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1. Актуальність теми дослідження. 

 

Прискорені темпи зростання населення планети все більшою мірою 

актуалізують глобальну проблему забезпечення продовольством, що вимагає 

нових теоретико-методичних підходів та практичних рекомендацій до 

інвестиційного забезпечення модернізації сільськогосподарського 

виробництва та індустрії переробки сільськогосподарської сировини. Нові 

тренди на світовому ринку сільськогосподарської сировини та готових 

харчових продуктів відкривають перед українськими товаровиробниками 

значні перспективи в частині зміцнення власних позицій та завоювання 

нових ринкових ніш в різних частинах світу. Однак національна аграрна та 

промислова політика не оперують достатнім набором регуляторних важелів, 

щоб закласти вітчизняним суб’єктам агропромислового виробництва 

відповідну систему стимулів для підвищення частки сільськогосподарської 

сировини, яка піддається переробці. Переважна більшість українських 

сільськогосподарських товаровиробників зорієнтована на максимізацію 

прибутковості за рахунок розширення посівних площ експортноорієнтованих 



культур, що свідчить про домінування екстенсивного способу ведення 

сільськогосподарського виробництва, а це в цілому підриває природно-

ресурсний потенціал розвитку сільського господарства в довгостроковій 

перспективі. Тому тема дисертаційної роботи Лучечка Ю.М., яка присвячена 

розробленню теоретико-методичних підходів до запровадження механізмів 

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини, є надзвичайно актуальною та своєчасною і 

спрямована на кардинальне переформатування системи стимулювання 

інвестиційного забезпечення проєктів налагодження виробництва продукції з 

високою доданою вартістю у переробній ланці національного АПК. 

 

 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

 

Дисертаційна робота пов’язана з планом науково-дослідних робіт, що 

виконуються в межах робочого часу викладачів кафедри економіки Луцького 

НТУ, зокрема в рамках теми «Механізми управління соціально-

економічними системами», період: 2016-2020 рр. (номер державної реєстрації 

0116U001926), у якій здобувач сформував авторський концепт стимулювання 

поглибленої переробки сільськогосподарської сировини. Робота також 

виконувалася у відповідності з напрямами та планами науково-дослідних 

робіт Державної установи «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку Національної академії наук України», зокрема результати 

дисертаційної роботи використано в процесі виконання теми «Формування 

системи інтегрованого управління водними ресурсами України» (№ 

держреєстрації 0116U007937). У межах названої теми автор обґрунтував 

пріоритети фінансово-інвестиційного забезпечення впровадження 

водозберігаючих технологій у сектор переробно-харчових виробництв, а 

також інвестування сучасних методів очищення зворотних вод на 

підприємствах харчової промисловості.  



 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. 

 

Наукові положення, висновки і рекомендації сформульовані в 

дисертаційній роботі Лучечка Ю.М. є достовірними, обґрунтованими та 

логічно викладеними. Ознайомлення зі змістом дисертації дає підстави 

стверджувати, що мета роботи, яка полягає  в розробленні теоретико-

методичних підходів до запровадження механізмів стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини, 

досягнута. Критичне переосмислення існуючих у вітчизняній літературі 

підходів до структуризації складових сфери переробки сільськогосподарської 

сировини дало змогу автору сформулювати власне бачення структурних 

особливостей формування агропродуктових ланцюгів в секторі переробно-

харчових виробництв. Використавши широкий спектр методів наукового 

пізнання, зокрема методів обробки значних масивів статистичних та 

фактологічних даних, автор отримав обґрунтовані та достовірні результати, 

які в сукупності дають змогу сформувати сучасний інструментарій 

стимулювання інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових 

виробництв. У дисертаційній роботі проаналізовано динаміку валової 

доданої вартості, яка створюється в сировинному та переробному секторах 

національного АПК, основні тенденції інвестування модернізації та 

реконструкції основного капіталу в національні економіці, динаміку 

номінальних та реальних капітальних вливань у виробництво готових 

харчових продуктів та напоїв. Автор, використавши ґрунтовну теоретичну 

підготовку та значний практичний досвід, доволі системно підійшов до 

побудови практичних рекомендацій щодо підвищення дієвості стимулювання 

інвестиційної діяльності в окремих сегментах сектора переробно-харчових 

виробництв, зокрема в спиртовій промисловості.  



