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1. Дкryальнiсть теми дослiджецня. На сучасному етапi ефективний

розвиток аграрноi сфери можливий за умови впроваджеЕня у виробничу

дiяльнiсть аграрних пiдприемств iнновацiй, Що забезпечить подоланIuI

виробничих, ресурсних, екологiчних, технологiчних, матерiаJIъно-технiчних,

органiзацiйно-управлiнських i соцiальних диспропорцiй та сприятиме

пiдвищенню ik конкурентоспроможностi та динамiчному функцiонуванню.
На съогоднi вIIровадЖення iнновацiй суб'сктами господарювання

стримуеться багатьма негативними факторами, якi гальмуютъ економiчне

зростання дiяльностi суб'ектiв аграрного сектору. Складнiсть iнновацiйного

розвитку 11олягае в досить специфiчних для галузi УМОВаХ, ЯКi МаЮТЬ

регiональнi, галузевi, функцiональнi, технологiчнi й органiзацiйнi
ъсобливостi. У сiлъському господарствi як виробництво, так i управлiння
iнновацiями повиннi здiйснюватися з урахуванням не тiлъки економiчних
законiв, а й законiв природи, регулюватися взаемодiею та балансом ycix

факторiв успiшного ведення господарськоi дiяльностi аграрних пiдприемств.

бr*., впровадження iнновадiй е ефективним механiзмом забезпечення

розвитку й економiчнот доцiльностi функцiонування с)п{асних пiдприсмств

аграрного сектору Украiни.
Тому необхiдно посиJIити активнiсть наукових дослiдженъ,

спрямованих на розробку нових та вдосконалення науково-практичних
пiдходiв щодо формування органiзацiйно-економiчного механiзму активiзачii
iнновацiйних процесiв АПК.

Оскiльки висвiтленi проблеми е

методологiчно забезпеченими i Iтрактично
зумовлюють наукову новизну та практичну

оаоосвlдчить гIро своечаснlсть 1 актуальнlсть
миколатвни.

недостатнъо вивченими,
обrрунтованиN,{и, то вони
значуrцiсть дисертацiт, Iцо

дослiдlкення Жук }rIарти
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2. звrязок роботи з науковими програмами, планами, темами,

,ЩлсертаЦiя в"коrУuалася вiдгrовiдно до затвердженого плаЕу науково-дослiдноi

робЙ за комIIJIексним науковиIvI проектом <,Щержавне управлiння та мiсцеве

саI\4оврядування11 Нацiоналънот академiт державного управлiння при

ПрезЙентовi УкраiЪи у виконаннi науково-дослiдноТ теми <<Теоретико-

методологiчнi засади економiчних реформ в УкраiнЬ> (номер державноi

реефачii 0112U000920), де автором дослiджено теоретиllнi та прlктичнi аспекти

b*o"ori.rglд( реформ у сферi активiзацii iнновацiйнрur процесiв дпК УкраIни,

3. Сryпiнь обrрунтованостi та достовiрностi наукових положень,

висновкiв i рекомендацiй. Обrрунтованiсть та достовiрнiсть одержаних в

процесi до.пiд*.rr"" резулъiатiв пiдтверджуеться аналiзом 1ч:
вiтчизняних та зарубiжних у{ених, використанням загальнонаукових методlв

дослiдження, статистичних та емпiричних даних. HayKoBi положення,

висновки та рекомендацii, якi мiстятъся у дисертацiт, базуютъся на
.зiтасисТеМаТизацiiнаУкоВихпрацЬЗПроблеМ

глибокому теоретичному aHaJIl:

формування органiзацiйно-економiчного механiзму активiзацiт iнновацiйних

процесiв АПК.
У процесi дослiдження застосовано HacTytIHl науков1 методи:

