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1. Актуальність теми дослідження  

 

Україна має довготривалі традиції ведення сільськогосподарської 

діяльності, а за останні декілька десятирічь закріпила за собою місце на 

світовому ринку як провідного постачальника аграрної продукції, насамперед, 

соняшнику, соняшникової олії, пшениці та кукурудзи. Паралельно активно 

розвивається в Україні вирощування нішових культур та органічне 

землеробство. Високі темпи зростання цих ринків як у світовому масштабі, так 

і на Україні дозволяють розглядати їх як одних з найперспективніших. 

Класичне протиріччя існування соціально-економічних систем щодо 

обмежених ресурсів і необмежених потреб обумовлює важливість подальшого 

наукового пошуку найбільш ефективних методів і шляхів формування, 

використання, відтворення і примноження ресурсного потенціалу. 

Превалювання рослинництва в структурі виробництва товарної продукції 

сільського господарства свідчить про значне навантаження на існуючий 

природний потенціал, в першу чергу, надмірне використання земельних 

ресурсів. Це обумовлює потребу пошуку виваженої стратегії управління 

ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу, яка дозволяла б 

поєднувати процеси накопичення та відтворення елементів ресурсного 

потенціалу із інноваційними сучасними технологіями його використання для 

забезпечення постійно зростаючих потреб внутрішнього і зовнішнього ринків. 

Багатокомпонентність ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу 

ускладнює розробку систем і механізмів управління ним, що обґрунтовує 

доцільність вдосконалення існуючого науково-методологічного і методичного 

інструментарію та формування практичних рекомендацій. Традиційна 

продуктова спеціалізація діяльності суб’єктів аграрного бізнесу визначає 

специфіку управління ресурсним потенціалом для різних сегментів ринку, що 

вимагає пошуку найкращих технологічних режимів для вирощування культур, 

які сприяють відтворенню та примноженню компонентів ресурсного 



потенціалу. З огляду на вище зазначене тематика дисертаційної роботи є 

актуальною. 

 

2. Ступінь наукової розробленості проблеми.  

 

Дисертаційна робота виконана в межах комплексної науково-дослідної 

роботи Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка згідно з темами «Механізми підвищення 

конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-

технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер 

державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.) та «Системи управління 

конкурентоспроможністю аграрної продукції в умовах глобалізації аграрних 

ринків» (номер державної реєстрації 0119U001387, 2019-2021 рр.), де автором 

запропоновано механізму управління ресурсним потенціалом суб’єктів 

аграрного бізнесу, здійснено оцінювання рівня ефективності використання 

ресурсного потенціалу на досліджуваних сільськогосподарських 

підприємствах, надано методичний підхід обґрунтування вибору стратегії 

управління ресурсним потенціалом. 

 

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій̆.  

  

Наукові положення та висновки дослідження Макєєва Олександра 

Олексійовича засновані на ґрунтовному аналізі підходів до управління 

ресурсним потенціалом суб’єктів агарного бізнесу. Основні положення 

дисертації, які містять наукову новизну, ґрунтуються на результатах 

узагальнення сучасних фундаментальних досліджень вітчизняних та 

зарубіжних вчених, нормативно-правових актів України тощо.  

У роботі дисертантом вдало поєднано традиційні і сучасні методи 

дослідження з використанням інструментів економіко-математичного 

моделювання, що підтверджує обґрунтованість та достовірність отриманих 

наукових положень, висновків і рекомендацій. Зокрема, використано наступні 

методи дослідження: діалектичний; теоретичне узагальнення, аналіз і синтез; 

декомпозиція; таксономічний аналіз; метод аналізу ієрархій; кореляційно-

регресійний аналіз; метод формалізації. 

На позитивну оцінку заслуговує використання автором широкої 

інформаційно-фактологічної бази дослідження: звітно-аналітичної інформації 

Державної служби статистики України; даних Світового банку; аналітичних 

оглядів міжнародних рейтингових агенцій; первинної документації та 

інформації з офіційних інтернет-ресурсів підприємств. Використання 



програмного забезпечення STATISTICA 8 для побудови кореляційно-

регресійний залежностей рівня урожайності розглянутих культур від питомих 

витрат ресурсів підтверджує емпіричну обґрунтованість отриманих 

результатів дослідження та достовірність здійснених висновків і дозволяє 

розробляти обґрунтовані рекомендації для суб’єктів аграрного бізнесу щодо 

вибору найкращого технологічного режиму вирощування множини культур. 

Результати застосування програми MS Excel при побудові трендів розвитку 

світових ринків пшениці, кукурудзи та ячменю наочно ілюструє один з 

критеріїв обґрунтування вибору стратегії управління ресурсним потенціалом 

для суб’єкта аграрного бізнесу. 

 

4. Повнота викладення основних результатів в опублікованих 

наукових працях. 

 

Основні положення дисертаційної роботи Макєєва Олександра 

Олексійовича достатньо висвітлені в опублікованих за темою дисертації: 10 

наукових праць (8 одноосібних) загальним обсягом 5,2 друк. арк., в тому числі: 

5 наукових статей у вітчизняних фахових виданнях з економіки; 1 у 

зарубіжному нанковому періодичному вивчанні, 4 публікації в матеріалах 

конференцій. 

