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офiцiйного опонента доктора економiчних наук, професора 
Стельмащука Антона Михайловича на дисертацiйну роботу 

Матковського Петра €горовича на тему 

"Модернiзацiя сiльськогосподарських пiдприемств: теорiя, методологiя, 
практика", представлену на здобуття нау1~ового ступеня доктора 

економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.04 - економiка та управлiння 
пiдприемствами (за видами економiчноУ дiяльностi). 

Повноцiнне ознайомлення з текстом дисертацi'i здобувача, автореферату та 

опублiкованих наукових праць дае пiдстави для представления розгорнутоi' 

характеристики основних результатiв дисертацiйного дослiдження та визначення 

Гi вiдповiдностi критерiям, якi викладенi у «Порядку присудження наукових 

ступенiв i присвоения вченого звания старшого паукового спiвробiтника». 

Представлена для опонування дисертацiя П.€. Матковського присвячена 

досшдженню теоретико-методологiчних та розробцi практичних аспектш 

модернiзацi'i 
. . 
сшьськогосподарських шдприемств Укра'iни. у результатi 

досшдження поглиблено сутнiсть поняття "модернiзацiя пiдприемств", в 

результатi чого його пропонуеться розглядати як системний процес оновлення 

техючного, кадрового, iнновацiйного, iнституцiйного, iнфраструктурного 

забезпечення цих шдприемств, спрямованого на покращення i'x соцiально

економiчного розвитку. 

Дисертантом здiйснено обrрунтування базових iмперативiв, визначених для 

формування iнституцiйного забезпечення подальшого розвитку сусшльства 

шляхом виокремлення виду цiнностей - групово-кооперативних, економiчно'i 
. . 

системи - узгодженого вшьного шдприемництва, поштичного правшння 

-колегiальноi' влади, якi з загалу найбiльш притаманнi украi'нцям 1 на яких 

доцшьно опиратися при побудовi iнституцiйного забезпечення модернiзацii 
. . 
сшьськогосподарських шдприемств. 

У результатi дослiдження автором обrрунтовано теоретико-методологiчнi 

засади процесу модернiзацii' сiльськогосподарських пiдприемств у частинi 

формування комплексу взаемопов'язаних методологiчних пiдсистем: соцiального 
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розвитку, економiко-правового поля, концепцiй, допомiжних факторiв, науково-

прикладних пiдходiв модернiзацiI. Здiйснена дисертантом деталiзацiя окреслених 

складових дала змогу розширити можливостi для системного аналiзу iснуючого 

стану й визначення концепцiй тактично'i стратегiчноI модернiзацi'i 
. . 
сшьськогосподарських шдприемств. 

В процесi дослiдження визначено методичю засади оцшки модернiзацiУ 

вiтчизняних сiльськогосподарських пiдприемств. Зокрема для аналiзу економiчноУ 

оцiнки модернiзацiУ дисертантом запропонована можливiсть використовувати 

такi показники як: прирiст продукцiУ сiльського господарства (в постiйних цiнах) 

на 100 га сiвозмiнноУ площi; прирiст чистого доходу на пiдприемство загалом та 

на 1 га угiдь; прирiст виробництва кормiв на 100 га сiвозмiнноУ площi; затрати 

працi на 100 га сiвозмiнноI площi, люд/год. Натомiсть для оцiнки екологiчноУ 

ефективностi дисертантом запропонована доцiльнiсть використання таких 

показникiв як: частка rрунтополiпшуючих культур у структурi посiвних площ; 

баланс гумусу за ротацiю сiвозмiни; iнтегральний коефiцiент ерозiйноУ 

небезпеки;частку бобових культур у сiвозмiнi. 

Особливо важливим i актуальним в дослiдженнi Матковського П.€. е 

використання переваг пакетш прикладних програм, зокрема ST А TISTICA та 

STELLA за допомогою яких вдалося iмплементувати в методику модернiзацiУ 

сiльськогосподарських пiдприемств метод системного аналiзу, передбачаючи 

потенцiйнi тенденцiУ, перспективнi значения показникiв дослiджуваного процесу. 

Використання функцiональних можливостей цих iнформацiйних продуктш, з 

метою прогнозування ключових ознак процесу модернiзацii', забезпечило 

виокремлення головних показниюв, значения яких впливас на результат 

модернiзацii', проведения його прогнозування. 

