
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертаційної роботи 

ХОРОШУН ЮЛІЇ ВІКТОРІВНИ на тему: 

«ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ», 

поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 «Економіка» 

 

У результаті опрацювання дисертаційної роботи Хорошун Юлії Вікторівни 

та наукових публікацій, у яких висвітлені основні її наукові результати, а також 

за результатами фахового семінару, встановлено наступне. 

1. Актуальність теми дослідження Хорошун Ю.В. обумовлена тим, що 

формування системи інвестиційного забезпечення є умовою ефективного 

перебігу процесу розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки, в 

контексті розвитку якого вирішення задання збільшення обсягів залучення 

інвестицій займає провідне місце, оскільки саме дієвий механізм інвестування 

спроможний забезпечити відновлення технічної та технологічної баз, сприяти 

впровадженню інновацій у галузі тваринництва та рослинництва, підвищити 

рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції, уможливити сталий 

розвиток сільських територій й покращити умови життя сільських мешканців. 

Власні, залучені та позикові інвестиційні джерела аграріїв вітчизняної 

економіки поки що недостатні для задоволення їхніх інвестиційних потреб. 

Тому в стратегічній перспективі необхідно здійснити додаткові заходи щодо 

інвестиційного забезпечення ефективного розвитку агросектору економіки. 

Тема затверджена рішенням Вченої ради  Черкаського державного 

технологічного університету 18 вересня 2017 року, протокол №3  та 

перезатверджена  19 жовтня 2020 року, протокол №3.    

Дисертацію Хорошун Ю.В. виконано відповідно до плану науково-

дослідних робіт Черкаського державного технологічного університету, в 

рамках яких дисертантка виступила у ролі виконавця: 

в ході виконання теми «Перспективи та пріоритети розвитку економіки 

регіонів України» (номер державної реєстрації 0118U004995, 06.2018-

06.2021 р.) розкрито теоретичні засади інвестиційного забезпечення 

стратегічного розвитку аграрного сектору економіки, проведено оцінку джерел 

формування інвестиційних ресурсів та визначено пріоритети інвестування 

аграрного сектору економіки регіонів держави. Участь Хорошун Ю.В. у 

виконанні даної науково-дослідної роботи підтверджується довідкою 

Черкаського державного технологічного університету №501/01-10.05 від 

23.04.2021 р.; 

в процесі виконання теми «Маркетингове забезпечення розвитку ринку 

агропродовольчих підприємств регіону» (номер державної реєстрації 

0120U102961, 2020-2023 рр.) узагальнено теоретичні аспекти державно\ 

інвестиційної політики в агросекторі, обґрунтовано пріоритети нарощення 

інвестиційного забезпечення базових підрозділів аграрного сектору економіки. 



Участь Хорошун Ю.В. у виконанні роботи підтверджується довідкою 

Черкаського державного технологічного університету №573/01-10.06 від 

21.05.2021 р.; 

при виконанні теми «Обліково-аналітичні алгоритми управління 

підприємством в умовах євроінтеграційних процесів України» (номер 

державної реєстрації 0118U000078, 2018-2020 рр.) здійснено аналіз головних 

трендів в динаміці аграрного сектору національної економіки та інвестиційного 

забезпечення процесу його розвитку. Участь Хорошун Ю.В. у виконанні роботи 

підтверджується довідкою Черкаського державного технологічного 

університету №223/01-10.02 від 04.03.2021 р. 

Метою дисертаційної роботи Хорошун Ю.В. визначено узагальнення 

теоретичних і обґрунтування методичних засад, формування практичних 

рекомендацій щодо інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку 

аграрного сектору національної економіки. Для реалізації поставленої мети в 

роботі поставлено та вирішено такі завдання: 

обґрунтовано наукові підходи щодо систематизації форм інвестиційного 

забезпечення стратегічного розвитку аграрного сектору економіки; 

узагальнено національні особливості інвестиційного забезпечення 

стратегічного розвитку аграрного сектору в зарубіжних країнах; 

сформовано теоретичний базис інвестиційного забезпечення стратегічного 

розвитку аграрного сектору; 

запропоновано методику параметричного аналізу процесів розвитку 

агросектору та стану його інвестиційного забезпечення; 

удосконалено технологію комплексного оцінювання регулюючого впливу 

держави та ринкових сил на інвестиційне забезпечення в аграрному секторі 

економіки; 

запропоновано управлінський підхід до встановлення впливу інвестицій в 

аграрний сектор на результати його функціонування; 

розроблено методику сегментування регіонів національної економіки для 

цілей стратегічного інвестування в аграрний сектор економіки; 

обґрунтовано концептуальні підходи щодо інвестиційного забезпечення 

стратегічного розвитку агросектору на засадах міжрегіонального партнерства.  

