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Актуальність теми дослідження

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається потребою 

вирішення завдань пов’язаних з трансформаційними змінами в аграрній сфері 

економіки, яка визначає суттєві технологічні зміни у виробництві.

Незважаючи на значний стимулюючий потенціал аграрного сектору 

економіки суб’єкти господарювання завжди були націлені на виклики 

підвищення вимог до діяльності сільськогосподарського підприємства 

пов’язаних з ефективністю. Проте актуальними залишаються технологічні 

зміни які б фундаментально змінили структуру суспільства: відносини між 

індивідуумами які складають цю структуру. Тому технологічне оновлення 

виробництва слід розглядати як об’єктивно необхідний етап формування 

ринкової економічної системи та невід’ємну складову становлення 

громадянського суспільства в Україні. Стратегічна спрямованість 

регулювання аграрного сектора економіки охоплює не тільки економічний 

аспект - системну та ефективну підтримку вітчизняних сільськогосподарських 

товаровиробників, але й слугує важливим інструментом ефективного 

використання ними природного потенціалу, соціального захисту сільського 

населення, збереження традиційного виробництва сільськогосподарської 

продукції, подолання сільської бідності і упередження деградації сільської 

місцевості, що, в свою чергу, забезпечує збереження ідентичності української 

нації і довкілля.

Особливо гострою є проблема ефективного досягнення конкурентних 

переваг на зовнішньому і внутрішньому ринках, що має враховувати 

специфічну економічну природу функціонування аграрних товаровиробників, 

їх нетрадиційні цілі та механізми господарювання. Саме тому науковий пошук 

шляхів ефективного функціонування в умовах сьогодення може 
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забезпечуватися шляхом інноваційних змін, викликає зміни суспільства та 

потребує розробки відповідних науково-обґрунтованих пропозицій з 

інтенсифікації виробництва ключова роль в якому належить технологічному 

оновленню.

Проте, забезпечення процесу технологічного оновлення 

сільськогосподарського виробництва досить часто є виснажливим, що 

призводить до фінансових негараздів, а при недостатньому технологічному 

забезпеченні до зниження економічної ефективності виробництва. Держава, з 

передачею майна і земель у приватну власність, не може усуватися від 

регулювання та контролю за впровадженням таких технологічних змін які 

були б спрямовані на ефективне використання земельних ресурсів. Світова 

наука і практика напрацювала теоретичні і практичні аспекти інноваційного 

розвитку враховуючи міжнародний досвід і вітчизняну специфіку. 

Складовими технологічного оновлення виробництва є захист природного 

середовища, дотримання науково обґрунтованих технологій виробництва, 

збереження якісних параметрів сільськогосподарських земель, забезпечення 

захисту прав власності, забезпечення системи раціонального використання 

земельних ресурсів, підвищення екологічного стану навколишнього 

природного середовища з метою гарантованого забезпечення продовольчої 

безпеки країни. В основному оновлення відбувається через інноваційну 

діяльність або через забезпечуючі складові.

Досить складним і важливим в системі технологічного оновлення 

виробництва є теоретико-методологічне розуміння суті оновлення, його 

ефективності в сільськогосподарських підприємствах, системною 

класифікацією існуючих технологій в рослинництві і тваринництві, 

формуванням механізму забезпечення технологічного оновлення виробництва 

та методикою його оцінки. Тобто актуальності набуває розроблення цілісної, 

теоретично обґрунтованої системи технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах.

У зв’язку з цим, дисертаційне дослідження Сас Л.С. є актуальним і 

своєчасним. Теоретичні результати та практичні рекомендації, що містяться 

у дисертації, отримані під час виконання наукових досліджень у відповідності 
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з тематикою науково-дослідних робіт економічного факультету Державного 

вищого наукового закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» відповідно до завдань «Розробка і обґрунтування 

соціально-економічного та організаційно-управлінського механізму 

збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат» (номер 

державної реєстрації 011311004332) в межах якої запропоновано методику 

комплексної оцінки технологічного забезпечення виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах «Моделювання процесів управління в 

соціально-економічних системах» 2014-2023 рр. та інші.

