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БУРКОВСЬКО! Анни 1вашвни 
на тему «Оргашзац1Йно-економ1чш засади швестищйного 
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Актуальшсть теми дослщження та н зв’язок з науковими програмами,

планами, темами

Сучасний глобальний поступ характеризуемся суттево зростаючим 

св1товим попитом на продовольство та змшою споживчих уподобань i3 

одночасною штенсифжащею урбанютичних npouecie, дефщитом 

природних pecypcie та тиском на екосистеми тощо. У таких умовах 

гарантування продовольчоУ безпеки та визначення мехашзму реал!защУ 

цшей сталого розвитку набувають особливого значения. Зважаючи на це, в 

м!жнародному npocTopi загострилось питания радикального перегляду 

ceiTOBHx моделей виробництва та споживання продовольства i 

переоснащения агропромислового сектору на засадах швестищйного 

забезпечення та шновацшного вектору розвитку, що е основним руппем 

одночасного зростання продуктивное^ та сталого використання pecypcie, 

модершзащУ шфраструктури, включения до глобальних ланцюпв створення 

вартост1шдивщуальних пщеобних та фермерських господарств, подолання 

бщност1 i голоду, скорочення HepiBHOCTi, пом’якшення наслщюв змши 

юпмату, захист екосистем тощо.

Отже, дисертацшна робота БурковськоУ Анни 1вашвни 

«Оргашзацшно-економ1чш засади швестищйного забезпечення 

продовольчоУ безпеки УкраУни», е актуальною, важливою i своечасною та



спрямована на поглиблення теоретичних засад, удосконалення методичних 

положень та розроблення практичних рекомендацш щодо формування 

системи швестицшного забезпечення продовольчо! безпеки в Украпп.

Актуальшсть дисертацшно! робота Бурковсько! А. I. шдтверджуеться 

також спрямованютю робота, що вщповщае тематищ наукових дослщжень 

Микол а!вського нацюнального аграрного ушверситету за темами: 

«Продовольча безпека Укра'ши в умовах евроштеграцп» (номер державно! 

реестрацп 0114U007072, 2014-2021 рр.), «Оргашзацшно-економ!чний 

мехашзм продовольчого'-забезпечення на засадах сталого розвитку 

с1льськогосподарського землекористування» (номер державно’! реестрацп 

0116U008479, 2017-2022 рр.), «Формування та функцюнування ринюв 

с1льськогосподарсько! продукцп в умовах евроштеграцшних процеЫв» 

(номер державно! реестрацп 0116U004568, 2016-2021 рр.), у межах яких 

автором дослщжено тенденцп 1нвестиц1йного забезпечення продовольчо! 

безпеки.

Стушнь обгрунтованост1 наукових положень, b h c h o b k Ib i 

рекомендац!й, сформульоваНих у дисертацп, Yx достов1ршсть, новизна

та академ1чна доброчесн1сть

Науков1 положения, виснювки та рекомендацп, що представлен! в 

дисертацшнш робот! Бурковсько! Анни 1ван!вни, е в достатнш Mipi 

обгрунтованими. 1х теоретичним шдгрунтям е науков! npani провщних 

фах!вщв у сфер! досл!дження продовольчо! безпеки та швестицш.

Ознайомлення 3i зм!стом дисертац!йно! робота дае п1дстави 

стверджувати, що в н!й ч!тко сформульовано актуальшсть теми, мету, 

науков! завдання, об’екд ! предмет досл!дження. Об’ект i предмет 

дослщження ч!тко визначен!, що дало змогу автору отримати обгрунтоваш 

науков! результата. Слщ пщкреслити теоретичну обгрунтованють,



комплексшсть, самостшнють основних положень та висновюв дисертацп та 

чггке формулювання . вдасноУ ;. позицп автором. Достов!рнють . i 

обгрунтованють теоретико-методичних положень, висновюв i пропозицш, 

висв!тлених у дисертащ'!, шдтверджуеться також комплекснютю 

використаних методичних шдход!в, зокрема, д1алектичного, 

монограф1чного й юторико-лопчного метод1в, анал1зу i синтезу, науково'! 

