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Актуальнiсть обраноi теми та i.i зв'язок з напрямами 
наукових дослiджень 

Функцiонування сiльськогосподарських пiдприемств характеризуеться 
р1зким згортанням виробничого потенцiалу застарiлоi матерiально
технологiчноi бази й критичним переосмисленням значущостi його оновлення. 
У се частiше при розглядi соцiально-економiчних змiн в аграрнiй сферi 
економiки використовують модернiзацiйний пiдхiд, що трансформуеться в . . . 
шструмент шзнання та пояснения нових шлях1в розвитку, удосконалення 

соцiальних iнститутiв, суспiльних вiдносин й вiдрiзняе поняття "модернiзацiя" 
вiд понять "розвиток", "трансформацiя", "змiна", як бiльш нейтральних 
стосовно динамiки прогресивних тенденцiй суспiльного процесу. Водночас 
розумiння рiзних аспектiв модернiзацii з визначенням внутрiшнiх цiлей, 
проблем та особливостей П впливу на розвиток в межах дослiдницьких пiдходiв 
мае певну методологiчну невизначенiсть, що свiдчить про актуальнiсть теми 
дисертацii П. €. Матковський, в якiй автор поставив за мету обrрунтування 
теоретико-методологiчних засад i практичних рекомендацiй вщносно 
модернiзацii сiльськогосподарських пiдприемств. 

Дисертацiйне дослiдження здiйснювалось вiдповiдно до планiв науково
дослiдних робiт ДВНЗ «Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi 
Василя Стефаника» за темами: 

"Розробка органiзацiйно-економiчного механiзму удосконалення 
функцiонування виробничо-господарських структур регiону" (номер державноi 
реестрацii О 111U000875), 2011-2020 рр., де автор розробив мехашзм 
модернiзацii сiльськогосподарських пiдприемств на основ~ цифрових 
технологiй; 

"Розробка i обrрунтування соцiально-економiчного та органiзацiйно
управлiнського механiзму збалансованого розвитку пiдприемницьких структур 
у perioнi Карпат" (номер державноi реестрацii 0l 13U004332), 2012-2017 рр., у 
межах якоi автор обrрунтував основи здiйснення модернiзацii 
сшьськогосподарських товаровиробникiв 1з використанням пере ваг 

кооперативних вiдносин; 
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"Моделювання процесiв управлiння в соцiально-економiчних системах" 
(номер державноi реестрацii 0113U005083), 2014-2023 рр., де автор виконав 
прогнозування результатiв модернiзацii агроформувань Украiни до 2030 р.; 

"Розробка теоретичних та прикладних аспектiв управлiння соцiально
економiчним розвитком регiону" (номер державноi реестрацii 0111U007667), 
2012-2021 рр., в якiй дисертант обrрунтував iнституцiйнi основи модернiзацii 
основноi групи виробникiв аграрного сектору економiки. 

Загальний обсяг дисертацii роботи становить 446 сторiнцi комп'ютерного 
тексту. Дисертацiя складаеться з анотацii, вступу, п'яти роздiлiв, висновкiв, 
списку використаних лiтературних джерел, який включае 350 найменувань, i 
одинадцяти додаткiв. 

Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i 
рекомендацiй, сформульованих у дисертацii 

Змiст дисертацii охоплюе основнi аспекти теми дослiдження. У вступi 
автором достатньо обrрунтовано формування мети i завдання дослiдження. 

У дисертацii П. €. Матковського проведено глибокий аналiз наукових 
пiдходiв до генезису тeopii модернiзацii та сутностi модернiзацiйних процесiв, 
аргументовано форми й iнституцiйнi засади модернiзацii, причинно-наслiдковi 
зв'язки модернiзацiйних змiн (с. 35-39). 

Здiйснено аналiтичний огляд iнституцiональних трансформацiй та 
iнституцiйного осучаснення аграрного сектору ( с. 41-45), органiзацiйно
правових форм господарювання в сiльському господарствi з обrрунтуванням 
ixнix переваг i недолiкiв. 

Здобувачем окреслено об'еднанi у групи сутнiснi ознаки, визначено типи 
i чинники модернiзацii ( с. 71-73) та встановлено основнi прiоритети 
модернiзацii сiльськогосподарських пiдприемств ( с. 80). 