Достовірність і обґрунтованість наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Оцінюючи представлене дослідження, потрібно зазначити, що 

теоретичні та методологічні положення розвитку технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах, їх функції, місце і роль 

в аграрному секторі достатньо аргументовані. Це підтверджується кількістю 

опрацьованих інформаційних джерел, використанням чисельних праць 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, застосуванням традиційних та новітніх 

методів сучасного економічного дослідження. Автором використано значний 

масив емпіричних даних, опрацювання та узагальнення яких дає підстави 

визнати достовірність отриманих результатів і переконливість аргументів 

автора.

Дисертація містить як власні аналітичні напрацювання автора отримані 

в процесі глибокої наукової дискусії, так і слушні пропозиції які достатньою 

мірою аргументовано і представлено у зручному для використання форматі. 

Досягненню поставленої мети сприяв обґрунтований вибір об’єкту та 

предмета дослідження, належна апробація результатів дослідження на 

науково-практичних форумах та опублікування, передусім у вітчизняних 

наукових фахових виданнях. Робота відрізняється логічною послідовністю 

викладеного матеріалу. Сформульовані в дисертації основні наукові , 

положення, висновки та пропозиції є обґрунтованими, логічними та 

достовірними. Вони отримані в процесі проведеного дослідження. Зміст 
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дисертації свідчить про досягнення дисертантом поставленої мети і виконання 

висунутих завдань дослідження.

Основні результати дисертаційного дослідження повною мірою 

відображено, у наукових публікаціях автора, апробовано на міжнародних 

всеукраїнських та інших науково-практичних конференціях. Впровадження 

результатів дослідження на практиці та у навчальний процес підтверджене 

документально. Наукові положення, висновки і рекомендації висвітлені 

належним чином у 42 опублікованих працях, 23 з яких - у наукових фахових 

виданнях, та 14 тез наукових доповідей.

З праць, виконаних у співавторстві, а це праці навчально-методичного 

характеру використано лише наукові положення, які належать особисто 

автору.

Наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації та 

повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях.

Основні положення, які визначають наукову новизну та відображають 

найвагоміші результати дослідження автора охоплюють теоретичні, 

методичні та практичні положення, що стосуються теоретичних та практичних 

засад щодо забезпечення ефективності технологічного оновлення 

виробництва. Зокрема, вони включають розроблений організаційно- 

економічний механізм забезпечення технологічного оновлення 

сільськогосподарського виробництва, що ґрунтується на транспарентності 

взаємовідносин як засадничої системи інноваційного менеджменту в процесі 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах. Сутність його реалізації відображає мобілізацію ресурсного 

забезпечення спрямованого на досягнення параметрів очікуваної ефективності 

здійснення цього процесу (с. 365 §5.2.). В процесі дослідження також 

обґрунтовано системний виклад класифікації технологій у 

сільськогосподарських підприємствах яку пропонується розглядати як 

механізм підвищення рівня розвитку виробництва за певними ознаками - 

застосування технічних засобів використання ресурсів та інтенсивності 

виробництва, що забезпечує оптимізаційний вибір технологій на заданому 
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етапі виробництва.

Особливої уваги заслуговують пропозиції щодо методики оцінки 

технологічного забезпечення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах, яка включає використання коефіцієнта та бальної оцінки 

критеріїв і показників господарської діяльності, на основі якої можна 

визначити рівень технологічного забезпечення виробництва конкретного 

підприємства (с. 351-355). Також дану оцінку використовують для порівняння 

з іншими для прийняття управлінських рішень і варіантів взаємодії з 

суб’єктами ринку. Автором розширено бачення ролі технологічного 

оновлення виробництва як основи забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств на ринку, що включає екологічну, соціальну, інноваційну та 

інформаційну складові ринкового механізму регулювання економіки (с. 53- 

56).

Приростом наукових знань слід вважати методичний підхід автора до 

визначення економічного змісту ефективності процесу технологічного 

оновлення виробництва (с. 61-72), сутність якого, на відміну від існуючих, 

доповнюється додатковими показниками та індикаторами, що забезпечують 

діагностику стану та чинників процесу технологічного оновлення 

виробництва. Автором представлено обґрунтування векторів теоретико- 

методологічних засад інноваційного менеджменту які базуються на 

застосуванні інтегральних показників стосовно автоматизацій управління 

(планування, організації виробничих процесів в галузях) що позитивно 

впливають на розвиток аграрної економіки в цілому та на ефективність 

конкретних суб’єктів господарювання (с. 396, 418-425). Автор звернув увагу 

на необхідність зміцнення економічного аналізу і контролю упродовж усього 

технологічного процесу та функцій управління у господарствах різних 

організаційно-правових структур і форм власності, що дозволило виділити 

проблемні місця і загрози формуванню напрямів оптимізацїї технологічного 

оновлення та нововведень в організації виробництва (с. 327-337).