Певним рівнем наукової новизни характеризується авторський підхід 

стосовно ідентифікації складових сфери переробки сільськогосподарської 

сировини, структуроутворюючою ланкою котрої виступає сектор переробно-

харчових виробництв, який охоплює харчову промисловість та комплекс 

виробництв, що здійснюють переробку сільськогосподарської сировини з 

метою виробництва продукції виробничо-технічного призначення (для 

потреб промислового виробництва та енергетичних потреб) та переробку 

харчових відходів і відходів сільськогосподарського виробництва (с. 38-43, 

рис. 1.1). Дана авторська розробка дає змогу певною мірою усунути 

теоретичну прогалину в агропродовольчому комплексоутворенні, оскільки в 

ряді праць вітчизняних вчених сфера переробки сільськогосподарської 

сировини зводиться до харчової промисловості і поза кадром залишається 

залучення рослинницької та тваринницької продукції у відтворювальний 

процес з метою виробництва товарів виробничо-технічного та енергетичного 

спрямування. Більше того, впровадження нових енергетичних індикаторів, 

що передбачають суттєве збільшення виробництва енергії з відновних 

джерел, робить утилізацію сільськогосподарських та харчових відходів 

важливою складовою переробної ланки АПК. 

Прикметною рисою дисертаційної роботи Лучечка Ю.М. є 

використання сучасних прийомів інституціональної теорії, що дало йому 

можливість сформувати авторську модель інституціонального середовища 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини, 

яке поєднує комплекс інститутів-організацій та інститутів-правил, а також 

ув’язує перспективи трансформації інститутів з секторальними 

особливостями розвитку індустрії переробки сільськогосподарської сировини 

(с. 51-55). Такий результат дисертаційної роботи дає змогу сформувати набір 

регуляторних важелів стимулювання інвестиційної діяльності у секторі 

переробно-харчових виробництв через призму подолання інституціональних 

розривів та усунення інституціональних пасток в системі розширеного 

відтворення ресурсно-виробничого потенціалу агропродуктових ланцюгів. 



Про інноваційний підхід автора стосовно ідентифікації основних 

детермінант, які визначають інвестиційну активність у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини свідчить розроблений в дисертаційній 

роботі методичний інструментарій оцінки залежності величини капітальних 

інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

від найбільш детермінуючих предикторів, який передбачає застосування 

прийомів регресійно-кореляційного моделювання, що дало можливість 

виокремити найбільш детермінуючий вплив екстенсивних та побічних 

чинників на інвестиційну активність суб’єктів агропродовольчого 

підприємництва (с. 133-139). Застосування такого методичного 

інструментарію дало можливість автору обґрунтувати доцільність 

трансформації інституціонального середовища з метою забезпечення 

диверсифікації інструментів та методів стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини. 

Позитивним моментом дисертаційної роботи є те, що Лучечко Ю.М. 

при обґрунтуванні пріоритетних напрямів модернізації системи 

стимулювання інвестиційної діяльності в сфері переробки 

сільськогосподарської сировини врахував макроекономічні умови 

інвестиційного процесу в цілому по Україні. Підтвердженням чого виступає 

запропонований автором сценарний підхід до розвитку інвестиційного 

клімату в економіці України, який передбачає виокремлення трьох можливих 

сценаріїв (сценарію продовження поточного тренду, оптимістичного та 

песимістичного сценаріїв) на основі врахування впливу основних складових 

екзогенного середовища (турбулентність інституціонального середовища 

розвитку національної економіки, невизначеність подальшої динаміки 

валютного курсу та відсутність сучасної системи захисту прав інвесторів) (с. 

144-147). Фактично інвестиційний дефіцит, котрий спостерігається в секторі 

переробно-харчових виробництв, і зумовлений незадовільним інвестиційним 

кліматом країни в цілому, вимагає обов’язкового врахування 

макроекономічних умов інвестиційного процесу в національній економіці. 



Тому принципова позиція Лучечка Ю.М. стосовно детермінації пріоритетів 

модернізації системи стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини, яка передбачає врахування 

макроекономічних умов інвестування, є достатньо обґрунтованою і повинна 

враховуватися в практиці регуляторного впливу держави на інвестиційні 

процеси у переробній ланці АПК. 

Певною цінністю для формування сучасного регуляторного механізму 

стимулювання інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових 

виробництв відзначається підхід Лучечка Ю.М. до структуризації системи 

стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі, який передбачає 

ідентифікацію наступних складових: диверсифікацію інструментів та методів 

податкового стимулювання інвестиційної діяльності; розширення 

специфікації методів державного регулювання інвестиційної діяльності в 

сільському господарстві та переробно-харчовому сегменті АПК; 

удосконалення інституціонального середовища інвестиційної діяльності в 

сировинному та переробному сегментах агропромислової сфери (с. 156-161). 

Саме доповнення прямих інструментів державного регулювання 

інвестиційної діяльності в аграрному секторі непрямими методами, які 

забезпечують мотивацію безпосередніх виробників сільськогосподарської 

продукції до впровадження додаткових потужностей по переробці 

сільськогосподарської сировини, дасть необхідний синергетичний ефект 

щодо залучення капітальних та портфельних інвестицій у переробну ланку 

національного АПК. 

