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1. Актуальність обраної теми дослідження. Зміна філософії ведення 

сільського господарства із дотриманням принципів сталого розвитку зумовлює 

переорієнтацію виключно із маржинальної оцінки ефективності в бік 

органічного землеробства як основи поліпшення родючості ґрунтів, збереження 

біорізноманіття, зменшення ерозії ґрунтів тощо. Дана філософія господарювання 

потребує формування нових підходів до організації управління, оцінки його 

ефективності, що, в свою чергу,  потребує відповідного інформаційно-

аналітичного супроводу.  

На сьогодні відсутні комплексні розробки організаційного та методичного 

характеру в контексті інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

виробництвом продукції органічного землеробства, які б могли бути 

впроваджені в національну системи бухгалтерського обліку. Недостатньо уваги 

даній науковій проблемі приділено у наукових працях вітчизняних вчених та 

дослідників в цій галузі знань. 

Вищевикладене свідчить про актуальність обраної тематики дослідження 

Гузя Михайла Михайловича, належне формування мети наукового дослідження,  

поставлених завдань та піднятих до вирішення найбільш актуальних проблем 

теоретичного, організаційного та методичного характеру щодо інформаційно-
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аналітичне забезпечення управління виробництвом продукції органічного 

землеробства. 
 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень  

Національного університету біоресурсів і природокористування України за 

темами:  

- «Формування аналітико-прогностичної системи управління стратегічним 

розвитком підприємств аграрної сфери» (номер державної реєстрації 

01116U008082); 

- «Розробити систему управління відтворенням біологічних ресурсів 

України: економічний вимір, оцінка, прогноз» (номер державної реєстрації 

0111U008871). 

Особистий внесок автора полягає у розробці рекомендацій щодо 

впровадження інформаційно-аналітичного інструментарію управління 

виробництвом продукції органічного землеробства в діяльність 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм та у 

розробці імітаційної моделі оцінки фактичного стану та подальшого розвитку 

підприємства. 
 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та наукова 

значимість. У дисертації М.М. Гузя здійснено обґрунтування методичних і 

практичних засад побудови ефективної системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління виробництвом продукції органічного землеробства.  

Сформульовані мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження та наукові 

положення, які формулюють новизну одержаних результатів даної 

дисертаційної роботи, відповідають змісту теми дослідження. 

Аналіз змісту дисертації М.М. Гузя дає підстави стверджувати про 

достовірність і обґрунтованість викладених в ній наукових положень, які 

базуються на опрацюванні праць попередників, нормативно-правових актів, 
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виборі та застосуванні загальнонаукових методів пізнання. 

За результатами задекларованих питань, що підлягали дослідженню,  у всіх 

розділах представленої дисертаційної роботи містяться науково обґрунтовані 

висновки, пропозиції та рекомендації практичного характеру. Дослідження містить 

критичний аналіз існуючих підходів та обґрунтування авторських пропозицій з 

урахуванням існуючих наукових надбань за піднятою тематикою, що дозволило 

отримати приріст наукових знань. 

Достовірність результатів дослідження підтверджується довідками про 

впровадження результатів дослідження в діяльність підприємств та навчальний 

процес, опублікованими працями дисертанта та обговоренням результатів 

дослідження на конференціях різного рівня. 

У вступі дисертації здобувачем наукового ступеня обґрунтовано 

актуальність теми, сформульовано мету, виділено об’єкт та предмет 

дослідження. Вирішення завдань наукового пошуку забезпечує досягнення 

поставленої у мети дослідження (с. 9-18).  

У першому розділі «Теоретико-методичні засади інформаційно-

аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції органічного 

землеробства» (с. 19-68) досліджено концептуальні засади органічного 

землеробства (с. 19-26); уточнено сутність ключових понять відповідно 

предмету дослідження (с. 28-31); проведено діагностику середовища органічних 

агроформувань з використанням методики SWOT-аналізу (с. 33-36); розкрито 

значення продукції органічного землеробства як об’єкта обліку, аналізу та 

управління (с. 43-45); сформовано та обґрунтовано систему показників 

аналітичної оцінки розвитку органічного землеробства (с. 47-53); визначено 

елементи інформаційно-аналітичної оцінки органічного землеробства (с. 55-58); 

побудовано компонентну матрицю оцінки інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління виробництвом продукції органічного землеробства 

(с. 61-62); розкрито методичні засади оцінки платоспроможного попиту на 

органічну продукцію (с. 64-67). 

