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Актуальність теми дисертаційної роботи 

Україна, маючи унікальну  природну  родючість ґрунтів, сприятливий 

гідро-термічний умови, має величезний потенціал органічного землеробства. 

Територіально наша країна є частиною найвибагливішого у світі – 

Європейського ринку органічної продукції, що вимагає запровадження в 

практику органічного землеробства інноваційних технологій, в тому числі з 

питань управління. 

Україна має унікальні наукові дослідження з економічного забезпечення 

органічного землеробства, в тому числі з авторством шановних членів даної 

спеціалізованої вченої ради НУБІП. Разом з тим масштабність і складність 

порушеного питання потребує як поглибленого існуючого наукового 

забезпечення, так і розв’язання проблеми синергетичного поєднання 

можливостей різних складових економічної науки у забезпеченні ефективності 

органічного землеробства. Як свідчить досвід, надважливими є пошуки і 

пропозиції на так званих «стиках» наук. Саме такою, на мій погляд, є робота 

Гузя Михайла Михайловича «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

управління виробництвом продукції органічного землеробства». Вона не просто 

доповнює компонентами бухгалтерського обліку, аналізу процес управління, а й 

формує його цілісність, комплексність, а отже, і більшу ефективність. 

Актуальність дослідження полягає і в тому, що автор виявив і поставив за мету 

вирішити проблеми відповідності інструментарію і методів бухгалтерського 



обліку й аналізу саме запитам управління виробництвом продукції органічного 

землеробства. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до науково-дослідної тематики 

Національного університету біоресурсів і природокористування України за 

науково-дослідними темами: «Формування аналітико-прогностичної системи 

управління стратегічним розвитком підприємств аграрної сфери» (номер 

державної реєстрації 01116U008082) та «Розробити систему управління 

відтворенням біологічних ресурсів України: економічний вимір, оцінка, 

прогноз» (номер державної реєстрації 0111U008871), де автором розроблено 

рекомендації щодо впровадження інформаційно-аналітичного інструментарію 

управління виробництвом продукції органічного землеробства в діяльність 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

обґрунтовані, достовірні та випливають із результатів дослідження, що 

базуються на застосування діалектичного методи пізнання та системному 

вивченні економічних явищ і процесів, наукових працях вітчизняних і 

зарубіжних учених, присвячених питанням інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління виробництвом продукції органічного землеробства. 

Теоретичними і методичними засадами дослідження слугували базові 

положення економічної теорії, аграрної політики, наукові розробки вітчизняних 

і зарубіжних вчених з проблем управління, інформатизації, бухгалтерського 

обліку й аналізу господарської діяльності, законодавчі акти Верховної Ради 

України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства 

фінансів України, Державної служби статистики України, матеріали 

Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), Міністерства 

сільського господарства США, директиви ЄС з питань якості та безпеки 

продукції, матеріали сільськогосподарських підприємств, що розвивають 



органічне землеробство, особисті спостереження і розрахунки здобувача щодо 

розвитку органічного землеробства. 

Для дослідження  використано наукові  методи, що  базуються на 

діалектиці пізнання й об’єктивних законах розвитку економіки, природи і 

суспільства. Використовуючи монографічний метод, обґрунтовано сутність 

понять «органічне землеробство», «органічна продукція» та «екологічно чиста 

продукція»; причинно-наслідковий аналіз дозволив оцінити умови сучасного 

стану розвитку органічного землеробства в сільськогосподарських 

підприємствах та стан інформаційно-аналітичного забезпечення управління цим 

процесом; методи SWOT-аналізу та теоретичного узагальнення стали основою 

вивчення рівня та розробки заходів удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення управління органічним землеробством; методи порівняння і 

групування використано для характеристики показників діяльності 

досліджуваних аграрних формувань; економіко-математичні методи для 

розробки структурно-функціональної моделі розвитку органічного 

землеробства. 

Наукова обґрунтованість результатів дослідження Гузя М.М. 

підтверджується апробацією на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях, а також повнотою використаної інформації. 

Дисертаційну роботу позитивно характеризує системність дослідження, логічна 

послідовність та аналітична оцінка причинно-наслідкових зв’язків, що 

дозволило вирішити поставлені завдання дослідження. 

