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ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Матвєєва Павла Миколайовича 
на тему «Механізми економічного відтворення ресурсного потенціалу 
аграрних підприємств: теорія, методологія, практика», представленої 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) 

Актуальність теми дисертаційної роботи. Розвиток ринкової 

економіки України залежить від рівня розвитку вітчизняних підприємств. В 

сучасних умовах, для того, щоб підприємство змогло зберегти 

конкурентоспроможність, воно має вирішити широке коло питань, 

обумовлених фінансово-економічним, соціально-екологічним та 

геополітичним впливом. Одночасно у підприємство має бути наявна певна 

сукупність властивостей, які надають йому стійкість. Такі можливості 

забезпечує потенціал підприємства. Відсутність єдності в теоретичному 

обґрунтовуванні структури потенціалу підприємств; груп чинників впливу на 

нього; методики діагностики стану потенціалу, оцінки структурних 

елементів, способів організаційного забезпечення процесу розвитку 

потенціалу обумовлює важливість та актуальність дослідження. Проблема 

формування і розвитку потенціалу підприємств є актуальною для 

вітчизняних аграрних підприємств, зокрема, та агропромислових 

підприємств. Слід зазначити, що наразі підприємства агропромислового 

виробництва є ключовою групою суб'єктів формування експортного 

потенціалу національної економіки, а отже здійснюють вплив на 

інтенсивність процесів міжнародної економічної інтеграції, в тому числі, і 

європейської. В цьому контексті вирішення проблеми пошуку і розробки 

сучасних підходів до розвитку виробничого потенціалу аграрних та 

агропромислових підприємств вимагає наукового пророблення низки 

теоретичних, методологічних і практичних питань відтворення виробничого 

потенціалу вказаних підприємств та управління ним. Тому вибір автором 
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теми та конкретизація напряму дослідження, представленого в дисертаційній 

роботі, є актуальним та своєчасним. 

Дисертаційна робота виконана згідно із тематикою науково-дослідних 

робіт Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка. У межах досліджень за темою 

«Організаційно-економічні та технологічні засади підвищення ефективності 

виробництва і реалізації продукції в умовах формування інноваційної моделі 

розвитку агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 

011Ш005203, 2011-2015 рр.) запропоновано структуру організаційного 

механізму управління виробничим потенціалом підприємств 

агропромислового виробництва. 

Наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації, 

обгрунтованість її положень та висновків. Головна мета дисертаційної 

роботи полягає у теоретико-методологічному та практичному обґрунтуванні 

особливостей відтворення виробничого потенціалу аграрних підприємств та 

управління ним. Наукова новизна основних результатів дисертаційної роботи 

полягає у виконаних вперше: - обґрунтовано концептуальні засади 

формування та функціонування механізму відтворення ресурсного 

потенціалу аграрного підприємства та відповідного механізму управління на 

основі ідентифікації потенціалу, як сукупності можливостей зростання та 

об'єкту відтворення, а також його відношення до стадій відтворювального 

процесу, з подальшим виокремленням механізмів впливу регульованих та 

нерегульованих факторів на процеси зростання та мобілізації ресурсного 

потенціалу, ознак відновлюваності ресурсів та впливу зовнішніх та 

внутрішніх умов їх акумулювання та використання у виробничо-

комерційному процесі; ідентифіковано методологічні підходи до оцінювання 

ресурсного потенціалу аграрного підприємства та управління його 

відтворенням на основі визначення елементів та компонент ресурсного 

потенціалу, точок економічного зростання підприємств, класифікації 

чинників змін та структури потенціалу з обґрунтуванням на цій основі 



методичних засад оцінювання рівня розвитку ресурсного потенціалу; 

обґрунтовано типологію механізмів економічного відтворення ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств на основі ідентифікації механізму 

економічного відтворення потенціалу та механізму управління ним з 

визначенням на цій основі архітектоніки вказаних механізмів, яка 

формується в процесі інтеграції механізму відтворення та системи 

менеджменту підприємства, результатом чого є оформлення відповідного 

механізму управління потенціалом; 

В цілому, автором вирішено всі поставлені завдання для досягнення 

головної мети дисертаційного дослідження. Теоретико-методологічною основою 

дисертаційної роботи є загальнонаукові і спеціальні методи досліджень, що 

ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської, економічної і 

спорідненої з ними наук. Теоретичною базою проведення дослідження є праці 

провідних вітчизняних і зарубіжних учених з питань формування і розвитку 

потенціалу підприємств в сучасних умовах. Джерелами інформації є нормативні 

матеріали законодавчої та виконавчої влади; дані Державної служби 

статистики України; роботи провідних українських та зарубіжних учених; 

інформація про діяльність підприємств; періодичні наукові видання. 

Практична цінність дисертаційної роботи. Розроблені в 

дисертаційної роботі підходи, способи та одержані результати являють 

собою концептуальну основу розвитку виробничого потенціалу аграрних та 

агропромислових підприємств, управління нею в контексті підвищення 

економічної ефективності їх діяльності та нормалізації відтворення. 

Розроблені теоретичні та методологічні положення логічно доведені до рівня 

конкретних пропозицій, придатних для впровадження в практику управління 

підприємствами. 

