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Аналiз розвитку галузi пок€вуе, що за перiод формування ринкових
ВiДНОСИН МОЛОЧНе СКОТарство зазнаJIо значних негативнi кiлькiснi i якiснi змiни,
ЩО ОХОПИЛИ Bci ocHoBHi ПРОцеси, якi характеризуються зменшенням поголiв'я
тварин, спадом виробництва, руйнуванням генетичного i виробничого потенцiалу
галузi, зниженням ефективностi виробництва.

у той же час необхiднiсть забезпечення населення продуктами
харчування, змiцнення продовольчоi незалежностi краiЪи визначас необхiднiсть
пошукУ заходiв, спрямованиХ на вiдновлення потенцiалу галузi та сприrIють
ст€LпомУ розвиткУ молочного скотарства в нових умовах господарюваннrI.
Гострота вищевикJIадених проблем посилюеться недолiком комплексних
наукових розробок з системним пiдходом, Що стримуе процес iнновацiйного
розвитку молочного скотарства. У зв'язку з цим вивчення питанъ пiдвищення
стiйкостi виробництва молока е особливо акту€tлъним.

в зв'язку з цим iз наукових позицiй надзвичайно важливим е
обцрунтування теоретико-методологiчних засад щодо органiзацiйно-економiчного
забезпечення стiйкостi виробництва молока в сiльськогосподарських
пiдприемствах, зважаючи на мiнливiсть зовнiшнъого економiчного середовища та
iнституцiйнi трансформацii в аграрнiй економiцi Украiъи.

Зважаючи на вище викладенi арryменти, дисертацiйне дослiдження Радъка
в. I. на тему <Органiзацiйно-економiчне забезпечення стiйкостi виробництва
молока у сiльськогосподарських пiдприемствах)>, виконане в межах тем науково-
дослiдних робiт Бiлоцеркiвського нацiонального аграрного унiверситету:
<<Кон'юНктура свiтовогО та регiоНЕUIьниХ ринкiВ сiлъськогосподарськоi продукцii i
продовольства за уктзЕД 0|-24 та вплиВ iT на стан ринковоI рiвноваги на
аграрному ринку УкраiЪп> (державний реестрацiйний номер 0108IJ0O0SlЗ1);
<УдоскоН€L[еннlI iнформацiйно-анаrriтичного забезпечення функцiонуваннrI



племlнних господарств) (державний
<Особливостi функцiонування малих форм
УкраiЪи>(державний ресстрацiйний номер
вtдповiдае потребам сьогодення.

ступiнь обгрунтованостi наукових полол(ець, висновкiв i

рекомендацiй,
rx достовrрнIсть

Ана_пiз дисертацii свiдчить, Що здобувачем виконане достатньо фунтовне
критичне вивчення теоретичного баэису цоставленоi науковоi проблеми щодо
вiдтворення основних засобiв, скJIадових цъого процесу, його ендогенних та
екзогенних чинникiв. Список використанlD( джерел налiчуе З59 найменувань,
включаючи працi лауреатiв Нобелiвськоi премii з економiки. Автор аналiзуе працi
представникiв рiзних наукових шкiл, сrIасЕу вiтчизняну та iноземну
монографiчну i перiодичну лiтераryру.