абстракцп, системно-структурного анал!зу економ!чних процеюв та явищ, 

метод1в юльюсного й яюсного пор1внянь, експертних оцшок, економжо- 

математичного моделювання, кореляцшно-регресшного анал1зу, шдексний 

метод тощо.

Висновки автора ба.зуються на фактолопчному MaTepiahi, зв!тах, 

результатах власних розрахунюв на основ! офщшних даних м!жнародних 

економ1чних оргашзацш (групи Свкового банку, FAO, USAID) та 

статистичних з в т в  Державно'! служби статистики, Нащонального банку 

Укра'ши, дан! Антимонопольного ком1тету Укра'ши, М1н1стерства 

економши Укра'ши, Державного водного кадастру, М шктерства аграрно'! 

политики та продовольства Укра'ши, MiHicTepcTBa розвитку громад та 

територш Укра'ши, Офюу i3 залучення та шдтримки швестицш, законодавчу 

базу Укра'ши та шших кращ, наукову л!тературу, статистичну звкшсть 

пщприемств. Це також щдтв.ерджуе аргументовашсть i обгрунтованють 

наукових положень i рекомендацш, що виносяться на захист.

Обравши за об’ект дослщження процес формування системи 

швестицшного забезпечення продовольчо'! безпеки в Укра'1'Hi, а за предмет 

дослщження - сукупн!сть теоретичних, методичних та практичних 

положень щодо формування системи швестицшного забезпечення 

продовольчо'! безпеки в Укра'пп, автор поставила перед собою та послщовно 

вир1шила ряд конкретних завдань, вщдзеркалених у вщповщних роздшах 

дисертащ'!, зокрема: розкрила сутнють та види швестицш; вивчила 

законоДавч! акта, що регулюють швестицшну д!яльшсть в- Укра'пп;



дослщила правов1 форми участУ iHBecTopiB у кашталУ сУльськогосподарських 

товаровиробниюв; охарактеризувала основш форми залучення Унвестищй; 

вивчила шдходи до визначення категорУУ «продовольча безпека» та 

поглибила и трактуванняу'узагаЛьнила icHyioni шдходи до ощнки р1вня 

продовольчоУ безпеки; розробила систему показниюв продовольчоУ безпеки; 

систематизувала принципи формування продовольчоУ безпеки кра'Уни; 

проаналУзувала тенденщУ розвитку сучасного аграрного виробництва; 

проаналУзувала однорщнють реалУзацУУ сУльськогосподарськоУ продукцУУ м1ж 

регюнами; пор1вняла динам1ку ефективност! с!льськогосподарського 

виробництва у сшьськогосподарських пщприемствах та в господарствах 

населения; проанал1зувала структуру каттальних iHBecraqiM у сшьському 

господарств1 за видами активт та джерелами фшансування; пор1вняла 

.однор1дн1сть розпод1лу капУтальних швестицш сшьського господарства за 

репонами УкраУни; дослщила зв'язок мУж обсягом залучення каттальних 

Унвестищй в окремих репонах краУни та обсягом реалУзадУУ ними продукцУУ 

с1льського господарства за галузями; порУвняла масштаби державноУ 

пУдтримки сУльського господарства у ceiTi; проаналУзувала ochobhI причини, 

що обмежують привабливУсть сУльського господарства УкраУни для 

Уноземних УнвесторУв; визначила ефектившсть видатк1в бюджету на 

регулювання Унвестищйних процесУв у сУльському господарствУ УкраУни; 

провела оц1нку стану продовольчоУ безпеки УкраУни; обгрунтувала зв'язок 

,м1ж обсягом залучення ...репонами кап1тальних УнвестицУй у  - сгпьське 

господарство та обсягом державноУ пУдтримки на компенсащю вУдсотковоУ 

ставки за сУльськогосподарськими кредитами в окремих репонах краУни; 

обгрунтувала ефективнУсть реалУзацУУ проектУв i3 модернУзацГУ 

мелУоративних систем i УкраУнУ; запропонувала схему фУнансування 

мелУоративних заходУв в УкраУнУ за мУшмального залучення бюджетних 

коштУв; оцУнила ризики заходУв i3 модернУзацУУ управлУння системами 

зрошення та дренажу в УкраУнУ; здУйснила прогнозування УндексУв



економ1чно1 доступности ■ продукпв харчування в У крапп; здшснила 

прогнозування шдекыв с|лзично1 наявносп продукпв харчування в УкраТш; 

