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1. Актуальність теми дослідження. 

 

Надмірна сировинна зорієнтованість національного аграрного сектора 

призводить до значних втрат сільськогосподарської сировини у різних фазах 

процесу розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу 

переробної ланки АПК. Низький рівень комплексності використання 

сільськогосподарської сировини породжує ланцюг проблем, пов’язаних з 

утилізацією рослинних та тваринних відходів. Така ситуація значною мірою 

зумовлена відсутністю належної системи регулювання комплексного 

розвитку переробної ланки аграрного сектора, яка б оперувала широким 

спектром регуляторів спонукального та стимулюючого впливу на переробно-

харчові виробництва, зокрема на виробників готових харчових продуктів. 

Низький рівень утилізації харчових відходів фактично позбавляє суб’єктів 

агропромислового виробництва потенційних можливостей отримувати 

додаткові прибуткові надходження у зв’язку з виробництвом та реалізацією 

різних видів біологічного палива, харчових напівфабрикатів та залишків і 

відходів харчової промисловості.  

Водночас адміністративні райони аграрної спеціалізації, територіальні 

громади базового рівня не отримують належних обсягів біологічного палива, 



що за нинішніх умов виступає альтернативою викопним вуглеводням. Тобто 

сьогодні формування сучасних механізмів економічного регулювання 

комплексного розвитку переробної ланки АПК є відповіддю на ті виклики, 

які стоять перед переробно-харчовими виробництвами в частині 

диверсифікації їх діяльності та перед країною в частині ефективнішого 

використання альтернативних видів енергії. Саме на розумінні такого роду 

проблем і була обрана тема дисертаційної роботи Шмарова Дениса 

Миколайовича, що свідчить про її актуальність та високий рівень практичної 

спрямованості. Дана дисертаційна робота безпосередньо пов’язана з 

тематикою науково-дослідних робіт закладу вищої освіти та науково-

дослідних установ, що підтверджує її зв'язок з тими актуальними 

проблемами, які стоять перед економічною науковою в частині розроблення 

сучасного інструментарію економічного регулювання комплексного розвитку 

переробно-харчових виробництв.  

 

 

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

 

Теоретичні та прикладні положення, викладені у дисертаційній роботі, 

пов’язані з науковими темами, які виконуються в межах робочого часу 

викладачів кафедри економіки Луцького НТУ, зокрема з науковою темою 

«Механізми управління соціально-економічними системами», період: 2016-

2020 рр. (номер державної реєстрації 0116U001926), в рамках котрої автор 

сформував перспективну модель економічного регулювання комплексного 

розвитку переробної ланки аграрного сектора. Дисертаційна робота також 

пов’язана 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 «Фінансово-економічні засади 

регулювання природокористування» (№ держреєстрації 0116U007935), в 



межах якої автором запропоновано механізми фінансово-економічного 

регулювання утилізації відходів сільськогосподарського виробництва, а 

також їх використання для виробництва твердого біологічного палива 

(довідка №01-11/176 від 02.09.2020 р).  

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. 

 

Результати дисертаційної роботи Шмарова Д.М. є достовірними та 

обґрунтованими з огляду на ґрунтовне вивчення доробку вітчизняних та 

іноземних вчених в даному напрямі досліджень, використання значної 

кількості методів економічних досліджень як при уточненні базових понять і 

категорій, так і при обробці статистичного матеріалу. Автор отримав ряд 

наукових результатів, що створюють нову теоретичну та інституціональну 

базу для формування сучасної системи регуляторного впливу держави та 

територіальних громад на процеси залучення сільськогосподарської 

сировини в переробну ланку АПК.  

Зокрема у дисертаційній роботі розкрито теоретичні та 

інституціональні засади економічного регулювання комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектору регіону. Автор ґрунтовно розкрив зміст, 

принципи та інструменти економічного регулювання комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектору, виявив інституціональні передумови та 

організаційні форми підвищення рівня комплексності використання 

сільськогосподарської сировини в переробній ланці АПК регіону, 

проаналізував теоретичні та методичні підходи до формування системи 

економічного регулювання комплексного розвитку переробної ланки 

аграрного сектору на регіональному рівні.  

