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1. Актуальність теми дослідження. Аграрний сектор в останні 

роки став основною структуроутворюючою ланкою національної економіки, 

що зумовлено як наявністю унікальних природнокліматичних та природно-

ресурсних передумов сільськогосподарського виробництва, так і 

структурними зрушеннями в реальному секторі господарського комплексу. 

Водночас нарощення обсягів виробництва продукції сільського господарства 

забезпечується в основному через збільшення посівних площ зернових та 

технічних культур, які користуються підвищеним попитом на світовому 

ринку сільськогосподарської сировини. При цьому порівняно з докризовим 

періодом зменшився відсоток переробки сільськогосподарської сировини в 

середині країни, що призводить до вивезення доданої вартості, яка 

потенційно могла створюватися в переробному секторі національного АПК. 

Низький рівень комплексності розвитку національного АПК не дає змоги 

забезпечити належні обсяги інвестиційного забезпечення модернізації, 

реконструкції та технічного переоснащення основних засобів та прискорити 

впровадження інноваційних технологій у сільськогосподарське виробництво 

та переробку сільськогосподарської сировини. Разом з тим в аграрному 



секторі в останні роки значно підвищився рівень концентрації фінансових 

ресурсів, але це не призвело до суттєвого збільшення обсягів інвестування 

проєктів введення додаткових потужностей по переробці 

сільськогосподарської сировини. Значною мірою така ситуація зумовлена 

відсутністю комплексу стимулів, які спонукали б суб’єктів агропромислового 

бізнесу збільшувати обсяги інвестування за рахунок внутрішніх джерел та 

залучати інвестиції на ринку позикового капіталу і фондовому ринку. У 

дисертаційній роботі Юрія Михайловича Лучечка розроблено теоретико-

методичні підходи до формування сучасних механізмів стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини, 

що підтверджує її теоретичну цінність та прикладну спрямованість, а також 

відповідність сучасним викликам, які стоять перед переробною ланкою 

національного АПК. 

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

Дисертаційна робота Лучечка Ю.М. пов’язана з тематикою наукових робіт 

закладів вищої освіти та науково-дослідних установ. Зокрема основні 

положення, висновки та практичні рекомендації, які були отримані в процесі 

написання дисертації, безпосередньо пов’язані з науково-дослідних роботою 

викладачів кафедри економіки Луцького національного технічного 

університету, яка виконується в межах робочого часу викладачів кафедри 

економіки, зокрема в рамках теми «Механізми управління соціально-

економічними системами» (номер державної реєстрації 0116U001926). У 

дисертації розроблено окремі пропозиції стосовно покращення ефективності 

функціонування забезпечувальних систем переробно-харчових виробництв, 

що пов’язано з науково-дослідною роботою Державної установи «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії 

наук України», зокрема темою «Формування системи інтегрованого 

управління водними ресурсами України» (номер державної реєстрації 

0116U007937). 

 



3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. Високий рівень обґрунтованості 

отриманих в дисертаційній роботі результатів підтверджується 

використанням широкого спектра методів наукових досліджень. Зокрема, 

автор використав аксіоматичний метод для визначення дефініцій базових 

категорій, які розкривають об’єкт та предмет дисертаційної роботи, що дало 

йому можливість певною мірою удосконалити теоретичне підґрунтя 

формування інструментарію стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини. На основі використання 

системного підходу Лучечку Ю.М. вдалося ідентифікувати основні структурні 

елементи сфери переробки сільськогосподарської сировини. Висока 

обґрунтованість та достовірність окремих положень дисертаційної роботи була 

забезпечена також за рахунок використання сучасних прийомів 

інституціонального підходу, що зокрема дало можливість сформувати 

суб’єктно-об’єктну конструкцію інституціонального середовища інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини. Використавши 

елементи кореляційно-регресійного аналізу Лучечко Ю.М. визначив основні 

предиктори, які вирішальною мірою детермінують інвестиційну активність у 

секторі переробно-харчових виробництв. 