HaykoBi положеннrt, висновки i рекомендацii отримано за допомогою
досить широкого арсенЕUIу заг€шьнонаукових i спецiальних методiв наукового
пiзнання, зокрема: сuсmемнuй пidхid - при вивченнi зв'язкiв мiж явищами i
процесами в системi забезпечення економiчноi стiйкостi пiдприсмств;
сmаmuсmuчнuй анаltiз - при визначеннi динамiки, структури та результативностi
розвитку сlльськогосподарських пiдприемств з виробництва молока; zрупування -
для з'ясування впливу низки факторiв на рiвенъ ефективностi виробництва молока
та йогО якlсть; порiвняльнuЙ для зiставлення економiчних процесiв при
виробництвi молока в рiзнi часовi перiоди з метою виявлення причинно-
наслiдкових зв'язкiв; diалекmuчнuй mа абсmракmно-лоziчнuй - для теоретичних
узаг€Lпънень i формування висновкiв; меmоd експерmнuх оцiнок - при визначеннi
основних факторiв, якi вплив€lють на забезпечення економiчноi стiйкостi.
графiчнi меmоdu застосовано при дослiдженнi зв'язкiв, виявленнi тенденцiй та
закономiрностей забезпечення економiчноi стiйкостi пiдприемств молочного
скотарства. Комrшекснi меmоdu викориiтано при розрахунку iнтегрального
пок€tзника економiчноТ стiйкостi пiдприемств, абсmракmно-лоziчнuй,
розрахунково-консmрукmuвнuй mа опmuJчIiзацiйнuй - при визначеннi стратегiчних
прiоритетiв розвитку молочного скотарства в сiльсъкогосподарських
пiдприемствах 1 господарствах населення, обфунтуваннi системи
внутрiшньофiрмового планування та органiзацiт матерiально-технiчного
забезпеченнrI на пiдприемствах молочного скотарства, опрацюваннi системи

реестрацiйний номер 18U003649);01

в агробiзнесiгосподарювання

0118UOOЗ640), е актуatльним 1

ЗаХОДiВ З МiНiМiЗацii ризикiв при виробництвi молокq обцрунтуваннi



органiзацiйно-економiчних та iнституцiоналъних засад забезпечення економiчноi
стiйкостi пiдприемств молочного скотарства. Щля ана_гriзу чинникiв економiчноi
стiйкостi сiльськогосподарських пiдприемств застосовано методи комп'ютерноi
обробки й аналiзу iнформацii за допомогою програм Microsoft Ехсе1.

викладений у дисертацii матерiал логiчно посднуе теоретико-
методологiчнi узагалънення дослiдника та аналiтичнi розрахунки, виконанi з

використанням розроблених автором пiдходiв, що забезпечило обцрунтованiсть
наукових положень, висновкiв та пропозицii.

Сryпiнь новизни наукових положень
Наукова новизна дисертацiйноi роботи Радъка в. I. полягас в розвитку

теоретичних 1 методичних положень щодо органiзацiйно-економiчного
забезпечення стiйкостi виробництва молока в сiльськогосподарських пiдприемств
УкраТни в умовах iнституцiйних змiн.

найбiлъш вагомими результатами, що характеризують новизну i
розкривають повноту та змiст дисертацiйного дослiдження е:

поглиблено теоретичнi основи визначення cyTHocTi категорii, критерiiЪ
забезпечення стiйкого розвитку та систематизувати засади його досягнення в
сiльськогосподарських пiдприемствах;

розкрито cyTHicTb органiзацiйно-економiчного забезпечення стiйкого
розвитку аграрних формувань та охарактеризувати його складовi iнструменти;

систематизувано фактори та окреслити напрями ikнього впливу на
стiйкiсть розвитку сiльськогосподарських пiдприемств молочного скотарства;

визначено методичнi принципи та апгоритм дослiдження стiйкостi
пiдприемств молочного скотарства, обrрунтувати комплекс пок€вникiв i систему
iнформацiйно-статистичного забезпеченнядiяльностi суб'ектiв господарювання;

розглянуто cBiToBi тенденцiТ та перспективи розвитку молочного
скотарства й визначити потенцiйнi можливостi УкраТни;

ПРОаНаЛiЗоВано суrасниЙ стан i тенденцii розвитку молочного скотарства в
Украiнi, узаг€Llrьнити ocHoBHi чинники, Що впливаютъ на функцiонування
сlльськогосподарських пiдприемств з виробництва молока;

ЗДiЙСНеНО оцiнку стiйкостi сiльськогосподарських пiдприемств з
виробництва молока та визначити ocHoBHi чинники впливу на неi;

