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Актуальшсть, обраноУ теми дослщження та УУ зв'язок з
науково-дослщних

робН.

забезпечення економ1ки

В

сучасних

умовах

шновацшно-

напрямами

нвестиц1йне

аграрного сектору т1сно пов'язане
здатшстю

продуктовоУ безпеки та можливостями управляти ризиками. Су
господарювання, яю характеризуються високим динам1змом б1знес

поглибленням глобал1зац11, зростанням рол1 цифрових технолог1й,
I

пандеми, змшюють структурн! чинники усп1ху Д1яльност1 1 умов
нац)ональним господарством. У цьому зв'язку перед вченими 1 прак

асн1 умови
^ередовища,
поширенням

управлшня
иками встае

актуальна науково-прикладна; проблема забезпечення ефектив оУ системи

економ1чно1 безпеки аграрного |сектору.
За таких умов 1снування та подальщий розвиток аграрн
зго сектора
економ1ки неможливий без формування надежного р1вня економ1чн

I* безпеки на

I
основ! шновацшно-швестицшного забезпечення.
И системний впл
II

в поеднуе в

соб1 не тшьки сп1вв1дношення д!У макроеконом1чних фактор1в,
а також 1

м1кроеконом1чних. Економ!чна безпека поеднуе в соб1 орган1зац1Йн
-економ1чне

та фшансове забезпечення розвитку аграрного сектору, його ресурску, кадрову та
еколопчну складов^ Саме тому, Грунтовые наукове дослщження проблем
забезпечення економ1чно1 безпеки та формування системы и показниюв з метою

розвитку аграрного сектору е необхщнютю сьогодення 1 пщтверджуе
актуальнють проведених дослщжень. Дисертацшне дослщження ви^онано згщно
з тематичним планом науково-дослщних робгг Дншровського державного
аграрно-економ1чного ушверситету за темою: Оргашзащйно-методичш засади
обл1ку, зв1тност1 1 контролю у систем! забезпечення економ1чноТ стшкосп

пщприемств (номер державно!' реестращУ 011611003135), в межах яко! автором
запропоновано розроблену Концепц1ю покращення шновацшно-швестицшного
забезпечення економ1чноУ безпеки аграрного сектора, методи
ризиюв в управлшш економ1чною безпекою аграрного сектора та сформовано
модель шноващйно-швестицшного забезпечення економ1чноУ безпеки аграрного
сектора.
Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що опонована
дисертащйна робота вир1шуе проблемы! питания, як! е досить актуальными для
економжи та управл1ння нац1ональним господарством, мае тюиий зв'язок з
науковими програмами, темами, планами.
Стушнь обгрунтованост! наукових положень висновюв I рекомендацш
дисертацп.

Вщповщно

до

обраного

напряму

дослщжень,

здобувачем

сформульовано мету - розробка теоретико-методолопчних положень та науково-

практичних рекомендацш щодо обгрунтування 1нновац1йно-1нвестиц1йного
забезпечення економ1чно1 безпеки аграрного сектора в умовах зростання ризиюв 1
невизначеност1, реал1зац1я яких забезпечуе досягнення мети та вщповщних
прикладных результат1в, визначено об'ект та предмет дослщження.
Обгрунтованють результа^е досл1дження п1дтверджуеться використанням
в робот1 широкого спектру загальнонаукових 1 спец1альних метод1в досл1дження,
що вщповщае предмету та об'екту дослщження таких як методи анал!зу 1
синтезу, лопчного узагальнення, методи 1Н|5укцп та дедукщТ щодо визначення
сутност! та зм1сту економ!чних понять економ!чна безпека, еконошчно! безпеки

