
 
  



 
 

 унеможливлює модернізацію матеріально-технічного забезпечення аграрних 

підприємств, підвищення їх капіталоозброєності і капіталомісткості, розвиток 

інфраструктури заготівлі та збуту аграрної продукції, підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності агровиробництва, підвищення якості продуктів 

харчування і забезпечення їх відповідності міжнародним стандартам, збільшення 

частки високотехнологічного експорту сільськогосподарської продукції та 

реалізації стратегії імпортозаміщення. При цьому, однією з визначальних умов 

зростання інвестиційної активності є наявність сформованої та ефективно 

функціонуючої інвестиційної інфраструктури, завдяки якій реалізуються функції 

сприяння і супроводу процесів залучення, розподілу, ефективного використання і 

повернення інвестицій, так і формування середовища економічної безпеки 

інвестування як однієї з найважливіших характеристик інвестиційної 

привабливості галузевих комплексів. 

Водночас останні світові тенденції щодо наростання дефіциту 

продовольства та зростання цін обумовлюють необхідність прискорення процесів 

реформування агропромислового сектору України шляхом удосконалення 

теоретико-методичного та прикладного забезпечення реалізації державної 

політики формування і розвитку інвестиційної інфраструктури АПК. При цьому, 

постає необхідність стратегічного планування розвитку повноцінної сукупності 

інституційних елементів такої інфраструктури, обґрунтування нових дієвих та 

ефективних інструментів і засобів посилення їх фінансово-інвестиційної 

спроможності та підвищення рівня інвестиційної привабливості вітчизняного 

АПК. 

Комплексність, послідовність та логіка наведених аргументів свідчить про 

актуальність, наукову значимість і практичну направленість дисертаційного 

дослідження Кучера Р.-Д. А. «Державне регулювання розвитку інвестиційної 

інфраструктури АПК України». 

Дисертація пов’язана з планами науково-дослідних робіт Національного 

інституту стратегічних досліджень – «Економічний розвиток України та 

економічна безпека держави» (номер державної реєстрації 0115U003109), де 

здобувачем обґрунтовані пріоритети інвестиційно-інноваційного розвитку 



 
 

суб’єктів реального сектору економіки України, та «Пріоритети антикризової 

політики щодо реального сектору економіки України» (номер державної 

реєстрації 0115U003106), де автором обґрунтовані інструменти та засоби розвитку 

інвестиційної інфраструктури агропромислового комплексу в сучасних умовах 

розвитку економіки України. 

 

 2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та новизна 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у дисертації та 

виносяться на захист, є цілком теоретично обґрунтованими й містять результати 

їх практичного використання. Їх виклад супроводжується критичним оглядом та 

посиланням дисертанта на результати наукових робіт вітчизняних та закордонних 

науковців за обраною темою, вдалим застосуванням загальнонаукових принципів 

проведення досліджень, використанням сучасного методичного інструментарію 

та засобів обробки вихідної інформації.  

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується використанням широкої інформаційної бази за темою дисертації, 

в т.ч. офіційних статистичних даних, нормативно-правових актів, які стосуються 

інноваційної діяльності, монографій, численних наукових публікацій вітчизняних 

та зарубіжних вчених-економістів, інтернет-джерел. 

Автор достатньою повно та достовірно характеризує мету дисертаційного 

дослідження, яка полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад і 

прикладних інструментів удосконалення державного регулювання розвитку 

інвестиційної інфраструктури АПК України. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел, додатків.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, подано відомості щодо апробації та публікації результатів 

дослідження. 



 
 

У першому розділі «Теоретичні основи формування та розвитку 

інвестиційної інфраструктури АПК» узагальнено еволюцію теорій інвестування 

в контексті їх впливу на методологічні аспекти економічної безпеки держави 

(с. 22-36), досліджено теоретико-методичні особливості характеристик 

інвестиційної інфраструктури АПК (с. 38-46), ідентифіковано головні чинники, 

які слід враховувати при становленні інвестиційної інфраструктури галузі 

(сектора економіки) (с. 48-49), розроблено основні етапи оцінювання 

інвестиційної інфраструктури АПК (с. 53-55), обґрунтовано концептуальні засади 

державного регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК (с. 58-65), 

визначено систему цілей державного регулювання, орієнтованого на 

стимулювання інвестиційної активності в АПК (с. 66-68), розроблено інструменти 

організаційно-економічного механізму державного регулювання стимулювання 

інвестиційної активності в АПК (с. 68-71), розкрито особливості інвестиційної 

інфраструктури та їх вплив на параметри економічної безпеки АПК (с. 71-75).  

