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Актуальність теми дисертаційної роботи. В сучасних умовах 

трансформаційних змін, які характеризуються динамічними перетвореннями 

базису економічних відносин, об’єктивно виникає необхідність пошуку 

дієвих механізмів гармонізації таких відносин. Метою зазначеного є 

підвищення рівня конкурентоспроможності і виробництва, і продукції, і 

національної економіки в цілому. У контексті розвитку економічних 

відносин між суб’єктами агропродовольчого сектору економіки ключовим є 

забезпечення продовольчої безпеки країни. Отже, пріоритетного значення у 

вирішенні зазначених завдань набувають сільськогосподарські підприємства, 

зокрема виробники продукції тваринництва, ступінь розвитку яких багато в 

чому визначає ключові параметри продовольчої, соціально-економічної та 

екологічної безпеки країни. 

Сучасна економічна наука орієнтована на пошук більш ефективних 

форм і методів господарювання. Доведено, що ключовою домінантою 

ефективного господарювання в умовах ринкових відносин є засади 

інклюзивного розвитку як сучасної платформи сталого зростання економіки. 

Сталий розвиток суб’єктів агропродовольчого ринку, зокрема підприємств-

виробників продукції тваринництва, є стратегічним пріоритетом державного 

управління з урахуванням сучасного економічного і соціального векторів 

розвитку країни. Складність, багаторівневість та трансформаційність 
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економічних відносин між суб’єктами зазначеного ринку, зокрема ринку 

продукції тваринництва, вимагають вирішення багатоаспектних проблем 

гармонізації таких відносин. Тому вибір автором теми дослідження та 

конкретизація його напряму, представленого в дисертаційній роботі, є 

актуальним та своєчасним.  

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових 

досліджень Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка.  В межах теми «Механізми підвищення 

конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-

технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер 

державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.) автором проаналізовано 

стан та тенденції розвитку підприємств-виробників галузі тваринництва та 

розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення механізмів 

гармонізації економічних відносин сільськогосподарських підприємств з 

іншими суб’єктами ринку продукції тваринництва. 

Наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації, 

обґрунтованість її положень та висновків. Головна мета виконання 

наукового дослідження полягає у обґрунтуванні теоретико-методологічних 

засад і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів 

гармонізації економічних відносин сільськогосподарських підприємств із 

іншими суб’єктами ринку продукції тваринництва.  

Наукова новизна основних результатів дисертаційної роботи полягає у 

виконаних вперше: обґрунтовано концептуальні засади удосконалення 

механізмів гармонізації економічних відносин сільськогосподарських 

підприємств з іншими суб’єктами ринку продукції тваринництва на основі 

ідентифікації визначальних ознак гармонії в економіці, принципів 

оцінювання рівня гармонізації, організації змін у компонентах її механізмів, 

що сприятиме забезпеченню сталого інклюзивного розвитку всіх учасників 

ринку; ідентифіковано трикомпонентну систему критеріїв та показників 

оцінки ступеня гармонійності економічних відносин сільськогосподарських 
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підприємств з суб’єктами ринку продукції тваринництва, перший компонент 

якої відображає злагодженість та координованість відносин між системою 

(національною економікою) та підсистемою (підприємствами-учасниками 

ринку продукції тваринництва), другий – узгодженість та збалансованість 

відносин між суб’єктами цінового агропродовольчого ланцюга, третій – 

стійкість, пропорційність та впорядкованість економічних відносин між 

сільськогосподарськими підприємствами-учасниками ринку продукції 

тваринництва; обґрунтовано теоретичні положення трансмісії ціни в ланцюгу 

руху тваринницької продукції від сільгоспвиробників до кінцевих 

споживачів як складової механізмів гармонізації економічних відносин 

сільськогосподарських підприємств з іншими суб’єктами ринку 

тваринницької продукції. 

В цілому, автором роботи вирішено усі поставлені завдання для 

досягнення головної мети дисертаційного дослідження. Теоретико-

методологічною основою дисертаційної роботи стало використання таких 

загальнонаукових методів, як аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, 

індукція, дедукція; методів емпіричного пізнання, спостереження, 

порівняння, вимірювання, та статистичні методи. Також використано 

системний та структурно-функціональний аналіз; факторний аналіз та 

економетричні методи аналізу. 

