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Актуальність теми дослідження. Орієнтація вітчизняного аграрного 

сектора економіки України спрямована на створення сприятливих умов для 

інвестиційно-інноваційного розвитку та формування продовольчої безпеки. 

Необхідність розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства, 

виникає у контексті зміцнення виробничих потужностей і забезпечення 

відповідного технічного складу та структури галузі, не достатності ресурсів 

для проведення всіх технологічних операцій. Сільське господарство не може 

ефективно функціонувати без розвинутої матеріально-технічної бази, 

спроможної забезпечити відповідний технологічний рівень. В аграрному 

секторі України великого значення набуває ефективне використання уже 

створеного виробничого потенціалу, зміцнення та вдосконалення 

матеріально-технічної бази. Вона є складовою частиною аграрного сектору і 

визначає ефективність господарювання. Тому, забезпечення необхідною 

кількістю матеріально-технічних ресурсів є першочерговим завданням 

кожного сільськогосподарського підприємства. Тільки в цьому разі можна 

дотримуватися технологічних строків обробітку ґрунту, внесення 

мінеральних та органічних добрив і засобів захисту рослин. 

Більшість сільськогосподарських підприємств не мають у своєму 

розпорядженні достатньої кількості техніки, а нині використовувана техніка 

вичерпала термін амортизації. Тому, одним із пріоритетних напрямів 

національної аграрної політики є технічне оновлення і матеріальне 

забезпечення сільського господарства в складі його підприємств та 

особистих селянських господарств. 



Розроблення й упровадження дієвих механізмів ефективного 

використання матеріально-технічної бази з урахуванням науково-

технологічних досягнень, розвитку системи матеріально-технічного 

забезпечення сільського господарства, технологічного оновлення 

виробництва стає одним із найважливіших чинників підвищення 

ефективності сільського господарства як пріоритетної галузі національної 

економіки України, що визначає високу теоретичну та практичну 

актуальність дисертаційного дослідження Науменко І. В. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні наукові положення, 

висновки, рекомендації дисертаційної роботи мають теоретичне та 

методичне обґрунтування. Це обумовлено, зокрема, глибиною опрацювання 

здобувачем значної кількості інформаційних джерел (239 найменувань) за 

темою дисертації. В результаті дослідження теоретико-методичних засад 

ефективності використання матеріально-технічної бази сільського 

господарства автором розкрито її економічну сутність (с. 12-23), визначено 

сутнісно-змістовні ознаки інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва на основі інновацій (с. 23-38), досліджено теоретико-методичні 

підходи до оцінки стану та ефективності системи матеріально-технічного 

забезпечення сільського господарства (с. 38-73). 

Достатньо переконливими є викладені автором теоретико-методичні 

аргументи щодо напрямів інвестиційно-інноваційного розвитку матеріально-

технічної бази сільського господарства з урахуванням необхідності орієнтації 

на її розширене відтворення та підвищення ефективності використання. 

Автором проведено ґрунтовне дослідження та запропоновано концептуальні 

орієнтири до технологічного забезпечення сільського господарства як 

чинника забезпечення ефективності використання матеріально-технічної бази 

галузі. 

Автором визначено взаємозв’язок елементів системи матеріально-

технічного забезпечення сільського господарства та методи дослідження 



стану та ефективності функціонування всієї системи (підрозділ 1.3, с. 41,  

рис. 1.9, табл. 1.2). Також встановлено, що категорія «матеріально-технічна 

база сільського господарства» узагальнює природничо-наукові, технічні й 

економічні причинно-наслідкові взаємозв’язки і взаємозалежності та являє 

собою сукупність матеріально-біологічних і матеріально-технічних 

елементів, що використовуються у виробничих процесах агроформувань.  

