
 

ВІДГУК 

 

офіційного опонента, доктора наук з державного управління, професора 

Майстра Сергія Вікторовича на дисертаційну роботу Сікала Максима 

Володимировича «Організаційно-економічний механізм державного 

регулювання розвитку ринку зерна в Україні», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії з публічного управління та адміністрування  за 

спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в агропромисловому 

комплексі України, потребують вивчення й дослідження всіх напрямів 

перетворень у його структурі, включаючи зерновий ринок. Не зважаючи на 

важливість зернового ринку для економіки, продовольчої та екологічної 

безпеки України,на сьогоднішній день мало уваги приділяється вивченню 

питання застосування механізмів державного регулювання, направлених на 

розвиток галузі, забезпеченню росту кількісних та якісних показників 

діяльності суб'єктів ринку на основі сталого соціально-економічного 

зростання – основні напрацювання лежать в площині збереження поточного 

стану та нарощуванні обсягів виробництва та експорту. Усе це вказує на 

відсутність цілісного і достатнього наукового підґрунтя до завчасного 

оновлення державної політики на основі комплексу відповідних механізмів 

модернізації. Це й обумовлює актуальність дисертаційного дослідження 

Сікала Максима Володимировича. 

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної роботи 

«Механізми управління фінансами в публічній сфері в умовах 

децентралізації» (номер державної реєстрації - 011711004497), що 

виконувалась кафедрою економічної теорії та фінансів Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. Роль автора полягає в 

обґрунтуванні рекомендацій з удосконалення інструментів фінансового 

стимулювання розвитку реального сектора економіки.. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Сформульовані автором наукові положення висновки та рекомендації 

що містяться в дисертації логічні та послідовні. Сама дисертаційна робота 

Сікала Максима Володимировича чітко структурована, з логічним викладення 

матеріалу, обґрунтованістю висновків. У ній досягнуто поставленої мети, яка 

полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та розроблення практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання розвитку ринку 

зерна в Україні. Об'єкт (державне регулювання у сфері ринку зерна України) і 

предмет дослідження (організаційно-економічний механізм державного 

регулювання розвитку ринку зерна в Україні) відповідають заявленій темі. 

Для досягнення поставленої мети автор вирішує завдання: визначення 

ринку зерна як об'єкта державного регулювання; узагальнення науково-

теоретичних основ державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні; 

аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання розвитку ринку зерна; 

характеристика сучасного стану ринку зерна України; визначення 

організаційно-правових засад державного регулювання розвитку ринку зерна в 

Україні; окреслення факторів, критеріїв і методів визначення дієвості 

державного регулювання розвитку зернового ринку України; пропозиції 

заходів вдосконалення організаційно-економічного механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна; надання рекомендації щодо 

вдосконалення фінансової політики забезпечення розвитку ринку зерна в 

Україні. 

Аргументація теоретичних положень і отриманих висновків 

здійснювались автором на основі  абстрактно-логічного, економіко-

статистичного,  розрахунково-нормативного методів, методів абстрагування й 

узагальнення, аналізу та синтезу, статистичних групувань, порівняльного 

аналізу, експертних оцінок тощо. Широке використання наукових методів, 

теоретичних гіпотез і концепцій дало можливість обґрунтувати нові 

положення, висновки і практичні рекомендації. 
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Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у вирішенні 

конкретного наукового завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів 

державного регулювання розвитку ринку зерна України. До найбільш 

важливих результатів, що характеризують наукову новизну дослідження 

належать такі: 

– запропоновано алгоритм здійснення аналізу факторів, критеріїв і 

показників визначення та проведення оцінювання дієвості регулювання 

зернового ринку України;  

– удосконалено науково-практичний підхід щодо інструментарію 

побудови організаційно-економічного механізму державного регулювання 

розвитку ринку зерна, запропоновано низку змін та доповнень до застосування 

важелів організаційно-економічного механізму розвитку ринку зерна; 

– удосконалено систему заходів фінансової політики, спрямованих 

на покращення фінансово-кредитного забезпечення розвитку ринку зерна в 

Україні; 

– удосконалено підходи до обґрунтування співвідношення таких 

понять як "державне управління" і "державне регулювання"в зерновій галузі за 

специфікою методів і форм впливу, а також суб'єктами; 

У сукупності отримані наукові результати вирішують важливе науково-

практичне завдання щодо вдосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку ринку зерна України. 

 

Оцінка повноти викладу основних положень дисертації в 

опублікованих роботах. 

