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Акryальнiсть теми дисертацiйноi роботи

перехiд аграрного сектора економiки краiни на ринковi методи
господарюваннrI супроводжуеться рядом негативних процесiв, в числi яких
занепаД галузi молочного скотарства, суттеве зменшення рiвня дерrкавноi
пiдтримки молочного скотарства, продовження диспаритету цiн на молоко i
засоби виробництва, низька платоспроможнiсть сiльськогосподарських
товаровиробникiв, зношенiстъ ix основних засобiв та iH.

Молочне скотарство на протязi тривалого часу втратIIло свiй
технологiчний' кадровий, матерiально-технiчний та фiнаlлсовий потенцiал, що
обумовлюс об'ективну необхiднiсть пiдвищення конкурентоспроможностi fi
продукцii на внутрiшньому та свiтових ринк€lх.

т?FIадiйuе забезпечення населення молочними лкiсними продуктами
харчування вiтчизняного виробництва та вiдродження галузi молочного
скотарства в даний час е найвахсливiшим завданням вiт.tизняноi економiки. В
ocHoBi if вltрiшення лежагъ збiльшення поголiв'я kopiB, пiдвищення ix
продуктивностi та забезпечення стЕlлого виробництва молочноi пролукчii. Тiльки
стабiльне та ефективне функцiонування молочного скотарства у
сlльськогосподарських пiдприемствах може забезпечити продовольчу
незалежнiсть i еконопtiчну безпеку краiЪи.

Вiдновлення зруйнованоfо виробничого потенцiалу вiтчизняноi галузi
моJIочноГо скотарСтва та iT сталиЙ розвиток г€Lльму€ться нерозвиненiстю ринковоi
та соцiшtьноi iнфраструктури, фiнансових ilлститутiв, низькою продуктивнiстю та
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оплатою працi У пiдприемствах, обмеженим попитом на молочнi продукти
харчуваНня внаслiдок низЬких дохОдiв бiльшостi насе,тення краiни.

у цiй ситуацii особливу значимiстъ набувають цитання виявлення та
глибокого наукового обrрунтування можливостей забезпечення ст€lлого розвитку
вiтчизняного молочного скотарства сiльськогосподарських пiдприемств та
основниХ органiзаЦiйно-екоНомiчниХ механiзмiВ iX практичноi реа-гriзацii. Це
ДОВОДРIТЬ СВОСЧаСНiСТЪ i аКТУаЛЬНiСТь проведеного дослiдження у поданiй
дисертацiйнiй роботi.

зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Щисертацiйна робота виконана вiдповiдно до тематики науково-дослiдних

робiт Бiлоцеркiвсъкого нацiонатrъного а|рарного унiверситету, а саме:
<<Кон'юНктура свiтовогО та регiоНальниХ ринкiВ сiльськогосподарськоi продукцiТ i
продовоЛьства за уктзЕД 01-24 та вплиВ iT на стан ринковоi рiвноваги на
аГРаРНОМУ РИНКУ УКРаiНЮ> (Державний реестрацiйний номер 0iO8U00081з1), у
мелtах якоl автором узагальнено напрями розвитку га-гlузi з виробництва молока у
провiднiТх KpaiHax cBiTy й обгруНтованО шUIяхи пiдвищення конкурентних переваг
УКРаiНСЬКОi МОЛОT НОi продукцii на зовнiшнiх ринках; <удоскон€lJIення
iнформацiйно-аналiтичного забезлечення функцiонування племiнних
господарств) (державний ресстрацiйний номер 01 I8U003649), де автором
обqрунтовано методичнi rriдходи щодо формування iнформацiйно-аналiтичноi
систе\,tI{ в сiльськогосподарських пiдприемствах-виробниках продукцii
молочного скотарства, якi мають статус <<племiнного заводу>; <особливостi
функцiонування м€ших фор' господарювання в агробiзнесi Украiнш(державний
ресстраЦiйниЙ номеР 0118U0O3б40), у межаХ якоi дисертантом здiйснено оцiнку
cTil*tKocTi N{аJIих сiльськогосподарськиХ пiдприемств-виробникiв молока.