ДОСЛiДЖено вплив державноТ пiдтримки на забезпеченнrI стiйкостi
сiльськогосподарських пiдприсмств з виробництва молока та визначено напрями



ОбГрУнтовано стратегiчнi прiоритети розвитку молочного скотарства в
СiЛЬСЬКОгосподарських пiдприемствах та господаротв населення з урахуванням
досягнутого рiвня стiйкостi;

оцiнено наявнии забезпечення системи
внутрiшньофiрмового планування дiялъностi пiдприсмств молочного скотарства
та запропоновано напрями iJ полiпшеннrl;

УДОСКОн€Lпено концептуальний пiдхiд до органiзацii матерiально-
технiчного забезпечення на принципах внутрiшньогосподарськот логiстики та

розроблено сценарii його розвитку з ypaxyBaHHrIM г€Lлузевих особливостей;
сформовано комплекс органiзацiйно-економiчних iHcTpyMeHTiB

розвитку молочного скотарства на ocHoBi системи ризик-забезпечення стiйкого
менеджменту;

розроблено
товаровиробникiв

пропозицii щодо розвитку кооперацii лрiбних
та удосконапення iнтеграцiйних зв'язкiв мiж виробниками

науково1 новизна

вiдкритому друцi.
статей у наукових

РОЗКРИТО ОСОбливостi середовища функцiонуваннrl господарюючих суб' eKTiB

молочного скотарства та окреслено iнституцiональнi засади забезпечення ix
стiйкостi;

СфОРМУвати складовi системи iнформацiйно-аналiтичного забезпечення
стtйкого розвитку молочного скотарства в рiзних органiзацiйно-правових формах
господарювання.

ЗаЗНаченi положення науковоi новизни витiкають з поставлених задач

дисертацiйного дослiдження.

повнота викладення у вiдкритому друку наукових положень

дисертацii

молока i переробними пiдприемствами для пiдвищення ik стiйкостi;

Таким чином, ocHoBHi положення та елементи
дисертаЦiйноi роботИ B.I. РадЬка достатньо повно викладено у
вимоги мон Укратни щодо необхiдноi MiHiMa;rbHoi кiлъкостi

За lино1 роботи Радька В.5а ТеМоЮ дисертацtйноt роботи Радька В. I. опублiковано 49 HayKoBi працi
загаJIьнИм обсягОм 67,01 ум. друк. арк. IЗ них: 1 одноосiбна монографiя; роздiли у
3 колективних монографiях; 40 cTaTTi у наукових фахових виданнях Украiни, якi
включенi до мiжнародних наукометричних баз;2 cTaTTi у зарубiжних виданнях.

результати дослiдження оприлюдено на мiжнародних i всеукраiъських
науково-практичних конференцiях та круглих столах. За результатами науково-
практичноi апробацii опублiковано З тез доповiдей.

фахових виданнях та виданнях, якi включенi до наукометричних баз даних чи е



виданнrIми в 1ноземних краiЪах, дотриманi.
наукове значеннrI роботи поJIягае в здiйсненнi теоретичних узагальнень та

розробцi методичних засад органiзацiйно-економiчного забезпеченнrI стiйкостi
виробництва молока в сiльськогосподарських пiдприемствах.

okpeMi положення дисертацiйнот роботи, якi вiдображають наукову
новизну i виносятъся на захист, доведенi автороN.I до рiвня рекомендацiй з ik
впровадЖенIUIМ у практиКУ, о також використовуються в ocBiTHboMy процесi.