Шмаров Д.М. провів аналіз основних тенденцій розвитку переробної 

ланки аграрного сектору, а також проаналізував структурні диспропорції в 

аграрному секторі Волинської області. Автором сформовано перспективні 



напрями формування інституціональної архітектоніки економічного 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору 

регіонів України, зокрема розроблено модель економічного регулювання 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору з врахуванням 

євроінтеграційних викликів та основних трендів на глобальному ринку 

сільськогосподарської сировини, запропоновано авторський варіант 

інституціонального забезпечення інвестування комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектору, розроблено механізм фінансово-

кредитного забезпечення комплексного розвитку переробної ланки аграрного 

сектору Волинської області. 

У дисертаційній роботі отримано нові для теорії і практики 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора 

результати. Зокрема, певним рівнем теоретико-методологічної цінності для 

практики економічного регулювання відтворювальних пропорцій у 

національному АПК є розроблена Шмаровим Д.М. суб’єктно-об’єктна база 

економічного регулювання комплексного розвитку переробної ланки 

аграрного сектора (с. 130-136), яка охоплює значний спектр інструментів 

фінансово-економічного та консультативного спрямування, що дозволяє 

забезпечувати належні фіскальні стимули для переробно-харчових 

виробництв та долати інформаційну асиметрію для різних категорій 

товаровиробників в частині донесення інформації про наявність тих чи інших 

бюджетних та кредитних преференцій. Також сформована автором 

регуляторна база надасть можливість прискорити процеси імплементації 

європейських технічних регламентів та стандартів і тим самим сформувати 

інституціональний коридор для просування вітчизняної продукції переробно-

харчових виробництв на європейський континент. 

Автор також отримав результати, які збагачують категоріальний апарат 

теорії та методології управління національним господарством, 

запропонувавши власне визначення категорії «комплексний розвиток 

переробної ланки аграрного сектора» (с. 39), згідно якого комплексний 



розвиток переробної ланки аграрного сектора розглядається як 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. Саме 

така дефініція дає можливість охопити всі виробничо-технічні та ресурсні 

сторони залучення сільськогосподарської сировини у відтворювальний 

процес і відповідно підібрати адекватні регуляторні важелі, що 

стимулюватимуть підвищення рівня комплексності використання 

агроресурсного потенціалу на переробно-харчових виробництвах. 

Про високий рівень фундаментальності свідчить запропонований 

Шмаровим Д.М. комплекс принципів побудови регуляторного механізму 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора (с. 41-47), які 

дають можливість усувати інституціональні протиріччя між окремими 

складовими системи економічного регулювання комплексного розвитку 

переробної ланки, а також закладати необхідні мотиви для учасників 

відтворювальних пропорцій у переробній ланці АПК щодо створення 

належних організаційних та виробничо-технічних умов для налагодження 

усестороннього залучення сільськогосподарської сировини у продуктивний 

оборот. 

У дисертаційній роботі удосконалено існуючі підходи до 

структуризації передумов, які забезпечують комплексний розвиток 

переробної ланки аграрного сектору (с. 64-70). Підхід Шмарова Д.М. полягає 

в тому, що магістральним елементом таких передумов він розглядає 

структурну, галузево-секторальну та продуктово-відтворювальну перебудову 

сировинної ланки аграрного сектора, оскільки втрата традиційної 

спеціалізації для багатьох адміністративних районів фактично згорнула 

виробництво окремих видів сільськогосподарської сировини, що 

кумулятивним чином вплинуло на згортання певних видів харчової 



промисловості та тих виробництв, які переробляли сільськогосподарську 

сировину для промислових та енергетичних потреб. 

Прикладною направленістю відзначається пункт новизни дисертаційної 

роботи Шмарова Д.М., який передбачає формування моделі комплексного 

розвитку переробно-харчових виробництв Волинської області (с. 167-171), 

оскільки така модель охоплює організаційно-економічні та інституціонально-

регуляторні методи та інструменти, спрямовані на 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; утилізацію полів фільтрації, 

рослинних та тваринних харчових відходів та відходів 

сільськогосподарського виробництва. Саме утилізація полів фільтрації 

рослинних та тваринних відходів для даного регіону є вагомим фактором не 

лише зміцнення енергетичної самодостатності, але і зміцнення екологічної 

стійкості ландшафтів. Модель комплексного розвитку переробної ланки АПК 

Волині також спрямована на вирішення надзвичайно актуальної проблеми 

останніх десятиліть, а саме усунення диспропорцій між сировинним та 

переробним сегментами аграрного сектора, що може бути забезпечене 

вирішальною мірою підвищенням рівня комплексності використання 

наявного агроресурсного потенціалу. 