Автореферат дисертаційної роботи відповідає вимогам Міністерства 

освіти і науки України та повною мірою відображає її основні положення.  

В опублікованих наукових працях розкривається сутність і зміст 

положень, задекларованих дисертантом як таких, що містять елементи 

наукової новизни. Характер видань і зміст опублікованих наукових праць 

відповідають вимогам МОН України щодо повноти висвітлення отриманих 

результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності).  

Слід відмітити, що дисертаційна робота відзначається логічністю, 

завершеністю, обґрунтованістю наукових положень та висновків. Вона 

містить достатню кількість рисунків та таблиць, що подано як безпосередньо 

в основній частині дисертації, так і винесено в додатки.  

 

  



5. Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.  

 

Узагальнюючі основні висновки і результати дисертаційного 

дослідження, а також особистий внесок дисертанта у вирішення обраного 

наукового завдання щодо вдосконалення управління ресурсним потенціалом 

суб’єктів агарного бізнесу, можна зазначити, що наукову новизну становлять 

такі положення дослідження.  

Вперше обґрунтовано концептуальні засади формування, 

функціонування та розвитку механізму управління ресурсним потенціалом 

суб’єктів аграрного бізнесу. Автором запропоновано механізм управління 

ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу, структура якого об’єднує 

методологічний блок, інструментальний блок і функціональний. 

Методологічний блок об’єднує множину стратегій, методів, принципів і цілей, 

інструментальний блок передбачає реалізацію заходів вдосконалення та 

інтеграційних заходів в розрізі ієрархії, структури, процесів і культури, а 

функціональний блок передбачає реалізацію функцій управління на 

тактичному, стратегічному і оперативному рівні відносно множини 

виокремлених типів ресурсів.  

Удосконалено структуру зовнішнього середовища функціонування 

суб’єктів аграрного бізнесу, в основу якої покладено концепцію управління 

ланцюгами доданої вартості. На відміну від подібних досліджень, автором 

декомпоновано даний ланцюг на фокусний елемент, представлений 

безпосередньо суб’єктом аграрного бізнесу; попередні види діяльності у 

вигляді вхідних потоків (сільськогосподарське машинобудування, хімічна 

промисловість, біохімія тощо); послідуючі види діяльності, представлені 

легкою і харчовою промисловістю. Такий підхід до детермінації структури 

зовнішнього середовища дозволив автору визначити зони зростання 

ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу.  

Удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня ефективності 

використання ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу. 

Запропонований методичний підхід ґрунтується на паралельному оцінюванні 

показників прибутковості застосовуваних ресурсів (прибутковість основного 

капіталу обігового капіталу і землі) і продуктивності спожитих ресурсів 

(матеріаловіддача, фондовіддача, працевіддача, землевіддача, віддача з 

підприємницьких здібностей). Узагальнені коефіцієнти за запропонованими 

показниками розраховані з використанням таксономічного аналізу, на основі 

яких побудовано матрицю розміщення досліджуваних суб’єктів аграрного 

бізнесу і надано їм якісну характеристику.  



Вдосконалено методичне забезпечення вибору технологічного режиму 

використання ресурсного потенціалу суб’єкта аграрного бізнесу у 

продуктовому розрізі. Автором здійснено аналіз питомих витрат ресурсів на 

вирощування розглянутих культур, побудована залежності впливу 

розглянутих витрат на рівень урожайності, що виступило інформаційною 

базою обґрунтування вибору технологічного режиму.  

Дістало подальшого розвитку розуміння ресурсного потенціалу 

суб’єктів аграрного бізнесу із еколого-соціальною орієнтацією його 

формування та використання, що дозволяє забезпечувати підвищення 

ефективності його залучення до виробничої діяльності, досягнення 

стратегічних цілей розвитку сільськогосподарських товаровиробників в 

рамках політики ресурсозбереження, що сприяє досягненню цілей сталого та 

інклюзивненого розвитку сільських територій.  

Дістало подальшого розвитку обґрунтування найбільшої відповідності 

умовам глобальної конкуренції стратегії подовження внутрішньо-

господарського ланцюга доданої вартості, для реалізації якої автором 

обґрунтовано доцільність створення вертикально інтегрованих структур. Це 

дозволяє усунути вплив цінового диспаритету на різних рівнях процесу 

доведення продукції до кінцевого споживача, гармонізувати рух матеріальних 

потоків в рамках логістичних процесів і підвищити рівень ефективності 

розподілу інвестиційних ресурсів.  