Об’єктом дослідження в роботі обрано процес інвестиційного забезпечення 

стратегічного розвитку аграрного сектору національної економіки. Предметом 

дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних засад 

інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку аграрного сектору 

національної економіки. 

Для досягнення мети і розв’язання завдань дисертантка використала такі 

методи дослідження: метод аналізу і синтезу (при дослідженні теоретичних 

засад інвестиційного забезпечення аграрного сектору національної економіки); 

логічного узагальнення (при узагальненні національних особливостей 

інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку аграрного сектору в 

зарубіжних країнах); системний підхід (при систематизації показників 

поглибленого аналізу процесів розвитку агросектору та стану його 

інвестиційного забезпечення, при обґрунтуванні концептуальних основ 



інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку агросектору на засадах 

міжрегіонального партнерства); економіко-статистичні методи (для аналізу 

джерел забезпечення інвестиційних ресурсів аграрного сектору економіки, для 

комплексного оцінювання регуляторного впливу держави  та ринкових сил на 

інвестиційне забезпечення в аграрному секторі економіки, для сегментування 

регіонів національної економіки для цілей стратегічного інвестування); 

економіко-математичного моделювання та регресійного аналізу (в процесі 

моделювання впливу інвестицій на результати функціонування агросектору). 

 

2. Формулювання наукового завдання, нове розв’язання якого 

отримано в дисертації. Наукове завдання дисертації Хорошун Ю.В. полягає в 

поглибленні теоретичних і методичних засад, розробленні науково-практичних 

рекомендацій щодо інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку 

аграрного сектору національної економіки. 

 

3. Наукові положення, розроблені особисто дисертанткою, їхня 

новизна. Наукова новизна результатів дослідження, проведеного 

Хорошун  Ю.В., полягає в такому: 

удосконалено: 

методику параметричного аналізу процесів розвитку агросектору та стану 

його інвестиційного забезпечення, яка включає три етапи аналізу та  

ґрунтується  на певному комплексі показників, і, на відміну від наявних, 

складається з трьох блоків параметрів згідно етапам проведення аналізу (аналіз 

тенденцій розвитку аграрного сектору сучасної світової економіки та 

визначення місця України в стратегічних змінах; аналіз обсягу, структури та 

джерел капітальних і прямих іноземних інвестицій; аналіз обсягу та структури 

інвестицій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, обсягу та 

структури інвестицій за результатами угод на ринку злиттів і поглинань в 

аграрній сфері), що дає змогу забезпечити комплексний підхід у вивченні 

процесів та стану  інвестування агросектору економіки, обґрунтувати заходи 

щодо оптимізації структури джерел інвестиційного забезпечення агросектору; 

технологію комплексного оцінювання  впливу державного регулювання та 

ринкових сил на інвестиційне забезпечення аграрного сектору національної 

економіки, що, на відміну від існуючих, ґрунтується  на кількісних та якісних 

оцінках масштабів і напрямів державних програм фінансової підтримки 

агровиробників економіки, а також масштабів і сегментів ринку злиттів і 

поглинань в аграрній сфері, що уможливлює визначення результативності 

заходів державного регулювання інвестиційного процесу в агросекторі та дає 

змогу конкретизувати корпоративні мотиви та інтереси стратегічних інвесторів 

в аграрній сфері української економіки; 

методику сегментування регіонів економіки держави для визначення 

цільових орієнтирів стратегічного інвестування їх агросектору, що, на відміну 

від існуючих, враховує критерій регіональної подібності-відмінності моделей 

функціонування економіки агросектору, ідентифікація яких здійснюється за 

співвідношенням показників кількості зайнятих та обсягів продукції сільського 



господарства кожного регіону, що дозволяє обґрунтувати концептуальні засади 

інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку агросектору на основі 

міжрегіонального партнерства; 

