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Актуальність теми дисертаційної роботи. Актуальність теми 
дисертаційного дослідження визначається потребою оновлення інституційних, 
технологічних, технічних, організаційних, інноваційних та інших складових які 
прямо чи опосередковано впливають на діяльність та результати функціонування 
сільськогосподарських підприємств.

Важливість проведеного дисертаційного дослідження, передовсім, полягає в 
обґрунтуванні теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій до 
покращення ефективності модернізації сільськогосподарських підприємств різних 
організаційно-правових форм та форм власності. Вищезазначене, відповідний 
рівень наукової новизни, одержаних результатів уможливлюють позитивну оцінку 
дисертаційної роботи.

Проведене дослідження виконано у відповідності до планів науково- 
дослідних робіт ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника”. Розробки автора використано в темах наукових досліджень 
економічного факультету: “Розробка організаційно-економічного механізму 
удосконалення функціонування виробничо-господарських структур регіону” 
(2011-2020 рр., номер державної реєстрації 011Ш000875); “Розробка і 
обґрунтування соціально-економічного та організаційно-управлінського 
механізму збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат” 
(2012-2017 рр., номер державної реєстрації 011311004332); “Моделювання 
процесів управління в соціально-економічних системах” (2014-2023 рр., номер 
державної реєстрації 011311005083); “Розробка теоретичних та прикладних 
аспектів управління соціально-економічним розвитком регіону” (2012-2021 рр., 
номер державної реєстрації 011Ш007667). Внесок автора у реалізацію цих тем 
полягає в розробці й обґрунтуванні теоретико-методичних основ і практичних 
рекомендацій щодо підвищення соціально-економічної ефективності модернізації 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

Загальна оцінка роботи, ступінь обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність.

Дисертаційна робота П.Є. Матковського складається з анотації, вступу, 
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Логічна 
структура побудови змісту дисертаційної роботи засвідчує високий професійний 
рівень дисертанта, дає підстави для висновку, що її автору в процесі дослідження 
вдалося досягти поставленої мети та розв’язати основні завдання. Матеріал 
викладено послідовно, з відповідністю до завдань та структури дослідження.



ЗсіГсІ V»

няпіт/с Р°^01И викладено на 446 сторінках, список використаних джерел
11Уе -^О найменувань.

теоо ^ а^К0Ва новизна одержаних результатів визначається сукупністю 
р тико-методологічних засад та концептуальних підходів щодо оновлення 

. ^Цінних, кадрових, інноваційних, технологічних, технічних аспектів 
Діяльності, сільськогосподарських підприємств. Детальне ознайомлення з 
дисертаційною роботою, авторефератом та опублікованими працями 
Матковського П.Є. дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і 
рекомендації, сформульовані в дисертації мають достатній рівень обґрунтованості 
та достовірності. В рамках роботи гіпотезу дослідження автором сформульовано 
коректно, думки докторанта викладено послідовно, завдяки чому є можливість 
простежити логіку дослідження. Представлені рекомендації є цілком змістовними 
та обґрунтованими. В основу теоретичного осмислення й характеристики 
теоретичних, методологічних і прикладних засад модернізації 
сільськогосподарських підприємств покладено фундаментальні положення 
економічної теорії, аграрної економіки, наукові дослідження вітчизняних та 
зарубіжних вчених у площині модернізації сільськогосподарських підприємств; 
наукові праці з проблематики розвитку інноваційно-інвестиційних, 
організаційно-управлінських, техиіко-технологічних процесів; спеціалізовані 
галузеві періодичні видання; аналітичні та статистичні дослідження; статистичну 
інформацію та публікації міжнародних організацій.

У першому розділі, на основі опрацювання літературних джерел, їх 
узагальнень та власних міркувань, обґрунтовано понятійний апарат процесу 
модернізації, узагальнено сутність визначення “модернізація підприємства” 
(с. 38), виокремлено основоположні цінності для формування інстигуційного 
забезпечення українського суспільства зокрема (с. 45-48), й для подальшої 
модернізації основних виробників продукції в аграрному секторі економіки 
України загалом (с. 49-50).

У другому розділі поглиблено методологію модернізації сіль
ськогосподарських підприємств (с. 85-92), запропоновано методичні підходи до 
визначення рівня, темпів та ефективності модернізації підприємств аграрного 
сектору економіки (с. 107, 109, 120, 123-124), обґрунтовано модель впливу 
факторних показників модернізаційного процесу сільськогосподарських 
підприємств на прогнозовані результати їхньої діяльності (с. 128-132).