Дістала подальшого розвитку процедура вибору стратегії управління 

ресурсним потенціалом. Автором обґрунтовані ключові стратегії управління 

ресурсним потенціалом: лідерства за витратами; обслуговування нішових 

ринків; диференціації на локальних ринках; горизонтальної кооперації; 

диверсифікованого виробництва; вертикальної інтеграції. Інструментарієм 

відбору запропоновано використовувати аналіз ієрархій, де критеріями 

виступають такі: рівень сприятливості впливу глобалізаційних трендів, 

чинників зовнішнього середовища, міри впливу ризиків і розрахованих 

значень коефіцієнтів використання ресурсного потенціалу за продуктивністю 

спожитих ресурсів і прибутковістю застосованих. Особливої уваги вартує 

уточнення конкретних критеріїв і стратегій для обраних суб’єктів аграрного 

бізнесу, що підтверджує доцільність застосування даного інструментарію в 

практичній діяльності. 

Дістало подальшого розвитку методичне забезпечення впровадження 

агроновацій у діяльність суб’єктів аграрного бізнесу на основі імплементації 

інструментарію проектного підходу. Автором розглянуто особливості 

використання основних методів управління проектами для реалізації 



інноваційних проектів в діяльності суб’єктів аграрного бізнесу, що забезпечує 

підвищення ефективності їх провадження. 

 

6. Теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної 

роботи.  

 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні та методичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня 

конкретних методичних рекомендацій щодо впровадження механізмів і 

систем вдосконалення управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного 

бізнесу.  

Результати дослідження використовуються у практичній діяльності 

Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної 

адміністрації (довідка № 03-05-07/162 від 11.02.2020 р.), ТОВ «Відродження» 

Харківського району Харківської області (довідка № 018 від 17.01.2020 р.), 

ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» Зміївського району Харківської області 

(довідка № 123 від 23.03.2020 р.) і в навчальному процесі Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка (довідка № 05-106 від 18.03.2020 р.). 

 

7. Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи.  

 

Даючи позитивну оцінку науковим здобуткам дисертанта, слід 

виокремити певні дискусійні положення, що мають місце в дисертаційній 

роботі:  

1.  У дослідженні науково-теоретичного змісту ресурсного потенціалу 

суб’єктів аграрного бізнесу в контексті інклюзивного та сталого розвитку 

акцентовано увагу на соціальному та екологічному аспектах даного поняття. 

Такий підхід безперечно відповідає сучасним тенденціям в відображає 

специфічні особливості предмета дослідження, проте бажано було б 

доповнити теоретичне обґрунтування статистичною інформацію з графічними 

ілюстраціями, що б дозволило підвищити загальний рівень науковості роботи. 

2. Автор цілком закономірно зупиняється на питаннях розвитку 

Європейського Союзу як ключового інтеграційного об’єднання, що на 

довгострокову перспективу сформувало рамкові принципи соціально-

економічних перетворень в Україні. Розглянуто актуальний стан ЄС, який 

характеризується як криза, досліджено її причини та можливі варіанти виходу 

на траєкторію гармонізації інтересів країн-учасниць. Однак, наслідки 



переформатизації Європейського Союзу для України визначено надто 

схематично, в занадто загальному вигляді. 

3. Цікавим є підхід автора щодо структурування зовнішнього 

середовища аграрного бізнесу на три складові – попередні галузі, фокусна 

група (аграрний сектор), послідуючі галузі. Аналіз попередніх видів діяльності 

концентрується на дослідженні сфер сільськогосподарського 

машинобудування, хімічної промисловості, біохімії. Вважаємо, що доцільним 

було б розкрити ідею щодо імпортозалежності аграрних підприємств у вище 

перерахованих елементах ланцюга доданої вартості, шляхом формулювання 

пропозицій розвитку конкурентоспроможного національного сегменту 

попередніх видів діяльності. 

4. В розділі 1.2. дисертаційного дослідження достатньо детально 

розкрито структуру факторів, що є визначальними в процесах трансформації 

глобального економічного простору. При цьому, подальшого поглиблення, на 

наш погляд, потребує конкретизація їх впливу на стан та перспективи розвитку 

аграрного сектору в Україні в рамках загальносвітових світогосподарських 

зв’язків.  

5. В результаті проведеного аналізу рівня ефективності використання 

ресурсного потенціалу для 427 суб’єктів аграрного бізнесу було надано якісну 

оцінку даного процесу. Варто було б більш детально надати рекомендації для 

суб’єктів аграрного бізнесу різних сегментів сформованої автором матриці.  

6. В ході оцінювання рівня ефективності використання елементів 

ресурсного потенціалу у продуктовому розрізі автором надано формули 

залежностей урожайності окремих культур від типів питомих витрат на 1 га 

прощі. Варто було б в роботі обґрунтувати доцільність вибору саме цих типів 

залежностей шляхом зіставлення з іншими. 

Зауважимо, що визначені рекомендації та дискусійні положення не 

применшують високий науково-теоретичний та прикладний рівень 

проведеного дисертантом дослідження.  

 

8. Загальна оцінка дисертації та її відповідність встановленим 

вимогам Міністерства освіти і науки України.  

 

Дисертація Макєєва Олександра Олексійовича на тему «Управління 

ресурсним потенціалом суб'єктів аграрного бізнесу», подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) є 

самостійним, логічним, цілісним, завершеним науковим дослідженням у 

межах поставлених завдань. Представлені в роботі наукові положення та  



 

 
 