У першому розділі дисертаційної роботи розкрито теоретико-

методологічні засади стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини, зокрема розглянуто сутність та 

форми інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської 

сировини, виявлено особливості, методи та механізми стимулювання 

інвестиційної діяльності в переробному сегменті агропромислового 

виробництва. Другий розділ присвячено аналізу та оцінці ефективності 

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини, зокрема проаналізовано динаміку 

виробництва та реалізації продукції у секторі переробно-харчових 

виробництв, основні тенденції та напрями інвестиційної діяльності в 



національній економіці. У третьому розділі сформовано напрями 

удосконалення інституціонального середовища стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини, зокрема 

обґрунтовано пріоритети, методи та інструменти стимулювання 

інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини, 

розроблено інструментарій стимулювання інвестиційної діяльності у секторі 

переробно-харчових виробництв як базової передумови диверсифікації їх 

виробничо-господарської діяльності. 

Наукові положення, висновки та рекомендації сформульовані в 

дисертаційній роботі Лучечка Ю.М. характеризуються достатнім рівнем 

обґрунтованості та наукової новизни. Зокрема результати дослідження 

характеризуються наступними пунктами наукової новизни, які в повній мірі 

доведені та обґрунтовані по тексту роботи: 

– розроблений механізм розвитку базового суб’єкта 

підприємницької діяльності у спиртовій промисловості, який передбачає 

ув’язку річної потужності номенклатурних позицій виробництва готової 

продукції та обсягів інвестиційних вливань, що сприятиме підвищенню рівня 

завантаженості незадіяних виробничих майданчиків спиртових виробництв 

та підвищить рівень комплексності використання спиртовмісної сировини (п. 

3.3, с. 183-187); 

– ідентифіковано складові 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 (п. 1.1, с. 38-43); 

– авторський варіант удосконалення інституціонального 

середовища інвестиційної діяльності у сфері переробки 



сільськогосподарської сировини, яке являє собою симбіоз інститутів-

організацій та інститутів-правил, рівень сформованості котрих визначає 

пріоритети інституціональної трансформації у таких ланках: 1) переробка 

сільськогосподарської сировини в секторі аграрного бізнесу; 2) переробка 

сільськогосподарської сировини в секторі переробно-харчових виробництв; 

3) утилізація відходів сільськогосподарського виробництва та харчової 

промисловості (п. 1.2, с. 51-57); 

– 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 (сільськогосподарська сировина (продукція тваринництва та 

продукція рослинництва)) та побічних (рівень оплати праці працівників) 

чинників на інвестиційну активність суб’єктів агропродовольчого 

підприємництва (п. 2.3, с. 133-140); 

– сценарний підхід до розвитку інвестиційного клімату в 

економіці України, який передбачає виділення 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) (п. 

3.1, с. 145); 

– структуризація системи стимулювання інвестиційної діяльності 

в аграрному секторі, яка 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 (п. 3.1, с. 157-160); 

– стратегічні напрями розвитку спиртової промисловості, які 

охоплюють розширення асортименту продукції та перепрофілювання 

незадіяних у виробництві надлишкових виробничих потужностей, 

вдосконалення технологічних схем та впровадження енергозберігаючих 

заходів, що дозволить отримати мультиплікативний ефект в частині 

забезпечення прибутковості спиртових виробництв та збільшення 

надходжень до бюджетів усіх рівнів, зменшення залежності держави від 

імпорту енергоносіїв та створення внутрішнього ринку біопалив (п. 3.2, с. 

170-173); 

– інструментарій 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, 

збільшить обсяги виробництва палива з фазовою стабільністю внаслідок 

найвищого рівня очищення та зневоднення етанолу з використанням 

молекулярних сит (п. 3.2, с. 174-178). 

4. Практичне значення одержаних в дисертації результатів. 

