-методологічних та науково-практичних положень і пропозицій щодо 
основних напрямів технологічного оновлення виробництва в 
сільськогосподарських підприємствах.

Рекомендації автора та окремі результати дослідження використовуються 
органами державного управління, суб’єктами аграрного бізнесу, а також в 
освітньому процесі закладів вищої освіти, що підтверджено відповідними 
документами, наведеними в додатках дисертації.
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Повнота викладу основних результатів дисертації у наукових 

публікаціях
Основні наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані 

в дисертаційній роботі Сас Людмили Степанівни, відображені у 42 наукових 
працях, у тому числі 1 одноосібна монографія, 23 статті у наукових фахових 
виданнях України, з яких 1 стаття у виданні, включеному до наукометричної 
базі Зсориз, 3 статті в наукових іноземних виданнях.

Основні наукові положення, висновки і рекомендації дисертації 
оприлюднені здобувачем на науково-практичних конференціях різних рівнів з 
публікацією у збірниках тез доповідей (14 публікацій у матеріалах і тезах 
доповідей на наукових конференціях). Перелік опублікованих праць за темою 
дослідження у повному обсязі відображає зміст дисертаційної роботи. Вимоги 
МОН України до кількості та видів наукових публікацій, які оприлюднюють 
матеріали дисертаційного дослідження у відкритому друці, автором дотримано.

Відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертаційна робота Сас Л.С. написана діловою українською мовою з 

дотриманням наукового стилю викладу результатів проведеного дослідження. 
Зміст роботи характеризується цілісністю, завершеністю, логічною 
послідовністю і конкретністю викладу матеріалу. У дисертаційній роботі 
автором раціонально поєднані теоретичні та методологічні аспекти 
досліджуваної проблеми з конкретними практичними пропозиціями та 
методичними рекомендаціями, які характеризуються відповідним рівнем їх 
обґрунтованості. Стиль написання дисертації відповідає вимогам Атестаційної 
колегії Міністерства освіти і науки України щодо дисертаційних робіт на 
здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень 
дисертації

Автореферат Сас Л.С. написаний у науковому стилі, літературною 
мовою, згідно з поставленими МОН України вимогами і в повній мірі 
відображає як зміст, так і структуру дисертаційної роботи.

Наявною є ідентичність основних наукових положень дисертаційної 
роботи і наукового внеску здобувана. Наукові положення, висновки і 
рекомендації, репрезентовані дисертантом в авторефераті, належним чином 
розкриті та обґрунтовані у самій роботі.

Структура і зміст дисертаційної роботи
Дисертаційна робота Сас Л.С. є завершеним науковим дослідженням, яке 

складається зі вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку використаних 
літературних джерел (509 найменувань) та 22 додатків. Загальний обсяг 
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дисертації становить 578 сторінок комп’ютерного тексту, вона містить 74 
таблиці та 13 рисунків.

У вступі автором обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 
визначено мету та завдання наукового дослідження, висвітлено наукову 
новизну і практичне значення отриманих результатів, представлено їхню 
апробацію й особистий внесок здобувана у вирішення проблеми забезпечення 
ефективності процесу технологічного оновлення виробництва в сільсько
господарських підприємствах.

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження технологічного 
оновлення виробництва та його ефективності у сільськогосподарських 
підприємствах» дисертантом з’ясовано економічну сутність та роль 
технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 
підприємствах, розкрито економічний зміст ефективності його здійснення; 
грунтовно розглянуто види та особливості технологічного забезпечення 
виробництва у галузі рослинництва та тваринництва.

Другий розділ дисертації «Методологічні 
технологічного 
підприємствах» 
технологічного 
підприємствах та висвітленню факторів впливу на цей процес. Тут також 
виокремлено критерії і показники технологічного оновлення виробництва.

У третьому розділі «Діагностика стану, ресурсного забезпечення та 
чинників процесу технологічного оновлення виробництва у сільськогоспо
дарських підприємствах» автором здійснено оцінку соціально-економічних 
передумов та ресурсного забезпечення технологічного оновлення виробництва 
у сільськогосподарських підприємствах; визначено тенденції й ідентифіковано 

аспекти дослідження 
у сільськогосподарських 
методології дослідження 
у сільськогосподарських

оновлення 
присвячено 

оновлення

виробництва 
розкриттю 

виробництва

чинники цього процесу.
Четвертий розділ «Рівень ефективності технологічного забезпечення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах» автор присвятив 
дослідженню ефективності та інтенсивності технологічного оновлення 
виробництва у сільськогосподарських підприємствах. Кваліфіковано здійснив 
оцінку показників ефективності технологічного оновлення виробництва у 
рослинництві і тваринництві, а також встановив взаємозв’язок між 
показниками ефективності технологічного оновлення виробництва у 
рослинництві і тваринництві та прямими матеріальними витратами на 
виробництво сільськогосподарської продукції.

У п’ятому розділі «Удосконалення та підвищення ефективності техно
логічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах» 
дисертантом: запропоновано методику комплексної оцінки технологічного 
забезпечення виробництва у сільськогосподарських підприємствах та 
розроблено організаційно-економічний механізм забезпечення цього процесу; 
обгрунтовано завдання та функції інноваційного менеджменту в процесі 
технологічного оновлення виробництва; визначено напрями удосконалення 



7
технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств на 
основі запровадження новітніх технологій.