межах якоl



С,гупiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй,
сформульованих у дисертачii

ознайомлення з матерiалами дисертацii дае пiдстави
HaykoBi положення, висновки та рекомендацii е достовiрними
оскlльки пlдтверДжуються значFIиМ обсягом фактичних даних та економiчними
показниКапtи дiялЬностi сiлъськоГосподарСьких пiдприемств * виробникiв молока,
узгоджуютъся З теоретичними положеннrIми, отриманi з використанням
загаJIъноНауковиХ та економiчних методiв наукових дослiджень.

Обгрунтованiсть та достовiрнiсть науково-лрикладних результатiв
дисертацiйrного дослiдження зумовлена використанняIчt автором напрацювань
вiтчизняноi та cBiToBoi науки, концепту€Lлъних положень сучасноi управлiнсъкоi
науки, працъ вiдомих вiтчизняних та зарубiхсних вчених у галузi
фундаментЁ}JIьнI4х дослiджень поведiнкових аспек,гiв розвитку господарств
корпоративного сектору аграрноТ економiки,

Автором роботи широко використовув€tлись iнформацiйнi матерiалта,
опу*блiкованi в перiодичних виданнях та на офiцiйнrtх сайтах cBiTclBoT

ilBTopa, законрI Украiни, нOр]\{атиВно-правОвi акти Кабiгтету MiHicTpiB Украiни,

комгl'tотерноi п,lережi IHTepHeT, особистi розробки й результати дослiдження

окремих

довiдкова

наукова

матерiали /{ерхсавноi службtI статистики Украrни, MiHicTepcTBa розвитку торгiвлi,

iнформацiо, що rvrac форму недрукованоi продукцii та розiп,liщена у мережi Intemet.

ан,алiзуе iснуючi HayKoBi пiдходи до ix
вченими економiстами та практичнi

роботi надаеться критична оцiнка

акту€tлънl аспекти дос.lriдження i

При розглядi кохсн-ого завдання автор

вирlшення в1тчизЕл,lними i зарубiжнItми

напрацювання щодо iх розв'яза}Iня. В
дослiдтсуваноI проблеми, висвiтлюIоться

пропонуються напрями ix вирiшення.

все вищевказане доводить, Що поставленi автором HaykoBi завданi{я у
процесi дослiдхсенtlя вирiшенi на HaJleЖHoNIY теоретичному i практичному piBHi.

атверджувати, що

та обqрунтованими,



Оцiнюючи тuибокий piBeHb аналiзу та обсяг використацих даних, можна вважати,
що отриманi у дисертацii висновки, побудованi моделi i рекомендацii, спрямованi
на забезпечення стiйкостi виробництва молока
пiдприемствах.

Структура дисертацii збалансована i побудована в логiчнiй послiдовностi,
що забезпечуе досягнення мети i вирiшення поставлених завдань. Щисертацiйна
робота характеризуеться цiлiснiстю, пiдроздiли логiчно пов'язанi мiж собою.

/]исертацiя складастъся зi вступу, п'яти роздiлiв, висновкiв, списку
викOристаних джерел i додаткiв.

наукова новизна дисертацiйноi роботи полягас в поглибленнi теоретичних
ЗаСаД Та РОЗРОбЦi ОРГаНiЗаЦiйНО-економiчних рекомендацiй щодо забезпечення
cTil'lKocTi сiльськогосподарських пiдприемств з виробництва N{олока в умовах
економiчноi нестабiльностi. основний змiст дисертачii викладено на 4о4
cTopiHKax комп'Iо,герного тексту. !исертацiя мiстить 64 рисунки, з5 таблиць,
список в}IкорисТаних джерел (359 найменуваrrь), 49 додаткiв.

наукова шовизна дисертацiйноi роботи полягае в поглибленнi теоретичних
засал та розробцi органiзацiйно-економiчних рекомендацiй щодо забезпечення
стiйкостi сiльськогосподарських пiдприемств з виробницт,ва молока в умовах
еконоtчtiчноi нестабiльностi.