Результати дослідження використовуються у практичній діяльності 

підприємств, що підтверджується відповідними документами. Окремі 

результати дисертаційної роботи мають теоретичне значення і 

використаються у діяльності державних установ та в навчальному процесі 

вищих навчальних закладів. 
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Основні результати дослідження, висновки та пропозиції доповідалися 

й отримали схвалення на наукових конференціях різного рівня. 

Повнота викладення здобувачем основних результатів 

дисертаційної роботи в публікаціях. Основні наукові результати 

дисертаційної роботи опубліковані автором у формі наукових монографій, 

статей у наукових фахових виданнях. 

Результати дисертації відображені у 32 наукових публікаціях (31 

одноосібній), в тому числі: 1 одноосібній монографії, 20 статтях у наукових 

фахових виданнях, 5 статтях у зарубіжних наукових періодичних виданнях. 

Загальний обсяг наукових праць складає 38,3 друк. арк. Кількість та обсяг 

наукових робіт задовольняє нормативні вимоги до оприлюднення результатів 

дослідження, представленого в докторській дисертації. Публікації, в цілому, 

відображають зміст та сутність винесених на захист наукових положень. 

Оцінка мови та оформлення дисертації та автореферату. 

Дисертаційна робота викладено логічно, чітко, послідовно. Роботі властива 

цілісність, смислова завершеність. Дисертаційна робота написана 

українською мовою. Мова і стиль дисертаційної роботи відповідають 

нормативним вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук. Викладення матеріалів дисертаційної роботи відповідає 

вимогам наукового стилю та стандарту з оформлення наукової та науково-

технічної документації. Автореферат відображає зміст дисертації та її 

висновки. Автореферат не містить даних, що відсутні у дисертаційній роботі. 

Зауваження до дисертаційної роботи. Ознайомившись з 

дисертаційною роботою Матвєєва Павла Миколайовича і зробивши 

позитивний висновок про її актуальність, значущість, обґрунтованість 

теоретичних і практичних положень і висновків, слід визначити, що 

дисертаційна робота містить дискусійні положення, які викликають певні 

зауваження: 
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1. Автору слід було б більш чітко окреслити взаємозв'язок ресурсного 

потенціалу підприємства та його конкурентоспроможності, адже саме 

базуючись на можливостях мобілізації ресурсів виробництва формуються 

конкурентні переваги, наявність яких визначає ефективність основної 

діяльності підприємства, напрями його розвитку та, відповідно, особливості 

протікання відтворювального процесу. 

2. В роботі недостатньо уваги приділено питанням підвищення 

стійкості ресурсного потенціалу аграрних підприємств, як об'єкта управління 

та відтворення. 

3. В структурі організаційних заходів формування ресурсного 

потенціалу підприємств не надано уваги дослідженню питань розробки 

інструментарію ухвалення управлінських рішень в забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємств на основі шкали залежності від рівня 

ризику, який виникає при здійсненні інформаційної підтримки ухвалення 

розроблених рішень. 

4. Було б доцільним навести розробку алгоритму розрахунку 

інтегрального показника внеску кожного з елементів ресурсного потенціалу в 

структуру економічної ефективності і результативності заходів для 

визначення підсумкового інтегрального економічного ефекту у вартісному 

еквіваленті з метою доцільності визначення ефективності заходів з 

нарощування ресурсного потенціалу. 

5. Поряд з дослідженням забезпечення внутрішнього ринку сировиною 

і продукцією підприємств аграрної сфери не достатньо розглянуті питання 

розвитку та регулювання зовнішньоекономічних аспектів діяльності, 

експортного потенціалу та можливостей аграрних підприємств. 

6.Поза увагою автора залишилися питання побудови інтеграційних 

механізмів та інструментів розвитку ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств, які на сьогоднішній день є найбільш ефективними, дієздатними 

та широко використовуваними. 

7. Доцільним було б більш чітко формалізувати процедури інтеграції 

механізму управління ресурсним потенціалом підприємства в його 

менеджмент. 



Відзначені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертації. 

Загальний висновок по дисертації. Дисертаційна робота 

П.М. Матвєєва є завершеним науковим дослідженням, містить наукові 

положення та науково обґрунтовані результати з теоретико-методологічного 

обґрунтування та практичної реалізації механізмів управління розвитком 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств в контексті нормалізації 

відтворювальних процесів. 
Тема та зміст дослідження, а також отримані автором його результати 

відповідають паспорту спеціальності 08.00.04 - економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи створюють 

приріст наукових знань, характеризуються науковою новизною та 

практичною цінністю. Результати дослідження достатнім чином 

впроваджені, апробовані та оприлюднені у відкритому друку. 

Позитивно оцінюючи в цілому проведене дисертантом дослідження 

вважаю, що дисертаційна робота на тему «Механізми економічного 

відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств: теорія, 

методологія, практика» за змістом, рівнем теоретичної обґрунтованості і 

практичної спрямованості висновків і розробок відповідає вимогам п. 9, 10 та 

12 діючого «Порядку присудження наукових ступенів», а її автор - Матвєєв 

Павло Миколайович - заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Офіційний опонент: 

доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри економіки 

та підприємництва Сумського 

національного аграрного університету С.І. Тере 

Засвідчую: 
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