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Актуальність теми дисертації. Одним з основних завдань збалансованого 

розвитку національного АПК є нарощення обсягів виробництва продукції з 

високою доданою вартістю, що стане можливим за умови збільшення обсягів 

переробки сільськогосподарської сировини. Водночас вирішення даного 

завдання потребує суттєвого збільшення інвестиційних вливань в сектор 

переробно-харчових виробництв, що стане можливим за умови підвищення 

дієвості системи стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини. Для умонтування такої системи в 

комплексний регуляторний механізм розвитку переробно-харчових виробництв 

необхідним є формування сучасного інституціонального середовища 

інвестування проєктів додаткового залучення сільськогосподарської сировини у 

господарський оборот з метою виробництва готових харчових продуктів та 

продукції виробничо-технічного призначення. З огляду на це і виникла потреба 

в розробленні теоретико-методичних підходів до запровадження механізмів 

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини. 

Зв'язок теми дисертації з державними програмами, науковими 

напрямами університету та кафедри. Тема дисертаційної роботи відповідає 

одному з наукових напрямів кафедри економіки Луцького НТУ – формування 

інституціонального середовища інвестиційного забезпечення функціонування 

переробно-харчових виробництв. 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 

авторський концепт стимулювання поглибленої переробки 

сільськогосподарської сировини. 

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів. 

Дисертаційна робота Лучечка Ю.М. є самостійно виконаною завершеною 

науковою працею, відповідно до мети і завдань якої розроблено теоретико-

методичні підходи до запровадження механізмів стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини. Усі наукові 

результати, викладені в дисертаційній роботі, належать особисто автору і є його 

особистим науковим доробком. Із наукових праць, що опубліковано у 

співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише ті ідеї та положення, 

які є результатом особистих досліджень автора.  

 



Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та 

запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій підтверджується 

ґрунтовним опрацюванням наукового доробку вітчизняних та іноземних 

вчених, авторським обґрунтуванням базових положень, які розкривають зміст 

об’єкту та предмету дослідження, використанням у процесі дослідження 

сучасних методів та прийомів опрацювання значних масивів статистичних та 

фактологічних даних, дотриманням вимог адитивності при побудові 

кореляційно-регресійних моделей, апробацією результатів дослідження на 

5 наукових та науково-практичних конференціях. 

Ступінь новизни основних результатів дисертації порівняно з 

відомими дослідженнями аналогічного характеру.  

Вперше розроблено механізм розвитку базового суб’єкта підприємницької 

діяльності у спиртовій промисловості, який передбачає ув’язку річної 

потужності номенклатурних позицій виробництва готової продукції 

(налагодження виробництва біоетанолу, виготовлення двоокису вуглецю, 

виробництво харчового спирту, виробництво високопротеїнових кормових 

добавок для відгодівлі тварин, виробництво біогазу, виготовлення технічного 

спирту, виробництво технічних рідин та виготовлення спирту-сирцю) та обсягів 

інвестиційних вливань, що сприятиме підвищенню рівня завантаженості 

незадіяних виробничих майданчиків спиртових виробництв та підвищить 

рівень комплексності використання спиртовмісної сировини. 

Удосконалено:  

- інституціональне середовище інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини, яке являє собою симбіоз інститутів-

організацій та інститутів-правил, рівень сформованості котрих визначає 

пріоритети інституціональної трансформації як важливої умови підвищення 

концентрації капітальних та фінансових інвестицій 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; 

- 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, що вимагає трансформації 

інституціонального середовища з метою забезпечення диверсифікації 

інструментів та методів стимулювання інвестиційної діяльності у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини; 

- сценарний підхід до розвитку інвестиційного клімату в економіці 

України, який передбачає виокремлення трьох можливих сценаріїв (сценарію 

продовження поточного тренду (продовження повільного відновлення 



інвестиційних потоків без суттєвих змін інституціонального середовища 

диверсифікації джерел, методів та форм інвестиційної діяльності), 

оптимістичного (прискорення економічного зростання в Україні та зміна 

інституціонального середовища в напрямку більш комфортних умов ведення 

бізнесу) та песимістичного (регрес щодо інституціональних змін відносно 

покращення ділового середовища) 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); 

- підхід до структуризації системи стимулювання інвестиційної діяльності 

в аграрному секторі, який передбачає ідентифікацію наступних складових: 

диверсифікація 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. 

Набули подальшого розвитку:  

- ідентифікація 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; 

- напрями інвестиційного розвитку базового суб’єкта підприємницької 

діяльності у спиртовій 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 спиртової галузі та збільшення надходжень 

до бюджетів усіх рівнів, зменшення залежності держави від імпорту 

енергоносіїв та створення внутрішнього ринку біопалив; 

- 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, а також 

створить умови для суттєвого зниження викидів токсичних речовин в 

атмосферне повітря від пересувних джерел.  

Перелік наукових праць, які відображають основні результати 

дисертації.  

Статті у фахових наукових журналах, які входять до наукометричних 



баз даних: 

1. Голян В.А., Лучечко Ю.М. Інвестиційна діяльність в Україні: 

інституціональне середовище та секторальні виклики. Інвестиції: практика та 

досвід. 2018. № 12. С. 5–10 (Здобувач розкрив зміст інституціонального 

середовища інвестиційної діяльності та проаналізував основні тенденції 

фінансування капітальних інвестицій в розрізі джерел інвестиційного 

забезпечення). 