ознайомлення зi змiстом дисертацii дчu пiдстави стверджувати, що
rздоOувачу в цlлому вдалося вирiшити ocHoBHi завдання i досягти поставленоi

мети.

перший роздiл дисертацiт <теоретичнi основи органiзацiйно-економiчного
забезпеченнЯ с,гiйкогО розвитку сiльськогосподарських пiдприемств>
присвячений розгляду cyTHocTi та особливостям органiзацiйно-економiчного
забезпечення стiйкостi виробництва молока в сiльськогосподарських
пlдприемствах, У цьому роздiлi розглrIнуто економiчну cyTHioTb, принципи та
критерiт забезпечення стiйкого розвитку, узаг€Lльнено складовi органiзацiйно-
економiЧног0 забезпечення стiйкого розвитку сiльськогосподарських пiдприемств-

в сiльськогосподарських



виробникiв молока та систематизовано фактори, що впливаютъ на ефективне його
виробництвоо висвiтлено зарубirкний досвiд розвитку молочного скотарства.

Заслуговуе на увагу авторське дослiдження стiйкого поеднаншI розвитку
сiльськогосподарських пiдприемств, яке rрунтуеться на посднаннi економiчного
розвитку з екологiчною безпекоюl Що сприяс соцiальному розвитку та
глобальногс еволюцiонiзму (с.52-58). Щiкавим е дослiдження елементiв i факторiв
стiйкого функцiонування пiдприсмств з виробництва молока (с.58-79) та
в3аемозв'язок пiдприсмств iз внутрiшнiм i зовнiшнiй середовищем в умовах
ринку, рис. l .2, с.75.

у дру'о*'у Роздiлi - <методичний iнструментарiй дiагностики стiйкого
розвIrтку пiдприемств молочного скотарства)) -розглянуто методологiчно-
методичнi та теоретичнi засади забезпечення стiйкостi сiльськогосподарськрIх
пlдпри€мстВ з виробНицтва молока, розкрито методичнi пiдходи до оцiнки
стiйкостi сiльгосппiдприешtств, систематизовано складовi iнформацiйно-
статистичного забезпечення дослiдlсення стiйкостi сiльсъкогосподарських
пiдприемств.

Справедливо доведено, що на piBHi пiдприсмства важливою основою його
дlялънOстi е виробничо-технологiчна стiйкiстъ, яка мае враховувати особливостi
виробництва i збуту продукцii молочного скотарства (с. 72-79).

Переконливо обгрунтовано, що стiйкiсть функцiонуваннrl молочнOго
скотарсТва в сiлЬськогосПодарськИх пiдпрИсмстваХ в значнiй Mipi залежить вiд
рiвня та дiевостi iHcTpyMeHTiB державноi пiдтримки галузi, яка вже тривалий час
знахOдиться на вкрай низъкому piBHi (с.112-113). Автором доведено, що в
нинiшнiх умовах кошти державного i обласного бюджетiв мають спрямовуватися
виключно на розширення матерiально-технiчноi бази задля забезпечення стiйкостi
моло.tноi галузi У пiдприсмствах (с. 112_ 126).

погод;кусмся i пiдтримуемо рекомендацii автора щодо вiдображення у
стат,}IстlIчнiй звiтностi вк€ваних показникiв по розвитку I\1олочного скотарства у
сlльськогосподарських rriдприеп{ствах, що дасть змоry здiйснювати монiторинг
галузi та прийrurати необхiднi рацiональнi управлiнськi рiшення (с.lЗЗ-lаа).