здшснила прогнозування шдекс1в якосп та безпечносп продукпв 

харчування в У крапп; здшснила прогнозування шдекс!в дотримання 

принцишв сталого виробництва продукпв харчування в Украпп; здшснла 

прогнозування глобального шдексу прбдовольчоУ безпеки в . контексп 

УкраУни; обгрунтувала • зв'язбк ■ •" т ж  шдексом вщповщносп 

сшьськогосподарського виробництва принципам сталого розвитку та 

шдексом економ1чно1 доступносп продовольства на приклад! 113 краш, 

включених до бази дослщження Global Food Security Index; встановила 

тенденцп у формуванш штернал!зованих патершв кольорових атрибуцш 

споживач1в продукпв харчування; оцшила швестицшну привабливють 

реал1зац11 проекту i3 буд!вництва системи зрошення в умовах ризику.

Достов1ршсть та обгрунтовашсть положень дисертацшно!.' роботи, 

висновюв ппропозицш автора щдтверджуеться апробащями на науково- 

практичних конференщях, а також публшащямй результапв проведеного 

дослщження у виданнях.

Представлен! в дисертацй' результати вир1зняються глибиною та 

коректнютю пропозицш щодо практичного використання. До найбшын 

суттевого наукового результату, що розкривае особистий внесок автора у 

розробку дослщжуваноТ проблеми та характеризуе новизну роботи, 

належить встановлення тенденщ! у формуванш штернал1зованих патершв 

кольорових атрибуцш споживач1в продукпв харчування, що дозволяе 

трансформувати . маркетингову та виробничу полЬики шдпрйемств для 

сприяння • збереженню довкшля та • бтлын рац'юнального використання 

pecypciB шдпрйемств у контексп продовольчо!' безпеки. Автором посилено 

фреймворк попередшх експерименпв та аргументовано доцшьшсть 

кольорово!’ «стриманосп» шд час дизайну та виробництва упаковок 

продукпв харчування, що вщповщатиме сформованим кольоровим



патернам свщомост1 споживач1в та дозволить забезпечити посилення 

еколопчного аспекту виготовлення, використання, переробки та утшпзацп 

упаковки (с. 208-214).

Автором запропоновано шд поняттям «продовольча безпека» розум1ти 

можлив1сть держави через адмшютративний апарат управл1ння гарантувати 

забезпечешсть (ф1зичну та економ1чну) члешв сусшльства продуктами 

харчування (включаючи питну воду) у кшькост1 та якостц що в1дпов1дають 

стандартам,,встановленим системою охорони здоров’я, або перевищують Ух 

i3 одночасним дотриманн'ям ращойадьного використання продовольетва, 

оптим1защУ системи його дистрибущУ, переробки залишюв та сталого 

природокористування, незалежно вщ сощально-економ1чноУ, полНичноУ, 

еколопчноУ або ешдемюлопчноУ ситуац1й (с. 44-45).

На основ! розглянутих в1тчизняних та заруб1жних шдход1в до оц1нки 

стану продовольчоУ безпеки, автором запропоновано штегральний 

показник, що дозволяе визначити сильш та слабю сторони системи 

забезпечення продуктами харчування (с. 58).

У дисертацшнш- робот! автором встановлено сильний ..зв’язок м1ж 

обсягом залучених капГтальних щвестищй у сшьське господарство та 

обсягами реал1зацп продукцй' рослинництва i тваринництва, що дозволяе 

зробити припущення про необхщнють забезпечення високого р1вня 

1нвестиц1йного забезпечення - ycix perioHiB держави, зокрема задля 

зменшення Bapianii м1ж результатами агровиробництва та забезпечення 

достатнього шдгрунтя для пщтримки продовольчоУ безпеки в KpaiHi в 

цшому. KpiM того, автором знайдено шдтвердження ппотези про 

взаемозв’язок м1ж розвитком окремих галузей с1льського господарства, що 

дозволяе наголосити • на не'обх1дност1 гармон1йного i м1жсекторального 

розвитку не лише рослинництва,■ &ле й тваринництва в репонах краУни 

(с. 89-92).

