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офіційного опонента на дисертаційну роботу Сас Людмили Степанівни на тему 
«Ефективність технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 
підприємствах», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльносте)

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

планами, темами

Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських

товаровиробників на сучасному етапі розвитку держави є однією з 

найвідповідальніших сфер діяльності вітчизняного аграрного сектора. 

Нинішній його стан не дає можливості задовольнити технологічні потреби 

сільськогосподарських підприємств у машинах, обладнанні, устаткуванні та 

технічному обслуговуванні. Саме тому, для підвищення продуктивності праці в 

аграрній сфері є потреба в прискореній модернізації сільськогосподарського 

виробництва. Вона може відбуватися двома шляхами: перший - використання 

високопродуктивних, ресурсозберігаючих технологій як в рослинництві, так і 

тваринництві; другий - модернізація наявних технологій і технічного 

забезпечення сільськогосподарського виробництва на принципово нових 

інженерних рішеннях, що дають змогу підвищити продуктивність праці, 

збільшити завантаженість машин протягом року і відповідно знизити питомі 

витрати на одиницю виробленої продукції.

Дисертаційна робота Сас Л.С. 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 і обґрунтування 

соціально-економічного та організаційно-управлінського механізму 

збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат” (номер 

державної реєстрації 0і 1313004332); “Моделювання процесів управління в 

соціально-економічних системах” (номер державної реєстрації 011313005083); 

“Розробка організаційно-економічного механізму удосконалення 
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функціонування виробничо-господарських структур регіону” (номер державної 

реєстрації 011111000875); “Розробка теоретичних та прикладних аспектів 

управління соціально-економічним розвитком регіону” (номер державної 

реєстрації 011 Ш007667).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота Сас Л.С. 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: 

загальнонаукові й спеціальні методи, зокрема: узагальнення; систематизацію; 

системний; дедукцію, аналіз; індукцію, синтез; абстрагування; зведення; 

статистико-економічний, порівняння, табличний; групування; кореляційно- 

регресійний аналіз; формалізації; соціологічний; графічний; монографічний.

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 ефективності технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах, 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 Л. С. Сас. 

Аргументація основних положень у дисертаційній роботі відрізняється
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чіткістю, цільовим характером та взаємоузгодженістю із головними її 

позиціями та твердженнями.

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, методологічного і прикладного характеру щодо технологічного 

оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах та 

ефективності його здійснення. У процесі дослідження отримано такі 

результати, які характеризуються науковою новизною:

- розроблено організаційно-економічний механізм забезпечення 

технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств, що 

характеризується наявністю суб’єктів та об’єкта, відображає мобілізацію 

ресурсного забезпечення, враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовищ функціонування підприємства і спрямовується на досягнення 

параметрів очікуваної ефективності здійснення цього процесу (підр. 5.2, с. 364- 

382, рис. 5.1-5.4, висн. 14);

- обґрунтовано методику визначення комплексної оцінки технологічного 

забезпечення виробництва сільськогосподарських підприємств, 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 (підр. 5.1, с. 351-363, табл. 5.1-5.2, висн. 12);

- запропоновано системну класифікацію технологій у 

сільськогосподарських підприємствах на основі виділення суттєвих 

(визначальних) ознак, які характеризують технології, що дає змогу підприємству 

оптимізувати процес вибору технологічного забезпечення з метою оновлення
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виробництва відповідно до його цілей та можливостей на заданому етапі розвитку 

(підр. 1.3, с. 72-106, табл. 1.2; підр. 1.4, с. 107-123, висн. 3);

-удосконалено підхід щодо розуміння суті технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах, який, на відміну від 

існуючих, передбачає розгляд його як ключового чинника забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств на ринку, невід’ємної складової політики 

інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, що полягає в процесі заміни 

технології виробництва на нову, досконалішу, а це, зумовлює зміни інших 

елементів виробничого процесу та спрямовує на досягнення ефективнішої 

діяльності підприємств (підр. 1.1, с. 40-60, рис. 1.1.-1.2, висн. 1);

- розроблено 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 (підр. 2.1, с. 127-145, рис. 2.1, висн. 4);

-визначено підходи щодо автоматизації управлінського та виробничого 

процесів сільськогосподарських підприємств на основі впровадження новітніх 

технологій, зокрема системи технологій точного землеробства й відповідного 

програмного забезпечення, спрямованих на розширення теоретичної бази при 

розробці управлінських рішень з метою технологічного оновлення виробництва 

(підр. 5.3, с. 382-397, табл. 5.3; рис. 5.6; підр. 5.4, с. 397-426, табл. 5.4-5.5, 

рис. 5.7, висн. 13, 15);

- проведено 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, що дає змогу комплексно і всебічно оцінити 

зазначений процес у сільськогосподарських підприємствах (підр. 2.3, с. 161-178, 

табл. 2.2, висн. 6);



5

-розроблено 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 

(підр. 4.3, с. 324-347, табл. 4.25, 4.27, висн. 11).