у третьоп,rу роздiлi - ксучаспий стан та тенденцiт розвитку молочного
скотарства у рiзних категорiях господарств)) - проан€шiзовано стан i тенденцii
розвитку виробництва молока у пiдприемствах cBiTy, оцiнено особливостi ведення
N{олочнсг0 акотарства в ykpaiHi, визначено економiчну стiйкiстъ
сiльськоГосподарСькиХ пiдприеП,rств З виробництва молока та вплив державноi
пiдтримки на ii забезпечення,

АвтороМ системаТизовано, що у пiдприсмствах передових KpaiH cBiTy
розвиток стiйкого молочного скотарства вiдбува€ться на таких засадах: активне
викорисТанн,I високопродуктивних порiл KopiB (Голштинська, Айширська та
lнших спецlалlзованих молочних порiд), придатних до експлуатацii в умовах
iнновацiйних ресурсозберiгаючих технологiй виробництва молока; полiлшення
селекцiйно-племiнноТ

високоllродуктивними

високопродуктивних

роботи у молочному

нетелями на

бугаiв-плiдникiв,

госпOдаРств штуЧногО осiменiнНя маточIIого поголiв'я); збалансування рацiонiв
повноцiнноi годiвлi kopiB; н€ulежна державна пiдтришrка та iншi.

пiдтрипrуепlо пропозицii автора, що з метою полiпшення породнIIх i
продуктивних якостей молочного стада в Украiъi владним структурам та
мlсцевиМ територiа-гrьниМ громадаМ самоврядування доцiльно налагодити TicHy
спltsлрацю сlльськогосцодарських пiдприемств iз особистимлт господарствами
селян i фермерiв, а також Здiйснювати державну пiдтримку особистих сеJuIнських

пlдприемствах i господарствах наСелення, розроблено систему
внутрlшнъогосподарсъкого планування та матерiально-технiчного забезпечення
на принципах внутрiшньогосподарськоi логiстики, визначено напрями
забезпеTеннЯ стiйкогО розвиткУ молочного скотарства на ocHoBi створення
системи ризик-менеджменту.

cкoTapcTBi (прискорений ремонт стада

piBHi З0-35 Уо, використання

запровадження в ycix категорiях
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заслуговуе на уваry запропонована автором отратегiя перспективного
РОЗВИТКУ NIОJIОЧНОГО СКОТаРСТ'Ва За РiЗНИХ Типiв стiйкостi агропiдприемств з€tлежно
вiд тлrпу економiчноТ стiйкостi.

справедливою € теза здобувача, що забезпечувати стiйкий розвиток
молочного скотарства N.{ають товаровиробники, якi повиннi спрямовувати
tнвестицii у розвиток виробництва молока на iнновацiйнiй ocHoBi (с.26Щ"

до позитиву слiд вiднести розробку автором системи
внутрlшньогосподарського планування у молочному cкoTapcTBi (с. 26з-2s6).

У п'ятопlУ Роздiлi - <<Удосконалення органiзацiliно-економiчних засад
забезпечення стiйкостi пiдпри€*lств з виробництва молока> - обrрунтовано
прiоритетнi напрями розвитку кооrlерацii та iнтеграцii в молочному ckoTapcTBi.

. 
ЗаСЛУГОВУе на Увагу розробlса автором рекомендацiй щодо ефективностi

tнтеграцiйних зв'язкiв мiж виробниками i споживачами визначаеtься piBHeM
витрат на збут, веJtичина яких У першу черlу з€Lлежитъ вiд вибору каналiв
пролажу молока агропiдпри€мствами (с.368 -з72).

необхiдно вiднести до позитиву iнституцiональнi засади ст,il-лкого розвитку
молочного скотарства (с.3 82-40S).

погоджусмось iз думкоrо здобувача про вiдсутнiсть дiалогу мiж державними
органа\{И влади, HayKoIo, виробниками та |ромадськими органiзацiями, що ст€Lло
однiею iз причин того, що Украiна не змога кращим чиноIчt використати своТ
потенцiйнi переваги у СОТ в аграрнiй сферi (с. а06).

