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Актуальність теми дисертації. 

У переробній ланці аграрного сектору не використовуються наявні резерви 

щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності через 

низький рівень комплексності використання сільськогосподарської сировини. 

Така ситуація також не дає можливості на основі утилізації рослинних та 

тваринних відходів нарощувати обсяги виробництва різних видів біологічного 

палива і знижувати залежність від імпорту вуглеводневої сировини. Значною 

мірою повільні темпи підвищення рівня комплексності використання 

ресурсного потенціалу переробно-харчових виробництв пов’язані з відсутністю 

системи економічного регулювання, яка спонукала та стимулювала б суб’єктів 

агропродовольчого підприємництва впроваджувати методи та технології 

поглибленої переробки сільськогосподарської сировини та утилізації утворених 

в процесі виробництва відходів. Система економічного регулювання 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора також має 

охоплювати комплекс методів та інструментів забезпечення імплементації 

технічних регламентів і стандартів ЄС у вітчизняну практику виробництва 

готових харчових продуктів. Саме виходячи з цих міркувань і була обрана мета 

дисертаційної роботи, яка полягає в розробленні теоретико-методичних 

підходів до формування сучасного інструментарію економічного регулювання 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору регіону в умовах 

децентралізації та рецесії національної економіки. 

Зв'язок теми дисертації з державними програмами, науковими 

напрямами університету та кафедри. 

Тема дисертації відповідає одному з наукових напрямів кафедри економіки 

Луцького НТУ – формування інституціонального середовища комплексного 

використання агроресурсного потенціалу регіону. Робота виконана відповідно 

до плану науково-дослідних робіт, що виконуються в межах робочого часу 

викладачів кафедри економіки Луцького НТУ, зокрема в рамках розробки теми 

«Механізми управління соціо-еколого-економічними системами», період: 2016-

2020 рр. (номер державної реєстрації 0116U001926), у якій автор сформував 

суб’єктно-об’єктну базу економічного регулювання комплексного розвитку 

аграрного сектору регіону. 

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів. 

Дисертація є логічно упорядкованою, самостійно виконаною та 

завершеною науковою працею, відповідно до мети і завдань якої розроблено 

теоретико-методичні підходи до формування сучасного інструментарію 

економічного регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного 



сектору регіону в умовах децентралізації та рецесії національної економіки. Усі 

наукові результати, що отримані в дисертації, належать особисто автору і є 

його науковим доробком. Із наукових праць, що опубліковано у співавторстві, в 

дисертаційному дослідженні використано лише ті ідеї та положення, які є 

результатом особистої роботи автора.  

Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та 

запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій. 

Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та 

запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій підтверджується 

теоретичним обґрунтуванням базових положень, понять та категорій, 

опрацюванням автором великої кількості джерел наукової та науково-

прикладної літератури, використанням у процесі проведення аналізу офіційних 

статистичних даних, застосуванням сучасного економіко-статистичного 

інструментарію для опрацювання великих масивів даних, апробацією 

результатів дослідження на 5  наукових конференціях. 

Ступінь новизни основних результатів дисертації порівняно з 

відомими дослідженнями аналогічного характеру. 

Вперше сформовано суб’єктно-об’єктну базу економічного регулювання 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора, що охоплює 

суб’єкти регуляторного впливу (міжнародні та державні інститути, місцеве 

самоврядування, самоврядні організації, торгово-промислові палати, 

об’єднання роботодавців, галузеві об’єднання), які забезпечують надання 

дорадницьких послуг, бюджетно-податкову та фінансово-кредитну підтримку, 

імплементацію європейських технічних регламентів та стандартів якості і 

безпечності харчових продуктів, протекціоністські заходи. 

Удосконалено:  

– дефініцію поняття «комплексний розвиток переробної ланки аграрного 

сектора», згідно якої комплексний розвиток переробної ланки аграрного 

сектора – це такий розвиток, який передбачає максимально можливе залучення 

матеріально-речової субстанції сільськогосподарської сировини у 

відтворювальний процес та утилізацію утворених рослинних і тваринних 

відходів з метою виробництва харчових напівфабрикатів, готових харчових 

продуктів, різноманітних видів біологічного палива та продуктів виробничо-

технічного спрямування; 

– набір принципів побудови регуляторного механізму комплексного 

розвитку переробної ланки аграрного сектора, згідно якого такими принципами 

виступають: принцип синергізму, принцип цілісності, принцип безвідходності, 

принцип усунення структурних диспропорцій, принцип подолання сировинної 

спрямованості національного АПК, принцип збереження продовольчої 

спрямованості аграрного сектора, принцип диверсифікації та розширеного 

відтворення потенціалу переробно-харчових виробництв, принцип 

конвергенції, принцип екологізації агропродовольчих ланцюгів; 