Важливе мiсце в роботi вiдведено методологii досшдження 
модернiзацiйних змiн як багатогранного й складного явища 1 процесу з 
обrрунтуванням "... багатоелементноi системи, сформованоi на базi комплексу 
взаемопов 'язаних факторiв, принципiв, пiдходiв" ( с. 84 ). 

Автор видiляе комплекс методологiчних пiдходiв, загальнi принципи 
методологii дослiдження, методи пiзнання та складники системи з видiленням 
складникiв пiдсистем модернiзацii сiльськогосподарських пiдприемств ( с. 84-
90). Водночас встановлюе чинники впливу на процеси модернiзацii, серед яких 
вагоме значения надае менеджменту ( с. 93). 

Урахування специфiки функцiонування пiдприемств аграрного сектору 
дало можливiсть визначити бажанi ознаки iхнього розвитку у соцiальнiй, 
екологiчнiй, економiчнiй, технологiчнiй площинi ( с. 99-104 ). 
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Заслуговуе: на увагу методика оцiнювання рiвня й темпiв модернiзацi1 
сiльськогосподарських пiдприе:мств у контекстi iнновацiйного й кадрового 
забезпечення та державно~ пiдтримки, що rрунтуе:ться на визначенiй i 
формалiзовано описанiй системi показникiв ( с. 104-114 ). Слушний розгляд у 
роботi методики оцiнювання ефективностi модернiзацi1, що включае: еколого
економiчний пiдхiд з обrрунтуванням показникiв та авторським уточнениям 
iхньоi структури (с. 114-119), iнституцiйний пiдхiд iз застосуванням 
iнтегрального показника, сформованого на основi рейтингового оцiнювання 
фiнансового стану пiдприе:мств (с. 119-121), та iнвестицiйний пiдхiд з 
урахуванням часового чинника та мультиплiкативного ефекту ( с. 121-125). 
Водночас автор розглядае: можливостi використання пакетiв прикладних 
програм прогнозування показниюв модернiзацii сшьськогосподарських 
пiдприе:мств (с. 125-134). 

В аналiтичному роздiлi дисертацii П.€. Матковський: 
характеризуе: сучасний стан сiльськогосподарських пiдприе:мств на основi 

вiдносних i фiзичних величин, кiлькiсних, порiвняльних i вартiсних показникiв 
та ресурсного потенцiалу ( с. 136-170); 

розглядае: динамiчнi тенденцiI земельних вiдносин, темпiв виробництва 
сiльськогосподарськоI продукцii, кiлькiсного та вiкового складу технiчних 
засобiв виробництва, внесения добрив, проведения мелiоративних робiт на 
землях пiдприе:мств ( 170-187); 

опрацьовуе: наявнi й потенцiйнi джерела iнвестування процесiв розвитку з 
оптИМ1зац1е:ю Iхньоi структури, динамiку iнвестицiйноi активностi та 
iнвестицiйного забезпечення в сiльському господарствi, результати економiчно1 
дiяльностi (187-206). 

Важливим аспектом дослiдження вважаю вивчення чинникiв впливу на 
рiвень модернiзацiI сiльськогосподарських пiдприе:мств, одним iз яких 
визначено рiвень державноI пiдтримки поширення серед сiльськогосподарських 
товаровиробникiв сучасних технологiй. 

В роботi автор наводить методику оцiнювання державноi пiдтримки з 
унiверсальними iндикаторами, якi використовують при аналiзi в краiнах-членах 
СОТ, вносить пропозицii з удосконалення державного регулювання аграрного 
сектору (с. 209-244). Пiдтримую думку автора щодо видiлення прiоритетних 
напрямiв для формування цiльових програм модернiзацii пiдприе:мств 
сiльського господарства з урахуванням досвiду САП €С. 

У дисертацii узагальнено проблеми кадрового забезпечення процесiв 
модернiзацii сiльськогосподарських пiдприе:мств, встановлено причини й 
запропоновано заходи пiдвищення рiвня квалiфiкацiI працiвникiв, розглянуто 
сутнiсно-змiстовне наповнення категорiально-понятiйного апарату трудового 
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потенцiалу та зм1ни у його структурi, психологiчнiй професiограмi та 
корпоративнiй культурi в умовах модернiзацiУ виробничих процесiв у 
сiльському господарствi ( с. 244-276). 