До позитивних моментів дисертації слід віднести значну кількість 

опрацьованих у процесі дослідження інформаційних джерел. Зміст дисертації 

вказує  на досить глибоке вивчення автором практики, що пов’язана з 

питаннями інформаційно-аналітичного забезпечення управління виробництвом 

продукції органічного землеробства. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження 

У дисертації розкрито теоретичні та методичні засади інформаційно-

аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції органічного 

землеробства. 



Обґрунтовано значення екологізації діяльності аграрних формування та 

важливість збереження видового біологічного різноманіття (с. 19-23); проведено 

порівняльну оцінку методів землеробства з визначення пріоритетних 

технологічних переваг органічного землеробства для забезпечення цілей 

сталого розвитку (с. 23-26); уточнено сутність поняття «органічне 

землеробство» та  доповнено класифікацію видів продукції органічного 

землеробства відповідно до цілей управління органічним землеробством  (с. 28-

31); для розкриття особливостей розвитку вітчизняного органічного 

землеробства та визначення превентивних заходів з його популяризації, 

проведено діагностику управлінського середовища з використанням методики 

SWOT-аналізу (с. 33-35); розкрито сутність продукції органічного землеробства 

як об’єкта, обліку, аналізу та управління (с. 43-45); розкрито систему показників 

аналізу і прогнозування розвитку органічного землеробства (с. 47-52); 

визначено інформаційно-аналітичні елементи оцінки органічного землеробства  

(с. 55-59); сформовано компонентну матрицю оцінки сформованості 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції 

органічного землеробства (с. 61-62). 

Проведено комплексну аналітичну оцінку стану і тенденції виробництва 

продукції органічного землеробства в Україні та світі (с. 69-78); узагальнено 

основні господарські фактори формування ефективного органічного 

землеробства в Україні (с. 82-83); за даними окремих суб’єктів господарювання 

здійснено порівняльний аналіз економічної ефективності виробництва та 

реалізації органічної продукції (с. 91-94); сформовано систему інформаційно-

аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції органічного 

землеробства (с. 96-97); розкрито методику оцінки платоспроможного попиту 

(с. 103-115). 

Визначено інформаційні площини формування програми інформаційно-

аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції органічного 

землеробства (с. 119-121); обґрунтовано значення статистичного та облікового 

забезпечення у загальній системі управління виробництвом продукції 

органічного землеробства (с. 123-126); визначено методи та напрями реалізації 



інформаційно-аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції 

органічного землеробства (с. 129-135); розкрито інституційні засади 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції 

органічного землеробства (с. 142-147); сформовано та обґрунтовано 

концептуальні засади облікового забезпечення управління виробництвом 

продукції органічного землеробства (с. 153-158); розроблена інформаційно-

аналітична імітаційна модель оцінки фактичного стану та подальшого розвитку 

агроформувань (с. 162-175). 

Основний науковий здобуток поданої на розгляд дисертаційної роботи, 

полягає у розвитку теоретико-методичних засад інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління виробництвом органічної продукції, а саме: 

– розроблено  інформаційно-аналітичну систему  управління  

виробництвом органічної продукції на основі сформованої імітаційної моделі, 

яка включає, окрім технологічних, галузево-ринкових компонентів, обліково-

аналітичні (справедлива вартість, собівартість, прибутковість, інформація з 

облікових об’єктів сталого розвитку), що інтегрує інформаційні потоки щодо 

забезпеченості необхідними ресурсами та оптимального їх використання з 

пріоритетом очікуваної маржинальності діяльності аграрних формувань; 

– уточнено тлумачення сутності поняття «органічне землеробство» як 

об’єкта обліку й аналізу в контексті науково обґрунтованого використання 

сільськогосподарських угідь для виробництва органічної продукції через 

відновлення та підтримання якісних параметрів угідь, що гармонізує взаємодію 

людини з природою і є передумовою створення стійких збалансованих 

агроекологічних систем. Та обґрунтовано розмежування видів отримуваної 

продукції органічного землеробства, які б забезпечували відтворення ресурсів і 

максимально відповідали інтересам майбутніх поколінь, що формує точнішу 

аналітичну оцінку результативності та ефективності управління виробництвом 

органічної продукції; 

– удосконалено методичні передумови інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління виробництвом продукції органічного землеробства на 

основі сформованої системи чинників (стану розвитку органічного 



землеробства в Україні та світі; галузевої складової його функціонування; 

природно-ресурсного потенціалу та передумов його відтворення); 