системного та абстрактно-логiчного аналiзу (при аналiзi наукових думок щодо

питанъ трактування TepMiHiB <органiзацiйно-економiчний механiзм>>, <iHHoBaцiii>,

<iнновафйний розвиток), <<iнновацiйний процес) i для розкриття основ

поrrятiйно.о unup-y системи формування органiзацiйно-економiчних механiзмiв

аюивiзацii iнновацiйню< ,rроч..iu); iндlкцii i дедукцiт (дл, виrIвлення i

з'ясування проблем iнновацiйнlD( процесiв АПК); статистичного аналiзу (длrя

поIшуку CYIaCHI/D( тенденцiй iнновацiйного розвитку ДПК); методи eKcIIepTHLD(

оцiнък(дlrя побудови алгоритму ефективного механiзму активiзацii iнновацiйних

.rроцесiв Дпк); графiчний метод (для наочного зображення теоретичЕого й

ана.шiтичного MaTepiary лисертацiйноi роботи),
об'ект, предмет, мета роботи логiчно пов'язанi та чiтко окреслюютъ

поJIе доспiдження. об'сктом дослiдження виступас процес формування

органiзацiйно-економiчного механiзму активiзацii iнновацiйних процесiв

дпк. Предметом дослiдження е теоретичнi, методичнi i практичнi засади

формування та розвитку органiзацiйно-економiчного механiзму активiзацii

iнновацiйних процесiв АПК
,щисертанткою доситъ чiтко сформульована мета дослlдження, яка

полягае в поглибленнi теоретико-методичних поJIожень i розробцi науково-

практичних пiдходiв щодо формування органiзацiйно-економiчного

мъханiзму активiзацii iнновацiйних процесiв Апк,
таким чином, розробкам, ,rроrоa"цiям i висновкам, якi представленi в

дисертацii, властива повнота та 
- 
логiчнiстъ викJIадення, достатнiй рiвенъ

обrрунтованостi та достовiрностi, наукова новизна,



4. Наукова новизна одержаних результатiв. ,Щисертацiйна робота
скJIадаеться з трьох роздiлiв, кожен з яких характеризуетъся певним внеском

у розвиток Teopii та практики формування органiзацiйно-економiчного
механiзму активiзацii iнновацiйних процесiв АПК.

у першому роздiлi дисертацiйноi роботи <теоретико-методичнi аспекти

дослiдженrш iнновацiйноi дiялъностi АПК) автором висвiтлено економiчну

сугнiстЬ органiзаЦiйно-екоНомiчногО механiзмУ iнновацiйних процесiв

агропромислового комплексу (ý 1 . 1 ).
Уточнено понrIття <органiзацiйно-економiчний механiзм iнновадiйноi

дiяltьностЬ> та <<iнновацiЬ>, доведена iхrrя значУщiсть як чинЕIика розвитку АПК
(ý1.2). Двтором визначено функцii та ocHoBHi складовi органiзацiйно-

економiчного механiзму iнновацiйноi дiяльностi Апк. Формування саме

такого механiзму, здатного значно активiзувати iнновацiйну активнiсть Апк
в умовах глобалiзацiйних та евроiнтеграцiйних викликiв i е одним з

першочергових наукових завданъ.- 
,Щооитъ суттевим у ceHci rrозитивного оцiнювання роботи с розробка

автором схеми органiзацiйно-економiчного механiзму iнновацiйного процесу

ДПК, щО характеРизуетъсЯ комrrлекСноIо стрУктуроЮ i складастъся з двох
основних блокiв - органiзацiйного та економiчного.

заслуговують на увагу i позитивну оцiнку проведенi автором теоретичнi

дослiдження та поглиблене опрацювання змiстовних складових такоi
економiчноi категорii як <органiзацiйно-економiчний механiзм iнновацiйноi

дiяльность, авторсъке бачення даноi дефiнiцii та вiдмiнностi авторського
бачення вiд поглядiв iнших вчених (ý1.2).