IJей висновок пiдтверджуеться довiдками про впровадження результатiв
дослiдження. Отриманi HaykoBi розробки щодо покращеннrI функцiонуваннrl
ринкiв агропродовольства використанi в практичнiй дiялъностi MiHicTepcTBa
розвитку економiки, торгiвлi та сiльсъкого господарства Украiъи, зокрема
механiзм формування економiчних заходiв, якi будуть стимулювати нарощення
поголiв'Я KopiB У господарств€ж корпоративного сектору аграрноi економiки,
ЗОКРеМа ЩОДО НаДаННЯ ДОтацiТ за збереження KopiB (довiдка Jф 92\106114-|9 вiд
29.0|.2020р.).

Методичнi прогнози под€Lльшого
використанi при розробцiпро|рами розвитку
була схв€шIена Бiлоцеркiвською районною
15.01.2020 р.).

Результати дисеРтацiйноГо дослiдЖення були використанi при формуваннi
перспективного плану вiдтворення поголiв'я KopiB молочного напрямку
продуктивностi з урахуванням очiкуваного рiвrrя рентабельЕого виробництва та
реалiзацii молока в СТоВ iM. .Щовженка (довiдка Nь 503 вiд 1 7.02.2о2О р.), також
використанО розробленУ методикУ оцiнкИ рiвнЯ витрат KopMiB при оцiнцi
ефективностi виробництва молока в агрофiрмi <Маяк> (довiдка й zO1 вiд
22.0|.2020 р.).

Авторський доробок щодо теоретичних

виробникiв
навч€Lпьному процесi Бiлоцеркiвського нацiонаJIьного аграрного унiверситету при
викладаннi дисциплiН <Аграрний менеджМент), <<Органiзацiя виробництва)),
<Планування дiялъностЬ (акт вiд 2З .1 1 .20 1 9 р.).

оцiнка мови i стилю дисертацii', вiдповiднiсть дисертацii визначенiй
спецiалЬностi та змiсry авторефераIу, вимогам моН Украiни

Щисертацiйна робота написана дiловою украiнською мовою. Матерiал
викладено в логiчнiй послiдовностi, робота характеризуеться цiлiснiстю.

,щисертацiя Радъка В. I. структурована вiдповiдно до вимог i складаеться зi
вступу, п'яти роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел, додаткiв. основна

розвитку молочного скотарства
сiльських територiй до 2025 р., яка

радою (довiдка ЛЬ 02-|0-222 вiд

засад оцrнки стlикостl
молока використано в



частина викладена на 40з cTopiнtсax машинописного тексту. обсяг наведених
додаткiв не перевищуе обсяry основного тексту роботи.

основний текст дисертацii в цiлому оформлений згiдно з ЩСТу 3008-95
<!окументацiя. Звiти у сферi науки i технiки. Структура i правила оформленняD.

,ЩИСеРТаЦiйна робота Радька В. I. <Органiзацiйно-економiчне забезпечення
стiйкостi виробництва молока у сiльськогосподарських пiдприемстваю) за своiм
фаховим спрямуванням вiдповiдае перелiку напрямiв дослiдженнrl спецiальностi
08.00.04 eKoHoMiKa та управлiння пiдприемствами (за видами економiчноi
дiяльностi).

ЗМiСТ аВТОреферату й ооновних положень дисертацiйноi роботи iдентичнi.
Автореферат за оформленням вiдповiдае встановленим вимогам.

зауваження та дискусiйнi положення дисертацiйноi роботи
проте, як свiдчить змiст дисертацiйного дослiдженЕя вона не позбавлена

певних дискусiйних питань.
1. Автор в першому роздiлi на високому теоретиtIному piBHi обЦрунтовус

поняття <<стiйкiсть сiльськогосподарського пiдприемства>> на ocнoBi узага-гlьнення
думок i бачень по данiй проблематицi зарубiжних i вiтчизrrяних науковцiв. В то й
же час В економlцr сiльського господарства icHye понrIття <ефективнiсть
сiльськогосподарського пiдприемствD). Вважаемо за доцiльне автору бiльш
деталiзованiше видiлити ocHoBHi вiдмiнностi мiж вищезазначеними поняттями.