аграрного сектора, загроза, шноващйно-швестицшне забезпечення, факторний 1

метод порУвнянь для виокремлення 1 класифжащУ загроз та фактор1в впливу на
економ1чну безпеку аграрного сектору, а також економшо-статистичш, граф1чш,
методи абсолютних 1 вщносних величин, графо аналгтичш, анал1зу та
декомпозицп, узагальнюючих характеристик для поршняння та визначення
тенденцш розвитку аграрного сектору, анал1зу шновацшно-швестицшного
потенщалу аграрного сектору як основи забезпечення економ1чноТ безпеки,

структурно-функцюнального анал1зу, системного шдходу та моделювання щодо
визначення концептуальних основ та окреслення модел1 шновацшношвестицшного забезпечення економ1чноУ безпеки аграрного сектора.
Об'ективнють результапв досл1дження шдтверджуеться використанням
оф1Ц1Йних статистичних матер1ал1в. Достов1рн1сть вир1шення поставлених

наукових завдань шдтверджуеться тим, що проведен! дослщження здшснено з
використанням нормативно-правових документ1В, анал1тичних публ1кан,1Й,
1нформац1Йних ресурс1в мереж11нтернет.
Належна апробац1я теоретико-прикладних розробок на М1жнародних та
всеукршнських науково-практичних конференщях, результативне впровадження

авторських розробок в освггньому процес1 та аграрному сектор1 е
п1дтвердженням достов1рност1 й обгрунтованост! отриманих результат1в та
пропозиц1Й науковоУ новизни.
Дисертац1я завершуеться загальними висновками, яю шдображають
найбшьш суттев! здобутки автора у вщповщност! до поставлених завдань.
Таким чином, вищезазначене дозволяе констатувати, що

викладен1 в

дисертацшному дослщженн! розробки, висновки, пропозицн та рекомендащУ
вщзначаються комплексним характером, лопчшстю 1 системнюдю подання,
мають достатшй р1вень обгрунтованост! 1 достов1рност1.

Наукова новина отриманих результа^е. Ознайомлення

31 ЗМ1СТ0М

дисертащУ та автореферату дало змогу виокремити елементи науковоУ новизни у
сформульованих автором положениях дисертац1ЙноУ роботи. До найбшыд
важливих результат1в можна вщнести так! науков! положения:

-визначено змютовне наповнення поняття "еконсмчна безпека аграрного
сектору" як сукупшсть взаемопов'язаних систем безпеки, яю вщображають
забезпечення належних умов сталого розвитку аграрного виробництва при
найбшьш ефективному використанню ресурщв, стшкий до внутршшх та
зовнпншх загроз стан агровиробниюв, здатшсть Тх реал1зовувати власш
економ1чш штереси, ефективно функцюнувати в умовах господарських ризиюв в
контекст! досягнення конкурентоспроможноеп, що гарантуватиме забезпечення
продовольчоТ безпеки, стимулюватиме розвиток технолопчно пов'язаних галузей
нацюнально! економжи та формуватиме сощально-економ!чн1 основи розвитку
сшьських територш (п. 1.1, с. 40-47 дисертаци);
-сформовано концептуальну модель зм1цнення економ1чно1 безпеки

аграрного сектору Мультишпкатор додано! вартост1 2+, зм1ст яко!' полягае у
створенн1

1нтегрованих агропродовольчих ланцюпв додано! вартост1, що

грунтуються на основ! двор1вневого механ1зму мультипл1кацп економ1чного
I

ефекту через створення додано! вартост1 на основ! пщвищення р1вня
продуктивност1 (на першому р1вн1) та розширення економ1чних функщй вздовж
ланцюга додано! вартост1 (на другому р!вш) (п.5.2, с. 360-365 дисер^ацп);
- розроблено комплексну модель шновацшно-швестицшного забезпечення
економ1чно! безпеки розвитку аграрного сектору на засадах

клшатично

оптим1зованого сшьського господарства, яка одночасно сприятш^е зростанню

продуктивное^ в аграрному сектор1, змщненню стшкосп до ризи 1В природнокл1матичних зм1н та залученню 1нновац!йних механ1зм1в ф1нанс^ ззання (п.5.3,
с.397-404 дисертацп);
-

