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1. Актуальність теми дослідження. Сектор переробно-харчових 

виробництв в Україні не демонструє високих рівнів прибутковості через 

відсутність результативного впливу регуляторних важелів та інструментів на 

суб’єкти агропродовольчого підприємництва в частині підвищення рівня 

комплексності використання сільськогосподарської сировини та утилізації 

харчових відходів. Вирішення названої проблеми знаходиться в прямій 

залежності від наявності сучасної системи економічного регулювання 

комплексного розвитку  переробної ланки аграрного сектора, яка включала б 

достатній набір регуляторів, що стимулюватимуть виробників харчової 

продукції впроваджувати сучасні технології переробки 

сільськогосподарської сировини та інших складових ресурсно-виробничого 

потенціалу. Формування такої системи економічного регулювання має 

відштовхуватися від певного комплексу принципів, дотримання котрих 

даватиме можливість підвищувати результативність використання 

матеріально-речової субстанції сільськогосподарської сировини і водночас не 

провокуватиме галузевих перегинів між сировинним та переробним 

сегментами національного АПК. Також підбираючи інструменти 

регуляторного впливу на суб’єктів агропродовольчого підприємництва 

необхідно виходити з того, що Україна має прискореними темпами 

імплементувати у вітчизняну практику господарювання технічні регламенти 

та стандарти ЄС, які стосуються якості та безпечності харчових продуктів. 

Більше того, враховуючи територіальну неоднорідність в частині 
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виробництва окремих видів сільськогосподарської сировини, а також 

неоднаковий рівень розвитку регіональних аграрних ринків дуже актуальним 

завданням для теорії і методології економічного регулювання є розроблення 

регуляторного механізму комплексного розвитку сектору переробно-

харчових виробництв на рівні регіону. У дисертаційній роботі Шмарова 

Дениса Миколайовича розроблено авторський інструментарій економічного 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору 

регіону, що свідчить про актуальність та своєчасність проведеного 

дослідження. Про актуальність дисертаційної роботи також свідчить її 

взаємозв'язок з науковими темами та планами Луцького національного 

технічного університету та Державної установи «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 

України».  

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

Дисертаційна робота Шмарова Д.М. пов’язана з науковими темами, які 

виконуються в межах робочого часу викладачів кафедри економіки Луцького 

НТУ, зокрема з науковою темою «Механізми управління соціо-еколого-

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

0116U001926), в межах якої здобувач розробив модель економічного 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора, що 

спрямована на підвищення рівня комплексності використання 

сільськогосподарської сировини. Наукове дослідження Шмарова Д.М. також 

пов’язане з планом науково-дослідних робіт Інституту економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 

України, зокрема результати дисертації використано в темі «Фінансово-

економічні засади регулювання природокористування» (№ держреєстрації 

0116U007935), в межах якої Шмаровим Д.М. сформовано механізми 

фінансово-економічного регулювання утилізації сільськогосподарських 

відходів, а також їх використання у виробництві різних видів біологічного 

палива (довідка №01-11/176 від 02.09.2020 р).  
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3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і  

рекомендацій, їх достовірність і новизна. Результати, які отримав Шмаров 

Д.М. у процесі написання дисертаційної роботи, є достовірними та 

обґрунтованими, що підтверджується опрацюванням великої кількості 

літературних джерел, які присвячені як теорії та методології економічного 

регулювання, так і особливостям функціонування сектору переробно-

харчових виробництв в умовах поглиблення інституціональних перетворень 

та загострення екзогенних ризиків. Здобувач використав комплекс методів та 

прийомів економічних досліджень, що дало йому можливість удосконалити 

термінологічний апарат, пов'язаний з формуванням системи економічного 

регулювання відтворювальних пропорцій у секторі переробно-харчових 

виробництв, а також проаналізувати основні тенденції використання 

ресурсно-виробничого потенціалу харчової промисловості.  

