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Радька Вiталiя Iвановича
'о Органiзацiйно-економiчне забезпечецня стiйкостi виробництва молока усlльськогосподарських пiдприсмствахОО,

що подана на здобуття наукового ступеня доктора економiчних наук за
спецiальнiстю 08.00.04 - eKoHoMiKa та управлiння пiдприемствами

(за видами економiчноi дiяльностi)

Однiею

забезпечення

з основних завдань сiльського господарства В нашiй краiъi е

продовольчот безпеки. Глибока криза, що охоIIила всю
агропромислову сферу краiни, не обiйшов стороною i молочне скотарство,
зокрема сlльсъкогосподарських пiдприемств. Тваринництво, як г€шузь, в
економiцi краiъи займас провiдне мiсце, що в першу черry пояснюсться тим, що
тваринництво забезпечуе населення цiнними продуктами харчування. Молочне
скотарство € основною ланкою молочного пiдкомплексу, ефективне

функцiонування якого багато в чому визначастъся piBHeM розвитку виробництва в
данlи галуз1.

на сучасному етапi розвитку основним його завданням с насичення ринку
НеОбХiДНИМ аСОРТИМеНТоМ молочноТ продукцii. проте в даний час сiльсъке
господарство краiни i молочне скотарство зокрема характеризуються нестiйкiстю
розвиткУ, Це висувае В розряД найбiльш акту€Lльних надзвичайно складну i
багатогранну проблему забезпечення стiйкостi розвитку сiльськогосподарського
виробництва, Багато в чому рiшення цiеТ проблеми зzшежить вiд проведеноi
державоЮ полiтики по вiдношенню до сiльсъкогосподарських товаровиробникiв -
ВИРОбНИКiВ ПРОДУКЦii МОЛОЧНОГО скотарства. У цъому планi слiд вiдзначити TaKi
заходи, як регулювання обсягiв виробництва певних видiв продукцii шляхом
укладання KoHTpaKTiB з товаровиробниками, надання бюджетних асигнуванъ у
виглядi державноi пiдтримки, усунення iснуючого диспаритету цiн на
сiлъськогосподарську i промислову продукцiю i т. п. В цiлому мова йде про
створення таких умов для сiльських товаровиробникiв, за яких вони вiдчували б
себе господарями власного виробництва i усвiдомлюваJIи б значимiсть одержаних
результатiв працi, Бiльш сталий i стабiльний розвиток проДуктових пiдкомплексiв



pecypciB входять в нього галузей i

i присвячене дисертацiйнепроблемам

робiт

Щисертацiйна робота виконана вiдповiдно до тематики науково-дослiдних

Бiлоцеркiвського нацiонального аграрного унiверситету, а саме:
<<Кон'юНктура свiтового та регiон€IJIьних ринкiв сiльськогосподарськоi продукцii i
продовоЛьства за уктзЕД 01-24 та вплиВ iT на стан ринковоi рiвноваги на
аграрному ринку Украiни> (державний реестрацiйний номер 0108U00081з1), у
межах якоТ автором узагzUIънено напрями розвитку галузi з виробництва молока у
провiдних краiъах cBiTy й обцрунтовано шляхи пiдвищеннrl конкурентних переваг

украiЪськоi молочноi продукцii на зовнiшнiх ринках; <Удоскон€}JIення

iнф ормацiйно-аналiтичного забезпечення функцiонування племiнних
господарств) (державний реестрацiйний номер 0118UOOз64}), де автором
обгрунтовано методичнi пiдходи щодо формування iнформацiйно-аналiтичнот

системи в сiлъсъкогосrrодарських пiдприемствах-виробниках продукцii молочного
скотарства, як1 мають статус <<племiнного заводу>; кособливостi функцiонування
малих фор' господарювання в агробiзнесi Украiни>(державний ре€страцiйний
номер 0118U003640), у межах якоТ дисертантом здiйснено оцiнку стiйкостi маJIих
сiльсъкогосподарсъких пiдприемств-виробникiв молока.

краiни може бути досягнуто шляхом ефективного використання природних,

трудових, матерiаJIьних i фiнансових

виробництв. Саме цим акту€tлъним

дослiдження

загальна оцiнка роботи, сryпiнь обгрунтованостi наукових
положень, висновкiв i рекомендацiйо сформульованих у дисертацiiо

ix достовiрнiсть

щисертацiйна робота В. I. Радька складаеться з анотацii, вступу, п'яти

роздtлiв, висновкiв, списку використаних джерел i додаткiв. Логiчна структура
побудови змiсту дисертацiйноi роботи засвiдчус високий професiйний piBeHb

дисертанта, дае

вд€Lлося досяг"ги

пiдстави для

поставленот

висновку, що

мети та розв'

iT автору в процесi дослiдження

язати ocHoBHi завдання. Матерiал



ВИКЛаДеНО ПОСлiДоВно, з вiдповiднiстю до завдань та структури дослiдження.