За обrрунтованою методикою дослiджения розвитку пiдприемств галузi з 
використаниям пакетiв прикладних програм здiйснено прогноз вартостi валовоI 
продукцiI на 100 га угiдь та впливових чинникiв, пов' язаних з процесами 
модернiзацii, якi вiдбуваються у сiльськогосподарських пiдприемствах й 
формують пiдrрунтя розробления державних цiлъових програм розвитку 
сiльського господарства до 2030 року ( с. 276-289). 

У конструктивнiй частинi дисертацii розроблено заходи щодо пiдготовки 
кадрiв на засадах фахових компетентностей сприйияття модернiзацii, 
впроваджения рефреймiнгу, згладжувания конфлiкту поколiнь, окресления 
мотивуючих чинникiв, забезпечения вiдповiдностi SМАRТ-умовам, 
впроваджения концепцii «тактики доручены> ( с. 292-308). 

Важливе значения для модернiзацii надано iнновацiйно-iнвестицiйному 
розвитку, реалiзацii iнновацiйного маркетингу, менеджменту iнновацiйних 
процесiв, розробленню i впровадженню концепцii маркетингу iнновацiй, 
алгоритму маркетинговоi дiяльностi, системi ухваления управлiнських рiшень 
щодо iнновацiйноi дiяльностi та взаемодii учасникiв системи маркетингу 
iнновацiй, окреслено економ1чш важеш iнвестицiйноi привабливостi 
сiльськогосподарських пiдприемств й визначено потенцiйнi полiпшения 
атракцiйностi iнвестицiй та шляхи ix досягнения ( с. 310-328). 

Безумовно, що процеси модернiзацii пiдприемств мають спиратися на 
iнституцiйне середовище, в якому автор вбачае необхiднiсть iнституцiйних 
трансформацiй, спрямованих на модернiзацiю iнституцiйного забезпечения й 
видiляе iнститути сприяния модернiзацii сiльськогосподарських пiдприемств 
(с. 330-350). Водночас дисертант розробляе механ1зм кооперувания 
сiльськогосподарських пiдприемств у процесi модернiзацii . та осучаснения 
дiяльностi сiльськогосподарських обслуговуючих кооперативiв ( с. 3 50-3 7 6). 

Викладенi у дисертацiйнiй роботi висновки достатнъо обrрунтованi, що 
забезпечуеться використаниям положень фундаментальних i прикладних 
наукових дослiджень, положень законодавчоi i нормативно-правовоi бази, 
програмам соцiально-економiчного розвитку, сучасних засобiв та методик 
проведения економiчного аналiзу, даних статистичноi iнформацii, структурною 
побудовою, логiчною послiдовнiстю та взаемоузгодженiстю матерiалу. 

Оцiнка новизни i достовiрностi дослiджень 

Узагальнено дисертацiя вiдрiзияеться вщ подiбного типу робiт 
людиноцентристським спрямуваниям дослiджения. Найсуттевiшими й 
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найважливiшими результатами, що одержаю П.€. Матковським особисто 1 
характеризують новизну дисертацii е: 

соцiально-економiчний механiзм модернiзацii сiлъськогосподарських 
пiдприемств, побудований на основi цифрових технологiй i кооперативних 
вiдносин для забезпечення комунiкацii й усунення посередництва м1ж 
товаровиробником i кiнцевим споживачем; 

побудована на основi використання прикладних аналiтичних програм 
модель впливу факторних показникiв модернiзацii на прогнозованi результати 
дiялъностi сiльсъкогосподарських пiдприемств; 

концептуалъю засади кадрового забезпечення модернiзацii 
сшьськогосподарсъких пiдприемств, що включають стратепчю елементи, 
ключовi чинники реалiзацii та етапи виконання; 

удосконалення системи модернiзацii, що включае методологiчно 
обrрунтованi пiдсистеми i спираеться на iнфраструктурне, iнвестицiйне, 
кадрове, iнституцiйне й iнновацiйне забезпечення та органiзацiйну структуру . . 
сшьськогосподарських шдприемств; 

iнтерпретацiя базових iмперативiв iнституцiйного забезпечення 
модернiзацii сiльськогосподарських пiдприемств; 

