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кандидата економ!чних наук за спещальшстю 

08.00.03 -  еконо!Упка та управлшня нащональним господарством

Актуальшсть обраноУ теми та и зв’язок з напрямами наукових 
дослщжень. Тваринництво е важливою галуззю сшьського господарства та 
створюе значну частину його валово'1 продукщУ. Значения щеУ галуз1 
визначаеться також суттевим впливом на економжу сшьського 
господарства та забезпечення населения важливими 
продуктами харчування. CeiTOBi тенденщУ глобал1защУ, швидкого 
техшчного та технолопчного пщйому виробництва, зростання темшв 
розвитку нацюнальних ринюв i, як наслщок, посилення конкурентно! 
боротьби ставлять висою вимоги до функцюнування ринку м'яса УкраУни. 
Вггчизняний ринок м’яса е одним i3 стратепчно важливих i найбшын 
значимих з огляду на дотримання продовольчоУ безпеки держави, а також 
стабшьного функцюнування переробноУ та харчовоУ промисловостн

Hapa3 i набуло особливоУ актуальное^ виробництво яюсноУ i 
безпечно'У м'ясноУ продукщУ, що е можливим лише за умови наявност1 
еколопчно чистоУ сировини. Така необхщнють виникла в умовах CTpiMKoro 
розвитку штеграцшних процешв в агропромисловому виробництв! i 
виходом в1тчизняноУ продукщУ на заруб1жш ринки. Однак обсяги 
виробництва бшьшоУ кшькост! пщприемств галуз1 тваринництва не повною 
м1рою реал1зують свш економ1чних та вйробничий потенщал. Це 
пояснюеться насамперед недостатньо розвиненою власною сировинною 
базою, а також зростанням 1мпорту м'ясних TOBapiB, що негативно впливае 
на роботу м’ясопереробних пщприемств. Для ефективного функцюнування 
пщприемств м’ясноУ промисловосД та конкурентоспроможност1 м’ясноУ
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продукцп noTpi6HO враховувати особливост! й тенденци цшьового ринку 
споживач!в мясопродуктов для розробки вщповщних заход1в щодо 
забезпечення ефективност! аграрного сектору та безпосередньо населения 
яюсною й доступною м’ясною продукщею. Постае завдання пошуку нових 
форм i метод1в актив1зацп розвитку шновацшно-швестицшно! д!яльност! 
та його стратепчного спрямування i особливо це стосуеться галуз1 
тваринництва, тому останне переконуе в актуальное^ теми дисертащйного 
дослщження, обрано! 1.Ю. JlecbKiB.

Прагнення суб'еюлв господарювання до економ1чного розвитку 
завжди наштовхуеться на необхщшеть розв'язання шновацшних завдань. I 
цшком очевидно, що у найближчш i довгостроковш перспектив! 
максим1зац1я саме !нноващйного фактора стане виршальною умовою 
ст1Йкого розвитку економжи Укра'ши. Цим шляхом йдуть розвинут1 
краши, i в нашого суспшьства е передумови ор!ентуватися на нього.

KpiM того, враховуючи характер та змютовне наповнення робота е 
Bci пщетави вважати и виконаною в русл! прюритетних напрям!в розвитку 
вщповщно до «Програми розвитку АПК» на перюд до 2020 року. 
Дисертащя виконувалась в рамках науково-дослщних po6iT Под!льського 
державного аграрно-техн!чного ушверситету за темою «Формування 
стратепй та прюритет1в !нновац!йного розвитку аграрного сектору 

економши в умовах глобал!зацп» (номер державно'! реестрацп 
011U007032), де автором обгрунтовано стратепчн! напрями шновацшно- 
!нвестиц!йного забезпечення розвитку ринку м’яса та м’ясно! продукц!!.

Ступ!нь обгрунтованост1 наукових дослщжень, b h c h o b k ib  i 

рекомендацш сформованих у дисертац!’!. При викладенш та 
обгрунтуванн! наукових результат1в дисертант широко застосовуе 
загальнонауков! та спещальш методи дослщження: монограф!чний, 
статистичних групувань, метод кореляцшно-регресшного анал!зу, 
граф!чний метод, метод пор!внянь i сп!вставлень, розрахунково- 
конструктивний метод та метод структурно-функцюнального анал!зу.
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HayKOBi положения, висновки i рекомендаци е достатньо 
достов!рними, теоретично i методично обгрунтованими. Цьому сприяло 
достатньо широке використання наукових лпературних джерел 
вггчизняних i заруб!жних вчених, матер!ал!в статистичноТ звпностц 
р1зномаштних спещал1зованих зб1рниюв та довщково'1 лператури. 
Нормативно-правовою базою дослщжень виступають Закони Украши, 
Укази Президента, постанови Кабшету MiHicTpiB, даш MiHicTepcTBa 
аграрно'1 полпики i продовольства Украши, mini документи законодавчого 
та виконавчого характеру.