ОбСяг основного тексту дисертацiйноiроботи викладено на 40З cTopiHKax, список

використаних джерел налiчуе З59 найменувань.

НаУКОВа ноВизна одержаних результатiв визначаеться сукупнiстю

теоретико-методологiчних засад та концепту€шьних пiдходiв щодо оновлення

iнституцiйних, кадрових, iнновацiйних, технологiчних, технiчних аспектiв

забезпечення стiйкостi сiльсъкогосподарських пiдприсмств - виробникiв молока.

fiетальне ознайомлення

опублiкованими працями

з дисертацiйною роботою, авторефератом та

Радька В. I. дае пiдстави стверджувати, що HayKoBi

положення, висновки i рекомендацiТ, сформульованi в дисертацii маютъ достатнiй
piBeHb обrрунтованостi та достовiрностi. В рамках роботи гiпотезу дослiдження

автороМ сформульованО коректноl Д}МКи докторанта викладено послiдовно,

завдяки чому е можливiсть простежити логiку дослiдження. Представленi

рекомендацii с цiлком змiстовними та обlрунтованими. В основу теоретичного

осмислення Й характеристики теоретичних, методологiчних i прикладних засад

забезпечення стiйкостi виробництва молока в сiльсъкогосподарсъких пiдприсмств

покладено фундаментальнi fIоложення економiчноi теорii, аграрноi економiки,

HaykoBi дослiдження вiтчизнrlних та зарубiжних вчених у площинi формування
передумов стiйкого розвитку господарств коршоративного сектору аграрноi

економiКи; HayKoBi працi з проблематики розвитку iнновацiйно-iнвестицiйних,

органiзацiйно-управлiнсъких, технiко-технологiчних процесiв; спецiалiзованi

галузевi перiодичнi видання; аналiтичнi та статистичнi дослiдження; статистичну

iнформацiю та публiкацii мiжнародних органiзацiй.

у першому роздiлi, на ocHoBi опрацювання лiтературних джерел, ik
узагалънень та власних мiркуванъ, обгрунтовано понятiйний апарат процесу

модернiзацii, узагаJIънено cyTHicTb визначення "стiйкiсть сiльськогос11одарського

пiдприемства виробника молока", виокремлено скrrадовi органiзацiйно-

економiчного забезпечення стiйкого розвитку сiльськогосподарсъких пiдприсмств-

виробникiв молока та систематизовано фактори, що впливають на ефективне його

виробництво, висвiтлено зарубiжний досвiд розвитку молочного скотарства.



у другому роздiлi поглиблено концептуальнi засади забезпечення стiйкостi

сiльськогосподарських пiдприемств з виробництва молока, розкрито методичнi

пiдходИ до оцiнки стiйкостi сiлъгосппiдприемств, систематизовано складовi

iНфОРМаЦiЙНо-статистичного забезпечення дослiдження стiйкостi

сlльськогосподар ських пiдприсмств.

У третьому роздiлi проаналiзовано стан i тенденцii розвитку виробництва

молока у cBiTi, оцiнено особливостi ведення молочного скотарства в УкраiЪi,

оцiнено економiчну стiйкiсть сiльськогосrrодарських пiдприемств з виробництва

молока та вплив державноi пiдтримки на ii забезпечення.

У четвертому роздiлi сформульовано пропозицiТ щодо подrLльшого розвитку
молочного скотарства в сlльськогосподарсъких пiдприемствах i госгtодарствах

населення, розроблено систему внутрiшнъофiрмового планування та MaTepiulJlbцo-

технiчного забезпечення на принциrтах внутрiшньогосподарськоI логiстики,

визначено напрями забезпечення стiйкого розвитку молочного скотарства на

ocHoBi створення системи ризик-менеджменту.

У п'ятому роздiлi обгрунтовано концептуальнi засади розвитку кооперацii

та iнтеграцii в молочному cкoTapcTBi та посилення ролi самоврядних органiзацii в

розробцi заходiв державноi та регiональноi пiдтримки.