Практична цінність дисертаційної роботи. Розроблені в 

дисертаційної роботі підходи, способи та одержані результати являють 

собою концептуальну основу гармонізації економічних відносин 

сільськогосподарських підприємств із іншими суб’єктами ринку продукції 

тваринництва. Розроблені теоретичні та методологічні положення логічно 

доведені до рівня конкретних пропозицій, придатних для впровадження у 

практику управління обраними підприємствами. 

Результати дослідження використовуються у практичній діяльності 

підприємств, що підтверджується відповідними документами. Окремі 

результати дисертаційної роботи мають теоретичне значення і 
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використаються у діяльності державних установ та у навчальному процесі 

вищого навчального закладу. 

Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

конгресах, симпозіумах та отримали схвалення, 

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. Так, автором опубліковано 41 наукову 

працю, із них: 1 одноосібна монографія; 3 розділи у 3 колективних 

монографіях (з яких 2 розділи іноземною мовою); 20 статей у наукових 

фахових виданнях України; 6 статей у зарубіжних виданнях та виданнях, 

внесених до міжнародних наукометричних баз (з яких 5 проіндексованих у 

базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus); 10 тез доповідей на 

науково-практичних конференціях; 1 публікація в інших наукових виданнях. 

Загальний обсяг публікацій, які належать особисто здобувачеві, становить 

27,8 ум. 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. 

Дисертаційне дослідження викладено логічно, чітко, послідовно. Робота 

написана українською мовою, їй властиві цілісність та смислова 

завершеність. Мова і стиль дисертаційної роботи відповідають нормативним 

вимогам до таких робіт 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 і не 

містить даних, що відсутні у дисертаційній роботі. 
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Зауваження до дисертаційної роботи. Ознайомившись з 

дисертаційною роботою Кравченко Ольги Михайлівни і зробивши 

позитивний висновок про її своєчасність, актуальність, значущість, 

обґрунтованість теоретичних і практичних положень та висновків, слід 

визначити, що дисертаційна робота містить дискусійні положення, які 

викликають певні зауваження: 

1. Автору слід було б більш чітко окреслити питання інноваційного 

розвитку сільськогосподарських підприємств-виробників продукції 

тваринництва, адже саме цілісна система інноваційного розвитку таких 

підприємств, якій властиві і здатність до самовідновлення, і адаптація до змін 

зовнішнього середовища, і генерування науково-технічного прогресу, і яка 

підсилюється або гальмується під впливом відповідного реформування і 

державного регулювання. 

2. У роботі недостатньо уваги приділено такому механізму, як механізм 

ресурсно-фінансового забезпечення діяльності підприємств на основі 

управління внутрішніми операційними, інвестиційними і фінансовими 

потоками та координації їх з рухом зовнішніх потоків.  

3. У питаннях авторської моделі дієвих механізмів гармонізації 

економічних відносин між учасниками ринку продукції тваринництва не 

надано уваги розробки інструментарію їх імплементації в управління 

підприємствами. 

4. Поза увагою автора залишилося питання формування стратегії 

інноваційного розвитку агропродовольчих підприємств на основі 

конвергенції організаційно-економічних механізмів управління ресурсно-

фінансовими потоками. 

5. Було б доцільним розробити алгоритм розрахунку інтегрального 

показника рівня узгодженості економічних відносин між різногалузевими 

підприємствами ринку продукції тваринництва для визначення підсумкового 

інтегрального економічного ефекту у вартісному еквіваленті, що допоможе 
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визначитися із ефективністю імплементації механізмів гармонізації 

економічних відносин. 

6. Поряд з дослідженням продовольчого забезпечення внутрішнього 

ринку продукцією тваринництва не достатньо розглянуті питання розвитку та 

регулювання зовнішньоекономічних аспектів діяльності суб’єктів ринку та 

можливостей сільськогосподарських підприємств. 

7. Доцільним було б більш чітко формалізувати процедури інтеграції 

(горизонтальної та вертикальної) між учасниками ринку. 

8. Автору доцільно було б виділите певні етапи гармонізації 

економічних відносин, зазначити період імплементації механізмів 

гармонізації та прокласифікувати значну кількість факторів, які впливають на 

рівень гармонійності відносин між суб’єктами ринку продукції 

тваринництва. 

Відзначені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертаційної роботи Кравченко Ольги Михайлівни. 

 

Загальний висновок по дисертації. 

Дисертаційна робота Кравченко Ольги Михайлівни на тему 

«Механізми гармонізації економічних відносин сільськогосподарських 

підприємств з суб’єктами ринку продукції тваринництва» є завершеним 

науковим дослідженням, містить наукові положення та науково обґрунтовані 

результати.  

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. 
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