У другому розділі «Тенденції та чинники розвитку інвестиційної 

інфраструктури АПК України» здійснено аналіз макроекономічних передумов 

активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки (с. 79-91), 

проведено оцінювання потенціалу конкурентоспроможності аграрного 

виробництва за регіонами України (с. 91-92), з використанням методу огортаючих 

даних (DEA) оцінено ефективність використання потенціалу 

конкурентоспроможності АПК (с. 92-93), узагальнено загрозливі тенденції та 

передумови щодо активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі 

економіки України (с. 94), проаналізовано аналіз чинників та умов 

функціонування інвестиційної інфраструктури АПК (с. 96-111), узагальнено 

загрози внутрішнього та зовнішнього походження для інвестування у АПК 

України (с. 111-113), оцінено інвестиційну привабливість регіонів України (с. 114-

115), з використанням таксономічного методу здійснено оцінку розвитку АПК 

(с. 116-118), з використанням методу головних компонент проведене інтегральне 

оцінювання ефективності функціонування сільського господарства України 

(с. 119-124), здійснено економетричне оцінювання факторів інвестування в АПК 

(с. 125). 



 
 

У третьому розділі «Стратегічні пріоритети та засоби державного 

регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України» 

розроблено стратегічні завдання державної інвестиційної політики в АПК 

України (с. 129-1136) та стратегічні пріоритети державного регулювання розвитку 

інвестиційної інфраструктури АПК України (с. 137-138), визначено «карту» 

інституційних елементів інвестиційної інфраструктури АПК на перетині площин 

«рівні управління – функції» (с. 150-162), обґрунтовано організаційно-економічні 

засоби розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України (с. 162-163), 

систематизовано напрями та об’єкти державної політики розвитку сільських 

територій як чинника бізнес-інфраструктури АПК (с. 170-172), ідентифіковано 

чинники удосконалення бізнес-інфраструктури та напрями їх впливу на 

підвищення інвестиційної привабливості АПК України (с. 173-181). 

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації дисертаційного 

дослідження є достатньо обґрунтованими, що підтверджується використанням як 

вітчизняних, так і зарубіжних наукових праць, застосуванням таких 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, як: порівняльного аналізу, 

синтезу і системного аналізу, статистичного та логічного аналізу, аналізу рядів 

динаміки, кореляційно-регресійного аналізу, економіко-математичного 

моделювання, системного, порівняльного та факторного аналізу, стратегічного 

аналізу та інших.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає, зокрема, у наступних 

конкретних результатах, отриманих особисто дисертантом (у порядку викладу 

матеріалу): 

- удосконалено методичний підхід до формування структури елементів 

інвестиційної інфраструктури агропромислового комплексу, склад яких 

доповнено організаційними (суб’єкти та структури, що виконують управлінську, 

інституційно-інфраструктурну та обслуговуючу функції), інституційними 

(нормативні та статусні інститути) та ресурсними (організації, які забезпечують 

інвестиційні процеси галузі матеріально-технічним, інтелектуально-кадровим, 

інформаційно-технологічним, науково-дослідним та ін. забезпеченням) 

елементами, що дає змогу досягти вищої дієвості державної політики за рахунок 



 
 

забезпечення її комплексності та етапності реалізації, що в умовах фінансово-

економічної нестабільності дозволяє підсилити таку функцію інвестиційної 

інфраструктури галузі, як безпека інвестиційного процесу (рис. 1.2, с. 46); 

- удосконалено методику оцінювання передумов розвитку інвестиційної 

інфраструктури агропромислового комплексу шляхом застосування комплексного 

підходу, який передбачає формування висновків за результатами інтегрального 

оцінювання економічної, кадрової та екологічної складової функціонування 

сільського господарства, встановлення залежностей із використанням 

регресійного аналізу між обсягами капітальних інвестицій в АПК та параметрами 

економічної ефективності, кадрового забезпечення і екологічної стійкості цього 

галузевого комплексу, що дозволяє емпірично визначити пріоритети та засоби 

формування системи інвестиційної інфраструктури агропромислового 

виробництва (с. 119-125); 