На підставі проведеної оцінки стану економічного розвитку сільського 

господарства та рівня ефективності його матеріально-технічної бази 

дисертантом встановлено невідповідність матеріально-технічної бази галузі 

потребам виробництва за якісними та кількісними показниками, що 

підтверджується результатами порівняльного аналізу рівня навантаження 

земельної площі на різні види сільськогосподарської техніки.  Проведене 

дослідження свідчить про високу інтенсивність використання ресурсів, але 

водночас і про надзвичайно низьку ефективність функціонування сільського 

господарства у порівнянні з іншими країнами (с. 76-117). 

На підставі встановлених тенденцій та закономірностей, автором 

визначено напрями забезпечення ефективності використання матеріально-

технічної бази сільського господарства (с. 146-212): розроблено 

організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності 

використання матеріально-технічної бази в контексті інтенсивного типу 

економічного зростання галузі (с. 147-172); обґрунтовано напрями 

інвестиційно-інноваційного розвитку матеріально-технічної бази сільського 

господарства (с. 173-197); запропоновано концептуальні підходи до його 

технологічного забезпечення (с. 198-212). 

Дисертаційне дослідження являє собою конкретний внесок у теорію, 

методику та практику забезпечення ефективності використання матеріально-

технічної бази сільського господарства. Результати дослідження можуть бути 

використані у практичній діяльності органів законодавчої та виконавчої 

влади регіонального та місцевого рівнів, управлінськими структурами 

аграрного сектору, науковцями. 



Автору в повній мірі вдалося реалізувати завдання та мету 

дослідження. 

Достовірність результатів і новизна досліджень. Достовірність 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації та авторефераті, 

базуються на наукових принципах й застосуванні сучасних методів 

дослідження. Зміст дисертаційної роботи відображає її основні положення 

відповідно до структурної побудови та логічної схеми викладення матеріалу. 

Дослідження охоплюють тривалий період часу і відповідають офіційним 

матеріалам статистики, державних органів управління та літературним 

джерелам. 

Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження 

були здійснені в межах плану науково-дослідних робіт Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка за темами: «Формування механізму інноваційного розвитку та 

підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах 

глобалізації» (номер державної реєстрації 0110U006613) та «Організаційно-

економічні та технологічні засади підвищення ефективності виробництва і 

реалізації продукції в умовах формування інноваційної моделі розвитку 

агропромислового виробництва» (01111/005203; 2011-2015 рр.), в межах яких 

дисертантом внесено пропозиції щодо побудови механізмів формування 

інтенсивного типу економічного розвитку, концептуальних засад і 

стратегічних напрямів технологічного забезпечення сільського господарства. 

Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в 19 

наукових працях, з яких: параграф у колективній монографії, 8 статей у 

наукових фахових виданнях, у тому числі 5 підготовлені автором одноосібно, 

2 публікації у виданнях зарубіжних держав, 3 - в інших виданнях, 5 

публікацій у матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг 

опублікованих робіт становить 8,21 др. арк., з яких особисто автору належить 

7,1 др. арк. Вони відображають зміст теоретичного, аналітичного та 

практичного дослідження, викладеного в представленій роботі. 



За результатами проведеного дослідження автором удосконалено: 

концептуальні засади організаційно-економічного механізму забезпечення 

ефективності використання матеріально-технічної бази в контексті 

інтенсивного типу економічного зростання сільського господарства, який 

передбачає поєднання організаційних та економічних важелів у забезпеченні 

найбільш ефективної взаємодії організаційних, виробничих, фінансово-

економічних процесів на всіх рівнях управління галуззю та спрямований на 

підвищення ефективності використання ресурсів галузі на основі 

інтенсифікації аграрного виробництва з урахуванням необхідності 

забезпечення розширеного відтворення матеріально-технічної бази на 

інноваційних засадах (підрозділ 3.3, с. 200-210); методичні положення до 

обґрунтування потреб сільського господарства в матеріально-технічних 

ресурсах як складової матеріально-технічного забезпечення (с. 120-141); 

методичні підходи до оцінювання ефективності використання матеріально-

технічної бази сільського господарства, які базуються на системній 

класифікації складових оцінки ефективності (підрозділ 2.2, с. 101-117, рис. 