Дисертаційна робота Лучечка Ю.М. є знаковою якраз через те, що 

конкретизація запропонованих інструментів покращення якості 

стимулювання інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових 

виробництв здійснена на прикладі підприємств спиртової промисловості, які 

для багатьох адміністративних районів виступають базовою ланкою 

місцевого господарства і від ефективності діяльності котрих залежить 

бюджетна самодостатність територіальних громад цих районів та рівень 



зайнятості місцевого населення. Так, автор розробив механізм розвитку 

базового суб’єкта підприємницької діяльності у спиртовій промисловості, що 

сприятиме підвищенню рівня завантаженості незадіяних виробничих 

майданчиків спиртових виробництв та підвищить рівень комплексності 

використання спиртовмісної сировини (с. 169-173). Запропонований механізм 

є прийнятним для регулювання діяльності різноманітних організаційно-

правових форм підприємницької діяльності у секторі спиртовмісних 

виробництв. Тому він є придатним для умонтування в інтегрований 

регуляторний механізм розвитку спиртової промисловості без прив’язки до 

розпочатих нещодавно приватизаційних процесів в цій ланці сфери 

переробки сільськогосподарської сировини. 

Прикладний характер дисертаційної роботи Лучечка Ю.М. 

підтверджується розробленим інструментарієм стимулювання залучення 

інвестицій в налагодження виробництва біоетанолу на незадіяних 

майданчиках спиртових виробництв, що сформує умови для нарощення 

об’ємів використання паливного етанолу у виробництві високооктанових 

автомобільних палив (с. 176-187). Налагодження виробництва біоетанолу 

дасть змогу зменшити втрати спиртовмісної сировини та підвищити рівень її 

утилізації, диверсифікувати виробничо-господарську діяльність та у 

підсумку підвищити рівень капіталізації даного бізнесу в цілому. 

 

4. Практичне значення одержаних в дисертації результатів. 

 

Практичною спрямованістю відзначаються результати дисертаційної 

роботи, які полягають в розробленні пропозицій стосовно удосконалення 

інституціонального середовища інвестування проектів поглибленої 

переробки сільськогосподарської сировини, диверсифікації методів та 

інструментів стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів 

агропродовольчого підприємництва, впровадження виробництва нових видів 

продукції на підприємствах спиртової промисловості. 



Результати дисертаційної роботи Лучечка Ю.М. використовуються в 

законодавчій діяльності парламентського комітету, управлінській діяльності 

регуляторних органів та діяльності науково-дослідних установ та вищих 

навчальних закладів. Зокрема, напрацювання автора, що стосуються 

застосування сценарного підходу до розвитку інвестиційного клімату в 

економіці України та запровадження інструментарію стимулювання 

інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових виробництв 

використовуються в діяльності підкомітету з питань державної економічної 

політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку 

(довідка №146-01/02 від 02.02.2020 р.). Управління агропромислового 

розвитку Волинської обласної державної адміністрації при підготовці 

пропозицій стосовно диверсифікації методів та інструментів стимулювання 

інвестиційної діяльності та розширення переліку методів державного 

регулювання у секторі переробно-харчових виробництв використовує 

теоретичні положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційної 

роботи (довідка №1722/17/2-20 від 28.12.2020 р.). Ряд результатів 

дисертаційної роботи використовується в діяльності Інституту агроекології 

та природокористування НААН України при виконанні відомчої наукової 

тематики (довідка №55 від 15.02.2021) та в навчальному процесі Луцького 

національного технічного університету (довідка №758-21-35 від 4.09.2020 р.). 

 

5. Ступінь повноти викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях. 

 

В опублікованих Лучечком Ю.М. працях повною мірою висвітлені 

теоретичні та прикладні положення, висновки і рекомендації дисертаційної 

роботи. Зокрема, опубліковано 16 наукових праць, з яких 8 статей у наукових 

фахових виданнях України, зокрема 8 статей у наукових фахових виданнях 

України, включених до міжнародних наукометричних базах даних, 1 стаття в 

іноземному виданні, 2 статті в інших виданнях, 5 тез наукових доповідей. 



6. Структура, стиль та мова дисертаційної роботи. 

 

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 

227 сторінок друкованого тексту. Дисертація містить таблиці, рисунки, 

формули, додатки та список використаних джерел з належним посиланням на 

них по тексту роботи. Стиль викладення тексту дисертаційної роботи 

науковий з чіткою специфікацією термінів та понять. Дисертація має логічну 

структуру. Матеріал в дисертаційній роботі поданий послідовно з 

урахуванням поставлених завдань. Мова дисертації відповідає сучасним 

літературним нормам. 

