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ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертаційну роботу Котко Яни Миколаївни 
на тему: «Управління розвитком підприємств-виробників продукції 

рослинництва», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 

Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток економіки вимагає 
від аграрних підприємств адаптації до турбулентних умов з метою підвищення 
ефективності функціонування та разом з тим орієнтації на вирішення 
соціальних і екологічних проблем, що пов'язані із створенням сприятливих 
умов для проживання працівників та розвитку соціальної інфраструктури у 
населених пунктах. Наразі вітчизняних аграрні підприємства стикаються із 
необхідністю вирішувати кадрові питання у сільській місцевості, що 
характеризуються дефіцитом кваліфікованих кадрів та зайнятістю в інших 
сферах діяльності. З іншого боку, зменшується рівень зайнятості в тих 
населених пунктах, де працюють лише аграрні підприємства зернової та 
технічної спеціалізації, що не збільшує рівень зайнятості та приросту 
чисельності молоді. Функціонування аграрних підприємств рослинницького 
напряму, які вирощують високо-трудоємні сільськогосподарські культури, 
дозволяє суттєво вплинути на вирішення цих завдань, висока маржинальність 
продукції - забезпечити зростання економічних показників. Формування 
мотиваційного механізму створює базис управління соціально-економічним 
розвитком не лише для даних підприємств, а й для суб'єктів інфраструктури та 
вимагає підійти до вирішення завдання комплексно та узгодити дослідження у 
економічній, соціальній та екологічній площині. В даному контексті саме 
соціальна складова є найбільш складною і передбачає запровадження 
ефективних управлінських рішень для функціонування відповідних соціально-
економічних систем мікрорівня, що і обумовлює актуальність виконаного 
дисертаційного дослідження Котко Я.М. не викликає сумнівів. 

Дисертаційна робота виконана в межах плану наукових досліджень 
Харківського національного технічного університету сільського господарства 
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імені Петра Василенка за темами «Розвиток соціально-економічних систем в 
аграрному бізнесі в умовах турбулентності економіки та інтеграційних 
відносин» (номер державної реєстрації 0116Ш05203, 2016-2021 рр.). Роль 
автора у виконанні даних досліджень полягає в обґрунтуванні теоретико-
методичних і практичних засад управління соціально-економічним розвитком 
суб'єктів аграрного підприємництва, що спеціалізуються на продукції 
овочівництва та плодовоягідництва. 

Вказані обставини є свідченням високого ступеня актуальності обраної 
теми та конкретизації напряму дисертаційного дослідження Я.М. Котко 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, їх достовірність. Представлене дисертаційне дослідження є 
спробою поєднання, адаптації та переосмислення існуючих наукових підходів 
щодо пояснення процесу удосконалення механізму управління розвитку 
підприємств - виробників продукції рослинництва, а також пошуку шляхів 
підвищення ефективності соціально - економічного розвитку. Якісний аналіз 
дисертації свідчить, що здобувачем виконане вивчення теоретичного базису 
розв'язання наукового завдання формування та функціонування механізмів 
удосконалення розвитку підприємств - виробників продукції рослинництва в 
контексті врахування особливостей функціонування та розвитку внутрішнього 
та зовнішнього середовища підприємства. 

Список використаних джерел налічує 170 найменувань, серед яких праці 
провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців з економічної теорії, 
підприємництва, маркетингу, економіки, нормативні, законодавчі та аналітичні 
матеріали. 

Виклад матеріалів та результатів дисертаційного дослідження є логічним 
та послідовним. Заслуговує схвалення вдалий вибір методів та інструментів 
наукового дослідження для вирішення поставлених завдань та досягнення мети. 
Зміст дисертації відповідає її темі. Розроблені автором рекомендації пройшли 
виробничу апробацію, що підтверджено відповідними документами. 

Можна стверджувати, що висновки, пропозиції та рекомендації 
дисертанта є достатньою мірою обґрунтованими і достовірними. 

Ступінь новизни наукових положень. 
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Наукова новизна дисертаційної роботи Котко ЯМ. полягає у 

обґрунтуванні теоретичних, методичних і практичних засад управління 
соціально-економічним розвитком підприємств галузі рослинництва, які, 
зокрема, спеціалізуються на вирощуванні високотрудоємних 
сільськогосподарських культур. 