У третьому розділі проаналізовано рівень розвитку сільськогосподарських 
підприємств України в порівнянні із сільгоспвиробниками провідних економічно 
розвинених країн Європейського Союзу (с. 137-169), визначено динаміку й темпи 
здійснення модернізації вітчизняних сільськогосподарських підприємств (с. 172
186), проведено оцінку процесів інвестування в підприємствах аграрного сектору 
економіки (с. 192-198).

У четвертому розділі сформульовано пропозиції щодо вдосконалення 
державної підтримки модернізації підприємств аграрного сектору, обґрунтовано 
заходи з покращення кадрового забезпечення процесів модернізації
сільськогосподарських підприємств (с. 216-219), здійснено прогноз окремих 
факторних показників цієї модернізації та результатів їхнього впливу (с. 280-287).



п ятому розділі обгрунтовано концептуальні засади вдосконалення 
інноватизації та підвищення рівня інвестиційної атракційності 
сільськогосподарських підприємств (с. 312-319), розроблено шляхи покращення 
їхнього кадрового забезпечення та підвищення рівня ефективного сприйняття 
процесів модернізації (с. 297-307), визначено напрями удосконалення 
інституційного середовища модернізації підприємств аграрного сектору 
економіки (с. 332-349), сформовано соціально-економічний механізм модернізації 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (с. 353-376).

Вивчення автореферату дозволяє стверджувати про його відповідність 
основному змісту дисертації, яка виноситься на захист. Достовірність та 
обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій базуються на 
використанні чинних нормативно-правових актів у сфері інноваційної діяльності, 
техніко-технологічного оновлення виробничих, обслуговуючих та збутових 
процесів, земельних відносин, сільського господарства, охорони довкілля, 
економіки природокористування.

Узагальнення результатів дисертаційного дослідження П.Є. Матковського 
свідчить, що значна їх частина виділяється науковою новизною, практичною 
спрямованістю та системністю. Слід відзначити, що більшість наукових розробок 
вміщують пропозиції не тільки загальнотеоретичного, а й прикладного характеру 
щодо механізмів імплементації цих рекомендацій у практичну діяльності 
сільськогосподарських підприємств.

Наукова новизна одержаних результатів, їх теоретична і практична 
значущість

Дисертаційна робота Матковського Петра Єгоровича характеризується 
вагомим внеском у розвиток теорії, методології та практичних рекомендацій в 
царині модернізації сільськогосподарських підприємств.

Серед основних наукових здобутків дисертанта, що відзначаються 
новизною, варто виділити понятійно-термінологічний апарат через доповнення 
новим змістом сутності понять “модернізація”, “модернізація підприємства”, 
“аграрний сектор економіки” (с. 37-38, 56).

Слід акцентувати увагу на розробці соціально-економічного механізму 
модернізації сільськогосподарських підприємств на основі поєднання цифрових 
технологій та кооперативних відносин, який у системному вигляді зорієнтований 
на усунення посередника між виробником і споживачем, сприяє подоланню 
інформаційного, фінансового, збутового вакууму у виробничих і логістичних 
процесах через додаткову можливість замовити та/або запропонувати необхідні 
ресурси (товари, послуги, технології, інвестиції), а його інструмент виступає 
точкою комунікації між виробником і кінцевим споживачем (с. 375).

Особливої уваги заслуговує запропонована модель впливу факторних 
показників модернізаційного процесу (енергетичних потужностей, 
середньооблікової чисельності найманих працівників, капітальних інвестицій та 
мінеральних добрив) сільськогосподарських підприємств на прогнозовані 
результати їхньої діяльності, яка на основі використання прикладних аналітичних 
програм демонструє комплементарність впливу зовнішніх (невраховуваних)



факторів, що, своєю чергою, формує простір для маневрів у процесах, 
зорієнтованих на досягнення запланованих цілей (с. 280).

Заслуговують на увагу напрацювання щодо концептуальних засад 
модернізації кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств, 
відповідно до яких визначено стратегічні компоненти, ключові чинники реалізації 
(адміністративні, інвестиційні, економічні, стимулюючі, соціальні), етапи 
імплементації кадрового забезпечення, зважаючи на: особливості осучаснення 
кадрового забезпечення; потребу в зміцненні адміністративних важелів впливу на 
кадрову компоненту; зростання міграційних процесів; низьку престижність 
професій, пов’язаних із зайнятістю в аграрному секторі економіки (с. 305-307).

Слід відзначити суттєвий вклад дисертанта у розробку ̂  теоретико- 
методологічних засад системи модернізації сільськогосподарських підприємств у 
частині формування комплексу взаємопов’язаних методологічних підсистем, 
соціального розвитку, економіко-правового поля, концепцій, допоміжних 
факторів, науково-прикладних підходів модернізації, що дає змогу проводити 
дослідження модернізації підприємств не лише стосовно їх виробничого и 
техніко-технологічного оновлення, а й з урахуванням необхідності удосконалення 
інфраструктурного, інвестиційного, кадрового, інституційного, інноваційного 
забезпечення, організаційної структури підприємств (с. 90).