Актуальнiсть обрано'i теми дисертацi'i та П зв'язок з науковими 

програмами, планами, темами. 

Основною метою проведеного дослiдження е обrрунтування теоретико

методологiчних засад i практичних рекомендацiй щодо модернiзацii' та технiко

технологiчного оновлення сiльськогосподарських пiдприсмств. 
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Вiдносно обrрунтування ступеня актуальностi обраноУ теми дослщження 

необхiдно вiдзначити, що сучасна практична дiяльнiсть кожного суб' екта 

господарювання в краУнi яскраво доводить його особливо важливу роль у 

здiйсненнi рацiоналiзацiУ суспiльства у процесi його економiчного, полiтико-
. . 

сощального та 1сторичного розвитку. 

В процесi дослiдження дисертантом виявлено, що сучасю перспективи 

економ1чного розвитку аграрного сектору, його сiльськогосподарських 

пiдприемств пов'яз'уються з високотехнологiчними й конкурентоспроможними 

пiдприемствами, господарська дiяльнiсть яких створюе синергетичний ефект iз 

нацiональною економiчною системою. Тобто, такий ефект можливий лише за 

наявностi iнновацiйного розвитку пiдприемств, на базi Ух технiко-технологiчного 

його оновлення i модернiзацiУ. 

Дослiдником обrрунтовано визначено, що технiчний потенщал 

пiдприемства, удосконалення методiв i способiв його використання, складають 

основу конкурентоздатностi нацiональноУ економiки, а пiдвищення активностi 

iнновацiйноУ дiяльностi вiтчизняних пiдприемств е однiею з головних передумов 

стабiльностi та сталого розвитку економiки, що пiдтверджуе актуальнiсть теми 

даного дисертацiйного дослiдження. 

Дослiдженням доведено, що спiшне функцiонування сiльськогосподарських 

пiдприемств в умовах посилення Ух конкурентоспроможностi можливе лише за 

умов систематичного i цiлеспрямованого новаторства, нацiленого на пошук нових 

рiзноманiтних можливостей, якi надае середовище господарювання. Встановлено, 

що новаторство е змiстом iнновацiйноi' дiяльностi, а його результати , якi 

rрунтуються на нових пiдходах до задоволення потреб ринку збагачують i 

вдосконалюють виробничо-господарськi процеси та визначають напрями 

майбутнього розвитку органiзацiУ. 

В процесi дослiдження автор дисертацiУ справедливо стверджуе, що 

управшння iнновацiйною дiяльнiстю мае бути ор1ентоване на розвиток 

iнновацiйноi' активностi пiдприемства та П iнновацiйного потенцiалу, а також 
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забезпечення ефективного здiйснення систематичного, цiлеспрямованого 

планування, розробки, впровадження та використання iнновацiй. 

При цьому дисертантом логiчно аргументовано, що приоритетнi напрями 

розвитку сiльськогосподарських пiдприемства мають фокусуватися на розв'язаннi 

проблем, якi в сукупностi сприяють забезпеченню конкурентоспроможностi 

аграрних пiдприемств та досягненню Ух прогресивного розвитку на засадах 

технiко-технологiчного оновлення та модернiзацiУ матерiально-технiчноУ бази в 

складних умовах сучасних трансформацiйних процесiв. 

Актуальним тематичним напрямом дослiдження в аграрнiй сферi, е 

досягнення збалансованого та сталого розвитку основного кашталу 

сiльськогосподарських пiдприемств. 

Пiдrрунтям даного процесу е ефективне використання наявних ресурс1в 

пiдприемства. Особливу актуальнiсть ця проблема набувае через необхiднiсть 

постiйного пошуку шляхiв оптимiзацiУ використання ресурсного забезпечення. З 

огляду на це, дисертацiйна робота Матковського П.€. набувае особливоУ 

актуальносп. 