Основні теоретичні та практичні положення, результати, висновки і 

пропозиції викладено у 12 наукових публікаціях, з них 7 - у фахових виданнях 

з державного управління, 3 - у закордонних фахових виданнях, 2 - у 

вітчизняних англомовних виданнях. В опублікованих працях висвітлено 
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основні наукові положення дисертаційної роботи, що становлять наукову 

новизну. 

 

Оцінка оформлення дисертації. 

Дисертація оформлена у відповідності до чинних вимог. Робота 

написана науковим стилем, у тексті є необхідні посилання на джерела, що 

цитується. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Список використаних джерел налічує 256 

найменувань, з них 15 іноземною мовою 

 

Практичне значення дисертаційної роботи. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

теоретичних положень, рекомендацій та висновків, викладених у дисертації, 

органами державної влади у процесі формування та реалізації державної 

політики щодо вдосконалення державного регулювання розвитку ринку зерна 

в Україні, а також в освітньому процесі при читанні лекцій, проведенні 

практичних і семінарських занять з проблематики функціонування та розвитку 

інститутів державного регулювання. 

 

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. 

1. У параграфі 1.2. (ст. 60) визначено методи дослідження, які 

ґрунтуються на діалектико-ієрархічному підході до зернового ринку, як 

складову методології дослідження організації механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна в сучасних умовах. Проте не зазначено, які 

саме методи дослідження маються на увазі; 

2. В досліджені приділено увагу логістичній складовій проблематики 

сучасного стану ринку зерна (параграф 2.1 ст. 108-112). На наш погляд, в 

роботі бажано більше акцентувати увагу на державному регулюванні розвитку 

інфраструктурної складової, як одному з ключових чинників розвитку ринку 

зерна та пов'язаних з ним сфер економіки; 
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3. Дещо порушена архітектоніка дисертаційної роботи: підрозділ 2.1 - 

26 сторінок; підрозділ 3.1 - 12 сторінок, тому доцільно було б збалансувати 

обсяг розділів та підрозділів; 

4. В параграфі 3.3 (ст. 201) автор піднімає питання неспроможності 

ринку. На нашу думку цю проблематику треба було б розгорнути та окрім 

неспроможності ринку акцентувати увагу на неспроможності держави, коли 

держава не в змозі забезпечити ефективного розподілу й використання 

суспільних ресурсів на ринку зерна; 

5. Навряд чи є доцільним в додатках на 36 сторінках наводити 

інформацію, левова частка якої здебільшого відноситься до галузі науки 

"економіка", а не до "публічного управління та адміністрування" - 

спеціальності, за якою підготовлено роботу. Низку додатків можна було б не 

включати в дослідження (Додаток Е - Динаміка посівних площ, виробництва 

та урожайності зернових і зернобобових культур в Україні 1990–2019 рр; 

Додаток Є - Топ-20 агрохолдингів України за розміром земельного банку, 

2019 р; Додаток Ж - Групування підприємств за розмірами зібраної площі 

основних сільськогосподарських культур у 2019 році; Додаток П - Зайняте 

населення за видами економічної діяльності у 2012-2019 роках; Додаток Р - 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності 

у 2010-2019 роках; Додаток С - Утворення відходів за класифікаційними 

угрупованнями державного класифікатора відходів; Додаток Т - Внесення 

мінеральних та органічних добрив в Україні, 2010-2019 рр.) - вони дещо 

переобтяжують роботу. 

Втім в цілому зазначені зауваження не знижують загальної позитивної 

оцінки проведеного дослідження.. 

 

Загальний висновок по дисертаційній роботі. 

Дисертаційне дослідження в цілому є завершеним науковим 

дослідженням, що вирішує конкретне наукове завдання, яке полягає в 

обґрунтуванні теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо 
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вдосконалення організаційно-економічного механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна в Україні. 

Робота повністю відповідає вимогам, що ставляться до дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі науки публічного 

управління та адміністрування, вона виконана на актуальну тему, 

сформульовані в ній наукові положення, висновки та рекомендації є 

обґрунтованими, достовірними, містять наукову новизну та мають практичну 

значущість. 

Виходячи з вищезазначеного вважаю, що дисертаційна робота 

«Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку 

ринку зерна в Україні» повністю відповідає вимогам постанови Кабінету 

Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії» від 6 березня 2019 року № 167, а її автор, Сікало Максим 

Володимирович, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 281 - публічне управління та адміністрування. 

 

Офіційний опонент, 

доктор наук з державного управління,  

професор, завідувач кафедри  

публічного адміністрування у сфері цивільного захисту  

Національного університету  

цивільного захисту України      Майстро С.В. 

 

 

 