У дисертаційній роботі Шмарова Д.М. отримано нові для теорії і 

методології економічного регулювання розвитку переробно-харчових 

виробництв результати. Окремі з них отримані вперше, а інші – 

удосконалюють існуючі напрацювання вітчизняних вчених. На основі 

глибокого вивчення теоретико-методологічних засад комплексного розвитку 

переробно-харчових виробництв здобувач дав власне визначення категорії 

«комплексний розвиток переробної ланки аграрного сектора» (с. 38-39). 

Шмаров Д.М. комплексний розвиток переробної ланки аграрного сектора 

розглядає як розвиток, що 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.  

Найбільш вагомим теоретичним пунктом наукової новизни є 

сформований здобувачем комплекс принципів економічного регулювання 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора регіону, який 
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дозволяє враховувати виробничо-технічні та природно-ресурсні умови 

виробництва готових харчових продуктів та продуктів виробничо-технічного 

призначення, виготовлених на основі переробки сільськогосподарської 

сировини (с. 41-47). Такими принципами, за версією Шмарова Д.М., мають 

виступати: 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.  

Певною цінністю для формування інструментарію економічного 

регулювання розвитку переробно-харчових виробництв відзначається підхід 

здобувача стосовно структуризації детермінант низького рівня комплексного 

розвитку переробної ланки аграрного сектора (с. 34-35). Така структуризація 

демонструє передумови, які гальмують процеси підвищення рівня 

комплексності використання сільськогосподарської сировини та 

підприємствах харчової промисловості, а також на підприємствах, які 

перероблять сільськогосподарську сировину для виробництва промислової 

продукції, зокрема продукції енергетичного спрямування.  

Також Шмаров Д.М. структурував передумови, які забезпечують 

комплексний розвиток переробної сфери аграрного сектору (с. 64-70). 

Цінність авторського підходу полягає в тому, що здобувач пріоритети 

забезпечення комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора 

ув’язав зі структурною, галузево-секторальною та продуктово-

відтворювальною перебудовою сировинної ланки аграрного сектора. Також 

здобувач в комплексі наявних передумов підвищення комплексності 

використання сільськогосподарської сировини виокремив інституціональні 

форми забезпечення комплексного розвитку переробної ланки аграрного 

сектору (с. 149-156). 
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Магістральним елементом наукової новизни дисертаційної роботи є 

розроблена Шмаровим Д.М. суб’єктно-об’єктна база економічного 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора (с. 

132-138). Запропонована здобувачем суб’єктно-об’єктна база економічного 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора, 

яка охоплює суб’єкти регуляторного впливу, які забезпечують надання 

дорадницьких послуг, бюджетно-податкову та фінансово-кредитну 

підтримку, імплементацію європейських технічних регламентів та стандартів 

якості і безпечності харчових продуктів, протекціоністські заходи. Саме в 

поєднанні фіскальних та консультативних інструментів регуляторного 

впливу на суб’єкти агропродовольчого підприємництва і полягає авторський 

підхід Шмарова Д.М., що в підсумку дасть можливість крім подолання 

інвестиційного дефіциту налагодження процесів комплексного використання 

сільськогосподарської сировини також усунути асиметрію надходження 

інформації до різних категорій суб’єктів агропродовольчого підприємництва.  

У дисертаційній роботі теоретичні напрацювання та прикладні 

результати здобувача поєднуються при формуванні моделі комплексного 

розвитку переробно-харчових виробництв Волинської області (с. 167-172). 

Запропонована Шмаровим Д.М. модель комплексного розвитку переробно-

харчових виробництв Волині передбачає 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 Волині. Якраз впровадження такої моделі в регіональну 

аграрну політику дасть новий поштовх соціально-економічному піднесенню 

Волинської області.  



