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офіційного опонента, доктора наук з державного управління, професора 
Ковальчук Вероніки Геннадіївни 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. 

Питанням державного регулювання ринку зерна в Україні завжди 

приділяли пильну увагу. Останні роки ця тема не втрачає особливої 

актуальності. Адже вона напряму пов’язана з забезпеченням продовольчої 

безпеки країни, нормального функціонування та задовільного фінансового стану 

сільськогосподарських виробників, а також забезпеченням експортного 

потенціалу зернової галузі країни. Сучасна економічна ситуація вимагає 

вдосконалення підходів щодо здійснення аграрної політики стосовно розвитку 

зернової галузі та запровадження її системності. 

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 

Актуальність дисертаційної роботи підтверджується результатами 

наукових досліджень автора, отриманими в процесі виконання 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 полягала 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. 

Викладені в дисертації наукові положення, висновки та рекомендації 

загалом відповідають вимогам щодо такого виду наукових досліджень. 

Відповідно до мети дисертантом здійснено обґрунтування теоретичних засад га 

практичних заходів щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму 

державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні. 

Автор розв'язує низку нагальних наукових завдань, а саме: визначає ринок 

зерна як об'єкт державного регулювання; узагальнює науково-теоретичні основи 

державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні; аналізує зарубіжний 

досвід державного регулювання розвитку ринку зерна; здійснює характеристику 

сучасного стану ринку зерна України; визначає організаційно-правові засади 

державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні; характеризує фактори, 

критерії і методи визначення дієвості державного регулювання розвитку 

зернового ринку України; пропонує заходи щодо вдосконалення організаційно-

економічного механізму державного регулювання розвитку ринку зерна; надає 

рекомендації щодо вдосконалення фінансової політики забезпечення розвитку 

ринку зерна в Україні. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій дисертації 

підтверджується використанням автором фундаментальних положень теорії 

публічного управління та адміністрування, досліджень вітчизняних і зарубіжних 

учених, а також фактом опрацювання ним значного масиву теоретичних джерел 

та емпіричних даних. Обґрунтованість отриманих результатів підтверджується 

також їх позитивною оцінкою в процесі апробації на науково-практичних 

конгресах і конференціях, публікацією результатів дослідження у фахових 

виданнях з державного управління. 

Структура дисертаційної роботи Сікала М.В. дозволяє змістовно 

опрацювати обрану проблему. Матеріал викладено послідовно, логічно, з 

дотриманням вимог наукового стилю, переконливо аргументовано основні 

наукові положення та висновки. Слід відмітити графічне представлення 

найбільш значущих концептуальних положень. Таким чином, можна зробити 
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висновок, що сформульовані дисертантом наукові положення, висновки та 

рекомендації є обґрунтованими, підтвердженими аналізом наукових джерел, 

опрацьованим емпіричним матеріалом. 

 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Одержані результати та сформульовані рекомендації, що наведено у 

дисертації, базуються на науковій методології, що базується на 

загальнонаукових і спеціальних методах дослідження історичний та абстрактно-

логічний методи, методи абстрагування й узагальнення, аналізу та синтезу, 

статистичних групувань; порівняльного аналізу, економіко-статистичний, 

експертних оцінок, метод моделювання та ін.). 

Зміст дисертаційної роботи відзначається послідовністю досягнення 

поставленої мети за рахунок реалізації чітко сформульованих завдань 

дослідження. 

Так, у першому розділі дисертації автором розглядається ринок зерна як 

об'єкт державного регулювання, з'ясовуються його сутність, принципи, функції 

та методи, за допомогою яких органи державної влади здійснюють вплив на 

даний інститут, узагальнюються науково-теоретичні основи державного 

регулювання розвитку ринку зерна в Україні та світі, аналізуються методичні 

підходи до формування та функціонування організаційно-економічного 

механізму державного регулювання розвитку ринку зерна. 

У другому розділі здійснюється аналіз сучасного стану ринку зерна 

України, організаційно-правових засад державного регулювання ринку зерна в 

Україні, розглядаються позитивні та негативні наслідки розвитку агрохолдингів 

на зерновому ринку, характеризуються фактори, критерії і методи визначення 

ефективності управління зерновим ринком України. 

У третьому розділі автором пропонуються концептуальні напрями 

державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні, надаються практичні 

рекомендації щодо вдосконалення фінансової політики та прийняття 

адміністративних рішень, спрямованих на покращення фінансово-кредитного 

забезпечення розвитку ринку зерна в Україні. 
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У загальних висновках автор представляє основні результати 

дослідження, що в сукупності дозволили вирішити конкретне наукове завдання, 

що полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробленні практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму 

державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні. 

До найбільш вагомого добутку, що характеризується науковою новизною, 

слід віднести запропонований алгоритм здійснення аналізу факторів, критеріїв і 

показників визначення та проведення оцінювання дієвості регулювання 

зернового ринку України. Крім того, в роботі 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. 

Також у дисертації дістало подальшого розвитку: визначення змісту 

поняття "державне регулювання розвитку ринку зерна"; концептуальні напрями 

державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні, призначенням якої є 

визначення ключових напрямків, виявлення шляхів і технологій досягнення 

поставлених цілей з виділенням головних факторів їх досягнення;  методичні 

підходи до формування організаційно-економічного механізму державного 

регулювання розвитку ринку зерна з урахуванням основних особливостей 

зерновиробництва в сучасних умовах. 