варто вiдмiтити обrрунтування автором методологiчнlо< гriдкодiв до
оцiнки iнновацiйних процесiв. Визначено, що метою попередження
негативного впливу iнновацiйних трансформацiй свiтового

агропромислового розвитку на вiтчизняне сiлъгоспвиробництво i внутрiшнiй
продоволъчий ринок, необхiдне створення довгострокових перспективних

проектiв розвитку аграрного сектору краiни. Автор розкривае потребу в

новiй методологii прогнозування, враховуючи вказанi проблеми, Т&

пропонус застосування форсайт-проектiв, що дозвопитъ виявити прiоритетнi
технологii розвитку АПК (ý 1.З).

У другому роздiлi <<Суrасний стан та оцiнка рiвня iнновацiйного роЗВиТКУ
дIIК Украiни> автором визначено роль агропромислового комплексу як об'екry
в irшоващiйнiй економiцi (ý2.1). Окреслено ocHoBHi проблеми галУзi Та

значний потенцiал Апк. rЩоведено, Що розвиток сiльськогосподарсъкого
виробника повинен забезпечуватися постiйним використанням бiлъш

досконалих технологiй виробництва i переробки сiльсъкогосшодарськоi
продукцii, нових copTiB кулътур рослиН та порiд тварин, прогресивних
моделеЙ соцiалъНо-еконоМiчного розвитку, сучасних моделей iнформацiйних
технологlи.

важливими З науково-практичноi точки зору е проведенi автором

аналiз та оцiнка стану iнновацiйноi дiяльностi АПК в сучасних еКОНОМiЧНИХ
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умовах. Варто вiдмiтити tIроведений дисертанткою досить rрунтовний аналiз

piu* забезпечення iнноuuцiй""* процесiв IIри цьому окреслено ocHoBHi

.rробrr.r" гаrryзi, якi зумовпено р"до, зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв

окреспеНих автором, окресJIено тЁнденцii ii розвитку (ý2,2),У зв'язку з цим,

акту€шъно.о a"u.rення набувас розробка i впровад}кення дiевого механiзму

стимулювання iнвестицiйноi дiялъностi суб'сктiв аграрнот галузi, пошук

форr, методiв i джерел заJIучення iнвестицiй, системне використання

i""есr"цiйних потокiв на вiдновленнrl i вдосконаJIення матерiалъно-технiчноi

вьr,технологiт та органiзацii виробництва продукцiт як ключових заходiв в

пожвавленнi нацiональноi економiки краiни (ý2,2),

' Дослiджено свiтовий досвiд щодо вирiшення проблем розвитку

iнновацiйноi дiяльностi в дГIК (ý2.3). Двтором визначено, Що обираючи шJUIх

до iнтеграцii з европейським Союзом, дJIя украiнсъкого суспiлъства

актуЕLJIьним с дослiдження не лише його стратегiчних iнiцiатив як перспектив

забезпечення розвитку економiки Украiни, а й, досвiду окремих краiн, Адже

кожен iз чпенiв Свросоюзу мае свою власну iсторiю забезпечення

iнновацiйного por""rny, тобiо рiзнi вихiднi позицiI (умови), рiзноманiтнi
програми та iнструменти стимулювання i, як наслiдок, рiзнi результати,

У третъо*уро.дiлi дисертацiйноТ роботи <<Iмперативи та ocHoBHi напрямкИ

акгивiзацii iнновацiйних процесiв дПк) автор, узагалъ}lюючи проведенi

дослiдження, визначила напрямки удосконалення системи органiзацii

iнновацiйноi дiялъностi в дпк шляхом цiлеспрямованого поеднання поточних

цiлей iнновацiйних процесiв та механiзмiв стимулювання iнвестицiйноi

дiяльностi на рiзних рiвнях державного управлiння (ý3,t),

Щiкавою е розробка принциповоi схеми органiзацii iнновацiйноТ

дiяльностi дпк Украiни. Предътавлений на приЕциповiй cxeMi загальний

блок керування iннъвацiйною дiяльнiстю в АПК мiстить блок управлiння

агропромисловим виробництвом, блок управлiння науково-технiчною

дiялънiстю i блок управлiння iнновацiйним IIроцесом.