2.5-2.6); концептуальні орієнтири до технологічного забезпечення сільського 

господарства як важливого чинника забезпечення ефективності використання 

матеріально-технічної бази галузі (с. 201-210). 

Дістали подальший розвиток: трактування поняття «матеріально-

технічна база сільського господарства», яке визначено як сукупність 

матеріально-біологічних та матеріально-технічних елементів, що 

використовуються у виробничих процесах суб’єктів сільськогосподарського 

виробництва (с.16-20); теоретичні положення матеріально-технічного 

забезпечення сільського господарства, які ґрунтуються на визначенні даного 

поняття як складної системи, з підсистемами постачання матеріально-

технічних засобів підприємствами-виробниками, їхнього переміщення й 

обслуговування постачальниками та сервісними організаціями, використання 

(споживання) в процесі виробництва сільськогосподарської продукції (с.40-

65); складові системи оцінювання тенденцій ефективності використання 



матеріально-технічної бази сільського господарства, які передбачають 

комплексне застосування адаптованих методів оцінки, які для порівняльного 

міжрегіонального аналізу ґрунтуються на визначенні інтегральних оцінок 

(рангів) на основі чинників стимуляторів та дестимуляторів, для оцінки на 

мезорівні та підгалузей сільського господарства – на виокремленні головного 

критерію та системи обмежувальних критеріїв на підставі експертних оцінок 

(с. 101-117); обґрунтування напрямів інвестиційно-інноваційного розвитку 

матеріально-технічної бази сільського господарства, які комплексно 

поєднують напрями техніко-технологічних та організаційно-економічних 

перетворень (с. 172-197). 

Практичне значення й впровадження результатів дослідження. 

Більшість пропозицій доведено до рівня придатного для запровадження в 

практичну діяльність галузевих органів виконавчої влади регіонального 

рівня, керівництва сільськогосподарських підприємств. Результати 

дисертаційного дослідження щодо інвестування технічного оновлення 

сільськогосподарського виробництва, комплексної оцінки ефективності 

використання матеріально-технічної бази сільського господарства, напрямів 

інтенсифікації та розвитку інновацій у сільському господарстві прийняті до 

впровадження Департаментом агропромислового розвитку Харківської 

обласної державної адміністрації й використані при розробленні 

«Комплексної програми інвестиційно-інноваційно-розвитку 

агропромислового виробництва Харківської області на період до 2020 року» 

(довідка від 09.04.2015 р. № 11 20/04/826); розробки автора щодо реалізації 

сукупності заходів стабілізації та подальшого розвитку системи техніко-

технологічного забезпечення сільського господарства використані 

Управлінням агропромислового розвитку Богодухівської РДА Харківської 

області (довідка від 28.11.2014 р. № 637); методичні підходи до оцінювання 

ефективності інноваційного розвитку аграрних підприємств були 

впроваджені Управлінням агропромислового розвитку Первомайської РДА 

Харківської області (довідка від 17.12.2014 р. № 731).  



Основні положення дисертації використовуються в навчальному 

процесі Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка під час викладання навчальних 

дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка аграрного виробництва», 

«Управління потенціалом підприємства» (довідка від 03.12.2014 р.                 

№ 7-12-С1). 

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. Дисертація 

написана діловою українською мовою з дотриманням наукового стилю 

викладання результатів проведеного дослідження у відповідності до 

встановлених вимог. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів та висновків. У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, 

визначено мету і завдання дослідження, його об’єкт і предмет, відображено 

наукову новизну одержаних результатів, їх апробацію та практичне 

застосування. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади ефективності 

використання матеріально-технічної бази сільського господарства» 

розкрито та поглиблено сутність поняття «матеріально-технічна база 

сільського господарства» з урахуванням особливостей процесів 

сільськогосподарського виробництва, визначено економічну сутність і зміст 

матеріально-технічної бази сільського господарства, обґрунтовано сутнісно-

змістовні ознаки інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на 

основі інновацій, досліджено теоретико-методичні підходи до оцінки стану 

та ефективності системи матеріально-технічного забезпечення сільського 

господарства (с. 12-73). 