методику виокремлення складових економ1чно! безпе :и аграрного

сектору, зокрема виробничо-щформащйну, ресурсно-технолопчн /, фшансовоеконом1чну, швестиц!йно-1нновац!йну, ринкову, сощальну та екодопчну (п. 1.2,

с.65-76 дисертаци);
- мехашзм забезпечення економ1чно! безпеки аграрного сек^ору, який на
В1ДМ1НУ вщ загально вщомих визначае суб'екти, яш впливають на процес
забезпеченням належного р1вня економ1чно! безпеки, види Д1яльност1 суб'ект1в

господарювання та Ух ресурси (фшансов!, матер1ально-техн1чн1, трудовц
земельш) як об'екти економ1чноУ безпеки аграрного сектору, враховуе
I

шструменти виявлення загроз економ1чшй безпещ, усунення загроз, яким важко
протистояти, проектування ймов1рних загроз та заходи Ух запобшання, що
дозволить вчасно реагувати на змши зовншшього 1 внутршнього середовища,

сприяти забезпеченню стабшьност1 в майбутньому (п. 1.1, с. 34-55 дисертацй');
-методику використання регресшних моделей для оцшки фактор1в впливу
на виб1р метод1в нейтрашзацй" ризиюв в управлшш економ1чною безпекою
аграрного сектору з використанням багатовим1рноУ проб1т-моделц (п.5.2, с. 347-

355 дисертацй');
-методолопю кластерного анал1зу 13 подальшим визначенням сильних та
слабких сторш кожного окремого кластеру, що на вщмшу В1Д загальнов1домих, 13
використанням

методу

картографування

результат1в

кластеризацй',

дало

можливють видшити 5 основних кластер1в; (п.5.2, п.5.3, с. 347-398 дисертащУ);
-мехашзм сприяння та залучення швестищй в аграрний сектор економ1ки,
що на вщмшу В1Д уже 1снуючих механ1зм1в передбачае впровадження стратеги'
юпматично оптим1зованого сшьського господарства; (п. 1.1, с. 34-55 дисертацй');
- методика ощнки р1вня економ1чноУ безпеки аграрного сеь:тору та його
прогнозування, на основ1 визначення штегрального оцшювання стану розвитку та

безпеки (п.2.3, с. 145-165дисертащУ);
-мехашзм штеграцп впровадження шновацшних техноло ш в аграрне
виробництво

за

напрямами

виробничо-технолопчним,

I •ргашзацшно-

управлшським, селекц1йно генетичним, економ1чним та сощально- Ж0Л0Г1ЧНИМ В
умовах несприятливого 1нвестиц1йного середовища в УкраУнц (п.: .2, с. 169-205

дисертацй');
-проектування параметричних профшв впровадження

та адаптацп

метод1в нейтрал1зацй найбшьш значимих тип1в природно-кл1матичних ризиюв,
ризик1в виникнення та поширення хвороб 1 коливання щн

в управлшн!

економ1чною безпекою аграрного сектору; (п.5.1, с. 328-347 дисертащУ);

- концептушпзащя напрям1в удосконалення державно! полггики у сфер!
забезпечення шновацшно-швестицшного розвитку та змщнення еКОНОМ1ЧНО1
безпеки аграрного сектору на основ! концепщУ юпматично оптим!зованого

сшьського господарства в!дпов!дно до стратепчного курсу

держави та

М1жнародних пол1тичних зобов'язань; (п.4.2, с. 286-305 дисертацн);
Викладен! та обгрунтоваш в дисертацн нов1 теоретичш твердження, щеУ,
положения та практичш рекомендацп отримаш дисертантом за допомогою
орипнального авторського пщходу до проблеми комплексного

теоретико-методолопчних засад формування економ1чноТ безпеки аграрного
сектору та и забезпечення на основ! шновацшно-швестицшного мехашзму.
Теоретична та практична значущкть наукових результат в. Теоретичне
значения роботи полягае у науково обгрунтованих висновках та

екомендащях

щодо шновацшно-швестицшного забезпечення економ1чноУ безп жи аграрного
сектора.
Практичне значения отриманих результа^е полягае у том) , що автором
запропоновано комплекс заход!в змщнення економ!чноТ безпеки аграрного
сектора на основ! шновацшно-швестицшних 1нструмент!в, як

використан!