Висновки до розділів дисертації є достатньо обгрунтованими і 
конкретними. Загалом дисертаційна робота Сас Л.С.є логічно завершеною 
кваліфікаційною науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані 
результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову проблему щодо 
удосконалення технологічного оновлення виробництва у 
сільськогосподарських підприємствах.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертаційного 
дослідження

Незважаючи на загальну позитивну оцінку і змістовність викладу 
результатів наукового пошуку, обґрунтованість і достовірність висновків, в 
дисертаційній роботі Сас Л.С. мають місце окремі дискусійні положення і 
зауваження, які полягають в наступному.

1. У підрозділі 1.1 (табл. 1.1) автором наведено класифікацію видів 
технологічного оновлення виробництва. Оскільки, цей підрозділ відображає 
економічну сутність та роль технологічного оновлення виробництва саме у 
сільськогосподарських підприємствах, то, на нашу думку, з огляду на 
багатоаспектність досліджуваного процесу цю класифікацію доцільно було б 
розширити специфікою аграрного виробництва.

2. У підрозділах 1.3 та -1.4 дисертації здобувачем досить детально 
розглянуто особливості існуючих технологій рослинництва й тваринництва, а 
також їх переваги та недоліки (додатки А і Б), конкретизуючи при цьому 
економічний, технологічний, екологічний, соціальний та інституційний 
аспекти. Зазначимо, що перші чотири аспекти у дисертаційній роботі 
розглянуто змістовно. Що ж стосується інституційного аспекту технологій, то 
його у теоретичному плані, на нашу думку, практично не деталізовано.

3. На наше переконання, методологія є однією з найбільш важливих
складових дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук. Відзначимо, що на таких засадах будує своє дослідження і 
Сас Л.С. стверджуючи у висновку 1 до другого розділу роботи, що 
результативне наукове дослідження процесу технологічного оновлення 
виробництва сільськогосподарських підприємств вимагає визначення 
методології його здійснення в розрізі методологічних засад, принципів, 
підходів та методів дослідження що забезпечують теоретичну обґрунтованість 
і наукову доказовість його результатів. Але, дискусійною у методологічному 
аспекті вважаємо думку автора, висловлену у підрозділі 2.2, а саме: 
«Особливостями, специфікою діяльності галузі, тенденціями її розвитку, 
розвитком підприємницької діяльності, рівнем конкуренції буде також 
визначатись і тривалість проходження життєвого циклу продукції 
підприємства» (С. 157). Таке розуміння прийнятним може бути для 
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промислового підприємства і ні в якому разі для сільськогосподарського. Тому 
в даному розділі доцільним було б, щоб висвітлення методології дослідження 
технологічного оновлення більш виразно відбувалося в контексті особливостей 
функціонування сільськогосподарських підприємств.

4. У підрозділі 3.1 здобувай наводить результати анкетного обстеження 
сільськогосподарських підприємств стосовно тенденцій технологічного 
оновлення виробництва, обмежуючись при цьому тільки констатацією фактів. 
На нашу думку, доцільно було більш детально описати результати проведеного 
обстеження, що підсилило б як наукове навантаження даного розділу, так і 
можливість застосування отриманих результатів в наступних розділах роботи.

5. Автором дисертації у заключному розділі (підрозділ 5.1) 
запропонована методика комплексної оцінки технологічного забезпечення 
виробництва у сільськогосподарських підприємствах, яка є однією з ключових 
позицій наукової новизни. Але, наукове значення розробки такої методики 
значно зросло як би дисертант обгрунтував її для сільськогосподарських 
підприємств різних напрямів спеціалізації (рослинницьких, тваринницьких, 
багатогалузевих тощо).

6. Нам імпонує, що у підрозділі 5.3 дисертаційної роботи (рис. 5.5) 
здобувач розглядає необхідність розробки стратегії технологічного оновлення 
виробництва у сільськогосподарських підприємствах, її завдання та очікувані 
результати. Однак доцільно також було б обґрунтувати мету такої стратегії та 
етапи її реалізації, проте вони чомусь залишились поза увагою автора.

7. У підрозділі 5.4 дисертаційної роботи (С. 402-403) недоцільним, на 
нашу думку, є зроблений здобувачем досить обширний аналіз авторських 
визначень щодо особливостей системи точного землеробства. Це варто було б 
зробити у теоретичній частині дисертації, коли висвітлювалися існуючі 
технології рослинництва, їх переваги та недоліки, ефективність тощо.

Разом з тим, зазначені зауваження відображають власну позицію опонента 
і можуть слугувати предметом дискусії при обговоренні дисертаційної роботи 
під час її публічного захисту.

Загальний висновок
На підставі вищевикладеного вважаю, що дисертаційна робота 

«Ефективність технологічного оновлення виробництва у 
сільськогосподарських підприємствах» є завершеним науковим 
дослідженням, виконаним на актуальну тему і достатньо повно відображає 
сутність нового вирішення сформульованого здобувачем наукового завдання. 
Одержані автором дисертації результати достатньою мірою науково 
обґрунтовані і достовірні, мають наукове і практичне значення.

Формулювання наукових гіпотез, їх перевірка, рівень володіння 
методологією і методами наукового економічного дослідження переконливо 



9
демонструють високий кваліфікаційний рівень здобувана і відповідну якість 
проведеного ним дисертаційного дослідження.

За своїм змістом, глибиною розробок і оформленням дисертація відповідає 
вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 (із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМУ № 656 від 19 серпня 2015 року), а її автор - Сас Людмила 
Степанівна - заслуговує присудження наукового ступеня доктора економічних 
наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності).
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