Отримані у дисертаційній роботі наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації мають вагоме значення для умонтування в національну аграрну 

та промислову політику, зокрема в частині стимулювання інвестиційної 

діяльності у секторі переробно-харчових виробництв. Ряд результатів 

дисертаційної роботи Лучечка Ю.М. використано Управлінням 

агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації при 

підготовці пропозицій стосовно диверсифікації методів та інструментів 

стимулювання інвестиційної діяльності (довідка №1722/17/2-20 від 

28.12.2020 р.). Підходи автора, які стосуються інвестиційного забезпечення 

реалізації проєктів ефективнішого використання цукровмісної та 

крохмалевмісної сировини у спиртовій промисловості, налагодження 



виробництва біоетанолу на незадіяних майданчиках спиртових виробництв, 

використано Інститутом агроекології та природокористування НААН 

України при виконанні наукової теми «Розроблення стратегічної моделі 

еколого-економічного управління природними ресурсами в агросфері (номер 

державної реєстрації 0116U000341, 2016-2020 рр.)» (довідка №55 від 

15.02.2021). Наукові розробки Лучечка Ю.М., які стосуються застосування 

сценарного підходу до розвитку інвестиційного клімату в економіці України, 

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.). Результати дисертаційної роботи, які стосуються 

стимулювання залучення інвестицій у поглиблену переробку 

сільськогосподарської сировини у спиртовій галузі, зокрема 

перепрофілювання незадіяних у виробництві надлишкових виробничих 

потужностей спиртових виробництв, використовуються у навчальному 

процесі Луцького національного технічного університету при викладанні 

дисципліни «Економіка та організація агропромислових формувань» (довідка 

№758-21-35 від 4.09.2020 р.). 

5. Ступінь повноти викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях. В наукових статтях та тезах 

виступів на конференціях Лучечка Ю.М. висвітлено основні теоретико-

прикладні результати дисертаційної роботи, зокрема ті, які характеризуються 

науковою новизною. Автором 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, що входить до ОЕСР, 2 статті в 

інших виданнях, 5 тез наукових доповідей. Опубліковані праці розкривають 

зміст базових понять та категорій, які становлять об’єкт та предмет 

дослідження, а також висвітлюють результати аналізу основних тенденцій 



інвестиційного забезпечення сфери переробки сільськогосподарської 

сировини та пропозиції стосовно удосконалення інституціонального 

середовища інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових 

виробництв.   

6. Структура, стиль та мова дисертаційної роботи. Дисертація 

Лучечка Ю.М. охоплює вступ, три основні розділи, висновки, список 

використаних літературних джерел та додатки. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 227 сторінок друкованого тексту. 

Представлення матеріалу дисертаційної роботи супроводжується табличним 

та графічним матеріалом. Викладення тексту дисертаційної роботи здійснено 

у науковому стилі з дотриманням усіх нормативних вимог. Дисертаційна 

робота являє собою логічно упорядковану наукову працю та відзначається 

семантичною чіткістю представленого теоретичного та аналітичного 

матеріалу, а також розроблених автором практичних рекомендацій. 

7. Дотримання академічної доброчесності. Вивчення змістовного 

наповнення дисертаційної роботи дає підстави стверджувати, що при 

написанні даної наукової праці автором дотримано усі необхідні етичні 

принципи, що визначені законодавством про освітянську та науково-технічну 

діяльність. Думки інших вчених супроводжуються посиланнями на 

літературні джерела. Опрацювання статистичних матеріалів відбувалося на 

основі використання достовірних джерел інформації. Обґрунтування власних 

висновків і пропозицій здійснювалося на основі використання авторських 

методів та прийомів проведення дисертаційного дослідження. 

8. Відповідність дисертації спеціальності і вимогам, що 

висуваються до дисертацій, які подано на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії. Дисертація Лучечка Ю.М. «Стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини», що подана на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії, відповідає спеціальності 051 

«Економіка». Змістовне наповнення та обсяг дисертаційної роботи, рівень 

наукової новизни, значення наукових положень для теорії і практики 



стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини, рівень висвітлення результатів дослідження 

у наукових статтях відповідають вимогам МОН України, які висуваються до 

дисертаційних робіт, що подаються на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. 