Департаментом екологи та природных ресурс1в Дн1пропетровсько1 обласноТ
державно! адм!Н1Страцп у контекст! регулювання та виршенгя соц1альноеконом1чних та еколопчних завдань розвитку господарств агра шого сектору
шляхом, вид1лення форм державноТ шдтримки аграрного сектору довщка №05-

37/24-19

вщ

10.09.2019р.);

Департаментом

екошлшчно о

Дн1пропетровсько1 обласноТ державноУ адм1н1страц1У, шляхо^

розвитку

проведеного

мон1торингу виробничо-господарськоУ д1яльност1 господарств агрг рного сектору
Дн1пропетровськоУ област1 та здшснено комплексный анш 13 стану Ух

ризикозахищеност1 та економ1чноУ безпеки (довщка №12-00/25-20 вщ 03.11.2020
р.); Департаментом освгги 1 науки ДншропетровськоУ облас оУ державноУ
адм1н1страц11,

з метою шдвищення ефективност1 управлшсь СО1 Д1ЯЛЬНОСТ1

прац1вниками департаменту освгги 1 науки облдержадм1н1стращУ ули врахован1
науков! розробки дисертацшного дослщження Кравченка М.В. при реал1зац11

репональноУ щльовоУ сощальноУ программ „Осв^а Дшпропетров^ини до 2021
року" (довщка №389-17/У1 вщ 21.12.2020 р.). Апробовано та вдедено В Д1Ю
результати дисертацшного дослщження в осв!тньому процес!, зпдйо з наказами

департаменту освгги 1 науки облдержадм1шстращУ у 2018, 2019

2020 роках

(довщка №07-10/25-20 вщ 23.09.2020р.). Практичш шдходи, щодо впровадження
мехашзм1в

шноващйно-швестицшного

забезпечення

економ1чно1

аграрного сектору апробоваш у виробничШ д1яльност1: СТОВ

безпеки

ДН1ПРО

(довщка №21 вщ 11.04.2018 р.)., ТОВ АРМ ТРЕНД (довЦка №12 вщ
19.09.2018 р.), ТОВ ФЕРМА АРМ (довщка №7 вщ 12.11 2019 р.) та
використовуються у навчальному продеа Дншровського державного аграрно-

економ1чного ушверситету (довщка №44-11-1410 вщ 15.12.2020 р.)
Отже,

теоретична

та

практична

значунцсть

наукових

результат1в

пщкршлена документально 1 в1дповщае вимогам МОН Украши до д|исертац!йних
дослщжень.
Повнота викладу основних результа^е дисертацшного дсслщження в
наукових

виданнях.

Ознайомлення

з

публжащями

автора

дозволяе

констатувати, що Ух зм1ст в1дображае результати дисертац1йного д зслщження, а
характер видань вщповщае встановленим вимогам до опублшуванкя результат1в
досл1джень на здобуття ступеня доктора економ1чних наук.