- визначено стратегічні пріоритети державної політики розвитку 

інвестиційної інфраструктури АПК, які узгоджені із стратегічними орієнтирами 

державної інвестиційної політики розвитку даного галузевого комплексу через 

становлення і покращення інвестиційних можливостей інституцій бюджетно-

фінансової, кредитно-експортної, інвестиційно-організаційної підтримки 

суб’єктів агропромислового виробництва, а також інвестиційно-інтеграційних 

платформ, що підвищить рівень фінансово-ресурсного забезпечення розвитку 

АПК як стратегічно важливої галузі національної економіки (с. 129-138); 

- удосконалено науковий підхід щодо формування сукупності інституційних 

елементів інвестиційної інфраструктури АПК шляхом розроблення «карти» 

інституційних елементів інвестиційної інфраструктури цього галузевого 

комплексу, що в сукупності покривають всі рівні (від мікро- до глобального) 

управління та базові функції розвиненої інфраструктури – акумулювання та 

розподілу інвестицій, ефективізації інвестиційних процесів, мінімізації ризиків 

інвестування, інформування та комунікації, інтеграції внутрішнього та 

зовнішнього інвестиційних ринків, та формує стратегічне бачення повноцінної 

інвестиційної інфраструктури АПК України (с. 150-161); 



 
 

- удосконалено теоретико-прикладні засади державної політики формування 

системи інвестиційної інфраструктури АПК за рахунок обґрунтування пов’язаних 

між собою економічних та організаційних засобів, застосування яких дозволяє 

покращити мотиваційне поле становлення і розвитку елементів інфраструктури, а 

також удосконалити систему державного управління формуванням інвестиційної 

інфраструктури галузевого комплексу (рис. 3.5., с. 163); 

- розроблено науково-практичний інструментарій підвищення інвестиційної 

привабливості АПК України шляхом ідентифікації головних чинників 

удосконалення бізнес-інфраструктури (венчурне інвестування, міжгалузева 

співпраця з ІТ-сектором, інвестиційно-податкові стимули, соціально-економічний 

розвиток сільських територій, активізація державно-приватної співпраці, 

створення і розвиток агро-інноваційних кластерів), підсилення яких позитивно 

позначається на процесах удосконалення інвестиційної інфраструктури та 

покращенні інвестиційного середовища вітчизняного АПК (рис. 3.7., с. 180); 

- обґрунтовано науковий підхід до узагальнення результатів дослідження у 

сфері еволюції теорій інвестування в контексті формування та оцінювання 

інвестиційної інфраструктури, у переважній більшості яких інвестиції виступали 

одним з ключових предметів дослідження, здійснюючи прямий чи 

опосередкований вплив на макроекономічні параметри стабільності й економічної 

безпеки держави. Такий підхід дозволяє зрозуміти роль та місце інвестицій у 

забезпеченні соціально-економічного розвитку держави і 

конкурентоспроможності її економіки. 

В тому числі слід визначити високий теоретико-методичний рівень та 

достовірність елементів наукової новизни, визначених здобувачем в тексті 

автореферату.  

Основні положення дисертації, висновки та пропозиції, що наводяться як 

логічний підсумок проведеної автором роботи, є достатньо повними та 

обґрунтованими з високим ступенем наукової аргументації.  

 

 

 



 
 

3. Практичне значення результатів дослідження 

Практична цінність сформульованих у дисертації висновків та рекомендацій 

підтверджується їх використанням при формуванні стратегічних засад розвитку 

АПК України та пріоритетів державної аграрної політики. Зокрема, наукові 

розробки та рекомендації автора були використані під час підготовки аналітичних 

матеріалів Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних 

досліджень у м. Львові (довідка № 1/36 від 29.12.2015 р.); при розробці 

Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва 

Львівської області на 2016-2020 роки (довідка № 03-2680 від 12.12.2017 р.). 

Результати дослідження також використовуються у навчальному процесі ПВНЗ 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (довідка № 326-

11/16 від 26.12.2016 р.). 

 

4. Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях 

Результати дисертаційного дослідження пройшли достатню апробацію на 

науково-практичних конференціях різного рівня. У цих публікаціях у повній мірі 

викладені усі наукові результати, отримані дисертантом.  

В опублікованих автором роботах знайшли відображення положення, 

висновки та рекомендації сформульовані в дисертації (16 наукових праць, з них 1 

розділ у колективній монографії, 9 статей у наукових фахових виданнях, з яких 2 

публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 

3 публікації в інших виданнях). Результати досліджень та рекомендації 

дисертаційної роботи доповідалися та схвалені на 3 науково-практичних 

конференціях та засіданнях круглих столів.  