До основних результатів дослідження, що відображають його наукову 
новизну належать такі: 

вперше було обґрунтовано концептуальні засади формування та 
забезпечення управління соціально-економічним розвитком аграрних 
підприємств, які передбачають створення умов та використання потенційних 
можливостей запровадження в їх структурі орієнтованої на підвищення 
ефективності діяльності соціально-економічної системи мотиваційного 
механізму; 

удосконалено наукове тлумачення поняття «соціально-економічна 
система» та ідентифікація структурних особливостей соціально-економічних 
систем аграрних підприємств, яке ґрунтується на структурному поєднанні 
соціальної та економічної складових вказаних систем мікрорівня; 

удосконалено ідентифікацію взаємозалежності між основними 
соціальними та економічними показниками функціонування аграрних 
підприємств, зростанням добробуту їх працівників та розбудовою соціальної 
інфраструктури населених пунктів, що, на відміну від існуючих, передбачає 
оцінку співвідношення між використаними ресурсами на вирішення 
економічних проблем та ресурсами на реалізацію мотиваційного механізму, що 
дозволяє створити стійкі умови реалізації економічних і соціальних інтересів 
працівників; 

- удосконалено методичний підхід до визначення та обґрунтування 
складу показників оцінки соціально-економічної ефективності функціонування 
аграрних підприємств, що відрізняється використанням сукупності індикаторів 
економічної, соціальної та екологічної результативності, які враховують їх 
спеціалізацію; 

- удосконалені наукові підходи до формування механізму соціально-
економічного розвитку аграрних підприємств, що передбачає комплексне 
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формування товарної та кадрової політики, а також дозволяє вирішувати 
соціальні проблеми функціонування підприємств-товаровиробників; 

набуло подальшого розвитку тлумачення сутнісно-змістових 
характеристик управління соціально-економічним розвитком аграрних 
підприємств як систематичного, комплексного, безперевного, адаптаційного й 
інноваційного процесу, спрямованого на створення умов та використання 
потенційних можливостей для вирішення взаємопов'заних і взаємозалежних 
економічних, соціальних і екологічних завдань з метою досягнення 
довгострокових конкурентних переваг; 

набуло подальшого розвитку обґрунтування основних показників 
функціонування та реагування аграрних підприємств на зміни у побудові 
соціально-економічної системи, що на відміну від існуючих передбачають 
врахування параметрів економічної, соціальної та екологічної результативності 
при вирішені завдань кадрової та товарної політики. 

Ступінь оприлюднення результатів дисертації в наукових 
публікаціях. За темою дисертаційної роботи Котко Я.М. опубліковано 
17 наукових праць, серед яких: 1 розділ колективної монографії, 4 статті у 
наукових фахових виданнях України, 3 статті у зарубіжних наукових виданнях 
та виданнях, включених до вітчизняних та міжнародних наукометричних баз, 
9 публікацій в інших виданнях. 

Положення, що містяться в публікаціях за темою дисертаційного 
дослідження не містять протиріч з результатами його виконання та не 
викликають суттєвих заперечень. Аналіз змісту публікацій дозволяє 
стверджувати, що основні положення дисертаційної роботи достатньою мірою 
оприлюднені у відкритому друку. Діючі вимоги щодо необхідної кількості 
статей у наукових фахових виданнях дотримано. Зміст автореферату відповідає 
змісту дисертації. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 
Котко Я.М. на тему: «Управління розвитком підприємств - виробників 
продукції рослинництва» складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
додатків, списку використаних джерел. Основний зміст дисертації викладений 
на 192 сторінках друкованого тексту. 
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У першому розділі «Теоретичні засади формування і зміцнення розвитку 

підприємств-виробників продукції рослинництва» з 'ясовані теоретичні 
положення розвитку сільськогосподарських підприємств та його роль в 6 
підприємницькій діяльності; виявлено методи дослідження механізму реалізації 
ефективного та раціонального розвитку, завдяки залученню його принципів 
функціонування; охарактеризовані особливості формування доцільного рівня 
розвитку в умовах світової інтеграції. 