. . . . 
сутюсно-зм1стовне наповнення понять «модерюзац1я», як процесу 

створення новоi якостi для соцiоекономiчного розвитку, та «модерюзац~я 
пiдприемства» як процесу оновлення, спрямованого на забезпечення 
соцiоекономiчного розвитку суб' екта господарювання; 

методика дослiдження процесу модернiзацii, що включае розгляд 
структури, особливостей концентрацii землекористування й виробництва 
сiльськогосподарськоi продукцii та залежностi мiж ними; 

пропозицii щодо впровадження досвiду €С у вiтчизнянi цiльовi програми 
субсидування напрямiв органiчного виробництва продукцii та шдтримки 
молодих керiвникiв пiдприемств аграрного сектору; 

доповнення iнновацiйного процесу модернiзацii маркетингом iнновацiй, 
що включае науковi установи, сiльськогосподарськi пiдприемства i державний 
рiвень та сприяе налагодженню взаемозв'язкiв мiж суб'ектами iнновацiйного 
процесу в аграрному секторi економiки; 

обrрунтування змiстовностi переваг i недолiкiв функцiонування 
сiльськогосподарських органiзацiйно-правових формуванъ з огляду своерiдних 
проблем дiяльностi фермерських господарств у порiвняннi з iншими 
органiзацiйно-правовими формами; 
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оцimования впливу визначених чинникiв на процес модернiзацiУ, яким 
встановлено згортания науковоI компоненти модернiзацiI, низький рiвень 
полшшення матерiально-технiчноУ бази та фiнансового забезпечения 
сiльськогосподарських пiдприемств; 

пропозицiI щодо участi закладiв вищоI освiти в модернiзацiI шляхом 
створения на базi Ухнiх наукових паркiв груп пiдтримки iнновацiйноI активностi 
для утвердження наступально-iнтеграцiйноI стратегiУ модернiзацiI 
сiльськогосподарських пiдприемств; 

обrрунтування таких напрямiв модернiзацiI органiзацiйно-економiчного 
механiзму розвитку iнновацiйно-iнвестицiйноI дiяльностi, як визначения 
прiоритетiв з належною системою та технологkю управлiния, мотивацiя 
зростания iнновацiйно-iнвестицiйного потенцiалу, удосконаления метод1в та 

iнструментiв пiдтримки державною цшьових галузевих iнновацiй 

сiльськогосподарських пiдприемств. 

Основнi положения дисертацiУ висвiтленi у наукових публiкацiях автора. 

Автореферат повнiстю вiдповiдае змiсту дисертацiйноI роботи. 

Практичне значения отриманих результатiв 

Отриманi результати дисертацiйного дослiджения П.€. Матковського 

мають важливе практичне значения для управлiния процесами модернiзацiI в 

системi менеджменту, iнституцiйного, кадрового, iнновацiйно-iнвестицiйного 

забезпечения, державноI пiдтримки, дiджиталiзацiУ, кооперативних вiдносин, 

прогнозувания виробничоУ дiяльностi сiльськогосподарських пiдприемств. 

Напрацювання автора, викладенi в роботi пропозицiУ та рекомендацiУ слугують 

пiдrрунтям стратегiчних напрямiв господарювания пiдприемств та програм 
соцiально-економiчного розвитку сiльського господарства нацiональноI 

економiки в умовах acoцiaцiI Украiни з €вропейським Союзом. 

Дискусiйнi положения та зауваження 

Попри вагомi пiдстави вважати, що автор розкрив тему дисертацiУ i вона 
. . 

мае структурно-лопчно завершену ц1шсюсть, деяю 11 положения е 

дискусiйними i схиляють до критичних роздумiв. 

1. На стор. 72 дисертант виокремив форми модернiзацiУ, зокрема, 

соцiальну з посилания на вiдповiдний рисунок, однак на вказаному рисунку 

(с. 74) виокремлено лише чинники та типи модернiзацiУ. 

2. На стор. 134-135 у висновках до другого роздiлу жодним чином не 
узагальнено методику визначения ршня 

. . .. 
1 темшв модерюзацн 
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сiльськогосподарських пiдприемств, хоча вона обrрунтовуеться у параграф 2.1 
ЦЬОГО роздiлу. 

3. У методицi пропонуються рiзнi показники оцшки екологiчноi' 
ефективностi модернiзацii' сiльськогосподарських пiдприемств, однак в 
аналiтичнiй частинi дослiдження бiльшiсть iз них не використана. 