– специфікацію передумов комплексного розвитку переробної сфери 

аграрного сектору, яка охоплює структурну, галузево-секторальну та 

продуктово-відтворювальну перебудову сировинної ланки аграрного сектора, 



що передбачають: відновлення традиційної докризової сільськогосподарської 

спеціалізації окремих природнокліматичних зон та адміністративних районів; 

подолання структурних перегинів в сировинній ланці аграрного сектора; 

створення комплексних сільськогосподарських виробництв; переорієнтація 

окремих категорій сільськогосподарських товаровиробників на 

імпортозаміщення; відновлення посівних площ сільськогосподарських культур 

з тривалим періодом ротації (садівництво, виноградарство, ягідництво); 

– модель комплексного розвитку переробно-харчових виробництв 

Волинської області (поступове відновлення паритетності між рослинницькою 

та тваринницькою галузями; усунення структурних перегинів між сільським 

господарством та переробно-харчовими виробництвами; збільшення обсягів 

продукції з високою доданою вартістю переробно-харчовими виробництвами; 

утилізація полів фільтрації, рослинних та тваринних харчових відходів та 

відходів сільськогосподарського виробництва; нарощення обсягів виробництва 

твердого, рідкого та газоподібного палива з відходів у сировинному та 

переробному сегментах аграрного сектора) та виявлено його вплив на 

структурні зрушення в аграрному секторі даного регіону. 

Набули подальшого розвитку:  

– структуризація детермінант низького рівня комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектора, згідно якої такими детермінантами 

виступають: сировинна спрямованість аграрного сектора; недостатній рівень 

утилізації відходів; застаріла техніко-технологічна база; відсутність сучасної 

державної фінансової підтримки; галузеві перегини;  

– інституціональні форми забезпечення комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектора, якими виступають: кооперація суб’єктів 

аграрного бізнесу та переробно-харчових виробництв; обслуговуюча та збутова 

кооперація малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників та 

переробно-харчових виробництв; асоціативна та кластерна інтеграція 

виробників сільськогосподарської сировини та переробних підприємств; 

формування агропромислових об’єднань з високодиверсифікованою 

структурою; створення переробно-харчових виробництв за участю іноземного 

та транснаціонального капіталу.  

Перелік наукових праць, які відображають основні результати 

дисертації. 

Статті у фахових наукових журналах, які входять до наукометричних 

баз даних: 

1. Голян В.А., Шмаров Д.М. Комплексний розвиток переробно-харчових 

виробництв на основі утилізації відходів: інституціональні передумови та 

інвестиційне забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 10–

15. (Здобувач розкрив інституціональні передумови комплексного розвитку 

переробно-харчових виробництв). 

2. Голян В.А., Шмаров Д.М.  Комплексний розвиток переробно-харчових 

виробництв як альтернатива сировинній спрямованості аграрного сектора. 



Агросвіт. 2018. № 13. С. 8–14. (Здобувач проаналізував ознаки сировинної 

спрямованості аграрного сектора). 

3. Шмаров Д.М. Регіональні пріоритети інвестиційного забезпечення 

переробно-харчових виробництв у контексті їх комплексного розвитку. 

Агросвіт. 2018. № 15–16. С. 62–67. 

4. Голян В.А., Гордійчук А.І., Шмаров Д.М. Інституціональне середовище 

комплексного розвитку аграрного сектора: пріоритети та механізми 

удосконалення. Економіка та держава. 2019. №3. С. 23–29. (Здобувач 

сформував модель інституціонального середовища розвитку аграрного 

сектора). 

5. Шмаров Д.М. Механізм фінансово-кредитного забезпечення 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора. Агросвіт. 2020. 

№8. С. 123–129. 

6. Голян В.А., Лучечко Ю.М., Гордійчук А.І., Шмаров Д.М. Комплексний 

розвиток сфери переробки сільськогосподарської сировини в контексті 

диверсифікації інвестиційних потоків в аграрний сектор. Агросвіт. 2020. №9. С. 

27–37. (Здобувач розкрив зміст комплексного розвитку сфери переробки 

сільськогосподарської сировини). 

7. Шмаров Д.М. Економічне регулювання комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектору. Економіка та держава. 2020. №5. С. 192–

196. 

Стаття у періодичному науковому виданні інших держав, які входять 

до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу: 

8. Голян В.А., Лучечко Ю.М., Шмаров Д.М. Детермінанти формування 

системи стимулювання інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових 

виробництв. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2021. Volume 7 Issue 1. 

90-97. (Здобувач розкрив особливості розвитку сектору переробно-харчових 

виробництв в умовах економічної рецесії). 

Статті в інших виданнях: 

9. Шмаров Д.М. Комплексний розвиток агропромислового виробництва: 

проблеми та пріоритети. Економіст. 2018. №5. С. 28–34. 

10. Шмаров Д.М. Стратегічний пріоритет розвитку аграрного сектора 

Волині: комплексне використання сільськогосподарської сировини. Економіст. 