Результати дисертаційного дослідження мають важливе теоретичне 

значення, яке полягає в узагальненні та поглибленні теоретико-методичних й 

прикладних засад удосконалення і забезпечення ефективності технологічного 
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оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах.

Висновки та рекомендації автора носять сукупний характер, адже 

сприяють поглибленню та накопиченню наукових знань щодо можливостей 

вирішення гострої, але поки що недостатньо вивченої вітчизняними 

науковцями проблеми.

Практична цінність проведеного дослідження полягає в тому, що його 

результати є науковим обґрунтуванням можливостей вирішення проблем 

підвищення ефективності технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах. Слід звернути увагу на факт, що 

основні положення та пропозиції доведені автором до рівня методичних 

розробок і практичних рекомендацій, які можуть бути використаними для 

установлення взаємозв’язку між елементами прямих матеріальних витрат 

виробництва і результатами діяльності підприємства. Науково-практичні 

результати дослідження реально можуть знадобитися державним виконавчим 

органам, науково-дослідним установам і, особливо, сільськогосподарським 

підприємствам та органам місцевого самоврядування, сільським громадам для 

розробки напрямів і опрацювання умов технологічного забезпечення 

оновлення сільськогосподарського виробництва, оцінки інноваційних і 

інвестиційних складових у частині забезпечення конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання щодо становлення сільського підприємництва, 

забезпечення самодостатності підприємств, їх інклюзивного розвитку в 

контексті здійснення евроінтеграційних намірів держави.

Особливу цінність проведені дослідження мають для освітніх закладів, 

що здійснюють підготовку фахівців у галузі управління структурами 

сучасного агробізнесу, до яких належать аграрні навчальні установи. В цій 

площині варто звернути увагу на те, що теоретичні положення дисертації, 

аналітична інформація та результати науково-дослідної роботи впроваджено у 

навчальну програму студентів економічного факультету ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» при 

викладанні дисципліни «Економіка підприємства» для підготовки фахівців ОС 

«Бакалавр», напряму підготовки «Менеджмент» та «Планування діяльності 

підприємства» ОС «Магістр» (довідка №01-23/291 від 6.12.2019 р).
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Також результати дисертаційного дослідження щодо розробки 

пропозицій матеріально-технологічного забезпечення оновлення виробництва 

використано при формуванні Комплексної програми розвитку 

агропромислового виробництва Івано-Франківської області на 2016-2020 рр. 

(довідка №1366/0/2-18/01-116 від 26.12.2018 р.).

Розробки стосовно управління інноваційним розвитком використані 

фермерським господарством «Ігоря Тунчака» (довідка №4 від 11.09.2018 р.), 

«Поточище» (довідка №164 від 17.12.2018 р.), «Новий рівень 2006» (довідка 

№22 від 18.11.2018 р.) та в «Фортуна» (довідка №5 від 11.10.2018 р.). 

Результати досліджень використані і в роботі Жовківської районної 

адміністрації Львівської області та управліннями регіональної політики 

Херсонської та Івано-Франківської державних адміністрацій.

Наукова обгрунтованість положень і результатів дослідження Сас Л.С. 

також підтверджується апробацією на чотирнадцяти науково-практичних 
конференціях.

Повнота викладу наукових положень, висновків та практичних 

рекомендацій

За темою дисертаційної роботи Сас Людмилою Степанівною 

опубліковано 43 наукові праці, з яких 23 статті у наукових фахових виданнях 

України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, одна стаття 

у виданні включеному до науково-метричної бази Зсориз; 3 статті у наукових 

іноземних виданнях, 14 публікацій у тезах наукових доповідей конференцій, 

загальний обсяг публікацій 46 друк. арк. (внесок автора - 41 друк. арк.).

Автореферат відповідає змісту дисертаційної роботи, написаний у 

науковому стилі, літературною мовою згідно з поставленими вимогами. В 

публікаціях повно викладені та відображені основні положення і результати 

дослідження.