концептуальні підходи щодо інвестиційного забезпечення стратегічного 

розвитку агросектору національної економіки, які, на відміну від існуючих, 

ґрунтуються на принципах міжрегіонального партнерства, мають визначену 

послідовність етапів формування, актуалізовані до сучасної проблематики 

розвитку аграрного сектору, що у сукупності активізують поле змін із 

цільовими векторами впливу на агросектор країни, забезпечують варіантність 

розвитку та практичних дій державної, галузевої та регіональної влади щодо 

удосконалення підходів формування та реалізації інвестиційної політики з 

пріоритетом національних економічних інтересів; 

набули подальшого розвитку: 

наукові підходи щодо систематизації форм інвестзабезпечення 

стратегічного розвитку аграросектору, особливістю якої, на відміну від 

існуючих, є зосередження уваги на інтересах стратегічного інвестора (який 

перетворюється на реального у разі реалізації довготермінових інтересів), 

стратегічно орієнтованих інвестиціях (метою яких є прибуток в довготривалій 

перспективі), ринкових угодах корпоративних злиттів і поглинань (як формі 

інвестзабезпечення довготермінових корпоративних цілей), що зумовлює 

конкретизацію шляхів та розширює межі пошуку джерел інвестицій в аграрний 

сектор економіки за рахунок залучення стратегічних інвесторів; 

теоретичний базис інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку 

аграрного сектору, що, на відміну від наявних напрацювань у цій сфері, 

вирізняється створенням понятійно-термінологічної системи, яка ґрунтується на 

узагальненні наукових підходів до розуміння сутності понять «інвестиції», 

«інвестиційне забезпечення», а таж визначенні понять «інвестиційне 

забезпечення  аграрного сектору» та «міжрегіональне партнерство в 

інвестиційному забезпеченні аграрного сектору» як економічних категорій, що 

уможливлює поглиблення термінологічного апарату теорії інвестзабезпечення 

агросектору та створення підґрунтя для подальшого дослідження; 

систематизація національних особливостей досвіду країн-лідерів у 

розвитку аграрного сектору, яке, на відміну від існуючих напрацювань, надало 

можливість конкретизувати заходи інвестзабезпечення діяльності 

агровиробників з урахуванням існуючих ризиків, діючої системи 

оподаткування, державних цільових програм підтримки, що дозволяє 

виокремити найбільш прогресивні практики прискореного виведення 

агросектору з кризи та надати рекомендації щодо їх впровадження в Україні; 

управлінський підхід до встановлення та визначення міри впливу 

інвестиційного забезпечення на результати діяльності агросектору, який, на 

відміну від існуючих, базується на застосуванні інструментів регресійного 

аналізу і демонструє глибину залежності показників валової доданої вартості 

агросектору та продукції сільського господарства за видами діяльності від 

інвестицій з різних джерел, що є підставою виокремлення найбільш 

перспективних джерел інвестзабезпечення агросектору з урахуванням 



стратегічних векторів його розвитку. 

 

4. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються. Теоретико-методичною основою 

дисертаційної роботи є фундаментальні положення економічної теорії, 

державного регулювання економіки, наукові праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених в області інвестології та в аграрній сфері.  

Інформаційну базу досліджень складають: чинні законодавчі й 

нормативно-правові акти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, 

органів державної влади та місцевого самоврядування, що стосуються 

інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки держави та її 

регіонів; статистичні та аналітичні матеріали Національного банку України, 

Державної служби статистики України, Державної казначейської служби 

України, Міністерства аграрної політики та продовольства України; аналітичні 

звіти Світового банку, міжнародних рейтингових агентств, наукові періодичні 

видання, монографічні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Висновки, пропозиції та методичні положення дисертаційної роботи є 

науково обґрунтованими й логічно сформульованими, їх основою є 

послідовність у проведенні критичного аналізу теоретичних положень та 

методичних підходів, узагальнення фактичного і аналіз статистичного 

матеріалу в необхідній та достатній кількості. 