Актуальнiсть теми розглядуваноУ дисертацiУ пiдтверджуеться також тим, 

що дисертацiйне дослiдження Матковського П.€. е складовою частиною плану 

наукових дослiджень Прикарпатського нацюнального уюверситету 

iм. В. Стефаника, зокрема пов'язане з виконанням таких чотирьох науково

досшдних тем: 

1) "Розробка органiзацiйно-економiчного механiзму удосконалення 

функцiонування виробничо-господарських структур регiону" (номер державноУ 

реестрацiУ 0111 U000875, 2011-2020 рр.), де автором проведено аналiз дiяльностi 

органiзацiйно-правових форм сiльськогосподарських пiдприемств в умовах 

рiзноукладностi; 

2.) "Розробка i обrрунтування соцiально-економiчного та органiзацiйно

управлiнського механiзму збалансованого розвитку пiдприемницьких структур у 

perioнi Карпат" (номер державноУ реестрацiУ 0l 13U004332, 2012- 2020 рр.), у 
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прогнозування 

сiльськогосподарських пiдприсмств на перспективу; 

показникш розвитку 

3) "Моделювання процесiв управлiння в соцiально-економiчних системах" 
(номер державно~ ресстрацiУ Ol 13U005083, 2014-2023 рр.), де автором 

запропоновано прогнозування основних показникiв розвитку органiзацiйно

правових форм сiльськогосподарських пiдприсмств до 2030 р.; 

4) "Розробка теоретичних та прикладних аспектiв управлiння сощально

економiчним розвитком регiону" (номер державноi' ресстрацiУ 0111U007667, 
2012-2021 рр.), де автором здiйснено порiвняльний аналiз дiяльностi фермерських 

господарств ). 

Встановлено, що тему дослiдження розглянуто i обrрунтовано всебiчно та 
докладно. Логiчна структура роботи визначасться iТ метою та сформульованими 

науково-практичними завданнями. Основнi науковi результати дослiдження 

отриманi дисертантом особисто i характеризуються пауковою новизною. 

До найбiльш суттсвих наукових положень, висновкiв i рекомендацiй, яю 
вiдзначаються новизною, науковою i практичною цiннiстю слiд вiднести такi: 

1) вперше сформовано соцiально-економiчний мехаюзм модернiзацiУ 

сiльськогосподарських пiдприсмств на основi посднання цифрових технологiй та 

кооперативних вiдносин, який у системному виглядi орiснтований на усунення 

посередникiв мiж виробником i споживачем; 

2) запропоновано модель впливу факторних показникiв модернiзацiйного 
процесу, яка на оснош використання прикладних програм демонструс 

комплiментарнiсть впливу зовюшюх неврахованих факторiв. зорiснтованих на 

досягнення запланованих цiлей. цiлей; 

3) удосконалено методолопчю засади системи модернiзацii 

сiльськогосподарських пiдприсмств; 

4) набули подальшого розвитку пропозицii' щодо пiдходiв до модернiзацii 
державноi пiдтримки сiльськогосподарських пiдприсмств; 
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Необхiдно визнати, що отримаш висновки та рекомендацн е логiчним 

завершенням проведених дослiджень та пiдтверджуються довiдками про 

впровадження на сiльськогосподарських пiдприемствах. 

Значущiсть результатiв дослiдження для нау1си i практики 

Наукова цiннiсть поданоi до захисту дисертацiйноУ роботи визначаеться 

поглибленням iснуючих теоретичних положень та розробленням науково

практичних рекомендацiй щодо подальшого технiко-технологiчного оновлення 

пiдприемств та ix модернiзацii:. 

Практична значущiсть отриманих результапв визначаеться тим, що 

обrрунтованi автором теоретичю положения можуть бути використаю 

державними та аналпичними установами для подальшого поглиблення 

досшджень. 

Окремi результати дисертацiйноi роботи впроваджено у навчальну 

дiяльнiсть Нацiонального унiверситету iм . Василя Стефаника. 

Структура та змiст дисертацii", i.i завершенiсть та вiдповiднiсть 

встановленим вимогам щодо оформления 

Дисертацiйна робота Матковського П.€. охоплюе досшдження широкого 

кола питань, якi знайшли свое вiдображення у вiдповiднiй структурi та змiстi. 

Дисертацiя мае традицiйну структуру та складаеться зi вступу, п'яти роздiлiв, 

висновюв, списку використаних джерел та додаткiв. Загальний обсяг роботи 

викладено на 446 сторiнок. Список використаних джерел нараховуе 350 

найменувань. 

У встуш дисертацii (с. 23-34) обrрунтовано актуальюсть теми, розкрито 

стушнь дослiдження проблеми, вказано вчених, на результати наукових 

дослiджень яких спираеться дисертант; вiдображено зв 'язок роботи з науковими 

проrрамами, планами, темами. 