вважасм0, що доцiльною е пропозицiя здобувача про створення i активне
функцlонування Координацiйноi ради при Мiнагрополiтицi украiни, яка мае
стати кOординуючим та консультацiйно-дорадчим органоМ щодо розвитку га_гrузей
АПк (с' 407-408), Саме Така координацiйна рада мае формувати державний план
Hay*o'o'o дослiДженнЯ питанЬ ефективНого стiйкого розвитку на iнновацiйнiй
ocнoBi у Bcix гаJIузях АПК.

Заслуговуе на увагу пролозиrдiя здобувача щодо ствсрення iнформацiйноi
систе'{И (IC) <N'toлotl'e скотарст'во>. Щосить вагомою та необхiдною е пропозицiя
дисертанта щодо створеиня на базi Внз Украiъи а|рарного профiлю в наукових



дослlдних центрах * <<Аналiтично-консулътацiйнi

428), що дало б можливiсть активiзувати науковий

необхiдноi науковьдослiдноТ роботи не тiльки у

8

центри (вiддiли)> (с. 409-422-

потенцiыI до виконання вкрай

молочному cкoTapcTBi, але i в
1нших галузях Апк та пiдвищити ефективнiсть i конкурентоспроможнiстъ ix
фУнкцiонуванIuI.

Повнота висвiтлених наукових положень, BIIcHoBKiB i рекомендацiй в

опублiкованих працях

результатlв доситъ повно вiдображенi й апробованi у
49 наукОвих працях, з них * 3 колектиВнi моноГрафii (34,б друк. арк.) та 1

одноосiбна моноГрафiЯ (17,4 друп, арк.), 40 статей у наукових фахових виданнях
(14,1 друк. арк.), 2 cTaTTi в iноземних виданнях (0,86 друк. арк.), 3 тези
конференцiй (0,5 друк. арк.). Загальний обсяг публiкацiй становитъ б7,01 друк.
арк,

Вiдповiднiсть змiсту автореферату та ocHoBHlIx положень дисертацii
Автореферат дисертацii оформлено згiдно з встановленими вимогами, а

йогО змiсТ повнiстЮ вiдповiдае основНим положенням дисертацii. В авторефератi
гIовноЮ мlрою розкрито Bci ocHoBHi HayKoBi результати, якi було отримано в
процесi дослiдженцrl, стуПiнь новиЗни розрОбок, висНовки та рекомендацii роботи.

Щискусiйнi питання та зауважеIIня
l. У першому роздiлi виклика€ дискусiю трактування авторOм, що

найбiльшою мiрою влливають на вибiр (розмiщення) пiдгалузей скотарства та ix
розвитоК два факТори: моЖливостi кормовоТ бази; стан транспортноi мережi для
доставки продукцii (с,б2).

На нацIу Думку вагомим е третiй фактор для розмiщення пiдгалузей
молочного i м'ясного скотарства - це ryстота населення
заводiв, шахт) тобто мiсця концентрацiт споживачiв.

Переважна бiлыттiсть

(великi MicTa, територiТ



2. ,Щискусiйним питанням е розмiщення у першому пiдроздiлi

зарубiжного досвiду розвитку молочнQго скотарства (с.79-93).

за логiкою написання перший роздiл мае мати теоретичний матерl€ш, а

передовий досвiд е чисто практичною дiяльнiстю суб'ектiв господарювання i його

розвитку галузi.

з, вважаемо, що обмеженою н€ввою е другий роздi.rr докторсъкоi

дисертацii - (методичний iнструментарiй, далi за текстом",>> (с,97), а бажано

було б назвати: <<Методологiчно-методичний iнструментарiй, далi за текстом",),

Все таки це докторська дисертацiя,

4. на наш погляд, покращило б змiст роботи змiна назви пiдроздiлу 2,|,

<Концештуальнi засади, дшti за текстом",> (с, 97_11б),

На по.rатку досЛiдженнЯ не зовсiМ в'яжеться - концепту€tльнi засади, iх

мiсце у 4-5 роздiлах пiсля деталъного дослiдження,

БажанО булО б назвати пiдроздiл 2.1. кНауково-теоретичнi засади, далi за

текстом ...)).