 

5. Рівень теоретичної підготовки здобувача, його особистий внесок у 

розв’язання конкретного наукового завдання. Рівень обізнаності здобувача 

з результатами наукових досліджень інших учених. Представлена на 

рецензування дисертація свідчить про обізнаність її авторки із науковим 

доробком зарубіжних вчених (W. Sharpe, G. Alexander, J. Bailey, J. Dunning, 

T. Klinge, K. Rubenstein, P. Heisey та J. King, I. Ferto, L. Bakucs, S. Bojnec, 

L. Latruffe, Sun Zhuo) та українських науковців (Бахур Н., Безп’ята І., 

Вахович І., Гаврилишин Н., Єрмоленко О., Коломицева О., Копитко В., 

Крюкова І., Лопатинський Ю, Манн Р., Месель-Веселяк В., Михайлов А., 

Одінцов О., Панасюк О., Патика Н., Проданова Л., Реверчук С., Саблук П., 

Федоров М., Фінагіна О. Ясенкова І.). Використання наукового доробку 

зазначених науковців дозволило дисертантці узагальнити теоретичні та 

методичні особливості інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку 

аграрного сектору економіки України. Робота дисертантки свідчить про 

достатній рівень її теоретичної підготовки та її обізнаність з результатами 

наукових досліджень провідних вчених. 

 

6. Наукове та практичне значення роботи. Наукове значення роботи 

полягає в тому, що дисертація Хорошун Ю.В. містить нові та відносно нові 

науково обґрунтовані положення та висновки щодо інвестиційного 

забезпечення стратегічного розвитку аграрного сектору економіки держави та 

її регіонів. Практичне значення роботи полягає в тому, що основні положення 

дисертації доведено до рівня конкретних рекомендацій, спрямованих на 

https://www.researchgate.net/profile/Kelly-Day-Rubenstein
https://www.researchgate.net/profile/Paul-Heisey
https://www.researchgate.net/profile/John-King-27


вдосконалення інвестиційного забезпечення ефективного функціонування та 

розвитку суб’єктів інвестиційного процесу різних рівнів економіки. 

 

7. Використання результатів роботи. Результати дослідження 

Хорошун Ю.В. підтверджуються відповідними актами апробаційного 

характеру, що засвідчують їх використання через впровадження: 

у діяльність: Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області 

(довідка № 870/02-32 від 20.08.2021 р.); Водяницької сільської ради 

Звенигородського району Черкаської області (довідка № 335 від 31.08.2021 р.); 

Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва 

Національної академії аграрних наук України (довідка № 115 від 21.07.2021 р.); 

ТОВ ДМТ «Сервіс» (довідка № 161/02 від 17.08.2021 р.); 

у навчальний процес Черкаського державного технологічного університету 

Міністерства освіти і науки України (довідка №504/01-10.05 від 18.08.2021 р.). 

 

8. Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях та особистий 

внесок здобувача в публікації, виконані в співавторстві. Основні результати 

дисертації Хорошун Ю.В. опубліковано в 17 наукових працях загальним 

обсягом 8,23 д.а., з яких особисто автору належить 6,19 д.а., з них: 1 стаття– у 

закордонному науковому виданні, проіндексованому у наукометричній базі 

Skopus; 1 розділ -  в колективній монографії; 6 статей у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України,  9 публікації – у 

матеріалах наукових конференцій.  

 

Список опублікованих праць за темою дисертації: 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

Статті в закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of 

Science Core Collection та/або Scopus 

1. Finagina O., Prodanova L., Zinchenko O., Buriak I., Gavrylovskyi O., 

Khoroshun Y. Improving investment management in agribusiness (Удосконалення 

управління інвестиціями в агробізнесі). Studies of applied economics. Special issue 

Innovation in the economy and society of the digital age. 2021. Vol 39, No 5. DOI: 

10.25115/eea.v39i5.4981 (Scopus). 

Особистий внесок: запропоновано механізм вдосконалення управління 

інвестиціями в агробізнесі, відмінними рисами якого є кооперація внутрішніх 

та зовнішніх джерел інвестування, а також управління ризиками з 

урахуванням специфіки галузі. 

Монографії  

2. Солоха Д.В., Чумаченко Ю.С., Борецька Ю.В. Процеси інтеграції в 

діловому середовищі регіонів: аграрно-промисловий комплекс. Концептуальні 

засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації 

та бізнес-інкубації: колективна монографія / за ред. проф. О. В. Фінагіної, 

ЧДТУ. Черкаси: Видавець Пономаренко Р.В., 2018., С. 114-123. 



Особистий внесок: окреслено особливості інтеграційних процесів в 

агропромисловому комплексі та їх вплив на відтворення і розвиток сільського 

господарства національної економіки. 