– удосконалено обґрунтування параметрів інформаційно-аналітичного 

продукту для управління виробництвом продукції органічного землеробства 

шляхом відображення відповідних господарських операцій в обліку та звітності, 

що є базою для аналітичної діагностики дотримання принципів сталого 

розвитку; 

– запропоновано  методичні підходи до використання компонентної 

матриці оцінки рівня сформованості системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління органічним землеробством, яка дає змогу виявляти й 

оцінювати основні інформаційні потреби аграрних формувань, органів 

державного управління, місцевого самоврядування та інших суб’єктів ринку, що 

є передумовою вдосконалення інформаційно-аналітичного середовища 

управлінської діяльності цих інститутів; 

– розвинуто  наукові  підходи до узагальнення інформаційних  потоків 

щодо виробництва продукції органічного землеробства в контексті запитів 

учасників ринку та елементів відтворення біоресурсного потенціалу як 

методичної основи системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління в аграрних формуваннях; 

– розроблено рекомендації щодо врахування особливостей обліково-

аналітичного процесу виробництва продукції органічного землеробства як 

передумови підвищення його ефективності та поліпшення параметрів 

відтворення асиміляційного потенціалу, що сприяє системному підходу до 

прийняття управлінських рішень. 

Достовірність положень і висновків, сформульованих у дисертації, 

підкріплюється посиланнями на відповідні інформаційні джерела – наукові 

видання, законодавчі та нормативно-правові акти, офіційні дані, а елементи 

наукової новизни і результати дослідження, винесені на захист, підтверджують 

відповідність висновків і результатів дисертації вимогам МОН України щодо  

вагомості їхньої новизни та достовірності. 



Практична значимість дослідження для науки і практики, 

впровадження наукових результатів, напрями їх подальшого використання 

Положення і результати наукових досліджень, виконаних та покладених в 

основу дисертації Гузя М.М., впроваджені в практичну діяльність 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 

вітчизняних аграрних формувань. Зокрема, в діяльності ТОВ «Агрофірма 

«Хліб України» (довідка №217 від 23.12.2020 року) для використання у 

процесі прогнозування експортних операцій; пропозиції щодо розкриття 

якісних параметрів залучених у виробництво довгострокових активів, 

посадкового матеріалу, засобів захисту рослин і понесених екологічних витрат, 

подано для впровадження до ТОВ «Агрофірма «Колос» (довідка №10 від 

12.01.2021 року); пропозиції щодо обліку витрат від зміни вмісту поживних 

речовин за поточними цінами добрив використано в роботі  

СФГ «Смарагд» (довідка №12 від 25.02.2021 року).  

Наведені у дисертаційному дослідженні теоретико-методичні положення 

та інформаційно-аналітична база, використовуються у навчальному процесі на 

економічному факультеті Національного університету біоресурсів і 

природокористування України у курсах «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Проєктний аналіз» та «Економетрика, а також у методичних 

рекомендаціях. 

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій в 

опублікованих працях 

За темою дисертаційної роботи Гузя Михайла Михайловича опубліковано 

10 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. 

Автореферат відповідає змісту дисертації, в публікаціях досить повно 

викладені і відображені основні положення і результати дослідження. 



Основні положення дисертації та елементи наукової новизни з достатньою 

повнотою відображені у представлених наукових публікаціях. Вимоги МОН 

України щодо мінімальної кількості наукових публікацій, що відображають 

основні результати дисертації, дотримано. Апробація на наукових 

конференціях є достатньою. 

Дотримання академічної доброчесності, оцінка мови і стилю дисертації, 

відповідність дисертації визначеній спеціальності та вимогам МОН 

Відповідно до норм ст. 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. 

№2145-УІІІ тв ст.1, 16 і 58 Закону України «Про вищу освіту» від-01.07.2014 р. 

№ 1556-VII, дисертантом з метою забезпечення довіри до отриманих наукових 

результатів дотримано такі положення: в тексті роботи оформлено посилання на 

використані джерела інформації; наведено достовірні дані про використані 

методики та результати проведеного дослідження; у повній мірі дотримано 

норми законодавства про авторське право і суміжні права. 

Дисертація є самостійно виконаною кваліфікаційною науковою роботою. 

Усі результати дослідження, що містяться в дисертації та виносяться на захист, 

отримані і сформульовані ним особисто. Робота написана діловою українською 

мовою, чітко, коректно, з використанням великої кількості діаграм та графіків , 

які покращують сприйняття аналітичних даних. Викладення результатів 

досліджень в роботі логічно пов’язані, одержані дані аргументовані і доступ ні 

для сприйняття.  