У другому розділі «Дослідження ефективності використання 

матеріально-технічної бази сільського господарства України» 

проаналізовано стан матеріально-технічного та економічного розвитку 

сільського господарства України, проведено інтегральну оцінку забезпечення 

ефективності використання матеріально-технічної бази сільського 



господарства за регіонами України та оцінку ефективності використання 

матеріально-технічної бази сільського господарства (с. 76-117). 

У третьому розділі «Напрями забезпечення ефективності 

використання матеріально-технічної бази сільського господарства» автором 

запропоновано: організаційно-економічний механізм забезпечення 

ефективності використання матеріально-технічної бази в контексті 

інтенсивного типу економічного зростання сільського господарства; напрями 

інвестиційно-інноваційного розвитку матеріально-технічної бази сільського 

господарства; концептуальні підходи до технологічного забезпечення 

сільського господарства (с. 146-197). 

Аналіз структури і змісту дисертації Науменко І.В. свідчать про її 

завершеність. Дисертація, автореферат та публікації оформлені відповідно до 

вимог і відображають зміст виконаної роботи. Стиль викладення наукових 

положень і висновків забезпечує доступність сприйняття та осмислення 

матеріалів дослідження. Роботі притаманні такі особливості, як цілісність, 

логічна послідовність викладення матеріалу, зрозумілість та завершеність. 

Автореферат повністю відповідає змісту дисертаційної роботи та стисло 

висвітлює основні положення та результати дослідження. 

За своїм фаховим спрямуванням дисертаційна робота відповідає 

переліку напрямів дослідження спеціальності 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. 

Дискусійні положення та зауваження.  

1. У першому розділі дисертаційного дослідження автор пропонує 

власне трактування поняття «матеріально-технічна база сільського 

господарства», де визначає його економічну сутність (с. 15-22). На нашу 

думку, не зайвим було б визначити також екологічну та соціальну сутність 

запропонованого трактування, оскільки далі у дисертаційному дослідженні 

автор виокремлює екологічні та соціальні фактори у використанні 

матеріально-технічної бази сільського господарства. 



2. На наш погляд, при дослідженні системи матеріально-технічного 

забезпечення (с. 40-73) автору доцільно було б розглянути її з позицій 

логістики, оскільки основні цілі та завдання зазначеної системи тісно 

пов’язані із логістичними процесами, що дало б змогу більше детально 

виявити недоліки у функціонуванні системи матеріально-технічного 

забезпечення та визначити шляхи її раціоналізації. 

3. Таблиця 2.2. «Рівень забезпеченості сільськогосподарських 

підприємств країн ЄС сільськогосподарськими машинами станом на 2013 

рік» (с. 80). На нашу думку, в межах наведеної таблиці не зайвим було б 

навести рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств і нашої 

держави, для більш наявного співставлення та порівняння показників країн 

ЄС та України. 

4. Не достатньо обґрунтованими є пояснення до рис. 3.6 «Схема 

реалізації моделі забезпечення ефективності використання матеріально-

технічної бази сільського господарства на інвестиційно-інноваційних 

засадах» (с. 195), які не дають чіткої відповіді на особливість цієї схеми для 

сільського господарства і чим вона відрізняється від інших галузей 

національного господарства. 

5. При розгляді критеріїв забезпечення інтенсивного типу економічного 

зростання сільського господарства (с.170), доцільно було б обґрунтувати 

кожен критерій, чітко визначаючи специфіку сільського господарства та 

відмінність від існуючих наукових доробків, що надало б більшої вагомості 

отриманим результатам. 

Слід відмітити, що вказані дискусійні положення та побажання 

відображають власну наукову позицію опонента і не знижують загальної 

позитивної оцінки роботи. 

Загальний висновок.  

Дисертаційна робота Науменко Інни Вікторівни є самостійною, 

завершеною науковою працею. Отримані результати дослідження і 

представлені методичні рекомендації забезпечують вирішення поставленого  



 