 

Статті в наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових  

видань України 

3. Борецька Ю. Основні напрями інвестування розвитку агропромислового 

сектору: теорія і практика. Соціально-економічний розвиток регіонів в 

контексті міжнародної інтеграції: зб. наук. праць Херсон. нац. тех. ун-ту. 

Херсон: ХНТУ, 2018. Вип. 29 (18). Т. 2. С. 104-110. 

4. Борецька Ю. Основні підходи щодо оцінки ефективності інвестицій в 

аграрному секторі. Збірник наукових праць Донецького державного 

університету управління. Серія: Економіка. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. 

Вип. 311. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-

економічного розвитку. Т. ХХ. С. 235-245.  

5. Проданова Л.В., Хорошун Ю.В. Технологія форсайту в стратегічному 

управлінні розвитком аграрного сектору національної економіки. Збірник 

наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: 

Економіка. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. Вип. 313. Проблеми та перспективи 

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Т. ХХ. С. 158-168. 

Особистий внесок: обґрунтовано проблеми нормативно-правового 

забезпечення стратегічного управління розвитком аграрного сектору 

економіки на загальнонаціональному рівні та регуляторного забезпечення 

управління цим сектором на рівні регіонів України. 

6. Хорошун Ю.В. Стан і тренди аграрного сектору: національний та 

світовий вимір. Економіка і організація управління: наук. журн. Донецьк. нац. 

ун-ту. ім. Василя Стуса. Вінниця: ДонНУ, 2020. Вип. 4 (40). C. 153-166. DOI 

10.31558/2307-2318.2020.4.15.  

7. Хорошун Ю.В. Державна підтримка інвестиційного забезпечення 

аграрного сектору економіки. Зб. наук. праць Черкаського державного 

технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧДТУ. 2021. 

Вип. 61. С. 86-100. DOI 10.24025/2306-4420.61.2021.235423.  

8. Проданова Л.В., Хорошун Ю.В. Методика сегментування регіонів 

національної економіки за станом аграрного сектору. Проблеми системного 

підходу в економіці : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. Київ: Вид-во НАУ. 2021. 

Вип. № 3(83). С. 13-20. URL : https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-2.  

Особистий внесок: запропоновано методичний підхід щодо сегментування 

регіонів національної економіки за станом аграрного сектору. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Проданова Л., Борецька Ю. Інвестиції в АПК України: сучасний стан і 

перспективи. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-

адміністрування: Збірник тез наукових робіт учасників всеукраїнської наукової 

конференції (м. Черкаси, 12 квітня 2018 р.). Черкаси, Черкаський державний 

технологічний університет, 2018. С. 63-65. 



Особистий внесок: окреслено перспективи інвестиційного процесу в АПК 

національної економіки. 

10. Проданова Л., Борецька Ю. Потенціал банківського кредитування 

підприємств агропромислового комплексу. Сучасні теорія і практика 

менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей III 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25 квітня 2019 р.). 

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси. Видавець 

Пономаренко Р.В., 2019. С. 84-85. 

Особистий внесок: визначено потенціал банківського кредитування 

підприємств агропромислового комплексу. 

11. Хорошун Ю.В. Аналіз динаміки обсягів капітальних інвестицій в 

сільське господарство України. Сучасні теорія і практика менеджменту та 

бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Черкаси, 30 квітня 2020 р.). Черкаси, Черкаський 

державний технологічний університет. Видавець Пономаренко Р.В., 2020. 

С. 51-53. 

12. Проданова Л.В., Хорошун Ю.В. Стратегічний розвиток аграрного 

сектору: особливості національних підходів. Підприємництво в аграрній сфері: 

глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 

2020. Ч.1. С. 226-229. 

Особистий внесок: охарактеризовано особливості національних підходів у 

забезпеченні стратегічного розвитку аграрного сектору економіки. 

13. Хорошун Ю. Інвестиційні перспективи агросектору економіки в умовах 

формування ефективного ринку землі. Інноваційний розвиток та безпека 

підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. (27 жовт. 2020 р.) / відп. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. 

Електрон. дані. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. 754 с. С. 221-222. 

14. Хорошун Ю. В., Проданова Л. В. Джерела інвестиційного забезпечення 

підприємств аграрного сектору національної економіки. Професійний 

менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей ІX 

науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). 