В результат! дослщження опублковано 55 наукових прайь загальним
обсягом 32,6 д.а. (зокрема автору належить 31,2 д.а.), з яких: в 6-ти колективних

монограф1ях; 28 статей (зокрема 10 одноос1бних) у наукових фзахо зих виданнях
(з них 22 статей у виданнях УкраУни, яю включено до

М1жнародних

наукометричних баз, 6 статей у науково-перюдичних виданнях шЩих держав);

21 публжашя у матер1алах конференцш.
Дисертацшна робота складаеться з анотацй' (включаючи список публжацш
здобувача), вступу, п'яти роздшв, висновшв, додатк1в 1 списку використаних
джерел. Повний обсяг дисертащУ становить 506 сторшок комп' ютерного тексту.
Основний текст дисертащУ викладено на 410 сторшках. Робот^ М1СТИТЬ 66

таблиць, 88 рисунюв, 25 формул 1 23 додатки. Список викорис аних джерел

наш чу е 385 найменувань 1 викладений на 40 сторшках. Змют опублжованих
праць здобувача достатньо повно вщображае сутнють отриманих результата
наукового дослщження та шдтверджуе наукову новизну. Тому, апробащю
результата дисертацшноУ робота можна вважати достатньою.
Обсяг дисертацшноУ роботи, представлена новизна виконани? дослщжень,
результати практичного впровадження, повнота висвплення наукових положена

у надрукованих працях, апробащя отриманих результа^^ в щлому вщповщають
чинним вимогам, яю ставляться до дисертацш, поданих на здобуття наукового
ступеня доктора економ1чних наук.

Ощнка щентичносп змкту автореферату й основни:

положена

дисертацп, мова дисертацшноУ роботи, вщповщнкть встановлен ям вимогам.
В автореферат! дисертащйного дослщження Кравченка М.В. досг латньо повно
В1дображено зм1ст основних положена дисертацп, щентичних ш за структурою та
зм1стом. В ньому розкрито актуальшсть обрано!" теми, наукову новизну розробок,
подано висновки та рекомендащУ автора. Наведено список опублжованих праць

за темою дисертащйноУ роботи. Тема 1 зм1ст дисертацшно'У роботи вщповщають
паспорту спещальност! 08.00.03 - економ1ка та управлшня нац1ональним

господарством \ профглю спец1ал!зованоУ вченоУ ради Д 71.831.02 Подшьського
державного аграрно-техн1чного ун1верситету. Структурна побудова вщповщае

квал!ф!кац1Йним вимогам щодо представления матер!ал1в доел дження - е
послщовною та пов язаною единою цщьовою спрямовашстю вщпов дно до теми 1
визначених завдань досл!дження. Стиль викладення основного змюгу, висновк1в
та рекомендацш вщповщае вимогам науковостц послщовностц

СТИЛ1СТИЧНО1

чистоти. Проблематика досл1дження прослщковуеться як на почазковому етап1

теоретичного обгрунтування, так 1 на заключному етап1 розробок вщповщних
рекомендац1Й щодо УУ впровадження. Методи дослщження, застосовш1 автором у
процес1 доведения основних положень дослщження, не викликають сумн!в1в.
Мова дисертащУ достатньо лакон1чна, коректна та зрозумгла.

Оформления автореферату та дисертащУ вщповщае чинним вимогам до
дисертацшних роб^ та дослщжень такого р1вня.

Дискусшш положения та зауваження. Поряд 13 загальною позитивною
оц1нкою представлених у дисертащйний робот1 Кравченка М.В. положень,
ВИСНОВК1В та рекомендацш, слщ надати певн! зауваження.
1. Вщповщно до завдань в робот1 необхщно бшыле уваги придшити
мехашзму забезпечення економ1чноТ безпеки аграрного сектору (роздш 1, с. 34102), а саме структур! мехашзму та системам економ1чноТ безпек , особливо з
врахуванням цифров1зацн життя та пандеми та уточнити об'ек ти, методи 1
шструментарш та принципи, визначен1 для мшрортня та макрортня.
2.Слщ зазначити, що автором сформовано концепту а льну модель
змщнення економ1чно1 безпеки аграрного сектору Мультишшатор додано!'
вартост1 2+, де передбачено створення штегрованих агропродовольчих ланцюпв
додано!

вартост1,

що

грунтуються

на

основ!

двор1вневого

механ1зму

мультишпкацп економ!чного ефекту через створення додано! вартост1 на основ!