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Основний зміст дисертації становить 197 

сторінок друкованого тексту. Дисертація містить 22 таблиці, 32 рисунки і 12 

додатків. Список використаних джерел налічує 230 найменувань. 

Текст дисертації оформлений згідно ДСТУ 3008:2015 «Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання», за структурою відповідає вимогам МОН України від 

12.02.2017р. Список використаних джерел оформлений згідно з вимогами 

ДСТУ8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання». 



За своїм фаховим спрямування дисертація відповідає переліку напрямів 

дослідження спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 

видами економічної діяльності). Автореферат повністю відображає основні 

положення, висновки і рекомендації дослідження та є ідентичним з 

результатами дисертаційної роботи. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

Позитивно оцінюючи проведене М.М. Гузем дослідження, наукову цінність 

та практичну значимість результатів виконаної роботи, слід звернути увагу на 

окремі зауваження, неточності та дискусійні положення, які можуть стати 

предметом дискусії під час процедури захисту дисертації: 

1. Автор дослідження досить категорично заявляє, що в «система 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції 

органічного землеробства в Україні відсутня…» (с. 9 дисертації та с. 1 

автореферату). У такому випадку потрібно пояснити, як функціонує система 

управління на підприємствах, які займаються органічним землеробством, 

відповідного функціоналу. Очевидно, що йдеться не про «відсутність», а про 

недостатність чи недосконалість такої системи. 

2. Виходячи зі змісту роботи, назва підрозділу 1.1 звучить «Продукція 

органічного землеробства як об’єкт обліку, аналізу та управління», що є 

виправданим до дослідження за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Натомість і за завданням, і 

за змістом підрозділу автор більше концентрується на класифікації органічної 

продукції як обліково-аналітичної категорії (табл. 1.1 на с. 31 та рис. 1.7 на        

с. 45), що є на наш погляд, недостатнім. 

3. У другому розділі дисертаційного дослідження «Оцінка інформаційно -

аналітичного забезпечення формування конкурентоспроможного органічного 

землеробства» проаналізовано та критично оцінено значний об’єм інформації, 

що характеризує ринок органічної продукції, специфіку ресурсів і витрат на 

виробництво, порівняльні показники ефективності тощо. Натомість недостатньо 

досліджено інформацію, що виходить з бухгалтерського обліку та звітності. 

 



3orpeu4 4ocrarHicm uora"sHr,rKin Qinanconoi i crarzcru.ruoi snirHocri Ta
.-.

rroKa3Hr{KlB yrrpaBnlHcbKoro oonKy.

4. fiucepranr .qocllrb BryqHo $oprurye 3aBAaHHr Ao ni4pos4ily 3.1:

(po3BLTHyrI{ o6riKosufi rpoqec 3 ypaxyBzurH-flM crnaAuocri fi iHnosaqifinocri

nnpo6nuqrBa opr€rHi.rnoi npo4yrcqii ra neo6xi.qnocri niAnzrqenHs aHariru.rHocri

o6nixosr.D( AaHuD). flpore y srr,ricri rlboro niapor4ury (c. 119-141) qnrra ruraHH{M

upu4ireno HeAocrarubo yB€rru.

5. Crryuruvrun e npono3lrrlii anropa qoAo 3anpoBaAXeHHr n Yrcpaini ,qocsiay

oKpeMLTX xpaiH enpoueftcbKoro colo3y rro Qopl,rax crarzcru.rHoi seirHocri 3

opraniuHoro 3eMnepo6crsa (c. 155-156). flpore Jrrrrue Koucrararlii Sarry raKoro

4ocni4y HeAocrarHbo AJrrI suBvq qo y po6ori <c$oprvroBurr{o clrcreMy iH$opvrauiftno-

auariru.uroro ga6esne.reHug ra o6rpynroBaHo rrpaKceoJroriqHi 3aca1u ii
peanisaqii uepes yAocKoHzuleHHf, o6rirosux ilporleAyp i cucreMra gsirHocri>>, rpo Iqo

ftAerrcs y HoBrr3Hi ra nr,rcHoBK€x.

