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1. Актуальність теми дослідження та її зв’язок з науковими 

програмами. 

Одним із важливих секторів економіки України, який бере участь у 

формуванні продовольчої безпеки держави та її експортного потенціалу, є 

сільськогосподарське виробництво. Серед низки проблем, які змушені 

вирішувати сільськогосподарські підприємства, важливе значення мають 

питання ефективного управління оборотними активами. Вони забезпечують 

безперервність процесу виробництва, і їм належить особливе місце у структурі 

підприємства, адже переважно оборотні активи зумовлюють стійкий 

фінансовий стан, кредитоспроможність та інвестиційну привабливість суб’єкта 

господарювання. Якщо грошові засоби, дебіторська заборгованість і 

виробничо-матеріальні запаси підприємства підтримуються на досить низьких 

рівнях, то ймовірність неплатоспроможності чи нестачі коштів для здійснення 

рентабельної діяльності досить висока. Тобто раціональне управління 

поточними активами є одним із найважливіших завдань успішного розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

У цьому контексті проведене дисертаційне дослідження та наукове 

обґрунтування теоретично-методичних та прикладних засад управління 

оборотними активами сільськогосподарських підприємств слід вважати 

своєчасним та актуальним. 

Дисертація виконувалась в рамках науково-дослідних робіт 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 



імені Петра Василенка за темами «Організаційно-економічні та технологічні 

засади підвищення ефективності виробництва і реалізації продукції в умовах 

формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва» 

(номер державної реєстрації 0111U005203, 2011-2015 рр.) та «Механізми 

підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-

технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер 

державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.), а межах яких автором 

обґрунтувано систем та механізмів управління ефективністю функціонування 

оборотних активів сільськогосподарських підприємств.  

2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень. 

Викладені у дисертації наукові положення, висновки і пропозиції 

характеризуються належним рівнем наукової обґрунтованості. Форма 

представлення результатів дослідження свідчить про належну теоретичну 

підготовку дисертанта та вміння працювати з науковим матеріалом. 

Теоретичну основу роботи дисертанта склали праці провідних вітчизняних та 

зарубіжних вчених, що займалися проблематикою управління оборотними 

активами підприємств. Достовірність отриманих та викладених у 

дисертаційній роботі наукових результатів ґрунтується на використанні 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, залученні та 

аналітичному опрацюванні нормативно-правових актів, які регламентують 

діяльність сільськогосподарських підприємств, матеріалів вітчизняних та 

зарубіжних досліджень, а також особистих спостережень автора. 

Висновки та пропозиції, зроблені автором є логічними та випливають з 

результатів дослідження, розкривають мету дослідження, містять елементи 

наукової новизни і мають прикладне значення для розвитку управління 

оборотними активами сільськогосподарських підприємств. 

Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

оприлюднені автором на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 



Таким чином, за критерієм обґрунтованості наукових положень, 

висновків та рекомендацій сформульованих у дисертації та практичній 

корисності результатів дослідження, робота Г.О. Нагаєвої цілком узгоджується 

з відповідними вимогами МОН України. 

3. Оцінка ступеня наукової новизни основних положень дисертації.  

Наукова новизна дисертаційної роботи Г.О. Нагаєвої полягає в 

теоретичному узагальненні і розробці нового підходу до вирішення важливого 

наукового і практичного завдання – обґрунтування теоретично-методичних та 

прикладних засад підвищення ефективності функціонування оборотних 

активів сільськогосподарських підприємств та управління ними в умовах 

ресурсної та інформаційної обмеженості. 

Найбільш вагомими науковими результатами дослідження, які 

характеризуються новизною, є наступні положення: 

- обґрунтування концептуальних засад управління оборотними активами 

сільськогосподарських підприємств на основі системного застосування 

комплексу заходів, орієнтованих на підвищення економічної ефективності 

функціонування підприємств, які ґрунтуються на здійсненні організаційних 

змін в системах планування, технологічного забезпечення виробничих 

процесів, управління персоналом, а також впровадженні прогресивних систем 

бюджетування та контролю оборотних активів підприємства; 

- удосконалені методичні засади оцінювання ефективності 

функціонування оборотних активів сільськогосподарських підприємств на 

основі використання організаційно-економічної моделі оцінки функціонування 

оборотних активів, в основі якої лежить оціночно-ситуаційний підхід в 

контексті підвищення оперативності прийняття та якості управлінських 

рішень; 

- архітектоніка системи управління оборотними активами 

сільськогосподарських підприємств на основі застосування функціонального 

та інструментального підходів із подальшим впровадженням технологічної 

послідовності етапів аналізу наявних оборотних активів; 



- методичний підхід до аналізу оборотних активів із застосуванням 

експертних оцінок, що дозволяє ідентифікувати фактори та виконувати 

деталізацію їх впливу на якісний стан оборотних активів 

сільськогосподарського підприємства в контексті їх функціонування та 

відтворення; 