Слід акцентувати увагу на удосконаленій методиці дослідження процесу 
модернізації сільськогосподарських підприємств, у рамках якої запропоновано 
застосувати аналіз структури землекористування підприємств, що дає змогу 
встановити притаманні Україні особливості концентрації землекористування й 
виробництва сільськогосподарської продукції та залежності між ними (с. 104
114).

Відзначаються новизною пропозиції щодо підходів до модернізації 
державної підтримки сільськогосподарських підприємств, які рекомендують 
упровадження новітніх пріоритетних, розробок уряду Європейського Союзу у 
вітчизняні цільові програми субсидування аграрного сектору економіки з 
виокремленням напрямів -  органічного виробництва продукції, підтримки 
молодих керівників сільськогосподарських підприємств, поширення цифрових 
технологій у процесах виробництва (с. 233-234).

Автор продовжив розвиток теоретичного відображення змістовності 
модернізації інноваційного процесу в аграрному секторі економіки, у якому, на 
відміну від існуючих підходів, перелік етапів відповідного процесу доповнено 
маркетингом інновацій. Доведено, що саме реалізація маркетингу на трьох рівнях 
інноваційних об єднань (наукові установи, сільськогосподарські підприємства і 
держава) сприятиме налагодженню взаємозв’язків між суб’єктами інноваційного
процесу в аграрному секторі економіки (с.319).

Слід виокремити вклад дисертанта у розробку сутнісних положень щодо 
участі закладів вищої освіти в забезпеченні модернізації сільськогосподарських 
підприємств, які передбачає створення на базі наукових парків цих закладів
— НИХ ГРУП 3 метою підтримки інноваційної активності 

ськогосподарських підприємств, що сприятиме утвердженню наступально- 
інтеграційної стратегії їх модернізації (с. 3 18). наступально



Результати дисертаційного дослідження П.Є. Матковського мають вагоме 
значення для теорії та практики процесів модернізації сільськогосподарських
підприємств.

Практичне значення роботи і використання результатів дослідження.
Практичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що 

впровадження розроблених пропозицій сприятиме підвищення соціально- 
економічної результативності модернізації сільськогосподарських підприємств, а 
також покращенню ефективності їх діяльності. Згідно результатів наукових 
досліджень, дисертантом сформовано низку пропозицій щодо: модернізації 
коопераційних відносин сільськогосподарських підприємств із іншими 
сільськогосподарськими товаровиробниками; оновлення системи менеджменту 
підприємств; зростання рівня управлінського потенціалу керівників та 
покращення фахових якостей спеціалістів; створення системи стимулювання 
колективної роботи менеджерів та підвищенні ціинісно-орієцтованої єдності 
членів управлінської команди; налагодження співпраці між територіального 
громадою і сільськогосподарськими підприємствами з питань їхньої модернізації; 
визначення різня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств з 
урахуванням особливостей аграрного виробництва; здійснення комплексної 
оцінки впливу різних складових на вибір. стратегії розвитку в приватному 
фермерському господарстві; співпраці кооперативу із закладами вищої освіти 
регіону. Практичну цінність таких результатів дослідження підтверджують їх 
довідки про впровадження Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 
управління регіональної політики Херсонської державної адміністрації; 
Жовківської районної державної адміністрації Львівської області; Брошнів- 
Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської 
області; приватного агропромислового підприємства “Фортуна” Залііцицького 
району Тернопільської області; сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу “Перехід IV”, м. Івано-Франківськ. .

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 
працях

Результати дослідження в достатній мірі висвітлено в 52 наукових працях, у
тому числі: 2 монографіях (І одноосібна та 1 колективна); 31 статтях (з них 2 7 - у
наукових фахових виданнях України, 4 статті — у закордонних виданнях); 19
публікацій представлені в матеріалах тез доповідей на наукових конференціях.
Загальний обсяг публікацій -  43,79 друк, арк., з яких автору належить 37,83 друк’ 
арк.

Ознайомлення з публікаціями П.Є. Матковського у фахових виданнях дає
підстави зробити висновок про принциповість в проведених дослідженнях
повноту відображення основних результатів, які включають ознаки наукової
новизни, удосконалення теоретичних положень, прикладні рекомендації та 
організаційні рішення. . . .



Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи
Однак дисертаційна робота Матковського Петра Єгоровича не позбавлена 

окремих недоліків, дискусійних моментів та редакційних похибок, що є підставою 
для висловлення наступних зауважень:
. . 1. У п.п. 1.1. автором обґрунтовано й удосконалено сутність понять
“модернізація”, “модернізація підприємств”, “аграний сектор економіки . Поряд 
із тлумаченням цих дефініцій, варто було приділити увагу основним формам та 
функціям модернізації, що надало б теоретичній частині дослідження повнішого і
глибшого відображення. _ _

2. На рис. 1.4. (с. 73) автор обґрунтовує типи й чинники модернізації. На 
нашу думку, рисунок доречно було доповнити такими складовими як: суб єкти, 
фактори, етапи модернізації, завдяки чому вдалося б ґрунтовніше відобразити 
окреслений процес схематично. # _

3. Досліджуючи у третьому розділі стан та динаміку модернізації 
сільськогосподарських підприємств, варто було більше застосувати методичних 
підходів визначення рівня і темпів модернізації, запропонованих автором у 
п.п. 2.2. Це сприяло б у частині аналізу проведеного дослідження повнішого 
розкриття позиції автора щодо модернізаційних процесів у сільськогосподарських 
підприємствах.

4. В аналітичній частині дисертаційної роботи увагу сконцентровано на 
аналізі еколого-економічних показників процесу модернізації 
сільськогосподарських підприємств, втім поза увагою залишилося вивчення 
структурно-організаційних та управлінських складових формування даного 
процесу. Ґрунтовніші дослідження з наведених аспектів, котрі певною мірою 
висвітлено у п.п. 2.2. значно підсилили б аналітичну частину роботи.

5. При здійсненні 8\УОТ-аналізу мінімізації плинності персоналу 
сільськогосподарських підприємств (с. 300) особливу увагу слід було приділити 
оновленню концепцій матеріального та нематеріального забезпечення робітників, 
оскільки саме вони визначають перспективи модернізації сільськогосподарських 
підприємств та повинні бути включені при розробці стратегії їх функціонування.

6. При розрахунку прогнозних значень окремих показників модернізації 
сільськогосподарських підприємств України до 2030 р. на с. 287 доцільно було 
також продемонструвати прогнози щодо показників діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оскільки саме на таку 
організаційно-правову форму автором покладаються особливі перспективи в 
напрямі модернізації дрібних, малих та середніх сільгосппідприємств, розвитку 
інституційної та соціальної складової аграрного сектору економіки. На думку 
опонента, це суттєво поліпшило б дисертаційні розробки та дало можливість 
пересвідчитися у доцільності таких пропозицій.

7. У п.п. 5.4. (с. 376) автор обґрунтовує механізм модернізації діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Проте з наведеного 
матеріалу не зовсім зрозуміло, як будуть конкурувати новітні кооперативи з уже 
існуючими сільськогосподарськими підприємствами та яку нішу на ринку товарів 
. послуг ними буде зайнято. Варто було б провести порівняльний ан Г із  
пропонованих автором новостворюваних суб’єктів господарювання з уже



існуючими в напрямі зіставлення аналітичних розрахунків результатів їх 
діяльності.

8. Серед стилістичних погрішностей слід виділити окремі невідповідності: 
У п.п. 4.3. прогнозна модель візуально демонструє зростання чисельності 
персоналу (с. 284), однак в таблиці на с. 287 динаміка даного показника 
відображає його скорочення. У висновках до розділів автором зазвичай 
висвітлюється те, що зроблено, а не узагальнення результатів. Кількість завдань 
не відповідає кількості підрозділів та пунктів наукової новизни: 15 проти 17 та 13 
відповідно.

Загалом наведені вище зауваження і побажання не применшують загальної 
високої оцінки рівня виконання дисертантом дослідження і не впливають на 
загальний висновок. Робота є завершеною, оригінальною науковою працею і 
заслуговує позитивної оцінки.

Загальний висновок
Дисертаційна робота Матковського Петра Єгоровича на тему ‘'Модернізація 

сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика , що
представлена на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності) є самостійною, завершеною кваліфікаційною науковою 
працею, виконаною на належному теоретичному та методологічному рівні, в якій 
отримано нові науково-обірунтовані результати, спрямовані на розв’язання 
важливої наукової проблеми -  модернізації сільськогосподарських підприємств.

За своїм змістом, актуальністю, новизною, важливістю одержаних автором 
наукових результатів, їх обґрунтованістю і достовірністю, а також практичною 
цінністю сформульованих положень і висновків, дисертаційна робота 
Матковського Петра Єгоровича відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12, 13 
“Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.07.2013 р. № 567 (зі змінами та доповненнями), іншим 
чинним нормативним актам Міністерства освіти і науки України, а її автор 
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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