5. .Щискусirо може викJIикати назва третъого роздirry: <<Суrасний стан та

тенденцii розвитку, дапi за текстом",)) (с,lа8),

Доцiльно на-зва,ги: <<аналiз розвитку, далi за текс,гом ...)).

6. }r третьому роздiлi, с. 204,2|4, табпицi з,g,з,l5 бахсано було б не

розриватина2 сторiнкИ, а РОЗtчtiстити на 1 сторiнui,

7. У висновках кожного роздiлу дисертацii не вказано джерел автора, в

якиХ проведенi досlliдження конкретного роздi,тrу,

8. Загальнi висновки дисертацii розмiщено на 6,3 cTopiHKpI, що свiдчить

про iх обширнiсть та можлlлвiсть конIФетизацii у напрям1 пропозицlи,

g. Потребуе технiчноi редакцii текст дисертацiТ на стор.: 174; 179; i88;

208;З57;389;429 та iH.

Вiдзначимо, lцО висловленi зауваження носять переважно диокусiйнийI

характер, вони не знижуютъ загального наукового рiвня представленоi
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дисертацiйноi роботи. Автору дисертацii запропонсвано врахувати з€вначене у
под€tльших дослiдженнях.

вiдповiднiсть дисертацii вимогам <<порядку присудження наукових
ступенlв l присво€нця вченого звання старшого наукового спiвробiтника>> та

lншим нормативним актам

,щисертацiя е завершеним, самостiйно виконаним дослiдженням, мiстить
наукову новизну, мае теоретичне й практичне значення та вiдповiдае вимогам
гiп,9, 10, 13, 14 <Порядку присудження наукових ступенiв i присвоеннrI вченого
звання старшого наукового спiвробiтникD)

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

567.

Загальний BltcHoBoK

fiисертаЦiйна робота на тему: (( Органiзацiйно-економi.лне забезпечення
стtикостl виробництва молока у сiльськогосподарських лiдприемствах'', виконана
радько Вiталiешr Iвановичем е квалiфiкацiйною, самостiйноtо та завершеною
працею, що мае акту€шьнiсть, високий науковий рiвенъ, теоретичне i практичне
значецня, в uiлому за piBHeM aKTy€lJIbHocTi, методологiчно-методичних засад,
науковоi новизни, глибини формулювання i мистецтва вирiшення теоретичних
IIитанъ, значимостi вгrроваджених практичних рекомендацiй, дана дисертацiйна

д 27.82I.03

спецiа-ltьностi

економiчноi

робота вiдповiлае профiлю спецiалiзованоi вченоi ради

Iвановича

молока у

науково-

дiяльностi) 0S - Економiчнi науки.

публiкацii повною мiрою розкривають змiст лисертацii, а змiст
авторефератУ вiдповiда€ основнИм положенням дисертацiйноi роботи.

TakptM чином, лисертацiйне дослiдження Радько Вiталiя
<Органiзацiйно-економiчне забезпечення стiйкостi виробництва
сiльськогосподарськиХ rriдприсмствах)), В якому отриманi HoBi

з1 змlнами та доповненнями,

УкраiЪи вiд 24 липня 201З р. М
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реком9ндацiй шодо забезпечення стiйкостi сiльськогосподарських пiдприемств з

виробништва молока в умовах економiчноi нестабiлъностiо вiдповiдае вимогам пп.

9, 10, 13, |4 <<Порядку присудження наукових ступенiв>, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiiIи Jф 567 вiд 24 хипня 2013 р. зi змiнами i

доповненнями згiдно Постанов Ng б56 вiд 19.08.2015 р., J& 1159 вiд З0.12.2015 р.

та Ng 567 вiд 27.07 2016 р.

Зазначене дозволяс зробити висновок, що здобувач - Радько

Iванович заслуговуе на присудження ступеня доктора економiчних

спецiальнiстю 08.00.04 - eKoHoMiKa та управлiння пiдприемствами (за

економiчноi дiяльностi) 08 - EKoHoMi.lHi науки.
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