6 

 

 

4. Практичне значення одержаних в дисертації результатів. В 

аналітичній та проектній частині дисертаційної роботи є ряд результатів, які 

відзначаються прикладною спрямованістю і можуть бути використані в 

діяльності виконавчих структур, які функціонують в системі профільних 

міністерств та відомств, на які покладено обов’язки стосовно реалізації 

національної і регіональної аграрної політики, а також промислової політики 

в частині активізації розвитку сектору переробно-харчових виробництв. 

Прикладні напрацювання здобувача, які передбачають формування 

механізмів стимулювання переробки сільськогосподарської сировини 

суб’єктами аграрного підприємництва та утилізації відходів 

сільськогосподарського виробництва і переробних виробництв 

використовуються Управлінням агропромислового розвитку Волинської 

обласної державної адміністрації при формуванні пріоритетів розвитку 

переробно-харчових виробництв Волинської області (довідка №1409/17/2-19 

від 21.05.2019 р.). У роботі підкомітету з питань державної економічної 

політики Комітету Верховної Ради України в питань економічного розвитку 

при розробці нормативно-правових документів використовуються результати 

дисертаційної роботи, які стосуються формування державної економічної 

політики в частині підтримки проектів ресурсо- та енергозбереження у 

промисловому секторі національної економіки. Також в діяльності названого 

Комітету використовуються результати, які передбачають формування 

системи організаційно-економічного забезпечення комплексного розвитку 

переробно-харчових виробництв на державному та регіональному рівні 

(довідка №146-02/02). Результати дисертаційної роботи Шмарова Д.М. також 

використовуються в діяльності академічних науково-дослідних установ. 

Зокрема, результати, які стосуються формування інституціонального 

забезпечення економічного регулювання комплексного розвитку переробної 

ланки аграрного сектора використовуються Інститутом агроекології та 

природокористування НААН України (довідка №56 від 15.02.2021 р.).  
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5. Ступінь повноти викладення наукових положень, 

висновків і рекомендацій в опублікованих працях. Опубліковані 

Шмаровим Д.М. наукові статті повною мірою висвітлюють основні 

результати дисертаційної роботи, розкривають теоретичне підґрунтя та 

прикладний інструментарій економічного регулювання розвитку переробної 

ланки аграрного сектора на національному та регіональному рівнях. 

Здобувач опублікував 15 наукових праць, з них 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. Дисертаційна 

робота Шмарова Д.М. включає вступ, три розділи, висновки, список 

використаних джерел та додатки. Повний обсяг дисертації становить 205 

сторінок друкованого тексту. Дисертаційна робота містить таблиці, рисунки, 

додатки та список використаних джерел. Стиль викладення тексту дисертації 

офіційно-діловий та науковий. Дисертаційна робота відзначається 

прийнятним рівнем упорядкованості. Матеріал в дисертаційній роботі 

повною мірою розкриває результати досягнення мети дослідження та 

поставлених завдань. 

7. Дотримання академічної доброчесності. Підготовка дисертації 

базується на комплексі етичних принципів, що регламентуються нормативно-

правовими актами, які регулюють освітню та наукову діяльність. У 

дисертації повною мірою дотримуються вимоги щодо посилань на 

літературні джерела та джерела статистичної інформації. Пункти наукової 

новизни дисертаційної роботи є результатом виключно власних досліджень 

здобувача.  

8. Відповідність дисертації спеціальності і вимогам, що 

висуваються до дисертацій, які подано на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії. Дисертаційна робота Шмарова Д.М. «Економічне 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору 
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регіону», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії, 

відповідає вимогам спеціальності 051 «Економіка». Зміст дисертаційної 

роботи, результати наукової новизни, прикладна спрямованість результатів 

дисертації, рівень повноти висвітлення результатів дослідження у наукових 

статтях відповідають нормативним вимогам, що висуваються ДАК МОН 

України до кваліфікаційних робіт, які представлено на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка». 