Вивчення автореферату дозволя€ стверджувати про його вiдповiднiсть

основному змiсту дисертацii, яка виноситься на захист. Щостовiрнiсть та

обгрунтованiсть наукових поJIожень, висновкiв та рекомендацiй базуються на

викорисТаннi чиНних норМативно-правових aKTiB у сферi iнновацiйноi дiяльностi,
технiко-ТехнологiЧногО оновлення виробничих, обслуговуючих та збутових
процесiв, земелъних вiдносин, сiльського господарства, охорони довкiлля,
економiки природокористування.

УзагальНення результатiв дисертацiйного дослiдження В. I. Радька свiдчить,

що значна iх частина видiляеться науковою новизною, практичною

спрямованiстю та системнiстю. Слiд вiдзначити, що бiльшiсть наукових розробок
вмiшlуютъ пропозицiт не тiльки загальнотеоретичного, а й прикладного характеру



щодо механiзмiв iмплементацii цих рекомендацiй у практичну дiяльностi
сlльсъкогосподарських пlдприемств - виробникiв молока.

IIаукова новизца одержацих результатiв,
ii теоретичца i практична значущiсть

щисертацiйна робота Радька Вiталiя Iвановича характеризуеться вагомим
внескоМ у розвиток теорiI, методологii та rтрактичних рекомендацiй в царинi
забезпечення стiйкостi виробництва молока сiльськогосrrодарських пiдприемств.

Серед основних наукових здобуткiв дисертанта, що вiдзначаються
новизною, варто видiлити понятiйно-термiнологiчний апарат через доповнення
новиМ змiстом cyTHocTi понятгя <стiйкiсть сiльськогосподарсъкого пiдприемства>)

як багатоаспектнот характеристики, що визначае його здатнiсть запобiгати
виникненню вiдхилень вiд визначених стратегiчнlгх цiлей пiд впливом екзогенних
i ендогенних факторiв.

слiд акцентувати увагу на розробцi органiзацiйно-економiчного

забезпеченнЯ стiйкостi сiльськогосподарських пiдприсмств виробникiв
продукц11 молочного скотарства як сукупностi диференцiйованих органiзацiйно-

структурних iHcTpyMeHTiB, якi обцрунтовано за органiзацiйними, економiчними та
мотивацiйними групами.

особливот уваги заслуговуе розробленi стратегiт стiйкого розвитку
молочного скотарства В сiлъськогосподарських пiдприемствах на ocHoBi
врахування типу стiйкостi, а саме: концентрацiТ, iнтеграцii, диверсифiкацii,
скорочення' якi передбачають посилення ринкових позицiй, модернiзацiю та
технiчне переозброення технологiчного процесу, Удоскон€Lпення економiчних
вlдносин з переробними пiдприемствами, органiзацiю постачання на принципах
логiстики, розширення асортименту за рахунок органiзацii переробки розвитку
виробництва ToBapiB технологiчно пов'язаних i непов'язаних; для товарно-
споживчих i товарних сiльських домогосподарств, якi шляхом об'еднання в



молока, який на вiдмiну вiд

поголiв'я KopiB, придбання

1снуючого передбачае:

племiнного поголiв'я

надання доплати за прирiст

для особистих сеJшнських

кооперативИ та концентРацiТ виробничих pecypciB стануть основою розвитку
мапих суб'сктiв пiдприемницъкоТ дiяльностi.

ЗаслугоВуютЬ на увагУ напрацЮваннЯ щодО концептУаJIъних засад до

формування iнституцiоналъного середовища функцiонування товаровиробникiв

господарств; диференцiйованi форми пiдтримки сiльгосппiдприсмств залежно вiд
чиселъностi поголiв'я; ведення монiторингу контролю якостi й безпеки молока
акредитованими лабораторiями; створення координуючого та консультацiйно-

дорадчого органу, що сприятиме пiдвищенню стiйкостi суб'ектiв агробiзнесу

рlзних органiзацiйно-правових форм господарювання в умовах посилення впливу
глобалiзацiйних чинникiв та стагнацiТ галузi

результати дисертацiйного дослiдження В. I. Радъка мають вагоме значення

для Teopii та практики процесiв модернiзацiт сiльсъкогосподарських пiдприемств -
виробникiв молока.