Окрім згаданих вище всі інші результати дослідження також мають 

елементи наукової новизни та доповнюють існуючі напрацювання теорії та 

практики публічного управління та адміністрування. 

 

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. 

Результати наукових досліджень Сікала М.В. висвітлено у 12 наукових 

публікаціях, з них 7-у фахових виданнях з державного управління, 3-у 

закордонних фахових виданнях, 2 - у вітчизняному англомовному видані. 
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Опубліковані наукові праці достатньою мірою відображають основні 

результати проведених наукових досліджень. 

 

Важливість для науки та практики одержаних автором дисертації 

результатів. 

Результати дослідження мають теоретичне та практичне значення. Вони 

створюють теоретичну та методичну базу для удосконалення публічної політики 

у сфері регулювання розвитку ринку зерна України. Основні теоретичні 

положення, висновки та рекомендації дисертації можуть використовуватися 

органами державної влади при розробці законодавчих актів. 

Напрацювання дисертанта є корисними для подальших досліджень у сфері 

публічного управління та адміністрування. Результати дослідження також 

можуть бути використані у освітньому процесі при читанні лекцій, проведенні 

практичних й семінарських занять з проблематики функціонування та розвитку 

державного регулювання аграрного сектору економіки. 

 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності 

встановленим вимогам. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів та висновків, які цілісно 

розкривають публічну політику у сфері державного управління розвитком 

аграрного сектору України. У роботі дисертант чітко поставив мету, завдання, 

визначив предмет і об’єкт дослідження. 

Оформлення дисертації виконано згідно з вимогами Міністерства освіти і 

науки України та не викликає принципових зауважень. За своїм змістом робота 

відповідає спеціальності 281 - публічне управління та адміністрування. 

 

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. 

Дисертаційна робота Сікала М.В., як і будь-яка наукова робота, містить 

певні дискусійні моменти та недоліки, висвітлення та зауваження щодо яких 

сприятиме більш повній та об’єктивній характеристиці результатів виконаного 

дослідження. Серед них слід назвати такі: 
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1. В параграфі 1.3 "Зарубіжний досвід сприяння розвитку ринку зерна з 

боку держави" проведено досить глибокий аналіз державного регулювання 

ринку зернових на прикладі інших країн. На наш погляд, більш переконливим 

було б сильніше акцентувати на механізмах державного регулювання інших 

країн, які найбільш актуальні для України в сучасних умовах;  

2. У дисертаційному дослідженні автором пропонуються досить детальні 

рекомендації щодо доопрацювання нормативно-правової бази регулювання 

відносин в сфері ринку зерна через обґрунтування необхідності внесення змін до 

низки нормативно-правових актів або визнання низки їх неактуальними. 

Враховуючи тривалість процесів забезпечення вказаних у роботі очікуваних 

результатів, було б логічним запропонувати орієнтовні терміни, в які необхідно 

внести зміни в існуючі законодавчі акти для послідовної реалізації пропозицій 

(параграф 2.2, ст.132). 

3. В параграфі 2.3 "Дієвість державного регулювання розвитку ринка 

зерна" бажано було б зменшити об'єм теоретичної інформації і перенести її до 

першого розділу дисертації; 

4. В параграфі 2.3 "Дієвість державного регулювання розвитку ринка 

зерна" автор пропонує розглянути два алгоритми оцінки дієвості державного 

регулювання розвитку ринку зерна – за допомогою інтегрального коефіцієнту та 

методом експертної оцінки. На нашу думку, ця проблематика в роботі розкрита 

не повністю, хоча, слід зазначити, що питання повноцінної оцінки дієвості 

державного регулювання розвитку ринка зерна заслуговує окремого 

дослідження. 

5. У параграфі 3.3. «Напрями удосконалення фінансово-кредитного 

забезпечення розвитку ринку зерна» (ст. 212) автор розглядає залучення ресурсів 

на міжнародних фондових ринках IPO, як один із інструментів оптимізації 

структури фінансового забезпечення програм розвитку ринку зерна. На нашу 

думку від більш широкого розкриття цього питання в дисертації робота тільки б 

виграла. 
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Проте, означені зауваження в цілому не впливають на результативність, 

завершеність та загальну позитивну оцінку виконаної дисертаційної роботи, а 

також не знижують наукової та практичної цінності отриманих результатів. 

 

Загальний висновок по дисертаційній роботі. 

Дисертаційне дослідження Сікала Максима Володимировича 

«Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку ринку 

зерна в Україні» відповідає спеціальності 281 - публічне управління та 

адміністрування і є завершеною, самостійною працею на актуальну тему, в якій 

отримані нові науково-обґрунтовані результати, що в сукупності сприяють 

вирішенню конкретного науково-практичного завдання, яке полягає в 

обґрунтуванні теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання 

розвитку ринку зерна в Україні. 

Враховуючи актуальність, наукову новизну, важливість одержаних 

автором наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, вважаю, що виконана 

дисертаційна робота 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 
управління та підприємництва 
Національного аерокосмічного університету 
ім. М.Є. Жуковського "ХАЇ"       В.Г.Ковальчук 
 