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 ефективності 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах.

Цінність результатів дослідження для науки і практики

Результати дисертаційного дослідження є внеском автора у економічну 

науку, який полягає в розширенні теоретичних аспектів щодо ефективності 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах. Підтвердженням прикладної значимості рекомендацій 

дисертантки є впровадження основних результатів досліджень у практику 

діяльності Івано-Франківської обласної державної адміністрації (довідка 

№ 1356/0/2-18/01-116 від 26.12.2018 р.); Херсонської державної адміністрації 

(довідка № 1357-01-04/0/18/344-20-163 від 14.02.2019 р.); Департаменту 

агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації (довідка № 213/01-14/01 від 06.09.2019 р.); Жовківської районної 

державної адміністрації Львівської області (довідка № 02-36/740 від
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11.06.2019 р.); Головного управління статистики в Івано-Франківській області 

(довідка № 15-18/2223-19 від 26.09.2019 р.); Фермерського господарства “Ігоря 

Гунчака” (довідка № 4 від 11.09.2018 р.); ПАП “Фортуна” (довідка № 5 від

11.10.2018 р.); Фермерського господарства “Поточище” (довідка №164 від

17.12.2018 р.); Фермерського господарства “Новий рівень 2006” (довідка № 22 

від 18.11.2019 р.) та при викладанні дисциплін при підготовці бакалаврів та 

магістрів економічних спеціальностей ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” (довідка № 01-23/291 від 06.12.2019 р.).

Оцінка змісту дисертації та її завершеність

Аналіз дисертаційної роботи свідчить, що здобувачем здійснено 

ґрунтовне і комплексне вивчення та узагальнення теоретичних, методологічних 

і прикладних аспектів розвитку ефективності технологічного оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах.

Аналізуючи базисні основи об’єкта дисертаційної роботи, автор 

дослідила теоретичні основи технологічного оновлення виробництва та його 

ефективності у сільськогосподарських підприємствах і з’ясувала економічну 

сутність та роль технологічного оновлення виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах, розкрила економічний зміст 

ефективності його здійснення, розглянула види та особливості технологічного 

забезпечення виробництва у рослинництві й тваринництві. На основі вивчення, 

узагальнення і систематизації дефініцій “інновація”, “технологія”, “оновлення”, 

“виробництво”, “технологічний процес” запропонувала авторський підхід до 

розгляду поняття технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах (с. 54). Дослідження ефективності 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

як системного поняття дало змогу визначити економічну, технологічну, 

екологічну й соціальну складові (с. 54-56, рис. 1.1-1.2). Обґрунтовано 

ефективність технологічного оновлення виробництва з позицій: співвідношення 

ефекту і витрат; отриманого результату і поставленої мети при заданому наборі
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ресурсів; задоволення інтересів зацікавлених сторін; зовнішнього і 

внутрішнього поняття; результативності й мінімізації витрат; якісного, 

кількісного й вартісного показника виробництва; багаторівневого і 

комплексного поняття (с. 61-68, рис. 1.3). Визначено проблемні питання, 

пов’язані з впровадженням інноваційних технологій у практику діяльності 

вітчизняних сільськогосподарських підприємств, що стримують процес 

технологічного оновлення виробництва.

У другому розділі запропоновано методологію дослідження 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах; висвітлено фактори впливу на цей процес та виокремлено 

критерії і показники технологічного оновлення виробництва (с. 130, рис. 2.1; 

с. 151-158, рис. 2.2-2.3; с. 167-168, табл. 2.2). Встановлено, що процес 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах 

має ґрунтуватися на принципах: соціально-економічної ефективності; єдності 

складових технологічного оновлення; доцільного державного втручання; 

екологічної безпеки; збалансованості технологічного оновлення виробництва; 

використання досягнень світової науки в галузі; міжнародного співробітництва 

у сфері технологічного оновлення виробництва; конфіденційності; орієнтації на 

інноваційний шлях розвитку; здорової конкуренції; креативності; 

інформаційного забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності (с. 137-139). 

Важливою складовою дослідження технологічного оновлення виробництва є 

врахування процесного, ресурсного, облікового, системного, синергетичного, 

систематичного, комплексного та ситуаційного підходів (с. 139-141). Визначено 

цілі, критерії та показники оцінки технологічного оновлення виробництва 

(с. 164-168, табл. 2.1-2.2).