6. B aocni4NeHnf oqeBurHo rK clrHoHirw.r, sacrocoByerbcr cJroBoclonyqeHHt

<in Qoprraarlift no - aH aliru.nre sa6esue.reHHn) Ta <analiruro-iu$oprr,raqifine

sa6esue.IeHH.tD). 3ai4cn oqeBLIAHoro e rrorpe6a poarpurrx ix cyrnocri ra suicry.

Oco6nuso s .racrzHi BKrroqeHH{ Ao rlboro o6nirono-sairHoi KoMrroHeHTr{.

HaBeAeHi 3ayB€DKeHHt rrloAo :rr,ricry po6oru ra AlrcKycifiHi rroJroxeHHr y

IIIJIoMy He 3HI,DIcyIorb HayKoBo-rrpaKrr.rHoi qiHnocri orpr.rMaHr.rx pe3yJrbrarin ra
saranrHoi rIo3I/trI{BHoi oqinxu AocriAxenns M.M. fy:r, Moxryrb cJryryBarr4 Anrr

noA€rnbrrr[x HayKoBr4x AocniAxesr.

3ara.rrunfi eucHosoK

,{racepraqifina po6ora fy:r Mnxafina MuxafiroBuqa Ha reMy:

<In$opnraqifoio-ananirn.rse ga6esne.reHH.{ ynpauiuux enpo6urEqrBoM upo4yrqii
oprani'ilroro 3elulepo6crnu e 3aBepueHoro HayKoBoro rrparlero, s sKifi orplrMano

HayKoBo-o6lpynronani teoperHqni i rpaKrriqHi peeylrmru rqoAo opranisaqiftuoro
Ta MeroALIrIHoro sa6esne.reHHt BHyrpirusroro ayilvry y 6anry. Teua ra sN,ricr

Al4ceprallii silnosi4ae nacnopry cueqiamuocri 08.00.09 <6yxr€urrepcbKrafi o6nir,
atraris ra WAur (ea nra4aruu erosouiqHoi Ai.[mnocri)>. 3ralasi B]rrqe orpenri



Ar.rcKycifiHi nonoxenur i saynaxeHHfl He Hocrrb rrpraHrluroBoro xapaKTepy ra He

ropymyrorb 3ararrbHy ro3rrrr.rnny oqinrcy Alrceprallii fyer M.M., ik crlia po3rn.xAarl4

-n< no6axaHHr rrloAo nanprvrin noA€urbrrrr4x HayKoBrrx po3po6or glo6yBaqa oAHaK

,{ncepraqiftna po6ora fy:x Muxafirra MnxafinoBvrqa Ha reMy:

<InQoprr,rarlifino-aHarirnqne ga6egne.renux ynpaminH.r nnpo6nraqrBoM npo4yxrlii

opraniunoro 3eMnepo6crna>, ea csoiNr sNaicroN,r i sricno nilnoni4ae Br4MoraM Ao

Allceprarlifinnx po6ir eronouiqHoro upoSiruo, a caMe uauorana n. 9, 1l Ta 12

Airo.Ioro <flopx4rcy npI{cyAXeHHr HayKoBrlx mynenin>, 3arBepAx{eHoro

floctanoeorc Ka6iuery Minicrpin Vrcpainu sia 24 Jrr.rnHr 2013 p. Ns 567 (si

ruinanalE). I{e 4ae raoxrlrsicm spo6uu BLrcHoBoK, trIo fi anrop - fysr Mnxafino

Muxafironu.I 3acJryroBye [pLrcyA)KeHHfl HayKoBolo cryrreH.rr KaHA[Aara

eronoMi.{H}Ix HayK sa cneqianrnicto 08.00.09 <6yxralrepcrrzfi o6lix, aHaris ra

ayqur (sa nu4aura eKoHoMi.rHoi 4irnrnocri)>.

OQiqiftHrfi onouenr:

AOKTOp eKOHOMrqHr4X HayK,

npoQecop, ar<a4evrix HAAII,
ronoeHlrft nayronllft cninpo6irnur
niaairy o6niry ra orroAarr(yBaHHs
HaqionanbHoro HayKoBoro rIeHTpy
<IHcruryr arpapnoi exonouirr.r> B.M. Xyrc

o cnosHi 3 Hrzx uorpe6yrorb BpaxyB aH Hfr Ta AooupaunB anx.f, .

fl.iryruc )Ityxa B. M. :acri4uyro :

Vqenufi ceKperap, A.o.H., upo$ecop,
rrneH -Kopecn oHAeHr HAAH IIuKyrqK
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