У другому розділі «Сучасний стан забезпечення розвитку підприємств -
виробників продукції рослинництва» здійснено оцінювання та аналізування 
рівня розвитку аграрного підприємства; проведено дослідження про стан 
системи управління чинниками впливу та їх наслідки на розвиток суб'єкта 
господарювання; проведено діагностику соціального та економічного стану 
діяльності підприємства в сфері, визначено індикатори формування 
сприятливих передумов впровадження заходів з підтримки та зміцнення 
власного рівня розвитку підприємства. 

У третьому розділі «Пріоритетні напрями зміцнення розвитку 
підприємств-виробників продукції рослинництва» відображено планування 
факторів зміцнення розвитку досліджуваних сільськогосподарських 
підприємств; сформовано механізм зміцнення розвитку підприємницької 
діяльності; виявлені та обґрунтовані елементи системи управління розвиток 
підприємств галузі. 

Дисертація Котко Я.М. на тему «Управління розвитком підприємств -
виробників продукції рослинництва» за обраним напрямом дослідження, його 
предметно-об'єктною сферою та змістом відповідає паспорту спеціальності 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності). Обсяг та оформлення дисертації є такими, що відповідають діючим 
вимогам до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Практична цінність результатів дослідження. Наукові, методичні та 
прикладні положення, викладені в дисертаційній роботі, отримані автором 
одноособово. Результати дисертаційного дослідження характеризуються 
практичною значущістю в контексті можливості їх застосування при розробці 
заходів соціально-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств 
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та виявлення і вирішення питань стосовно його поліпшення й зміцнення. 
Найважливіші твердження дисертаційної роботи мали підтвердження стосовно 
методичних рекомендацій та їх практична реалізація в цілому на підприємстві, 
так і на окремих складових елементах розвитку, що формують й зміцнюють 
соціальний - економічний розвиток. 

Зауваження до дисертаційної роботи. Не дивлячись на достатньо 
високий науковий рівень виконання дослідження та подання його результатів у 
дисертації, остання містить окремі недоліки та дискусійні положення: 

1. Потребує більш детального пояснення трактування поняття «механізм 
соціально-економічного розвитку» (підрозділ 1.2 дисертації), адже не здійснена 
ідентифікація інструментів, які мають бути обов'язковими складовими 
соціально-економічного механізму. 

2. Наведений автором перелік запропонованих складових механізму 
розвитку (підрозділ 1.2 дисертації), на наш погляд, є обмеженими внаслідок 
відсутності більш чіткого обґрунтування та деталізації складових механізму 
розвитку підприємств-виробників продукції рослинництва, адже структурні 
елементи можуть суттєво вплинути на його формування та функціонування. 

3. Доцільним було б приділити більше уваги розгляду особливостей 
світових інтеграційних процесів, які мають безпосередній вплив на 
функціонування суб'єктів господарювання та рівень їх розвитку (підрозділ 1.3 
дисертації). 

4. Обґрунтування та апробацію методичних підходів до оцінки та аналізу 
рівня розвитку підприємств-виробників продукції рослинництва доцільно було 
б розширити шляхом конкретизації видів методів та зв'язків між ними 
(підрозділ 2.1 дисертації). 

5. При розкритті змісту третього (рекомендаційного) розділу дисертації 
доцільно було б уточнити змістове наповнення застосованого поняття 
«зміцнення розвитку», яке досить часто застосовується у вказаному розділі 
роботи, а також пояснити відмінність цього процесу або явища від стабілізації 
розвитку або набуття ним сталого характеру. 

Вказані зауваження відображають власну наукову позицію опонента і не 
заперечують можливості існування авторського бачення шляхів розв'язання 
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завдань дисертаційного дослідження. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам МОН молодь спорту 
України. Дисертаційна робота Котко Яни Миколаївни виконана на актуальну 
тему і достатньо повно відображає сутність отриманого при виконанні 
дослідження нового вирішення сформульованого наукового завдання. Одержані 
результати в достатній мірі обґрунтовані і достовірні. Автореферат відображає 
основний зміст дисертаційного дослідження. 

Дисертаційна робота Котко Я.М. «Управління розвитком підприємств -
виробників продукції рослинництва» відповідає вимогам пп. 9, 11 та 12 діючого 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 (зі змінами) а її автор -
Котко Яна Миколаївна - заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 — економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Офіційний опонент: 
проректор з науково-педагогічної роботи 
та міжнародної діяльності 
Сумського національного 
аграрного університету 
доктор економічних наук, профес 