9. Дискусійні питання та основні зауваження. Водночас у 

дисертаційній роботі містяться положення, які носять дискусійний характер і 

потребують додаткових обґрунтувань. До таких положень відносяться: 

1. У п. 1.1., с. 33 автор стверджує, що «розроблення комплексу 

грошово-кредитних, фіскальних та митних інструментів стимулювання 

інвестиційної діяльності є основною умовою для застосування кращого 

іноземного досвіду інвестиційного забезпечення». Однак з тексту дисертації 

не зрозуміло: які інструменти відносяться до грошово-кредитних, фіскальних 

та митних. 

2. У п. 1.2, с. 50-51 вказується, що «інституціональний механізм є 

складовою інституціонального середовища стимулювання інвестиційної 

діяльності у переробному сегменті агропромислового виробництва». Однак 

при викладенні структури інституціонального середовища інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини не 

розкривається зміст інституціонального механізму як складової 

інституціонального середовища. Варто було б привести визначення категорії 

«інституціональний механізм стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини», щоб виокремити ті 

інституціональні одиниці інвестиційного процесу, які визначають 

ефективність функціонування інституціонального середовища стимулювання 

інвестиційної діяльності у переробній ланці національного АПК. 

3. У п. 2.1, с. 91 автором констатується наступне: «останні десятиліття 

сектор переробно-харчових виробництв пережив декілька фаз розвитку, 

зокрема внаслідок впливу політичних чинників були втрачені багаторічні 

ніші на ринку країн пострадянського простору, що призвело до зменшення 



притоку іноземної валюти та згортання окремих видів діяльності». Робота 

значно виграла б, якби автор конкретизував втрачені українськими 

сільськогосподарськими товаровиробниками ринкові ніші на 

пострадянському просторі, а також формалізував залежність динаміки 

продажів сільськогосподарської та харчової продукції на даному сегменті 

світового ринку продовольства і притоку іноземної валюти в національну 

економіку.  

4. У п. 2.2, с. 120 автор говорить про «поглиблення секторальних 

дисбалансів у вітчизняному АПК і посилення монополізації регіональних 

аграрних ринків вертикально-інтегрованими підприємницькими 

об’єднаннями холдингового типу». Водночас у тексті дисертаційної роботи 

не конкретизується зміст секторальних дисбалансів в національному АПК і 

не розкриваються критерії, за якими регіональні аграрні ринки ми відносимо 

до високомонополізованих. 

5. На с. 148, п. 3.1 вказується, що «важливого значення набуває 

розроблення державних програм підтримки введення додаткових 

потужностей у харчовій промисловості». З огляду на задекларований 

пріоритет, автору варто було б проаналізувати програми державної 

підтримки окремих ланок національного АПК, які були реалізовані в останні 

роки, щоб чіткіше виокремити інституціональні пастки в системі 

інвестиційного забезпечення модернізації та реконструкції основного 

капіталу переробно-харчових виробництв.  

10. Загальний висновок. Дисертація Лучечка Юрія Михайловича 

«Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини» розв’язує актуальне для теорії і практики 

стимулювання інвестиційної діяльності завдання – розроблення теоретико-

методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування 

сучасного інструментарію стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини. Дисертаційна робота містить 

авторські підходи до розробленням механізмів інвестиційного забезпечення 



потреб переробно-харчових виробництв. Результати дисертації включають 

наукову новизну, яка становить теоретичну та прикладну цінність. Основні 

положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційної роботи 

повною мірою висвітлені в наукових публікаціях, впроваджені в діяльність 

законодавчих та виконавчих органів влади, науково-дослідних установ та 

закладів вищої освіти. Результати дисертаційної роботи отримали необхідну 

апробацію на науково-практичних конференціях. 

Дисертація та тему «Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини» характеризується логічною 

упорядкованістю викладеного матеріалу, відповідає нормативним вимогам 

МОН України щодо оформлення, а також вимогам встановленим п.п. 9, 10, 

11, 12 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 

6 березня 2019 року, а її автор – Лучечко Юрій Михайлович – заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». 
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