2. Лучечко Ю.М. Стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному 

секторі економіки України: диверсифікація методів та інструментів. Інвестиції: 

практика та досвід. 2018. № 13. С. 43–49. 

3. Лучечко Ю.М. Модернізація індустрії переробки 

сільськогосподарської сировини як пріоритетний напрям інвестиційної 

діяльності в Україні. Агросвіт. 2018. № 24. С. 60–66. 

4. Лучечко Ю.М. Формування інституціонального механізму 

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини на засадах публічно-приватного партнерства. 

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2019. № 4. Т1. С. 

415–425. 

5. Голян В.А., Лучечко Ю.М. Капітальні вкладення в економіку 

України: стимулювання залучення інвестиційних потоків у сферу переробки 

сільськогосподарської сировини. Економіка та держава. 2019. №1. С. 15–22 

(Здобувач обґрунтував пріоритети стимулювання залучення інвестиційних 

потоків у сферу переробки сільськогосподарської сировини). 

6. Лучечко Ю.М. Стимулювання нарощення потужностей у сфері 

переробки сільськогосподарської сировини: фінансово-інвестиційні аспекти. 

Агросвіт. 2020. №8. С. 136–142. 

7. 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 виявив особливості диверсифікації інвестиційних 

потоків в аграрний сектор).  

8. Голян В.А., Лучечко Ю.М., Андрощук І.І. Сфера переробки 

сільськогосподарської сировини: формування інституціонального середовища 

нарощення інвестиційних вливань. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія 

«Економічні науки». 2020. № 3. С. 19–33. 

Стаття у періодичному науковому виданні інших держав, які входять 

до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу: 

9. 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 ідентифікував детермінанти 

формування системи інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових 

виробництв). 

 



Статті в інших виданнях: 

10. Лучечко Ю.М. Чому доцільно зменшувати податковий тиск на 

спиртову галузь. Економіст. 2018. №3. С. 8–10. 

11. Лучечко Ю.М. Стратегічні пріоритети відродження спиртової галузі 

в контексті зміцнення енергетичної самодостатності України. Економіст. 2018. 

№7. С. 8–15. 

Опубліковані  праці апробаційного характеру: 

12. Лучечко Ю.М. Інвестиційне забезпечення модернізації індустрії 

переробки сільськогосподарської сировини. Актуальні проблеми управління 

соціально-економічними системами : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф., Луцьк, 7 груд. 2018 року. Луцьк, 2018. С. 102–104. 

13. Лучечко Ю.М. Оцінка динаміки та перспектив зростання 

капітальних інвестицій у сфері переробки сільськогосподарської сировини. 

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. 80–82. 

14. Лучечко Ю.М. Пріоритети активізації інвестиційної діяльності у 

сфері переробки сільськогосподарської сировини. Економіка, облік, фінанси та 

право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 28 жовтня 2020 року. Полтава, 2020. 

С. 10–11. 

15. Лучечко Ю.М. Інвестиційна діяльність у сфері переробки 

сільськогосподарської сировини: пріоритети та механізми. Теоретичні та 

практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30 жовтня 2020 року. Київ, 2020. С. 35–37. 

16. Лучечко Ю.М. Пріоритети інвестиційного забезпечення розвитку 

спиртової галузі. Актуальні проблеми управління соціально-економічними 

системами : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 11 груд. 

2020 року. Луцьк, 2020. С. 225–226. 
Апробація основних результатів дослідження на конференціях, 

симпозіумах, семінарах тощо. Основні результати дисертаційного 
дослідження апробовані на 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 
Лучечка Ю.М., які стосуються формування регуляторного механізму 
стимулювання інвестиційної активності у переробній ланці національного 
АПК, 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» (формування лекцій та проведення практичних 
занять) при підготовці здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
(довідка №758-21-35 від 4.09.2020 р.). 

Практична цінність результатів дослідження із зазначенням 

конкретного підприємства або галузі народного господарства, де вони 

можуть бути застосовані. Теоретичні положення та практичні рекомендації, 
які отримані в результаті проведеного дослідження і 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 при підготовці нормативно-правових 
актів. Результати дисертаційної роботи Лучечка Ю.М. використовуються 
Управлінням агропромислового розвитку Волинської обласної державної 
адміністрації при підготовці пропозицій стосовно диверсифікації методів та 
інструментів стимулювання інвестиційної діяльності та розширення переліку 
методів регулювання розвитку переробно-харчових виробництв. Авторські 
розробки стосовно нарощення обсягів інвестиційного забезпечення реалізації 
проєктів ефективнішого використання цукровмісної та крохмалевмісної 
сировини у спиртовій промисловості, налагодження виробництва біоетанолу на 
незадіяних майданчиках спиртових виробництв використовуються в діяльності 
Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних 
наук.  

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.  

Дисертація за структурою, мовою та стилем викладення відповідає 
нормативним вимогам МОН України. 

 

ВИСНОВОК 

Дисертація Лучечка Юрія Михайловича «Стимулювання інвестиційної 

діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини» є завершеною 

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

розроблено теоретико-методичні підходи до запровадження механізмів 

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 