9. Дискусійні питання та основні зауваження. Незважаючи на те, 

що у роботі мають місце вагомі для економічної науки результати 

досліджень здобувача, є окремі положення, що потребують додаткового 

пояснення для усунення суперечностей. До таких положень необхідно 

віднести: 

1. На с. 27 Шмаров Д.М. стверджує, що «агропродовольча сфера у 

силу своєї багатокомпонентності та ускладненості виробничо-технічних 

зв’язків потребує формування диверсифікованої системи інвестиційно-

фінансового забезпечення». Однак в тексті дисертації не розкривається зміст 

диверсифікованої системи інвестиційно-фінансового забезпечення, що не дає 

змоги виокремити конкретні форми інвестування та фінансування проектів 

комплексного використання сільськогосподарської сировини. 

2. На с. 35, рис. 1.1, де представлені детермінанти низького рівня 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора, виокремлюється 

детермінанта – недостатній рівень утилізації відходів з розкриттям основних 

складових такої утилізації. Варто було б у тексті дисертації детальніше 

представити інформацію про основні проблеми несвоєчасної утилізації або ж 

захоронення чи спалення відходів переробно-харчових виробництв. 

3. На с. 44 здобувач говорить про те, що «в останні роки внаслідок 

зміни сільськогосподарської спеціалізації окремих територій відбулося 

розширення посівних площ зернових та олійних культур». Доцільно було б 

детальніше розкрити особливості та масштаби втрати традиційної 

сільськогосподарської спеціалізації для окремих природнокліматичних зон і 
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наголосити про те як розширення посівних площ олійних та зернових 

культур вплинуло на екологічний стан грунтів та стійкість агроландшафтів в 

цілому.  

4. Описуючи основні тенденції по переробленню власно вирощених 

переробними підприємствами сільськогосподарських тварин, що приведені 

на рис. 2.1, здобувач констатує, що «питома вага сільськогосподарських 

тварин, які йдуть на переробку, куплених у сільськогосподарських 

підприємств зменшується, оскільки спостерігається чіткий низхідний тренд у 

поголів’ї ВРХ». Для підтвердження правильності висловленої позиції 

доцільно було б привести динаміку поголів’я ВРХ у різних категоріях 

господарств. 

5. У пункті 2.2., с. 85-86 здобувач стверджує, що «значні обсяги 

експорту залишків та відходів харчової промисловості також свідчать про те, 

що вивозиться продукція з низькою доданою вартістю, яка фактично є 

харчовим і кормовим напівфабрикатом, що виступає сировиною для 

виробництва готової продукції, як правило, у високорозвинених країнах». 

Враховуючи надмірну вагомість цієї проблеми для розвитку сектору 

переробно-харчових виробництв, доцільно було б конкретно виокремити 

перелік причин, які призводять ди вивезення відходів та залишків харчової 

промисловості закордон. 

6. На с. 125 здобувач говорить про набір важелів та інструментів 

державного регулювання економічних процесів в аграрному секторі 

економіки, який включає такі групи інструментів: інструменти фіскального, 

фінансово-кредитного, інституціонального, антимонопольного, митного та 

цінового регулювання. Доцільно було детально розписати сутність 

приведених груп інструментів, щоб мати наглядну картину про своєчасність 

їх застосування.  
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10. Загальний висновок. Дисертація Шмарова Д.М. «Економічне 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору 

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

філософії за спеціальністю 051 «Економіка», є самостійно виконаною 

науковою працею, що дало можливість вирішити важливе для теорії і 

практики економічного регулювання комплексного розвитку переробно-

харчових виробництв завдання – розробити систему економічного 

регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору 

регіону. Дисертаційна робота Шмарова Д.М. за змістом відповідає 

спеціальності 051 «Економіка». Дисертація відповідає нормативним вимогам, 

які висуваються МОН України до дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії. Дисертаційна робота «Економічне регулювання 

комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору регіону» 

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 за спеціальністю 051 «Економіка» в галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». 
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