Автореферат дисертації Кучера Р.-Д. А. у повній мірі відображає зміст, 

структуру, основні положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, 

і є ідентичними результатам дисертаційної роботи. 

Ознайомлення з друкованими працями здобувача підтверджує достатній 

рівень відображення результатів дисертаційної роботи у фахових виданнях та 

авторефераті. Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають авторові право 

публічного захисту дисертації. 



 
 

 

5. Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Загалом позитивно оцінюючи досягнуті автором наукові результати, 

фаховість роботи та її практичне значення, слід зауважити, що дисертаційне 

дослідження не позбавлене певних недоліків, а деякі положення вимагають більш 

глибокого опрацювання та уточнення: 

1. В роботі наведено детальний аналіз наукових поглядів щодо трактування 

вітчизняними та зарубіжними науковцями таких понять як 

«інфраструктура» та «інвестиційна інфраструктура» (с. 38–46). 

Вважаємо, що автору доцільно було б більш детально зупинитися на 

особливостях визначення інфраструктури АПК і відповідно 

особливостях її інвестиційної інфраструктури та представити авторське 

бачення даних понять з відповідним їх обґрунтуванням. 

2. Не достатньо обґрунтованим є рис. 1.4 на с. 67 «Система цілей 

державного регулювання, орієнтованого на стимулювання інвестиційної 

активності в АПК»: на рисунку не чітко відображаються ознаки системи, 

не прослідковуються системоутворюючі елементи, цілісність, 

недостатньо причинно-наслідкових зв’язків між представленими 

елементами. Тому, вважаю, що даний рисунок відображає не систему, а 

певну схему напрямків дій направлених на стимулювання інвестиційної 

активності. 

3. В підпункті 1.3. заявленого автором як Характеристика державного 

регулювання АПК - наведено аналіз держави як керуючої підсистеми з 

відповідними інструментами організаційно-економічного впливу, (с. 56-

76). Цілком погоджуючись з основними положеннями автора, вважаємо 

за доцільне провести в межах даного підрозділу аналіз законодавчої та 

нормативної бази і доповнити його аналізом Меморандуму з МБРР, і 

вказати ставлення автора до мараторію на продаж сільськогосподарських 

земель та можливий вплив даного фактору на  розвиток інвестиційної 

інфраструктури АПК. 



 
 

4. По результатах дослідження автором було здійснено аналіз обсягів 

виробництва продукції сільського господарства в Україні, визначено 

динаміку інвестицій в сільське,лісове та рибне господарство, досліджено 

ефективність використання потенціалу конкурентоспроможності АПК в 

регіонах України  (розділ 2, п. 2.1), що має значну практичну цінність. У 

зв’язку з цим доцільно було б підкріпити результати дослідження 

прогнозом обсягів виробництва продукції сільського господарства в 

умовах глобальної конкуренції , що б доповнило практичну значимість 

дисертаційної роботи.  

5. Не достатньо обґрунтованим і доволі спірним є зазначене автором на  с. 

113-114 твердження,  що в останні роки  склалась негативна тенденція до 

зниження частки іноземного інвестування у сільське господарство, як у 

вартісному, так і у відносному вираженні, натомість вказує на зростання 

частки внутрішнього інвестування, яке у 2016 році склало 11,1% в 

загальному обсязі інвестування. При цьому частка іноземного 

інвестування склала 1,2% від загального обсягу. Вважаємо дане явище 

напрямком для активного подальшого дослідження та пошуку напрямків  

та резервів підвищення внутрішнього інвестування. 

6. В підрозділі 3.1.(с. 141-148) мова іде в значній мірі про перерахунок 

проблемних рис АПК та епізодичних прикладів їх вирішення іноземними 

державами. Вважаємо що автору доцільніше було на основі узагальнення 

передового закордонного досвіду та адаптації його до українських реалій 

запропонувати механізм їх подолання чи нівелювання.  

7. Крізь усю роботу автор проносить та розвиває ідею економічної безпеки 

(с.38, 56-57,75,111-113), зважаючи на її важливість та актуальність в 

сучасних умовах вважаємо що автору доцільно було розробити 

механізми інвестиційного гарантування економічної безпеки для 

реалізації національних економічних інтересів України та виділити 

даний напрям досліджень у третьому розділі дисертаційної роботи. 

 

 



 
  