У контекст! специфши тематики досл1дження важливим е визначення



автором прямого статцстично.значущого зв'язку м1ж шдексом врщовщност! 

сшьськогосподарського вйрббництва принципам сталого розвитку. та 

шдексом економ1чноУ доступност1 продовольства основ! даних виб1рки 

Global Food Security Index, що дозволяе зробити припущення про 

необхщнють шдвищення стандарт1в життя населения задля зменшення 

негативного впливу виробництва продукщ'У сшьського господарства на 

навколишне середовище, що обумовлюеться усвщомленням споживачами 

не лише сво'Ух базових потреб, але й необхщност1 збереження природних 

pecypcie для наступних покол1нь (с. 199-207).

Проведене автором дослщження пщтверджуе, що достатнють 

харчування зростае одночЦсНотз покращенням структури споживчих витрат 

(коли споживач1 витрачають переважну частину доход1в не лише на 

продовольство, але i на саморозвиток, вщпочинок та iH.), шдвищенням 

мобшьност1 пращвниюв на ринку пращ та створенням додаткових джерел 

доходу, окр1м заробггку. Розрахунки автора пщтверджують, що гцомюячний 

бюджет споживача збшынуеться прямо пропорцшно покращенню 

структури витрат, створенню додаткових джерел доходу, здобуттю навичок, 

що шдвищують конкурентоспроможшсть пращвника на ринку пращ, а 

також збшыненню мобгльностз на ринку пращ (с. 214-216).

Отримаш автором ■ унауков! ^.результата мають високйи стушнь 

обгрунтованост1, що шдтверджуеться узагальненням значноУ кшькост1 

фундаментальних праць в1тчизняних та закордонних дослщниюв, 

використанням великого обсягу статистичноУ шформащУ, достатньою 

апробащею та впровадженням у виробництво.

Проведене дослщження цшком вщповщае поставлены MeTi, що 

визначаеться темою дослщження та визначеним в зв’язку з цим 

дослщницьким завданням. Змют роздш1в у повному обсяз1 розкривае мету, 

завдання та висновки, що сформульовано у дослщженш БурковськоУ А. I. 

Анотащя дисертацй' у дортатньому. обсящ висв1тлюе основн! положения i



висновки, що мютяться у дисертацй-, вщображае й  структуру та лопку 

викладення матер1алу.

Порушень академ1чно1 доброчесност1 у дисертацй" не виявлено, е 

посилання на вщ повщ щ джерела- шформацй" та дотримання ycix норм 

законодавства про авторське право.

Теоретична цшшсть та практична значуицсть наукових результате

Теоретичне значения р езу л ь т ат  проведеного дослщження полягае в 

обгрунтуванш та поглибленш теоретико-методичних засад формування 

системи швестицшного забезпечення продовольчо"! безпеки в Укра'пп, а 

також у розробщ науково-практичних рекомендацш щодо удосконалення 

державного регулювання... швестицшно"! д1яльност1 у в1тчизняному 

агропромисловому комплекс! та формування системи управлшня 

р1шеннями щодо швестицшних проект1в.

Практичне значения отриманих результате полягае в розробщ 

рекомендацш щодо удосконалення процесу швестицшного забезпечення 

продовольчо"! безпеки Укра'ши, 1мплементащя яких сприятиме актив1зацп 

нащонально!" пол1тики у сфер1 швестицшного забезпечення продовольчо"! 

стабильность

Отримаш науков! результати впроваджено на регюнальному piBHi та на 

piBHi' шдпрйемств: у д1яльцо.с.т1 Департаменту агропромислового. розвитку 

Микола'!всько"! обласно!" державно-! адмшютрацп (довщка № 163/08/06.02- 

27/22 вщ 05.07.2022 р.) - прийнято до впровадження пщхщ при формувашп 

стратеги регюнально"! пол1тики у сфер1 сшьського господарства; Товариства 

з обмеженою вщповщальшстю «PicT-Агро» (дов1дка в1д 17.09.2020 р.) - 

прийнято до впровадження i засвщчено практичну значим1сть анал1тично"! 