У першому роздiлi «Теоретичнi основи дослiдження модернiзацii 

сiльськогосподарських пiдприЕмств» (с. 35-82) дисертантом обrрунтовано 
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понятiйний апарат процесу модернiзацiУ, узагальнено сутюсть визначення 

" . . 
модерюзац1я пiдприемства", дослiджено економ1чну сутюсть основних 

дефiнiцiй. 

У другому роздiлi «Методологiчнi основи дослiдження модернiзацii 

сiльськогосподарських пiдприемств» (с. 83-135) поглиблено методологiю 

модернiзацiI сiльськогосподарських пiдприемств, обrрунтовано модель впливу 

факторних показникiв модернiзацiйного процесу сшьськогосподарських 

пiдприемств» на прогнознi результати УхньоУ дiяльностi. 

у третьому роздiлi «Оцiнка 

сiльськогоспода рських пiдприемств» ( с. 

рiвня 

136-208) 

темшв модернiзацii 

. . 
проанал1зовано ршень 

розвитку сшьськогосподарських шдприемств У краУни 
. . 

в поршнянш з 

сiльгоспвиробниками провiдних економiчно розвинених краУн €вропейського 

Союзу. 

У четвертому роздiлi «Чинники, що впливають на рiвень модернiзацii 

сiльськогосподарських пiдприемств та ix ефе1стивнiсть» (с. 209-291) 

сiльськогосподарських 
. 

шдприемств сформульовано пропозицiУ ЩОДО 

вдосконалення державноI пiдтримки модернiзацiУ аграрних пiдприемств. 

у п'ятому розд1ш «Напрями подальшого розвитку модернiзацii 

сiльськогосподарських пiдприЕ:мств та пiдвищення iI ефективностi» (с.292 -

З 78) обrрунтовано концептуальш засади вдосконалення iнноватизацiУ та 

пiдвищення р1вня iнвестицiйноУ атракцiйностi сшьськогосподарських 

пiдприемств» (с.385). 

В цiлому дисертацiю Матковського П.€. можна вважати завершеною 

науковою працею, результати яко1 характеризуються науковою новизною та 

вирiшують конкретне наукове завдання обrрунтування теоретико-

методолопчних засад 1 практичних рекомендацiй щодо модернiзацiI 

сiльськогосподарських пiдприемств. 

Робота вiдповiдае вимогам, що висуваються до докторських дисертацiй. 
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Оцiнка iдентичностi змiсту автореферату та основних положень 

дисертацiйноi роботи 

Змiст автореферату повною м1рою вiдображае основю положения 

дисертацiI, якi дають шдставу дати позитивну оцiнку науковiй та практичнiй 

цiнностi дослiдження. 

Повнота викладу результатiв дисертацiйноi роботи в опублiкованих 

працях 

Науковi положения та висновки дисертацiйноI роботи Матковського П.€. 

достатньо повно вiдображенi у 52 наукових працях загальним обсягом 43, 79 друк, 

арк., з яких автору належить 37,83 друк. арк., серед них: одна одноосiбна та одна 

колективна монографiI, у тому числi - 27 статей у фахових виданнях Украiни (4 з 

яких входять до мiжнародних наукометричних баз), 19 статей - в iнших виданнях 

- у збiрниках матерiалiв мiжнародних i всеукраiнських науково-практичних 

конференцiй. 

Дискусiйнi положения та зауваження до дисертацiйноi роботи 

Вiдзначаючи загалом достатнiй рiвень наукових здобуткiв, обrрунтованiсть 

отриманих результапв 1 практичне значения докторськоI дисертацiI 

Матковського П.€., е необхiднiсть звернути увагу на деякi П редакцiйнi похибки, 

дискусiйнi положения та зауважения: 

1. Стверджуючи, що в роботi удосконалено теоретико-методологiчнi засади 

системи модернiзацiI сiльськогосподарських пiдприемств у частинi формування 

комплексу взаемопов'язаних методологiчних пiдсистем ( с. 83-90), автором 

недостатньо конкретизовано особистий вклад у цю систему, оскiльки бiльшiсть 

елементiв, висвiтлених на рисунку 2.1. "Модернiзацiя сiльськогосподарських 

пiдприемств у системному забезпеченнi суспiльних запитiв" е загальновiдомими. 