Достов1рнють результат дослщжень також пщтверджуеться Гх 
апробащею на всеукрашських та м1жнародних науково-практичних 
конференциях.

Практична цшшсть проведеного дослщження полягае в тому, що 
розроблеш дисертантом теоретико-методичш напрацювання i науков1 
висновки трансформовано у прикладну площину для виршення нагальних 
проблем розвитку агропромислового виробництва, забезпеченню 
населения м’ясом та м’ясною продукщею. Результата дослщження 
пройшли експериментальну перев1рку та одержали практичне 
застосування в робоп Департаменту агропромислового розвитку 
Тернопшьсько1 обласно'1 державно! адмшютрацп, Бучацько!' районно! 

державно!' адмшютрацп Тернопшьсько'! областц
ТзОВ «Бучачагрохл1бпром». Рекомендаци стосовно забезпечення репону 
м’ясною продукщею застосовувалися вщдшом агропромислового розвитку 
Бучацько'1 районно! державно! адмшютрацп Тернопшьсько! област1 при 
розробщ пропозицш до проект1в програм та прогноз!в щодо забезпечення 
продовольчо! безпеки репону. Окрем! результати дослщження 
використовуються в навчальному процеш Подшьського державного 
аграрно-техшчного ушверситету, що пщтверджуеться вщповщними 
документами.

Мета дисертацшного дослщження, яка полягала в обгрунтуванш та 
поглибленш теоретико-методичних засад та розробщ практичних
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рекомендаций щодо удосконалення шновацшно-швестицшного мехашзму 
ефективного функщонування i розвитку ринку м’яса та м’ясно! продукцп, 
в результат! проведено!' робота досягнута.

Висновки i рекомендаций зроблеш в результат! дослщження, 
належним чином обгрунтован! i в!дпов!дають зм!сту робота. Так, 
дисертантом з’ясовано сутнють категорп «шноващйно-швестицшний 
мехашзм формування i розвитку ринку м’яса i м’ясно!' продукцп»; 
встановлено, що реал!защя запропонованого механ!зму забезпечить 
можлив!сть отримання економ!чного, еколопчного та сощального ефеютв, 
формування яких опосередковуе д1ю визначальних фактор1в шновацшно- 
швестицшно! модел! розвитку ринку м’яса i м’ясно'! продукщ!; з’ясовано 
шститущональш основи формування ринку м’яса та м’ясно! продукцп, де 

понятия ринку розглядаеться, як особливий шститут, що юнуе для 
полегшення ринкового обмшу, скорочення витрат по трансакщях; 
встановлено, що ринок м’яса i м’ясно! продукцп можна тлумачити як 
складову настану продовольчого ринку; проанал1зовано сучасний стан i 
тенденцп розвитку виробництва м’яса, зокрема здшснено анал!з 
!нновац!йно-1нвестиц!йного забезпечення формування та функщонування 
ринку м’ясно! продукцп; встановлено, що основною причиною 
сповшьнення розвитку виробництва м’яса в У крапп е низька швестицшна 
привабливють тваринництва, зокрема м’ясного; доведено, що шновацшний 
розвиток ринку м’яса i м’ясно! продукцп потребуе надежного 
швестицшного забезпечення, а стимулювання швестицшно! д!яльност1 
слщ розглядати в контекст! стратеги розвитку нащонально! економ!ки на 
!нноващйн!й основ!; запропоновано шляхи удосконалення шновацшно- 
швестицшного механ!зму формування ринку м’яса та м’ясно! продукщ!.

Таким чином, за критер!ем обгрунтованосп наукових положень, 
висновюв та рекомендац1й сформульованих у дисертацп та практичн!й 

корисност! результат!в дослщження, робота Лесьюва 1.Ю. цшком 
узгоджуеться з д!ючими вимогами МОН Украши.
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Достов!ршсть i новизна наукових положень, висновклв i 
рекомендацш. Науков1 положения, висновки i рекомендаций 
сформульоваш у дисертацшнш роботц е достатньо достов1рними, 
теоретично i методично обгрунтованими. На шдстав1 проведених 
дослщжень дисертантом одержан! наступи! винесен! на захист результата, 
сутшсть яких складае наукову новизну, а саме:

- удосконалено теоретико-методичний шдхщ до формування 
!нновац!йно-!нвестиц!йного мехашзму як детерм!нанти розвитку ринку 
м’яса i м’ясно! продукцп;