2018. №7. С. 20–26. 

Опубліковані  праці апробаційного характеру: 

11. Шмаров Д.М. Механізм забезпечення комплексного використання 

сільськогосподарської сировини. Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами. Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 

Луцьк, 7 грудня 2018 року. Частина 1. Луцьк, РВВ Луцького НТУ, 2018. С. 152–

154. 

12. Шмаров Д.М. Пріоритети формування регуляторної бази 

функціонування переробної ланки аграрного сектора. Проблеми і перспективи 

інноваційного  розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних 



процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти 

в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. нац. аграр. 

ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. С. 140–142. 

13. Шмаров Д.М. Комплексний розвиток переробно-харчових 

виробництв: регіональні аспекти. Економіка, облік, фінанси та право: 

теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., Полтава, 28 жовтня 2020 року. Полтава, 2020. С. 17–18. 

14. Шмаров Д.М. Комплексний розвиток переробної ланки аграрного 

сектора економіки: інституціональне забезпечення та стимулювання. 

Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень 

: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30 жовтня 2020 року. Київ, 2020. 

С. 56–58. 

15. Шмаров Д.М. Результати регулювання соціально-трудових відносин у 

харчовій промисловості регіону. Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 

Луцьк, 11 груд. 2020 року. Луцьк, 2020. С. 286–288. 

Апробація основних результатів дослідження на конференціях, 

симпозіумах, семінарах тощо. 
Результати дисертаційного дослідження апробовані на наукових та 

науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними 

системами» (м. Луцьк, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки 
в умовах інтеграційних процесів» (м. Харків, 2019 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні 

підходи та практичні аспекти розвитку» (м. Полтава, 2020 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти соціально-

економічних наукових досліджень» (м. Київ, 2020 р.); Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-
економічними системами» (м. Луцьк, 2020 р.). 

Наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих 

наукових галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути 
застосовані отримані результати. 

Результати дисертаційної роботи Шмарова Д.М., які стосуються 

ідентифікації складових комплексного розвитку переробно-харчових 
виробництв, формування інституціонального підґрунтя інвестиційного 

забезпечення комплексного розвитку переробно-харчових виробництв, 

застосовуються у навчальному процесі Луцького національного технічного 
університету при викладанні дисциплін «Регіональна економіка», «Основи 

підприємництва» та «Економіка та організація агропромислових формувань» 

(довідка №753-21-35 від 3.09.2020 р.) в процесі підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

 

 



Практична цінність результатів дослідження із зазначенням 

конкретного підприємства або галузі народного господарства, де вони 

можуть бути застосовані. 
Результати дослідження, які стосуються формування системи 

організаційно-економічного забезпечення комплексного розвитку переробно-

харчових виробництв на державному та регіональному рівні, використовуються 
в роботі підкомітету з питань державної економічної політики Комітету 

Верховної Ради України в питань економічного розвитку при розробці 

нормативно-правових документів щодо формування державної економічної 
політики в частині підтримки проектів ресурсо- та енергозбереження у 

промисловому секторі національної економіки. Практичні рекомендації, які 

отримані в результаті проведеного дослідження, використано Управлінням 
агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації при 

формуванні Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року та 

Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу 
Волинської області на 2016-2020 роки в частині розробки механізмів 

стимулювання переробки сільськогосподарської сировини суб’єктами 

аграрного бізнесу та утилізації відходів сільськогосподарського виробництва та 
переробно-харчових виробництв. Теоретичні положення та прикладні 

рекомендації, які стосуються формування інституціонального забезпечення 

методів та інструментів економічного регулювання комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектора, використано Інститутом агроекології та 
природокористування НААН України. 

Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення. 

 Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків, містить таблиці і рисунки, 

написана державною мовою в офіційно-діловому стилі.  

Дисертаційна робота за структурою, мовою та стилем викладення 
відповідає вимогам МОН України до даної категорії кваліфікаційних робіт. 

ВИСНОВОК 

Дисертація Шмарова Дениса Миколайовича «Економічне регулювання 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору регіону» є 

завершеною науковою працею, у якій розв’язано конкретне наукове завдання, а 

саме: розроблено теоретико-методичні підходи до формування сучасного 

інструментарію економічного регулювання комплексного розвитку переробної 

ланки аграрного сектору регіону в умовах децентралізації та рецесії 

національної економіки, що має важливе значення для галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки». 

У 15 наукових публікаціях повністю відображені основні результати 

дисертації, з них 7 статей у наукових фахових виданнях України, які входять до 

міжнародних наукометричних баз, та 1 стаття у періодичному науковому 

виданні інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва 

та розвитку та/або Європейського Союзу; 2 статті в інших виданнях; 5 наукових 

праць апробаційного характеру. 

Дисертація відповідає вимогам наказу МОН України №40 від 12.01.2017 р. 