Про системний характер отриманих Шмаровим Д.М. нових результатів 

для теорії і практики економічного регулювання комплексного розвитку 

переробної ланки АПК свідчить проведена ним структуризація детермінант 

низького рівня комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора 

(с. 34-35), згідно якої такими детермінантами виступають: сировинна 

спрямованість аграрного сектора; недостатній рівень утилізації відходів; 

застаріла техніко-технологічна база; відсутність сучасної державної 

фінансової підтримки; галузеві перегини. Саме адекватне розуміння причин 

низького рівня комплексності розвитку сектору переробно-харчових 



виробництв і має виступати відправним пунктом формування систем 

економічного регулювання комплексного розвитку переробно-харчових 

виробництв на національному, регіональному та місцевому рівнях, щоб 

надати процесам комплексоутворення у названій сфері необхідного рівня 

поступальності та динамічності. 

Достатньо високим рівнем теоретичної обґрунтованості в частині 

доповнення інституціональної теорії організації переробної сфери  

відзначається розробка автора стосовно формування набору 

інституціональних форм забезпечення комплексного розвитку переробної 

ланки аграрного сектора (с. 147-156). Згідно авторської концепції такими 

формами 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. 

 

4. Практичне значення одержаних в дисертації результатів. 

 

Отримані у дисертаційній роботі результати досліджень відзначаються 

необхідним для даної категорії кваліфікаційних робіт рівнем прикладної 

спрямованості. Зокрема, Управлінням агропромислового розвитку 

Волинської обласної державної адміністрації використано розробки автора, 

які стосуються формування механізмів стимулювання переробки 

сільськогосподарської сировини суб’єктами аграрного бізнесу та утилізації 

відходів сільськогосподарського виробництва та переробно-харчових 

виробництв (довідка №1409/17/2-19 від 21.05.2019 р.). 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 при 

виконанні наукової теми «Розроблення стратегічної моделі еколого-

економічного управління природними ресурсами в агросфері» (ДР 

0116U000341, 2016-2020 рр.) (№56 від 15.02.2021 р.). Отримані у 

дисертаційній роботі результати, які пов’язані з формуванням 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 (довідка 

№146-02/02). Розробки автора, які присвячені 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 (довідка №753-21-

35 від 3.09.2020 р.). 

 

5. Ступінь повноти викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях. 

 

Надруковані Шмаровим Д.М. наукові статті розкривають основні 

результати проведеного дослідження, демонструють високий рівень 

обізнаності автора з існуючими напрацюваннями з даної проблематики у 

вітчизняній та іноземній економічній літературі. Зокрема, опубліковано 15 

наукових праць, з яких 7 статей у наукових фахових виданнях України, 

зокрема 7 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. 

 

Дисертація Шмарова Д.М. складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 205 сторінок друкованого тексту. Дисертаційна робота включає 

таблиці, рисунки, додатки та список використаних джерел з відповідним 

посиланням. Стиль представлення тексту дисертації науковий. Дисертація 

має логічно упорядковану структуру. Матеріал в дисертаційній роботі 

поданий у відповідності з метою дослідження та поставленими завданнями. 

Мова викладення дисертації відповідає сучасним літературним лекалам. 

 

7. Дотримання академічної доброчесності. 

 

Підготовка дисертаційної роботи супроводжувалася неухильним 

дотриманням етичних принципів, що визначені наявним інституційним 

полем здійснення освітньої та науково-технічної діяльності. У дисертації 

наявні посилання на літературні джерела та джерела статистичної та 

фактологічної інформації. Висновки та пропозиції є результатом винятково 

власних досліджень автора. Автор надав достовірну інформацію про наукові 

методи та прийоми, які використовувалися при розв’язанні поставлених у 

дослідженні завдань. 

 

 

 

 



8. Відповідність дисертації спеціальності і вимогам, що 

висуваються до дисертацій, які подано на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії. 

 

Дисертація Шмарова Дениса Миколайовича «Економічне регулювання 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору регіону», що 

подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії, відповідає 

спеціальності 051 – економіка. Змістовне наповнення, обсяг дисертаційної 

роботи, глибина наукової новизни, теоретичне підґрунтя наукових положень, 

практична спрямованість отриманих результатів, повнота висвітлення 

результатів у наукових публікаціях відповідають вимогам, що висуваються 

МОН України до дисертаційних робіт, які представлено на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії. 

 

9. Дискусійні питання та основні зауваження. 