- удосконалено теоретичш пщходи до економ1чно1 сутност! ринку 
м’яса та м’ясно!' продукцп;

- удосконалено сутнюно-змютовне значения шституцюнальних 
особливостей з погляду взаемозв’язку розвитку та структури ринку м’яса 
та м’ясно!' продукцп;

- удосконалено формал1зований шдхщ до щентифжаци репон1в в 
яких створення кластерного формування е доцшьним та економ!чно 

виправданим;
- дютало подальшого розвитку визначення сутност! шновацшно- 

!нвестищйного механ1зму;
- дютало подальшого методика наукового дослщження формування 

та розвитку ринку м’яса та м’ясно! продукцп;
- дютало подальшого розвитку моделювання процешв розвитку 

ринку м’яса та м’ясно! продукцп;
- дютало подальшого розвитку система заход!в актив!зацп розвитку 

ринку м’яса та м’ясно! продукци;
- дютало подальшого розвитку визначення та обгрунтування 

стратепчних напрям!в розвитку м’ясного ринку.

Оцшка змюту дисертацн. Дисертац1я складаеться 3i вступу, трьох 
роздш!в, висновюв, списку використаних джерел i додатюв. Повний обсяг 
дисертащйно! робота складае 205 сторшок комп’ютерного тексту, у т.ч.
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181 сторшку ocHOBHoi' частини. Робота м1стить 39 таблиць, 38 рисунюв та 6 
додатк1в на 6 сторшках. Список використаних джерел нал1чуе 
166 найменувань на 16 стор1нках. За свош обсягом, зм1стом, структурою, 
повнотою викладення результате досл1дження, мовно-л1тературним 
оформлениям вона вщповщае вимогам МОН Укра'ши до дисертац1й даного 
проф1лю.

До позитивних мометлв дисертацЙ сл1д вщнести велику к1льк1сть 
опрацьованого в процеш робота матер1алу. Зм1ст дисертаци вказуе на 
глибоке вивчення автором р1зномаштних джерел, пов’язаних з 
проблематикою розвитку ринку м'яса та м'ясно'1 продукцй його 
1нвестиц1йно-1нновац1йного формування. Незважаючи на те, що 
дослщжуваш явища для вНчизняноТ господарсько!' практики багато в чому 
е не новими, дисертанту вдалося знайти аспекта, яю у нишшшх умовах 
потребують додаткового дослщження, досить повно ix вивчити, виявити 
проблемш питания та запропонувати шляхи i'x усунення. Ц1кавими з 
науково'1 точки зору будуть 61л ьш 1сть представлених в робот1 пропозиц1й 
та рекомендацш, як1 створюють умови для шдвищення ефективност1 
аграрних шдприемств тваринницького напряму в сшьському господарств1, 
що в пщсумку призведе до розвитку ринку м'яса i м'ясних продукт1в. 
Широко дослщжена та досить повно розкрита i тема аспекДв формування, 
функцюнування та забезпечення механ1зм1в вщновлення як обсягу 
продукцй' так i п структури i механ1зм1в державного регулювання 
дослщжуваного ринку та удосконалення шновацшно-швестицшного 
механ1зму розвитку ринку м'яса i м'ясно1 продукцй. Завдання, що 
ставилися автором, виконаш i узгоджуються i3 висновками.

В частин1 оц1нки теоретико-методичних аспекНв е процеси
•«

функцюнування та розвитку сощально-економ1чних систем яю 
забезпечуються умовами функц1онування сусп1льного вщтворення та 
суб’ективними чинниками його управлшня. На основ! узагальнення 
л1тературних джерел i визначення в них змюту i сутносД категорЙ 
'Знвестицй'", "шновацЙ" i "1нноващйно-1нвестищйного механ!зму" було
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встановлено основш передумови i'x розвитку, яю полягають в узгодженш з 
цшим рядом тенденцш, вимог та потреб. Такий теоретико-методичний 
погляд забезпечив дисертанту системний пщхщ у визначенш ключових 
блоюв удосконалення шновацшно-швестицшного мехашзму розвитку 
ринку м'яса i м'ясноТ продукцп, i'x формування пщ д1ею р1зномаштних 
фактор1в.

У прикладному вщношенш дисертащя вщзначаеться ч1ткою 
виробничою спрямованютю i достатньо широкими конкретними 
прикладами i розрахунками, яю свщчать про велию можливост1 
пщвищення результативност! тваринницького виробництва за рахунок 
ефективного мехашзму створення, функцюнування та розвитку 
вггчизняного ринку м'яса i м'ясно1 продукцп. При цьому автор не 
обмежуеться загальною констатац1ею окремих фактолопчних положень, а 
концентруе увагу, на завдання як! конкретно можуть бути вир1шеними.