2. АвтоР справедливо наголошуе, що стiйкiсть виробництва молока в
сlльськогосподарсъких пiдприемствах з€LlIежить вiд обсягiв ix державноi
пiдтримки. В то й же час незважаючи на значнi обсяги фiнансових вливань
бюджетних коштiв в розвиток молочного скотарства господарств корпоративного
сектору аграрноТ економiки спостерiгасться зниженнrI поголiв'я KopiB. В то й же
час В господарствах населеннrI - основного ситуативного виробника молока без
суттевоi державноi пiдтримки поголiв'я дiйного стада на протязi тривалого часу
з€LпишастьсЯ незмiнним. В зв'язку з цим дисертанту необхiдно було б на
теоретичному piBHi бiльш
аграрнiй економiцi краТни.

деталънiше розглянуги прояв подiбного явища в

3. В третьому роздiлi дисертанТ аРГУIчIентуючи емпiричними матерiа_гrами
наголошуе про процес монополiзацii виробництва молока в корпоративному
cekTopi аграрнот економiки. В зв'язку з цим автору необхiдно було б бiльш
детальнiше звернути уваry на вплив монополiзацii на стiйкiсть виробництва
молока В сiльськогосподарських пiдприемствах. Також вважаемо за доцiльне
звернутИ увагу на розробку заходiв щодо недопущення подiбних явищ в аграрнiй
економiцi.



4. В пiдроздiлi 4.1 автор справедливо наголошуе про зростання iмпорту
телиць до 1 отелення при цьому спостерiгасться зниження кiлъкостi реаrriзованоi
племiнноТ великоi рогатоi худоби вiтчизняними племiнними господарствами. При
цьому рiвенъ BapTicTb iмпортноi худоби суттево вища за вiтчизняну. В зв'язку з
цим дисертанту необхiдно було б звернути уваry на першопричини подiбного
становища в молочному cKoTapcTBi.

5. в 5 роздiлi дисертант, арryментуIочи емпiричними даними, наголошу€
на можливiсть заryчення сiльськогосподарських пiдприемств, в тому числi i
сiмейних фер, з поголiв'ям KopiB до 50 голiв для задоволення потреб в молоцi та
молочних продуктах закJIади харчування, якi фiнансуються за рахунок коштiв
бюджету об'еднаноТ територiа-пьноi Iромади чи державного бюджету. В зв'язку з
цим автору необхiдно було б внести пропозицii у вiдповiднi нормативно-правовi
акти, щодо формування переваг вищезaLзначених товаровиробникiв при yracTi в
тендерах на постачання молока та молокопродуктiв в iдальнi дошкiльних та
шкiльнi закладiв.

вказанi зауваження вiдображаютъ власну наукову позицiю опонента i не
заперечують можливостi iснування авторського бачення шляхiв розв'язання задач
дисертацiйного дослiдження.

загальний висновок

забезпеченнrI

пiдприемствах))

актуаJIьну тему.

щисертацiйна робота Радька Вiталiя Iвановича <<органiзацiйно-економiчне
стiйкостi виробництва молока У сiльськогосподарських
е самостiйною, завершеЕою науковою працею, виконаною на
ОтримаНi резульТати досЛiдження й представленi рекомендацii в

сукупностi забезпечують розв'язання поставленоi науковоТ проблеми.
У цiлому дисертацiя вiдповiдае пунктам 9, \0, 12 <Порядку присудження

науковиХ ступенiВ>> (затвеРдженогО ПостанОвою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
24.07.20IЗ р. Jt 5б7), а ii автор заслуговуе на присудження йому наукового
ступеня доктора економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.04 - eKoHoMiKa та
управлiння пiдприемствами (за видами економiчноi дiяльностi).

Завiдувач кафедри економiки
пiдприемства та менеджменту

С. Кузнеця,ffi аркiвського нацiон€tльного

омiчного унiверситеry
економiчних наук, професор ..Щ.В. Шиян