важливими з науковоi точки е резулътати доолiдження державного

регулювання iнновацiйних процесiв в дпк, враховуючи конкурентне

Ь"рЪдо"rщ. (ýз.2). Визначено вплив держави на iнновацiйнi процеси та

органiзацiйно-економiчний механiзм Тхнъого державного реryJIювання,

Двтором обГрунтовано концепцiю розвитку органiзацiйно-

економiЧногО механiзМу активiЗацiТ iнновацiйноТ дiялъностi в АПК, а дпя ii
реалiзачii розроблено аJIгоритм реалiзачii концегtцii розвитку органiзацiйно-

економiчного механiзму 
- 
u*rruiзацii iнновацiйноi дiяльностi в дпк,

запроIIоновано органiзацiйно-економiчнi важелi активiзацii функцiонування
АпК та концептуыIъну схема формування економiчного механiзму

реryлювання iнновацiйних процесiв дпк за умови iнвестицiйного

забезпечення (ýз.2). Окреслено o."o"ni напрями досягнення стратегiчних

цiлей iнновацiйного забезпечення розвитку Апк,
Заслуговуютъ та уваry та позитивну оцiнку обцрунтування використанIUI

венчурного кашiталу, основне завдання якого поJшгае в забезпеченнi стiйкоi
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та Тх виконавцями в середньо- i
вирiшити гrроблеми фiнансового

комунiкацiI MilK замовникаNди iнновацiй

довгостроковому перiод&х, rцо мох{е

забезпечення iнновацiйrrих процесiв.

ЩкавиМ С авторський пiдхiд попередженнrI негативного вIIливу

iнновацiйних трансформацiй свiтового агропромислового розвитку на вiт,чlазIUIне

сiлъгоспвиробництво i внутрiшнiй продовольчий ринок, дJUI чогО необхiдне

cTBopeHHrI довгострокових перспективних гrроектiв розвитку аграрного сектору

IФаrни. Двтором на прикладi сiльськогосrrодарського пiдприемства

тьв к,щнiпрянсъке Хпгъ> обqрунтована методопогiя форсайry як новiтнього

наукового пiдходу дJUI вибору прiоритетiв iнновацiйного розвитку та
методолОгiчного i*пarруr"rrrарiю дJUI розробки найсприятливiшоТ моделi

irrновацiйного розвитку на довгострокову tIерспективу. Саме це дозволитъ

передбачити йшловiрнi вiдхиленrrя в управлiннi iнновацiйною дiяльнiстrо й

реryлюватИ вiдносинИ суб'ектiВ господаРюваннrI задJUI под€tлъшого росту
Ъф.*"u"о.ri виробництва гаryзi, наповнення ринку, розвитку ринковоi
iфраструктури. Розроблено схему органiзацiйно-економiчного механiзму

фiнЪнсЙго (iнвестицiйного) забезпеченнJI iнновацiйних процеоiв ( ý 3 . 3 ).

в процесi дослiдження автор довела, що в умовах розвитку
високотехнологiчних iнформацiйних систем i технологiй не вистачае

об'ектiв iнформацiйноi iнфраструктури, в якостi яких пропонуетъСя створити:

каталог (банк) iнновацiйних проектiв; еJIектронну бuзу потенцiйних

iHBecTopiB i осiб; спецiалiзований електронний журнал; регiона_ilьнi
iнформацiйнi мережi (ýЗ.З).