В науково-практичному плаш заслуговують на увагу запропоноваш 
автором стратепчш напрями шновацшно-швестицшного механ1зму, 

який передбачае узгоджене поеднання ключових положень ринкового 
мехашзму та особливостей державного регулювання з урахуванням 

opieHTapi'i на визначеш цш, стимули i стратег1чн1 пр1оритети, а також 
передбачае вщповщш методи, важелц 1нструменти управл1ння та 

впровадження.
Отже за критер1ями повноти розкриття теми дослщження та 

доведения одержаних результат1в до р1вня практичного впровадження, 
дисертащя також узгоджуеться з в1дпов1дними вимогами МОН Укра’ши.

Повнота викладу наукових положень, b h c h o b k Ib i пропозиц!й в 

опубл1кованих працях.
Автореферат вщповщае зм1сту дисертац1Т, в публ1кац1ях досить повно 

викладеш i вщображен1 основш положения i результати дослщження.
За темою дисертацп опубл!ковано 10 наукових праць загальним 

обсягом 5,36 друк. арк., особисто автору належить 4,56 друк. арк., в тому
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числ1 8 одноослбних, з них у наукових фахових виданнях -  5 статей та 1 
стати у заруб1жних виданнях.

Дискусшш положения та зауваження.
Не дивлячись на позитивне враження вщ ознайомлення з роботою, в 

цшому, слщ вказати на наявшсть в нш певних дискусшних положень та 
недолтв, а саме:

1. При демонстрацп автором фактор1в шновацш в галуз1 тваринництва 
(С. 30-32 дисертацп) доцшьним було б бшыпе уваги придшити детал1зацп 
видшених автором сощальних фактор1в, адже ринок м’яса та м’ясно! 
продукцп, як i будь-який ринок агропродовольчо! продукци е системою 
сощально-економ1чних в!дносин.

2. В пщроздш1 2.1 нечпко 1дентиф1кованою е позиц1я автора щодо 
значения господарств населения, яю виробляють продукцпо тваринництва, 
в соц1ально-економ1чному розвитку репону.

3. ГПдроздш 2.3 дощльно було б доповнити анал1тичною шформащею 

щодо використання 1нновац1Й в господарськш д1яльност1 п1дприемств 

тваринницького напряму.
4. Видшеш автором стратепчн1 напрями розвитку ринку м’яса та 

м’ясно'Г продукцЙ (С. 157-158 дисертацп) доцшьно було б доповнити 
розрахунковими результатами економ1чно1 оцшки оч1куваних ефекпв.

5. Автору сл1д було б доповнити розрахунками ефективносп 
пропозицй' щодо розвитку регюнальних кластер1в (С. 169-173), а також 
конкретизувати джерела швестицшних ресурНв для реал1заци 
запропонованих заход1в та чпко визначити склад суб’екпв, як1 шщшють 
створення кластер1в.

Разом з тим, хочемо зазначити, що вказаш зауваження не е 
визначальними i суттево не впливають на загальне враження в1д роботи, а 
сама дисертащя заслуговуе позитивно!' оц1нки.



I

Загальний висновок. Дисертащйна робота Лесыава 1.Ю.
«1нноващйно-швестицшний мехашзм формування i розвитку ринку м'яса 
та м'ясно1 продукцй'» виконана на актуальну тему, мае достатнш р1вень 
обгрунтованосп та достов1рност1 i е завершеним науковим дослщженням. 
В дисертацп автором отримаш науково корисш результата щодо 
вдосконалення, становления та функцюнування шновацшно-
1нвестиц1Йного механ1зму формування i розвитку ринку м'яса та м'ясноТ 
продукци. Зм1ст дисертацп, анал1тичний piBeHb, отримаш науков1 висновки 

та практичн1 рекомендацп вщповщають пунктам 9, 11, 12, 13 дшчого 
«Порядку присудження наукових ступешв» старшого наукового 
сп1вроб1тника, а автор -  Лесьюв Irop Юршович -  заслуговуе присудження 
наукового ступеня кандидата економ1чних наук за спещальшстю 
08.00.03 -  економ1ка та управлшня нац1ональним господарством.

Оф1ц1йний опонент:
кандидат економ1чних наук, 

доцент кафедри оргашзацй' 
виробництва, б1знесу та менеджменту 
Харювського нац1онального техн1чного 
ун1верситету сшьського господарства 

1мена Петра Василенка
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