оц1нки метод1в державно"! шдтримки та захисту штерес1в в1тчизняних 

виробник1в продовольства на свггових ринках, а також р1зних механ1зм1в



стимулювання, кредитування та субсидування аграрного експорту, що 

можуть використовуватися при формуванш стратепУ виробництва на 

пщприемствц вщдшення «МиколаТвське» фУлУУ «МиколаУвське репональне 

управлшня» акцюнерного товариства комерцшного банку «ПриватБанк» 

(довщка вщ 17.09.2020 р.) - прийнято до впровадження мехашзм 

запровадження заход1в фшансового впливу вщповщно. до юнуючйх програм 

здешевлення кредите та мехашзмгв державного'регулювання i пщтримки 

агровиробництва через подання заявок на кредитування вщ 

сшьськогосподарських товаровиробниюв, що е важливою умовою 

формування нацюнальноУ полггики швестицшного забезпечення 

продовольчоУ безпеки; ННПЦ МиколаУвського национального аграрного 

ушверситету (довщка № 01-18/451 вщ 31.05.2022 р.). - прийнято пщхщ до 

впровадження стратеги м1шм1защУ ризик1в за швестицшним проектом 

буд1вництва системи дощувального зрошення сшьськогосподарських 

культур. • . ' • /  . -* :

Повнота викладення наукових результатов дисертацн 

в опублжованих працях

Основш положения дисертащУ опублшовано у 27 наукових працях 

загальним обсягом 8,23 д. а. (автору належить 4,16 д. а.), у т. ч. 3 -  у 

наукових фахових виданнях УкраУни, 4 -  у м1жнародних наукових 

пер1одичних виданнях, яю включено до науко метричноУ баЗ.и Web of 

Science, 20 -  у тш и х  наукових виданнях.’ Обсяг друкованих po6iT, Ух зш ст i 

кшьюсть вщповщають вимогам щодо публжащУ основного змюту 

дисертащУ на здобуття наукового ступеня доктора фшософ1У.



Дискусшш положения та зауваження щодо змкту дисертацн

Вщзначаючи загалом достатнш науковий р1вень дисертацшноУ робота 

БурковськоУ Анни 1вашвни, слщ вщзначити, що робота не позбавлена 

певних недолЫв i дискусшних положень, до яких слщ вщнести Taxi.

1. Позитивно оцшюючи системнють, конструктивнють, лопчнють 

та обгрунтовашсть теоретичних дослщжень автора щодо теоретико- 

методйчних основ швестувдння у сшьськогосподарське виробництво (с. 29-
i  •* * '  '*  - \  -V

69) необхщно зауважйт'и, '' щоГ papasi зарано стверджувати '' про 

посткоронав1русний етап суспшьства (с. 49); також те, що для штеграцп 

УкраУни до европейськоУ спшьноти обов’язковою умовою е синхронний 

галузевий розвиток, адже в! н може бути i асинхронний, а визначальним 

фактором виступае узгодження м!жгалузевого розвитку для створення 

передумов для актив!защУшвестицшних процешв (с.60).

2. Дискусшним та таким, що потребуе доповнення i пояснения е 

обгрунтування необхщност! залучення швестицш господарствами 

населения, як суб’ектом агропродовольчого ринку, що виробляе девову 

частку ciльcькoгocпoдapcьк9 •̂ прйдукцп . для . проведения масштабно!' 

модершзащУ та запровадження шновацшних технолопй (с. 61), адже 

ni3Hinie автор сама зазначае, що за рахунок ефекту вщ масштабу велик1 

агрошдприемства мають змогу виробляти продукц1ю за значно нижчою 

соб1вартютю, шж це роблять господарства населения, фермерсью 

господарства та mini невелик! виробники (с.62).

3. Позитивно оцшюючи економ!чш результата соцюлопчного 

дослщження та практичну значимють, що продемонстровано у робот!, 

соцюлопчного опитування я к е 'проводилось щороку у перю д.з 20Д6 по
у  .1 • '* -V

'2020 роки (с. 139, таблица'2.5 5" с.;208-2.09,. таблица 3.32) щодо визначення 

шдексу р!вня свщомост! споживач1в щодо сталих принцип!в споживання та 

кольорових атрибуцш споживач!в в!дносно смаюв, автору доцшьно було



обгрунтувати i описати методику проведения, репрезентативность виёврки, 

похибку i Т.П. . ' '• • .