 

7. Дотримання академічної доброчесності. 

 

При написанні дисертаційної роботи автором дотримано етичні 

принципи, що визначені законодавством про освіту та науково-технічну 

діяльність. Підтвердженням чого виступає: наявність посилань на літературні 

джерела та джерела інформації при обґрунтуванні власних висновків і 

пропозицій; надання достовірної інформації про використані методи, 

методики, прийоми та результати проведеного дослідження. 

 

8. Відповідність дисертації спеціальності і вимогам, що 

висуваються до дисертацій, які подано на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії. 

 

Дисертаційна робота Лучечка Юрія Михайловича «Стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини», 

що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії, відповідає 

спеціальності 051 – економіка. Зміст, обсяг дисертаційної роботи, рівень 

наукової новизни, теоретичне значення наукових положень, апробація та 



практичне впровадження пропозицій, повнота висвітлення результатів у 

друкованих працях відповідають нормативним вимогам, що висуваються 

МОН України до дисертаційних робіт, які подано на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. 

 

9. Дискусійні питання та основні зауваження. 

 

Незважаючи на вагомі для теорії і практики стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини 

результати дисертаційної роботи, у ній містяться окремі положення, що 

носять дискусійний характер. 

1. На с. 45 автор стверджує, що «створення агропродуктових 

ланцюгів із замкнутим циклом дає можливість усувати синдром сировинної 

спрямованості регіональних агропромислових комплексів». З огляду на таке 

твердження доцільно було б привести структуру агропродуктових ланцюгів 

та конкретизувати позитивний вплив замкнутих циклів у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини на розвиток регіональних агропромислових 

комплексів. 

2. Акцентуючи увагу на необхідності введення додаткових 

потужностей у сферу переробки сільськогосподарської сировини, автор на с. 

67 вказує, що «у докризовий період для значної кількості адміністративних 

районів, де сільськогосподарське виробництво було основною 

структуроутворюючою ланкою господарського комплексу, переробно-

харчові виробництва створювали значну кількість робочих місць і 

забезпечували левову частку виробництва промисловою продукції». Автору 

варто було конкретизувати, який часовий період він вважає докризовим: чи 

до 2008 року (до початку глобальної фінансової кризи і відповідно її 

негативного впливу на національну економіку), чи до 2013 року (втрата 

політичної стабільності)? 



3. На рис. 1.4, с. 72 автор до переліку екзогенних детермінант 

формування набору методів та інструментів стимулювання інвестиційної 

діяльності в секторі переробно-харчових виробництв відносить кліматичні 

зміни. Варто було виокремити, які саме кліматичні зміни здійснюють 

вагомий вплив на основні тренди розвитку переробно-харчових виробництв в 

нинішніх умовах. 

4. Автор на рис. 2.3., с. 109 приводить динаміку капітальних 

інвестицій в економіку України, профінансованих за рахунок коштів 

місцевих бюджетів протягом 2002-2019 років, однак не приводить кореляцію 

цієї динаміки з наявністю та ефективністю реалізації регіональних і місцевих 

програм підтримки проєктів модернізації і реконструкції основного капіталу 

виробничих підприємств та реалізації інфраструктурних проєктів в рамках 

поглиблення реформи децентралізації. 

5. На рис. 3.3., с. 157, де приведені методи та інструменти 

стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі України, як 

елемент диверсифікації інструментів та методів податкового стимулювання 

інвестиційної діяльності автор розглядає пільговий режим оподаткування при 

виплаті дивідендів, однак в тексті дисертації цей інструмент не розкритий 

повною мірою.  

 

10. Загальний висновок. 

 

Дисертація Лучечка Юрія Михайловича «Стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини», що подана на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – 

економіка, є самостійно виконаним, завершеним, науковим дослідженням, 

спрямованим на формування сучасного інструментарію стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини. 

Отримані у дисертаційній роботі результати у сукупності вирішують важливе 

наукове завдання – розроблення теоретико-методичних підходів до 



запровадження механізмів стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини. Дисертаційна робота Лучечка 

Ю.М. за змістом відповідає спеціальності 051 «Економіка». За глибиною та 

обґрунтованістю теоретичних, методичних та прикладних результатів 

дисертація відповідає вимогам, які пред’являються до дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії.  

В цілому дисертація «Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини» за своїм змістовним 

наповненням відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії, а саме вимогам 9, 10, 11, 12 Порядку проведення 

експерименту з присудження доктора філософії, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167, а її автор – Лучечко 

Юрій Михайлович – заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 

«Економіка». 
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