Практичне значення роботи i використання результатiв дослiдження

впровадження

економiчнот

проведеного дослiдження полягае в тому, що
пропозицiй сприятиме пiдвищення соцiально-

резулътативностi стiйкостi виробництва молока
сiльськогосrтодарських пiдприсмств, а також покращенню ефективностi

дiяльностi. Згiдно результатiв наукових дослiджень, дисертантом
низку пропозицiй щодо: удоскон€шення кооперативних

сlльськогосподарсъких пiдприемств iз iншими сiлъськогосподарськими
товаровиробниками; оновлення системи менеджменту пiдприемств; зростання

рlвня управлlнського потенцiалу керiвникiв та покращення фахових якостей
спецiалiстiв; створення системи стимулювання колективноi роботи менеджерiв та
пiдвищеннi цiннiсно-орiентованот едностi членiв управлiнськоi команди;
налагодження спiвпрацi мiж територiалъною громадою i сiлъськогосподарськими

Практичне значення

розроблених

в

ix

сформовано

вlдносин



II1дприсмствами з питань виробництва молока; визначенняня рlвня

виробникiв

МОЛОКа З урахуванням особливостей аграрного виробництва; спiвпрацi

КООIIеРаТИВУ iз Закладами вищоТ освiти регiону. Практичну цiннiсть таких

результатiв дослiдження пiдтверджують ix довiдки про впровадження

IVIiHicTePcTBa розВиткУ економiки, торгiвлi та сiльсъкого господарства УкраТни,

зокрема механiзм формування економiчних заходiв, якi будутъ стимулювати

нарощення поголiв'я KopiB 1, господарствах корпоративного сектору аграрноi

економiки, зокрема щодо надання дотацii за збереження KopiB (довiдка

Jф 92 |106l |4-19 вiд 29.0I.2020p.).

Методичнi прогнози подztльшого

використанi при розробцi програми розвитку

була схв€}JIена Бiлоцеркiвською районною

15.0l .2020 р.).

розвитку молочного скотарства

сiльських територiй до 2025 р., яка

радою(довiдка Ns 02-|0-222 вiд

одноосiбна монографiя (|7,4 друк. аРк.); 4О статей у
наукових фахових виданнях (I4,1, друк. арк.), 2 cTaTTi в iноземних виданнях (0,86

РеЗУЛЬТати Дисертацiйного дослiдження були використанi при формуваннi
перспективного плану вiдтворення поголiв'я KopiB молочного напрямку

продуктивностi з урахуванням очiкуваного рiвня рентабелъного виробництва та

реалiзацii молока в СТоВ iM. Щовженка (довiдка м 50З вiд 17.о2.2о20 р.), також

використанО розробленУ методикУ оцiнкИ рiвнЯ витрат KopMiB при оцiнцi

ефективностi виробництва молока В агрофiрмi <<Маяю> (довiдка J\b 201 вiд

22.0|.2020 р.).

Повцота викладу основних результатiв дисертацiТ

в опублiкованих працях

За резулътатами

загальним обсягом

(З4,6 друк.арк.) та 1

наукових дослiджень

67,01, друк. 0рк., з

опублiковано 49 наукових праць

них: З колективнi монографii

друк.арк.); 3 тези конференцiй (0,05друк. арк.).



ОЗнайомлення з публiкацiями В. I. Радька у фахових виданнях дае пiдстави

ЗРОбити висновок про принциповiсть в проведених дослiдженнях, tIовноту

вiдображення основних результатiв, якi вкJIюIIають ознаки науковоi новизни,

удоскон€Lлення теоретичних

рiшення.

Щискусiйнi положення та

зауваження до дисертацiйноi роботи

однак дисертацiйна робота Радъка Вiталiя Iвановича не позбавлена окремих

недолiкiв, Диск)iсiйних MoMeHTiB, Що е пiдставою для висловлення наступних

зауважень:

1. Щисертант на високому професiйному piBHi виклав теоретико-

методологiчну основу стiйкостi сiльськогосподарських пiдприемств, спираючись

на дослiдження провiдних зарубiжних та вiтчизняних вчених, Що дало можливiсть

сформувати авторський пiдхiд на трактування поняття <<стiйкiстъ

сiльськогосподарського пiдприсмствa>). Враховуючи той чинник, що нинi

основним товаровиробником молока в ykpaiHi е господарства та малi

сiльськогосподарськi пiдприемства автору необхiдно було бiльш деталънiше

звернути увагу на прояв теорiй <<стiйкостi дрiбного селянського господарствn>) та

<сiмейного господарства).

2. Щисертант на високому piBHi

дослiдження стiйкостi виробництва

положень, црикладнi рекомендацii та органiзацiйнi

розкривае методичн1 пlдходи до

молока в сiльсъкогосподарських

пlдприемствах, наголош}.ючи на певних суб'ективних пiдходах щодо формування
статистичноi iнформацii. В зв'язку з цим автору необхiдно бупо б звернути увагу
на роль i мiсце сiльськогосподарського перепису в забезпеченнi об'ективного

вiдображення статистичноi iнформацii.