Другий розділ «Оцінка інформаційно-аналітичного забезпечення 
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формування конкурентоспроможного органічного землеробства» (с. 69-118) 

містить аналітичну оцінку стану і тенденції виробництва продукції органічного 

землеробства з визначенням та порівнянням вітчизняного та світового тренду 

розвитку (с. 69-78); ідентифікацію господарських факторів, які впливають на 

формування ефективного органічного землеробства та інформаційно-аналітичну 

систему управління в цілому (с. 82-86); опис системи інформаційно-

аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції органічного 

землеробства (с. 95-97). 

Третій розділ «Удосконалення системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління розвитком органічного землеробства» (с. 119-177) 

присвячено опису сутності, етапів та інформаційної основи формування 

програми інформаційно-аналітичного забезпечення управління виробництвом 

продукції органічного землеробства (с. 119-123); обґрунтуванню значення 

формування систем статистичного та облікового забезпечення у загальній 

системі управління виробництвом продукції органічного землеробства (с. 123-

127); розкриттю інституційних засад інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління виробництвом продукції органічного землеробства (с. 138-147); 

розробці концептуальних засад формування системи облікового забезпечення 

управління виробництвом продукції органічного землеробства (с. 153-158); 

визначенню порядку відображення в обліку інформаційних потоків щодо 

розкриття відтворюючих процесів органічного землеробства (с. 157-161); 

розробці імітаційної моделі оцінки фактичного стану та подальшого розвитку 

агроформувань (с. 162-175). 
 

4. Оцінка наукової новизни дисертаційної роботи. Наукова новизна 

одержаних результатів полягає у розвитку теоретичних, організаційних та 

методичних положень бухгалтерського обліку і економічного аналізу як основи 

забезпечення управління виробництвом продукції органічного землеробства. До 

основних пунктів наукової новизни здійсненого наукового дослідження можна 

віднести наступні: 

– вперше розроблено інформаційно-аналітичну систему управління 
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виробництвом органічної продукції на основі сформованої імітаційної моделі, 

що інтегрує інформаційні потоки системи управління щодо забезпеченості 

необхідними ресурсами та оптимального їх використання з пріоритетом 

очікуваної маржинальності діяльності аграрних формувань; 

– удосконалено методичні засади інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління виробництвом продукції органічного землеробства із 

врахуванням стану розвитку органічного землеробства в Україні та світі; 

галузевої специфіки; природно-ресурсного потенціалу та передумов його 

відтворення; 

– уточнено обґрунтування параметрів інформаційно-аналітичного 

продукту для управління виробництвом продукції органічного землеробства 

шляхом відображення відповідних господарських операцій в бухгалтерському 

обліку та представлення в бухгалтерській звітності, що є базою для аналітичної 

діагностики дотримання принципів сталого розвитку; 

– налагодження інформаційних потоків щодо виробництва продукції 

органічного землеробства через ідентифікацію запитів учасників ринку; 

– удосконалено облікове відображення процесу виробництва 

продукції органічного землеробства як передумови підвищення його 

ефективності та поліпшення параметрів відтворення асиміляційного потенціалу. 

Достовірність положень і висновків, сформульованих у дисертації, 

підкріплюється посиланнями на відповідні інформаційні джерела – наукові 

видання, законодавчі та нормативно-правові акти, офіційні дані. Результати 

досліджень свідчать про вагомий внесок у науку та практичний доробок 

дисертанта. Поставлені завдання в цілому вирішені, теоретичним узагальненням 

та сформованим рекомендаціями за результатами дослідження притаманні 

наукова новизна. 

 

5. Значення результатів для науки і практики полягає у застосуванні 

належно обґрунтованих автором теоретичних, організаційних та методичних 

положень у: 
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1) науковій сфері – як основи подальших дослідження та обґрунтування 

ролі бухгалтерського обліку та економічного аналізу як інструментів досягнення 

підвищення ефективності управління виробництвом продукції органічного 

землеробства; 

2) правовій сфері – здійснене наукове дослідження та отримані результати 

виступатимуть основою удосконалення нормативно-правової бази в частині 

регламентування облікового відображення операцій з виробництва продукції 

органічного землеробства; 

3) навчальній сфері – окремі матеріали та результати дисертаційної роботи 

застосовуються у навчальному процесі під час викладання дисциплін 

«Статистика», «Аналіз господарської діяльності», «Проєктний аналіз» та 

«Економетрика» студентам економічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 

Практична спрямованість та значення наукових результатів та висновків  

дослідження підтверджується належним рівнем їх впровадження в практичну 

діяльність: 

- ТОВ «Агрофірма «Хліб України» (довідка №217 від 23.12.2020 року) – 

подано пропозиції для прогнозування експортних операцій; 

- ТОВ «Агрофірма «Колос» (довідка №10 від 12.01.2021 року) – подано 

пропозиції щодо розкриття якісних параметрів залучених у виробництво 

довгострокових активів, посадкового матеріалу, засобів захисту рослин і 

понесених екологічних витрат; 

- СФГ «Смарагд» (довідка №12 від 25.02.2021 року) – надано пропозиції 

щодо обліку витрат від зміни вмісту поживних речовин за поточними цінами 

добрив використано в роботі.  