- розвинуте наукове тлумачення дефініції «оборотні активи 

сільськогосподарського підприємства» шляхом її ідентифікації, як авансованої 

в грошовій формі вартості ресурсів підприємства; 

- ідентифікація місця оборотних активів в структурі капіталу 

сільськогосподарського підприємства на основі визначення характеристик їх 

елементів; 

- типологія факторів впливу на функціонування оборотних активів 

сільськогосподарських підприємств, що передбачає їх поділ на групи за рівнем 

значущості та забезпечує більш ефективний контроль їх стану; 

- система критеріальних ознак прийняття рішень в менеджменті 

оборотних активів сільськогосподарських підприємств на основі дотримання 

фінансової рівноваги між власними оборотними коштами і поточними 

фінансовими потребами. 

4. Практичне значення та достовірність одержаних результатів.  

Отримані результати дослідження Г.О. Нагаєвої мають практичне 

значення, яке полягає у можливості використання теоретико-методичних 

розробок та практичних рекомендацій щодо управління оборотними активами 

сільськогосподарських підприємств органами влади різних рівнів при розробці 

державних і галузевих стратегічних програмних документів, у діяльності 

підприємств і організацій агропродовольчої сфери, у процесі підготовки 

фахівців. Ступінь практичного впровадження результатів дослідження 

підтверджено відповідними документами. 

5. Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату.  

Дисертація Нагаєвої Г.О. «Управління ефективністю функціонування 

оборотних активів сільськогосподарських підприємств» складається зі вступу, 



трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Дисертація містить 195 сторінок, в тому числі основний текст 

викладений на 180 сторінках.  

У першому розділі визначено економічну сутність та функціональну 

роль оборотних активів в капіталі, господарській діяльності та підвищенні 

ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств, 

обґрунтовано принципи організації управління оборотними активами, їх 

класифікацію та типологію, а також методичні засади оцінювання 

ефективності використання оборотних активів сільськогосподарських 

підприємств.  

В другому розділі розглянуто склад, структуру та критерії раціонального 

використання оборотних активів сільськогосподарських підприємств, 

визначено особливості фінансування оборотних активів в контексті 

забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства, 

обґрунтовано організаційно-економічну модель оцінки використання 

оборотних активів сільськогосподарських підприємств за експертним методом.  

В третьому розділі виконано ідентифікацію особливостей 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері 

функціонування оборотних активів сільськогосподарських підприємств, 

обґрунтовано склад та структуру показників ефективності політики 

фінансування оборотних активів сільськогосподарських підприємств, 

визначено напрями та шляхи підвищення ефективності використання 

оборотних активів сільськогосподарських підприємств.  

Дисертація за змістом відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Обсяг та оформлення дисертації є такими, що відповідають вимогам МОН 

України. 

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях.  

Автореферат відповідає змісту дисертації, в публікаціях досить повно 



викладені і відображені основні положення і результати дослідження.  

Основні результати дисертації висвітлено в 32 наукових працях, з них 

31 одноосібна, у тому числі 2 колективні монографії, 13 статей у фахових 

наукових виданнях, 1 стаття у закордонному виданні та 16 публікацій у 

матеріалах наукових конференцій. 

7. Дискусійні положення та зауваження і побажання.  

Не дивлячись на достатньо високий науковий рівень підготовки 

дисертаційної роботи, необхідно звернути увагу на наявні в ній окремі 

недоліки та дискусійні положення. Зокрема: 

1. Автор не наводить чіткого визначення дефініції «система управління», 

розглядаючи її лише в контексті конкретних управлінських процедур стосовно 

складу та структури оборотних активів, а також безвідносно до системи 

менеджменту підприємства, в цілому. 

2. В авторському формулюванні об'єкта дослідження необхідно було 

акцентувати увагу на питаннях ефективності, а не обмежуватися в цілому 

функціонуванням оборотних активів сільськогосподарських підприємств з 

огляду на обрану тему дисертації. 

3. При розгляді питань раціональності управління оборотними активами 

сільськогосподарського підприємства у підрозділі 3.1 доцільним було б більш 

чітко визначити критерії раціональності. 

4. Авторська градація політики управління оборотними активами 

сільськогосподарського підприємства, представлена на рис. 3.1 дисертації, яка 

передбачає виділення агресивного, консервативного та компромісного типів 

вказаної політики, мала б бути розширена та доповнена з огляду на галузеву 

специфіку та особливості товарної спеціалізації сільськогосподарських 

підприємств. 

5. При формуванні архітектоніки системи управління оборотними 

активами автору слід було більше уваги приділити питанням організації 

контролінгу, як цілісного комплексу заходів впливу менеджменту 

підприємства на стан керованої системи. 