 

У дисертаційній роботі, незважаючи на цінні для теорії і практики 

економічного регулювання комплексного розвитку переробної ланки АПК 

результати, мають місце сутнісні характеристики та окремі підходи до 

аналізу реальної ситуації в секторі переробно-харчових виробництв, які 

потребують додаткового пояснення. 

1. На с. 30 автор стверджує, що «розроблення сучасного фінансово-

кредитного забезпечення аграрного сектора зумовлено необхідністю 

подолання інституціональних пасток, які існують на ринку позикового 

капіталу і не дають можливості сільськогосподарським товаровиробникам 

вчасно залучати фінансові ресурси для розширеного відтворення». Однак у 

тексті дисертації не розкривається зміст такого роду інституціональних 

пасток, тому й неможливо чітко ідентифікувати основні проблеми, з якими 

стикаються суб’єкти агропродовольчого підприємництва на ринку 

позикового капіталу. 



2. На с. 54 автор констатує, що «одним з основних рушіїв нарощення 

обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в останні роки стала 

сприятлива для українських виробників кон’юнктура світових ринків 

продовольства та сировини для виробництва біопалива». На мій погляд, 

варто було б конкретизувати основні аспекти становлення та функціонування 

глобального ринку твердого, рідкого та газоподібного палива, що дало б 

нагляду картину, які саме види сільськогосподарського виробництва та ланки 

харчової промисловості зорієнтовані і тим більше можуть стати ще більш 

зорієнтованими на постачання сировини на світовий ринок біологічного 

палива. 

3. Акцентуючи увагу на тому, що «в загальному з метою уникнення 

гіпертрофованого розвитку експортноорієнтованих видів рослинництва та 

упередження обвального падіння галузі тваринництва держава має 

стимулювати створення комплексних сільськогосподарських виробництв» (с. 

67) автор мав би виокремити основні причини гіпертрофованого розвитку 

експортноорієнтованих галузей рослинництва та розкрити зміст основних 

детермінант обвального падіння поголів’я великої рогатої худоби, що значно 

йому спростило б завдання умонтування в систему економічного 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки АПК інструментів, 

спрямованих на подолання галузевих перегинів в структурі 

сільськогосподарського виробництва. 

4. Додаткового пояснення також потребує твердження автора про те, 

що «втрата традиційних ринків збуту харчових продуктів на 

пострадянському просторі і ускладненість виходу на ринки далекого 

зарубіжжя, особливо високорозвинених країн, звужують інвестиційні 

можливості переробно-харчових виробництв відносно реалізації проектів 

розширеного відтворення основного капіталу і відтак процес модернізації 

переробного сегмента АПК гальмується» (с. 79). Варто було б акцентувати 

увагу на тих тарифних та нетарифних бар’єрах, які не дозволяють 

українським виробникам харчової продукції освоювати нові ринки збуту. 



5. На с. 126 одним з основних пріоритетів формування нової 

регуляторної бази функціонування переробної ланки аграрного сектору 

Шмаров Д.М. розглядає «формування прозорого інституціонального 

середовища функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення на основі врахування інтересів усіх зацікавлених сторін», однак 

не розкриває змісту такого інституціонального середовища, що не дає 

можливості прослідкувати перспективи підвищення рівня комплексності 

розвитку переробної ланки АПК у зв’язку з інституціоналізацією ринку 

вільних купівлі-продажу сільськогосподарських земель.  

 

10. Загальний висновок. 

 

Дисертаційна робота Шмарова Дениса Миколайовича «Економічне 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору 

регіону», що представлена до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 051 «Економіка», є самостійно виконаною, 

логічно упорядкованою науковою працею, спрямованою на побудову 

механізму економічного регулювання комплексного розвитку переробної 

ланки агропромислового комплексу регіону. Результати, що були отримані в 

результаті проведеного дослідження, дають змогу вирішити важливе для 

практики регуляторного впливу держави на відтворювальні пропорції в 

національному АПК завдання – формування системи економічного 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору 

регіону. Дисертація Шмарова Д.М. за змістовим наповненням відповідає 

спеціальності 051 «Економіка». За рівнем достовірності та обґрунтованості 

отриманих за підсумками проведеного дослідження результатів дисертація 

відповідає вимогам, які висуваються до дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії.  

Дисертаційна робота «Економічне регулювання комплексного розвитку 

переробної ланки аграрного сектору регіону» повною мірою 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 – Шмаров Денис Миколайович – заслуговує 

на присвоєння наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 

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