5. Теоретична цiн}Iiсть i практична значушцrсть наукових

результатiв. Практична цiннiстъ резулътатiв дослlдження полягае в

ьогруrrrуваннi iu розробцi комплексу методичних рекомендацiй i
органiзацiйно-економiчних заходiв для вирiшення проблеми формування
органiзацiйно-економiчного механiзму активiзацii iнновацiйних процесiв

АПК Украiни.
Науково-методичнi пiдходи, що розробленi в дисертацiйному дослiдженнi,

зокрема, Ti, що стосуються пiдготовки робочих та iнформацiйних матерiалiв,

використов).ються длrя роботи вiдшовiдних KoMiTeTiB Верховноi рали УкраТни

щодо удосконаленIuI механiзму активiзацiт iнновацiйншl процесiв в

агропромисловому комlrлексi краiни (довiдка м07/8-278 вiд 17.05.2015р.).

Розробка заходiв стимуJIюванняI iнвестицiйно-iнновацiйншс процесiв в АПК, що,

безумовно, позитивно впливае на lrоповненIUI бюджетноТ ск.шадовоi та

розширеннrI конкурентних можливостей агропiдприемств регiону, була

Ъ*орй"rана 
'Щепартаментом 

економiчного, регiонального розвитку та торгiвлi

ХерсЪнсЬкоТ облаСноТ державноi адмiнiстрацii (довiдка N490/07 вiд 1 8.05.2015р.).

Рекомендацii автора щодо вирiшення проблеми формування
органiзацiйно-економiчного механiзму активiзацii iнновацiйних гrроцесiв

дIIк УкраiЪи використанi в практичнiй дiялъностi господарств i знайшпи

застосування на пiдприемствах: Бериславського району Херсонськоi областi
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ТОВ <<Кам'янка Глобал Вайн>, Каховського району ХерсонськоТ областi в ТОВ
<.Щнiпрянське )СIП), що пiдтверджуеться вiдповiдними довiдками.

Теоретико-методичнi та прикJIаднi положення, якi стосуються системного

дослiдженrrя формування органiзацiйно-економiчного механiзму активiзацii
iнновацiйних процесiв АПК Украiни tsикористовуютъся у проведеннi цишry
лекцiйню< i практичних занятъ дJIя державних слryжбовцiв IV-VII категорii посад.

6. Повнота викладення наукових положень, висновкiв i
рекомендацiй в опублiкованих працях. OcHoBHi положенIuI дисертацiйноТ

роботи вiдображенi в 10 гryблiкацiях загаJIъним обсягом 4,1 ум.друк. арк., в т.ч. 3

- у науковю< фахових виданнях, 3 - у наукових виданнrtх iншлж держав, 4 - у
матерiа-гrах наукових конференцiй. З огryблiкованих праць 10 е одноосiбними, з

обсягом 4,1 ум.друк. арк.

7. Вiдповiднiсть дисертацii встановленим вимогам. Щисертацiйна
робота за cBoiM змiстом, piBHeM науковоI новизни, систематизацiею
матерiалу, висновками та пропозицiями е завершеним, самостiйно виконаним
науковим дослiдженням. .Щисертацiя виконана в межах визначених кJIючових
скJIадових наукового дослiдження теми, мети, завдань, а отриманi науково-
теоретичнi та шрикладнi результати дозволяють вирiшити важливу наукову
та прикладну проблему формування органiзацiйно-економiчного механiзму
активiзацii iнновацiйних процесiв АПК Украiни.

За своею структурою дисертацiя вiдповiдае вимогам, що ставлятъся до
кандидатських дисертацiй. Повний обсяг дисертацii скпадае 220 cTopiHoK
комп'ютерного тексту, в т.ч. I72 становитъ основний текст, який включае 20
таблиць \ 29 рисункiв; список використаних джерел iз 1"64 найменуванЬ
викладено на 18 cTopiHKax, 7 додаткiв на З0 cTopiHKax. Практичнi
пропозицii розробленi та доведенi до рiвня, придатного для впровадження в

с)часну практику.