4. На схвальну ощнку заслуговуе проведений автором SWOT-

анал1з заход1в i3 модершзаци управлшня системами зрошення та дренажу в 

У крапп для оцшки ефекту, що матимуть щ заходи на продовольчу безпеку 

держави (с. 187-189, таблица 3.23), проте робота значно виграла б, якщо би 

разом i3 очшуваннями та оптимютичним прогнозом щодо ефективност1 

проведения заход1в i3 модершзаци управл1ння системами зрошення та 

дренажу в Укра’пп автор додала сценарп розвитку з рекомендац1йними 

стратепями. •

5. Позитивно оц1нююч1' рисунок,3.17. взаемозв’язку показник1в 

еколопчно1 свщомост1 (с. 218) яка досягаеться через зв'язок таких 

показниюв, як занепокоенють переробкою упаковки, впливом виробництва 

на довкшля, поводженням i3 тваринами, безпечн1стю складник1в продукцп 

та стал1стю використовуваних виробничих технолопй, а також ix 

безпечн1стю для наступних поколшь, слщ зауважити, що деяю елементи 

потребують обгрунтування та уточнения (наприклад, як еколопчна 

свщомють споживач1в впливае на 1нвестиц1йну привабливють краУни та 

сприяё економ1чн1 та ф1зичнШ доступность продовольства кра'щи).

6. В цшому н а ' ййсоИомугр1вн1 продемонструвавши компетенцп 

щодо волод1ння методичним шетрументар1ем та науковою терм1нолопею з 

галуз1 знань 05 «Соц1альн1 та поведшков1 науки» 3i спец1альност1 051 

«Економжа» та понят1йним апаратом теми дослщження, дисертанту 

доречно було б узгодити i систематизувати кшьк1сть завдань, висновюв i 

новизни.

Водночас, висловлен1 зауваження i побажання не применшують 

загально'! високо'1 оц1нки р1вня виконання дисертацшно1 робота, и 

теоретично'! ц1нност1 та практично! значущостг



Загальний висновок

Дисертацш на робота БурковськоУ Анни 1вашвни на тему 

«Оргашзацшно-економ1чш засади ш вестицш ного забезпечення 

продовольчоУ безпеки УкраУни» е завершеною науковою роботою, в 

якш автором B H p i n i e H O  важливе наукове завдання -  поглиблено 

теоретико-методичш засади й розроблено практичш рекомендащУ щодо 

формування системи ш вестицш ного забезпечення продовольчоУ 

безпеки в УкраУни

Подана до захисту дисертащ я написана науковим стилем, 

матер1ал викладений у лопчнш  послщовностц висновки науково 

обгрунтован! та шдтверджуються результатами дослвджень. Анотащя 

розкривае основш и положения та висновки, е щентичною дисерташУ 

за структурою та змютом, а також не мютить шформащУ, що е 

вщсутньою у дисерташУ.

Зм1ст дисертацшноУ роботи вщповщае обранш темц забезпечуе 

досягнення поставленоУ мети i вир1шення задач дослщ ження та 

вщповщае вимогам, встановленим Порядку присудження ступеня 

доктора фшософй’ затвердженого постановою Кабш ету MimcTpie 

УкраУни вщ 12 шчня 2022 р. № 44.

Стушнь науковоУ новизни отриманих результате, теоретичне i 

практичне значения, достов1ршсть отриманих висновюв i 

рекомендацш, актуальшсть теми дослвдження дозволяють зробити 

висновок, що дисертацш на робота «Оргашзацшно-економ1чш засади 

швестицшного забезпечення продовольчоУ безпеки УкраУни» 

вщповщае вимогам Порядку присудження ступеня доктора фшософй" 

затвердженого постановою Кабшету MimcTpiB УкраУни вщ 12 с1чня



2022 р. № 44, а и автор, Бурковська Анна 1вашвна, заслуговуе на 

присудження наукового ступеня доктора фш ософи за спещ альш стю 

051 «Економжа».
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