4. Оскiльки модернiзацiя iнвестицiйного забезпечення 
сiльськогосподарських пiдприемств, динамiка iнвестицiйних асигнувань 
висвiтленi в параграфi 3.3 дисертацiйного дослiдження, доцшьно було б 
отримаю результати винести у пункт новизни та висновки. 

5. На стор. 290 дисертант пропонуе запозичити заходи досвiду для 
збереження довкiлля. Одним iз таких заходiв пропонуеться залучення молодих 
фахiвцiв у аграрний сектор економiки. Однак незрозумiло, яким чином 
залучення молодих фахiвцiв впливатиме на збереженням довкiлля. 

6. На стор. 282 для визначення прогнозних значень показниюв 
модернiзацii' сiльськогосподарських пiдприемств не аналiзуються такi впливовi 
чинники, як асигнування з державного бюджету, вартiсть основних та 
оборотних засобiв, iнвестицiйнi вкладення, витрати на впровадження цифрових 
технологiй тощо. На нашу думку, перелiченi показники мають суттевий вплив 
на процеси модернiзацii' в дiяльностi сiльгосппiдприемств. 

7. На стор. 285 наведено показник «Капiтальнi iнвестицii' ( з урахуванням 
iнтегрального дефлятора)». Однак, не обrрунтовано, чому саме та яким чином 
використано цей показник. 

8. В роботi зустрiчаються невдалi вирази: модернiзацiя (осучаснення) 
сiльськогосподарських товаровиробникiв; розповсюдження ( по ширения) 
iнновацiй; область ( сфера) iнтеграцii'; потреба - це нужда ( с. 31 О), хоча мiж 
ними iснують вiдмiнностi, як мiж суб'ективним i об'ективним; цiла низка та iн. 

Зазначенi зауваження до дисертацiйноi' роботи загалом не применшують 
П значимостi i не знижують загальноi' позитивноi' оцiнки, а бiльшою мiрою 
слугують iмпульсом для дискусii' пiд час захисту результатiв дослiдження. 

Загальний висновок 

Дисертацiйна робота Петра €горовича Матковського "Модернiзацiя 
. . . . '' сшьськогосподарських шдприемств: теор1я, методолог~я, практика е 

самостiйно виконаною автором i завершеною науково-дослiдною роботою, яка 
вiдзначаеться новизною, отриманими новими науково обrрунтованими 
результатами, що розв'язують важливу наукову проблему i мають практичне 
значения для модернiзацii' сiльськогосподарських пiдприемств на основi 
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рацiонального формування новаторських технологiчних рiшень щодо 
господарськоI дiяльностi. 

Змiст роботи, логiка викладення тексту, науково-прикладнi результати 
свiдчать про глибокi теоретичнi знания автора, володшня методами 
економiчних дослiджень й пакетами прикладних комп'ютерних програм, 
вмiння розв'язувати складнi науковi й практичнi проблеми. 

Актуальнiсть теми, наукова новизна основних положень, висновкiв i 
пропозицiй дисертацiйноI роботи, П теоретичне i практичне значения, 
вiдповiднiсть пп. 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенiв», 
затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв № 567 вiд 24.07.2013 р. (назва 
постанови зi змiнами, внесеними згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
Украiни за № 656 вiд 19.08.2015 р.), дають пiдставу для присудження 
Матковському Петру €горовичу наукового ступеня доктора економiчних наук 
за спецiальнiстю 08.00.04 - економiка та управлiння пiдприемствами (за видами 
економiчноI дiяльностi). 

Офiцiйний опонент: 
доктор економiчних наук, професор, 
головний науковий спiвробiтник 
вiддiлу органiзацiI менеджменту, 
публiчного управлiння та адмiнiстрування 
Нацiонального наукового центру /Л 
«Iнститут аграрноI економiки» ~О~ --- Россоха В. В. 
15 червня 2020 р. 

Пiдпис В.В. Россохи засвiдчую: 
учений секретар I-ПЩ «Iнститут аграрноI економiки» 
НацiональноI академiI аграрних наук Украiни 
доктор економiчних наук, професор ~J'"'Ц'-уляк О. Г. 
18 червня 2020 р. 
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