Враховуючи вищевикладене, виконане Сас Л. С. наукове дослідження 

можна повною мірою розглядати як таке, що забезпечує суттєвий внесок у 

розвиток науки, зокрема економіки технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах.
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Дискусійні положення та зауваження

Вважаючи, що автор дисертації досяг мети свого дослідження і виконав 

поставлені перед дослідженням завдання, а також при загальній позитивній 

оцінці дисертаційної роботи, все ж таки необхідно вказати на окремі 

дискусійні положення та зауваження щодо її змісту та оформлення.

Серед них найсуттєвішими є:

1. Дисертаційна робота за своєю суттю є дослідженням. Тому не 

доцільно використовувати у назвах розділів і підрозділів поняття 

«дослідження» (р. 1, 2, 2.1). Це стосується і методу дослідження «аналіз» 

(р. 3.3). Використання таких термінів впливає на зміст теми дисертації ї 

спеціальність.

2. У першому розділі (с. 40-60) автор розглядає сутність основних 

понять економічного змісту технологічного оновлення, визначає дефініцію 

понять ефективність та суть технологічного оновлення та ін. А термін 

«теоретична сутність технологічного оновлення» у роботі розкривається 

недостатньо, посилання в основному на Господарський кодекс та словники, 

хоча він є предметом дослідження

3. Теоретичні узагальнення наукових поглядів дали можливість 

здобувану визначити структуру технологічного забезпечення виробництва, 

визначити цілі, принципи, важелі та методи дослідження (р. 1.3, 1.4 і 2.1). 

Робота значно б виграла, як би були визначені конкретні господарюючі 

суб’єкти в яких впроваджені нові технології. Недостатньо посилання на одне 

фермерське господарство.

4. У розділі 2 дисертаційної роботи автор обґрунтовує критерії та 

показники оцінювання технологічного оновлення виробництва. На наш 

погляд, потрібно конкретизувати методичні підходи оцінки ефективності 

зазначеного процесу в конкретних підприємствах (р. 4.2).

5. В усіх країнах , в т.ч. і в Україні, аграрний сектор економіки 

знаходиться в полі зору державної політики. Ці питання в дисертаційному 

дослідженні не знайшли відображення. Тому для розкриття теми необхідно 
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ширше розглядати питання державного регулювання процесу технологічного 

оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах (п. 3.3, с. 267- 

270).

6. Аналіз ресурсного забезпечення процесу технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах та показників 

ефективності й інтенсивності їхньої діяльності доцільно було здійснити в 

розрізі малих, середніх і великих підприємств, у яких, як відомо, різні 

фінансові можливості щодо впровадження технологічних інновацій та 

показати роль агрохолдингів у технологічному оновленні виробництва.

7. Досвід технологічного оновлення виробництва та його результати 

необхідно було розкрити монографічно на прикладі кількох 

сільськогосподарських підприємств як цього вимагає паспорт спеціальності.

8. Обсяг тексту дисертаційного дослідження перевищує норматив 

(максимально -396 стор.), а в тексті є матеріали які можна було б вилучити в 

§2.1 і 2.2 де даються характеристики сутності методології, методів, факторів у 

форматі словника та детальний опис технологічних процесів (с. 142-145) Є ряд 

невдалих висловлювань «основні фонди» (таб. 4.5), «вивчення факторів» 

(с. 147). «питома вага» (с. 162, р. З, 4 ).

9. Сумнівними є твердження, що «показником соціальної 

ефективності технологічного оновлення виробництва слід вважати зростання 

співвідношення рівня зарплати стосовно встановленого мінімального рівня, а 

створення нових робочих місць на площу сільськогосподарських угідь» 

(с. 170-171). Загально відомо, що любі технологічні нововведення не сприяють 

збільшенню робочих місць. Любий науково-технічний прогрес веде до 

скорочення робочих місць.

10. Висновки до розділів носять розповідну форму і завеликі за 

обсягом (на 4 стор.). Не слід в тексті розкривати зміст рисунків (рис. 1.3 с.62).

Загальний висновок

Дисертаційна робота Сас Л.С. «Ефективність технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах» є завершеною, 
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оригінальною, науковою працею, що розкриває теоретичні і практичні засади 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах.

За змістом та рівнем наукової новизни відповідає вимогам до 

дисертаційних робіт економічного ї профілю, а саме вимогам п. 9, 10 та 12 

діючого «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами). Це дає можливість зробити висновок, що її автор - Сас Людмила 

Степанівна, заслуговує присудження наукового ступеня доктора економічних 

наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємством.
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