Вищевикладене підтверджує, що основні наукові положення, висновки та 

рекомендації автора є належним чином обґрунтованими, достовірними та мають 

вагоме значення для практики. 
 

6. Повнота висвітлення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. За результатами дослідження опубліковано 10 



 7 

наукових праць, з яких, 5 статей у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, стаття в іншому 

науковому виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз даних, 

стаття в науковому виданні, включеному до наукометричної бази Scopus та 3 

тези наукових доповідей. 

Публікації повною мірою відображають основні результати дисертації. 

Результати наукового дослідження, що винесені на захист, опубліковані у 

журналах та збірниках, пройшли апробацію і відповідають вимогам чинного 

законодавства України. 

7. Відповідність змісту автореферату та основних положень дисертації. 

Автореферат є ідентичним за змістом основним положенням дисертації. В 

авторефераті висвітлено наукові положення та сформовані пропозиції, що 

розкриті та деталізовані у дисертаційній роботі. Опубліковані праці в повній 

мірі відображають результати здійсненого дослідження. 

 

8. Зауваження до змісту дисертаційної роботи. Позитивно оцінюючи 

подану до захисту дисертаційну роботу загалом, слід зазначити, що окремі 

положення, наведені у ній, носять дискусійний характер, які є підставою для 

обговорення під час її захисту, зокрема: 

1. Щодо розробленої автором компонентної матриці оцінки 

сформованості інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

виробництвом продукції органічного землеробства (Рис. 1.11, с. 62) деталізації 

потребує склад її елементів, можливість побудови системи лінійних 

алгебраїчних або диференціальних рівнянь як основи заявленої оцінки.  

2.  У п. 1.2 автором розкрита система показників аналізу і 

прогнозування розвитку органічного землеробства, яка потребує 

детальнішого обґрунтування в контексті наявного інформаційного 

забезпечення діяльності аграрних формувань та відповідно завдань 

відтворення за  рівнями управління. 

3. Автором запропоновано розвиток елементів методів 
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бухгалтерського обліку (Рис. 3.5. Облікове забезпечення управління 

виробництвом продукції органічного землеробства, с. 154). При цьому 

обґрунтування потребує удосконалення за елементами методу: 

«калькулювання» в частині включення до виробничої собівартості 

органічної продукції загальної величини загальновиробничих витрат, 

поточних екологічних та капітальних екологічних витрат; «оцінка» – 

пояснення потребує ототожнення справедливої вартості до очікуваних 

економічних вигод від впровадження органічного виробництва, що 

суперечить оцінці справедливої вартості за МСФЗ 13 (Справедлива вартість - 

це ринкова оцінка, а не оцінка з урахуванням специфіки суб'єкта 

господарювання); «рахунки» – чіткого методичного супроводу потребує 

авторська пропозиція щодо закриття запропонованого рахунку 156 

«Капітальні інвестиції на природоохоронні заходи» на рахунки 10, 11, 12, 16.  

4. Потребує уточнення порядок облікового визнання та оцінки 

асиміляційного потенціалу (п. 3.2) та його співставності з рівнем ділової 

репутації суб’єкта господарювання. Деталізації потребує механізм відображення 

зазначених аспектів на рахунках обліку та у звітності. 

5. В дисертації автор пропонує застосовувати показник 

«Маржинального доходу», що визначений в моделі як «Підсумкове сальдо», 

який на думку автора, дозволяє підприємцю приймати управлінське рішення 

про використання тої чи іншої культури в сівозміні, а також про розширення 

певних площ під найбільш прибутковіші культури в будь-який момент часу 

(с. 169). При цьому додаткового обґрунтування потребує не врахування 

специфіки релевантних витрат при обґрунтуванні управлінських рішень 

такого типу, авторський поділ витрат на постійні та змінні, а змінні на 

пропорційні та непропорційні.  

У цілому зазначені недоліки не знижують науково-практичної цінності 

положень дисертації, висновків і рекомендацій та є підставою для обговорення в 

в ході наукової дискусії під час захисту дисертації.  