З. В третьому роздiлi автор придiляе

пiдтримки на забезпечення стiйкостi

сiлъськогосподарсъких пiдприемствах. Значне

значну увагу впливу державноt

виробництва молока в

мiсце в дослiдженнi дисертанта



займае оцiнка трансформацiйних процесiв методiв державноi пiдтримки

виробникiв молока i вппив ik на показники стiйкостi. В зв'язку з цим автору

необхiдно було б бiльш деталънiше зупинися на ролi i мiсцю державноi пiдтримки

щодо забезпеченнi виробництва молока в основних типах господарств

корпоративного сектору аграрноi економiки.

4. Щисертант на високому piBHi розкривае чинники, якi забезпечують

стiйкiстЬ виробниЦтва молока В сiльськогосподарських пiдприемствах. Проте,

поза увагою дисертанта заJIишився як стан вiтчизняного племiнного молочного

скотарства i його вплив на забезпечення стiйкостi сiльсъкогосrrодарсъких

пiдсилило б аналiтичнiсть дисертацiйного дослiдження.

5. Щисертант наголоШУе, що в нинiшнiх умовах зростае роль мiсцевих

органiв самоврядування в забезпеченi стiйкостi сiлъськогос11одарсъких

пiдприемстВ виробникiв молока та трансформацii особистих селянських

господарств в малi фермерськi господарства. В зв'язку з цим автору необхiдно

було б навести rrриклади реалiзацii вищезазначених заходiв на прикладi окремоi

областi чи об'еднаноi територiальноi громади. На нашу думку це б пiдкреслило б

aKTyaJIbHicTb i соцiальну значимiсть дисертацiйного дослiдження.

загалом наведенi вище зауваження i побажання не применшують загальноi

високоi оцiнки рiвня виконання дисертантом дослiдження i не впливаютъ на

загалъний висновок. Робота е завершеною, оригiнальною науковою працею i
заслугову€ позитивноТ оцiнки.

загальний висновок

Щисертацiйна робота Радька Вiталiя Iвановича на тему "Органiзацiйно-

економiчне забезпечення стiйкостi виробництва молока у сiльськогосподарських

пiдприемствах", що представлена на здобуття

економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.04

пiдприемствами (за видами економiчноi дiяльностi)

вченого ступеня доктора

eKoHoMiKa та управлiння

е самостiйною, завершеною



квалiфiкацiйною науковою працею, виконаною на наJIежному теоретичному та

методологiчному piBHi, в якiй отримано HoBi науково-обТрунтованi резулътати,

спрямованi на розв'язання важливоi науковоi проблеми - забезпечення отiйкостi

виробництва молока у сiльсъкогосподарських пiдприсмств.

За cBoiM змiстом, акту€шьнiстю, новизною, важливiстю одержаних автором

наукових результатiв, ik обrрунтованiстю i достовiрнiстю, а також практичною

цiннiстю сформульованих положень t висновкiв, дисертацiйна робота Радька

Вiталiя Iвановича вiдповiдае вимогам пyHKTiB 9, t0, |2,13 "Порядку гtрисудження

наукових ступенiв", затверджеЕого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд

27.07.2013 р. Ns 567 (зi змiнами та доповненнями), iншим чинним нормативним

актам MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, а fi автор заслуговуе на присудження

наукового ступеня доктора економiчних наук за спецiалънiстю 08.00.04

eKoHoMiKa та управлiння пiдприемствами (за видами економiчноi дiяльностi).

Офiцiйний опонент:

доктор економiчних наук, професор,

професор кафедри облiку i оподаткування

Мiжрегiональноi Академii управлiння персоналом

i!
ill
j]

it

ffi*f- В,С, нiценко

,I,t;.: irЁ"itiuit.эirllU,i,()i:]ilpi4:: t Lýo I

i д;:rr 1fl [il i!il :}il iil|trl . n/j 
l x,,pl::' i t' ili1.1: Ьп ; I

,л,.!.,,lпяоl,бi!:]/i!'п>'i1I'('1,1')гl;t1l\r lеiя iя 5rпраllлi tt ilrT ilc |]c0IliiJl,3ý{))

iий triдлi,tc
l
}.lli
1ý.I\\[

\\!,..\} |Г'i:;;пt:с