8. rЩискусiйнi положення та заува}кення щодо змiсту дисертацiйноi
роботи. Оцiнюючи в цiлому доситъ високий piBeHb теоретичних i шрактичних

розробок, практичних рекомендацiй, обТрунтованiсть наукових висновкiв та
пропозицiй, необхiдно вiдмiтитио що деякi моменти с дискусiйними, а саме:

1) варто було б пiд час розробки органiзацiйно-економiчного
механiзму активiзацiI iнновацiйних гrроцесiв АПК УкраiЪи бiлъшу увагу
придiлити методам, елементам i формам зЕLлrIення iнвестицiй;

2) на нашу д}мку, слiд було б бiльше уваги гlридiлити визначенню
вагомих iHcTpyMeHTiB iнвестицiйноТ полiтики держави, а саме: податковим
важелям стимулювання iнновацiйних процесiв, враховуючи кризовий стан
економiки краiни. Так, використовуючи зарубiжний досвiд, характеризуючи
використання саме фiскальних важелiв, автором недостатнъо придiлено уваги
iHcTpyMeHTaM стимулювання iнновацiйних процесiв;

3) недолiком роботи можна вважати то, що у третьому роздiлi
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роботи (ý3.2) переважае оглядова, компiлятивна частина тексту над

розрахунковою;
l 4) значною мiрою попередне зауваження вiдображаетъся на такойу

недолiц/ роботи, як недоврахування певних iнвестицiйних ризикiв при

розробчi ,rpo.nry iнновацiЙ"оrо розвитку дпК в умовах економiчноТ кризи

(ý1.2,3.1);
5) застосовуючи методологiю <форсайu для прогнозування

por""rny iнновацiйного проекту дослiджуваного пiдприемства, бажано було

о оlльш дет€tльно показати розрахунки по можливих сценаршх розвитку дJUI

звичайного й iнновацiйного BapiaHTiB;

6) в дисертацiйному дослiдженнi iнодi прослiдковуетъся нелогiчний

виклаД висловJIених думок, автор не дотримусться причинно-наслiдкових

зв'язкiв в абзацах.
Разом з цим, висловленi зауваження не знижують загаJIьноi високоi

оцiнкИ робоr". fT змiсТ визначаеться логiчнiстю викладу MaTepia-Tly,

обцрунтоЪанiстю його подання та виваженiстю висновкiв. необхiдно

,пuйоarти i на таких перевагах дисертацiйного дослiдження - використання

великого масиву статистичних даних та монографiчних джерел, системностi

та док€lзовостi основних поJIоженъ роботи,

g. Загальний висновок. Незважаючи на наведенi вище зауваження та

дискусiйнi положення, дисертаuiя е змiстовною завершеною науковою

працею, що мае цiлiсний характер. У цiлому, за актуаJIънiстюо науковою

"ъ""."оrg, 
обгрунтованiстю, теоретичним i практичним значенням

'одержаних резулыаriв дисертацiя ]кук Марти Миколатвни на

,.*у <ОрганiзЬцiЙ"о-економiчниЙ механiзм активiзацii iнновацiйних

,rроц.сi" дпк Украiни> вiдповiдас пунктаМ 9, 11, |2 дiючого <Порядку

.rр".уд*ення наукових ступенiв i присвоення вченого звання старшого

фпЬuо.о спiвробiтника), затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 24 липня 2013 Р. }Г9 567, а Ti автор, Жук Марта Миколаiвна,

,заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидата економiчних наук

господарством.

Офiщiйнuй опоненm:
dо щенm кшфеdр u еконоrwiкu пidпр u€мсmв il
Державноzо вuIцо?о ншвч

закJtшdу кХерсонськиЙ
{tzpapwltu ушверсum А,В, Руснакd,e.H., dоценm

кГIiдпис д.е.н., доце
H,*ýt \ъЖ\ Jýýg

Вiддiл
кадрiв

ýs7 Bi

ьжНачальник вiддtлу к головачова