2. У п.п. 3 .1, 3 .2 дисертацiйноI роботи автором багато уваги придiлено 

порiвнянню землезабезпеченостi, як базового фактора виробництва у данiй галузi, 

та показникiв ефективностi модернiзацiI сiльськогосподарських пiдприсмств 
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Украi'ни й окремих краi'н €вропейського Союзу. Однак, при цьому не враховано 

нормативно-правовi вiдмiнностi щодо забезпечення та регулювання дiяльностi 

сiльськогосподарських пiдприемств Украi'ни й iнших порiвнюваних краi'н. 

3. Попри rрунтовну характеристику соцiально-економiчних особливостей, 

умов та чинникiв, якi впливають на модернiзацiю сiльськогосподарських 
. . 

шдприемств, на нашу думку, не досить уваги сконцентровано на анаштичному 

дослiдженнi екологiчних показникiв функцiонування, якi вiдiграють одну з 

визначальних ознак модернiзацii' суб'ектiв аграрного сектору економiки. 

4. Обrрунтовуючи концептуалью засади модернiзацii' кадрового 

забезпечення сiльськогосподарських пiдприемств, вiдповiдно до яких визначено 

стратегiчнi компоненти, ключовi чинники реалiзацiУ, етапи iмплементацii' 

кадрового забезпечення ( с. 307), доцiльно було б конкретизувати процедури 

практичного втiлення таких засад на кожному iз етапiв. 

5. Дисертантом обrрунтовано напрями модернiзацii' сiльськогосподарських 

пiдприемств, базуючись на поеднаннi цифрових технологiй та кооперативних 

вiдносин (п.п. 5.4). Однак, доречно 6 пiдкрiпити дослiдження висновками щодо 

переваг використання цього шструменту як ознаки налаштування д1евих 

соцiальних комунiкацiй, пiдвищення ршня iнформацiйноi' прозоростi та, як 

наслiдок - довiри суспiльства. 

6. У п.п. 5.4 дисертацiйноi' роботи запропоновано мехаюзм модернiзацii' 

дiяльностi сiльськогосподарських обслуговуючих кооперативiв. Проте у роботi не 

наведено конкретних фактiв апробацii' даноi' розробки на практицi, що на думку 

опонента, суттево б пiдвищило практичну цiннiсть роботи. 

7. Окремi рисунки i таблицi в роботi, на нашу думку, вимагають дещо 

rрунтовнiшого та змiстовнiшого наповнення. 

Загальний висновок 

Дисертацiйна робота Матковського Петра €горовича на тему "Модернiзацiя 

сшьськогосподарських пiдприемств: теор1я, методологiя, практика", яка 

представлена на здобуття наукового ступеня доктора економiчних наук за 

спецiальнiстю 08.00.04 - економiка та управлiння пiдприемствами (за видами 
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економiчноi' дiяльностi) е завершеною квалiфiкацiйною науковою працею, 
. . . 

виконаною на належному науково-теоретичному та методолопчному ршю, 

характеризуеться новизною результатiв, якi спрямованi на розв 'язання важливоi' 

науковоi' проблеми забезпечення ефективного функцiонування р1зних 

органiзацiйно-правових форм сiльськогосподарських пiдприемств. 

Представлена на захист дисертацiя вiдзначаеться науковим стилем викладу i 

поданим в логiчнiй послiдовностi матерiалом, обrрунтованiстю висновкiв та 

науковоi' новизни, практичним застосуванням основних положень дослiдження. 

На пiдставi вище викладеного, можна зробити висновок, що дисертащя 

Матковського П.€. за своi'м змiстом вiдповiдае вимогам пунктiв 9, 10, 12, 13, 

затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра:iни вiд 27.07.2013 року №567 

зi змiнами, та iншим чинним нормативним актам Мiнiстерства освiти i науки 

Укра1ни. 

Текст дисертацi1, автореферату, кшьюсть та яюсть публiкацiй за темою 

роботи, дають пiдстави стверджувати, що i'x автор - Матковський Петро 

€горович, спроможний проводити власю науковi rрунтовнi узагальнення, 

висновки та на Ух основi отримувати новi результати в економiчнiй науцi, а тому 

заслуговуе присудження наукового ступеня доктора економiчних наук за 

спецiальнiстю 08.00.04 - економiка та управлiння пiдприемствами (за видами 

економiчно1 дiяльностi). 

Офiцiйний опонент, 

доктор економiчних наук, професор, 

професор кафедри економiки, 

пiдприемництва, торгiвлi 

та бiржовоi дiяльностi 

Подiльського державного 

аграрно-технiчного унiверситету А.М. Стельмащук 