П1двищення р1вня продуктивност1 та розширення економ1чних функцш вздовж
ланцюга додано! вартост1, однак не зрозумшо який розм1р буде витрат на
створення таких штегрованих агропродовольчих ланцюпв додано! вартость (рис.
5.6, с. 365).
3.В дисертацшнш робо^ Кравченко М.В. розробив теоретичш та
методолог!чн1 засади, методики та науково-практичш пщходи до шновацшно!нвестищйного забезпечення економ1чно! безпеки аграрного сектору в Украпп,
однак враховуючи процеси евро штегращ! доцшьно було б надати ощнку заход1в
безпеки та методолопчно! складово!, як1 застосовуються в провщних крашах
СВ1Ту.
4. Дослщжуючи шновац1Йно-швестиц!йне забезпечення

економшно!

безпеки агарного сектору - не зрозумшо чи плануе автор в^ користовувати
мошторингов1 таблищ показник1В з метою покращення економ1чно! безпеки
аграрного сектору.
5. Автор вщзначае в робот1 про наявшсть недол1к!в д1евост1 державно!

пол1тики в аграрному сектор!. Сьогодш в Укра!ш не створено досконало!
законодавчо! бази, що б дала змогу забезпечити ефективну реал1защю державно!

аграрно! псштики. Не визначеш вщповщш управлшсыа структури, що мають
забезпечувати реал1защю заход1в пол^ики держави в аграрному сектор^ вщсутш
належш мехашзми розвитку структурно-функцюнальних параметр1в та наявш

розб1жност1 у законодавчих актах щодо прюритетносН заход1в розвитку
аграрного сектора економжи в контекст1 економ1чно! безпеки (висновки до
роздшу 4, с.324). Однак хочеться розумгги чи автор шдтримуе зменшення ПДВ в

агросектор1 з 20% до 14% або наприклад збереження фжсованого
сшьськогосподарського податку 1 як щ процеси можуть вплинути на шновацшношвестиц1Йне забезпечення економ1чно1 безпеки аграрного сектору.
Висловлеш зауваження 1 зазначен1 недол1ки не знижують позитивно! оцшки
теоретичного р1вня та практичного значения результа^е дисертац1йно! роботи 1 не
стосуеться принципових положень, що визначають наукову новизну 1 виносяться
на захист.

Загальний висновок. Дисертац1я Кравченка Миколи Волод^ мировича на
тему: 1нновацшно-швестицшне забезпечення економ1чно! безпе^^ аграрного
сектору е завершеною науковою працею, в якш отримано нов1 науково
обгрунтоваш теоретичн1, методолог1чн1, методичн1, практичн1 результати, що в

сукупност1 вир1шують наукову проблему - здШснено теоретичне уз^ гальнення та
запропоновано шляхи розв'язання важливо! науково-прикладно! проблеми
розробки теоретичних та методолопчних засад, методичного заб :зпечення та
науково-практичних

шдходш

до

шновацшно-швестицшного

забезпечення

економ1чно! безпеки аграрного сектору.
3 огляду на актуальн1сть теми дослщження, отриман1 результати, !х наукове
1 практичне значения в сучасних умовах економжи та управлшня нац1ональним
господарством, вважаемо, що дисертацшна робота: 1нноващйно -швестицшне
забезпечення економ1чно! безпеки аграрного сектору е власним науковим

дослщженням, За структурою, обсягом 1 характером викладення матер1алу
дисертацШна робота вщповщае пп. 9, 10, 12 Порядку присудження наукових
ступен1в, затвердженого Постановою Кабшету М1н1стр1В Украши № 567 вщ

24.07.2013 р. (з:

зм!нами 1 доповненнями), а и автор Кравченко Микола

Володимирович заслуговуе на присудження наукового ступ
економ1чних наук за спещалыпстю 08.00.03 - економша те.

:ня доктора
управл1ння

нацюнальним господарством.
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