У третьому розділі дисертації проведено оцінку соціально-економічних 

передумов та ресурсного забезпечення технологічного оновлення виробництва 

у сільськогосподарських підприємствах, визначено тенденції й ідентифіковано 

чинники цього процесу.
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Проведено аналіз забезпечення основними видами техніки в 

сільськогосподарських підприємствах (с. 229, табл. 3.19; с. 233, табл. 3.21) та 

здійснено оцінку виробництва машин та устаткування для сільського 

господарства (с. 251-252, табл. 3.28).

Четвертий розділ дисертації розкриває рівень ефективності 

технологічного забезпечення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах. Проведено аналіз ефективності та інтенсивності технологічного 

оновлення виробництва в сільськогосподарських підприємствах, здійснено 

оцінку показників ефективності технологічного оновлення виробництва у 

рослинництві і тваринництві, встановлено взаємозв’язок між показниками 

ефективності технологічного оновлення виробництва у рослинництві і 

тваринництві та прямими матеріальними витратами на виробництво 

сільськогосподарської продукції.

Проаналізовано показники ефективності використання основних фондів 

сільськогосподарських підприємств (с. 284, табл. 4.5). Така динаміка відображає 

підвищення ефективності застосовуваного технологічного забезпечення в 

економічному та екологічному аспектах. Доведено, що інноваційні технології 

забезпечують досягнення високих показників ефективності використання 

основних видів ресурсів, що вказує на економічну доцільність технологічного 

оновлення виробництва.

Визначено взаємозв’язок показників ефективності технологічного 

оновлення виробництва у рослинництві й тваринництві та прямих матеріальних 

витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (с. 326-337, табл. 4.24- 

4.27).

У п’ятому розділі обґрунтовано механізм удосконалення та підвищення 

ефективності технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах. Запропоновано методику комплексної оцінки технологічного 

забезпечення виробництва у сільськогосподарських підприємствах (с. 351-363, 

табл. 5.1-5.2). Розроблено організаційно-економічний механізм технологічного 

оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах (с. 364-382,



9

рис. 5.1-5.4). Визначено напрями удосконалення управління виробничим 

процесом сільськогосподарських підприємств на основі запровадження 

новітніх технологій (с. 396, табл. 5.3). Удосконалено технологічне оновлення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах (с. 418-425, табл. 5.4-5.5).

Зміст, аргументація та логіка викладу матеріалу дають підстави зробити 

висновок про завершеність проведеного дисертаційного дослідження.

Повнота викладу основних результатів дисертаційної роботи в 

опублікованих працях

За матеріалами дисертації опубліковано 42 наукові праці, у тому числі 23 

статті у наукових фахових виданнях України, з яких одна стаття у виданні, 

включеному до наукометричної базі Зсориз, 3 статті в наукових іноземних 

виданнях, 14 публікацій у матеріалах і тезах конференцій, одна публікація у 

інших виданнях. Загальний обсяг публікацій 46,2 друк, арк., з них особисто 

автору належить 40,52 друк. арк.

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 Л. С. Сас, 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. На с. 41-42 (п. 1.1.) авторка, при обґрунтуванні необхідності

технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств, 

розглядає ряд обставин, проте доцільно було звернути увагу також на 

спеціалізацію та розмір підприємства.

2. У п. 1.3 і 1.4, авторка звертає увагу на проблеми, пов’язані із 

впровадженням інноваційних технологій у практику діяльності вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств у рослинництві і тваринництві. Вважаємо 

доцільним здійснити їх розгляд у формі 8\УОТ-аналізу.

3. У підрозділі 1.4 авторка вказує на проблеми, пов’язані із 

впровадженням інноваційних технологій у практику діяльності вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств. З огляду на важливість цього питання, 

доцільно було детальніше їх обгрунтувати.

4. У підрозділі 2.2 (с. 153-154), авторкою одним із чинників

технологічного оновлення виробництва виокремлено вплив держави на цей 

процес, зокрема зазначається підпункт “законодавче регулювання”. На нашу 

думку необхідно було вказати, якими нормативно-правовими актами повинні 

керуватися сільськогосподарські підприємства при впровадженні процесу 

технологічного оновлення виробництва.

5. У таблиці 3.11 (с. 212) при аналізі забезпечення землею

сільськогосподарських підприємств України, варто було навести дані у розрізі 

областей України.

6. Наводячи методику комплексної оцінки технологічного забезпечення 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах (п. 5.1, с. 353), авторка 

зазначає, що “значення комплексної оцінки 1-3 бали відображає низький рівень 

ефективності технологічного забезпечення виробництва, 4-7 балів - середній 

рівень, 8-10 балів - високий рівень”. На наш погляд, такий розподіл потребує 

більш детального обґрунтування.
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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 Л. С. Сас є завершеним цілісним самостійним 

науковим дослідженням, у якому викладено та обґрунтовано авторський підхід 

щодо технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах та ефективності його здійснення. 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 ефективності 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах. 

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, Сас Людмила Степанівна 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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