Х. : НФаУ. Монограф. 2020. С. 144-146. 

Особистий внесок: визначено джерела інвестиційного забезпечення 

підприємств аграрного сектору національної економіки. 

15. Хорошун Ю.В. Інвестиційна привабливість аграрного сектору України. 

The process and dynamics of the scientific path: collection of scientific papers 

«SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical 

Conference (Vol. 1), February 26, 2021. Athens, Hellenic Republic: European 

Scientific Platform. Pp. 12-13. DOI 10.36074/scientia-26.02.2021. 

16. Khoroshun Y. State regulation of the investment activity in the agricultural 

sector of the economy of Ukraine (Державне регулювання інвестиційної 

діяльності в аграрному секторі економіки України). Сучасні теорія і практика 

менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 29 квітня 2021 р.). 



Черкаси, Черкаський державний технологічний університет. Видавець 

Пономаренко Р.В., 2021. С.89-93. 

17. Хорошун Ю.В. Визначення стратегічних пріоритетів розвитку 

аграрного сектору економіки за результатами діагностики його стану. Вектори 

інноваційного розвитку освіти, науки і бізнесу в умовах глобальних змін : 

матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 25 

травня 2021 р.). Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2021. С. 108-110. 

За результатами перевірки тексту дисертаційної роботи Хорошун Ю.В. на 

наявність/відсутність текстових запозичень без належного посилання на 

джерело (плагіат) із використанням антиплагіатної системи Unicheck, 

запропонованої в Черкаському державному технологічному університеті, 

встановлено, що дисертація Хорошун Ю.В. відповідає принципам академічної 

доброчесності. 

 

9. Апробація матеріалів дисертації. Основні висновки та пропозиції 

дисертації Хорошун Ю.В. пройшли апробацію на всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях:  

Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні теорія і практика 

менеджменту та бізнес-адміністрування» (м. Черкаси, 2018 р.).;  

III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні теорія і 

практика менеджменту та бізнес-адміністрування» (м. Черкаси, 2019 р.);  

І Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємництво в 

аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент» (м. Запоріжжя, 

2020 р.);  

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток та 

безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства» (м. Луцьк, 2020 

р.); 

IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні теорія і 

практика менеджменту та бізнес-адміністрування» (м. Черкаси, 2020 р.);  

ІX науково-практичній конференції з міжнародною участю «Професійний 

менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (м. Харків, 2020 р.);  

the I International Scientific and Theoretical Conference «The process and 

dynamics of the scientific path» (Athens, Hellenic Republic, 2021);  

V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні теорія і 

практика менеджменту та бізнес-адміністрування» (м. Черкаси, 2021 р.);  

IХ Міжнародній науково-практичній конференції «Вектори інноваційного 

розвитку освіти, науки і бізнесу в умовах глобальних змін» (м. Тернопіль, 

2021 р.). 

За результатами участі Хорошун Ю.В. в конференціях, надруковано 

відповідні збірники тез доповідей. 

 

10. Оцінка мови та стилю дисертації. Матеріал дисертації 

Хорошун  Ю.В.. викладено в логічній послідовності та мовою, доступною для 

сприйняття. Робота  написана науковим стилем мовлення, а її структура 

відповідає алгоритму проведеного автором дослідження.  



11. Відповідність змісту дисертації освітньо-науковій програмі, з якої 
вона подається до захисту. Фахове спрямування, наукова новизна, апробація і 
наукові публікації, практичне значення дисертації Хорошун Ю.В. відповідає 
спеціальності 051 «Економіка» освітньо-науковій програмі «Економіка», з якої 
вона подається до захисту в Черкаському державному технологічному 
університеті. 

 
12. Рекомендація дисертації до захисту. 14  вересня 2021 р. дисертаційна 

робота Хорошун Ю.В. пройшла попередню експертизу на фаховому семінарі, 
який організовано і проведено відповідно до рішення Вченої ради Черкаського 
державного технологічного університету від 03.09.2021 р., протокол №2. У 
семінарі взяли участь фахівці факультету економіки та управління Черкаського 
державного технологічного університету, зокрема кафедр: 

менеджменту та бізнес-адміністрування (д.е.н. Фінагіна О.В., д.е.н. 
Захарова О.В., д.е.н. Проданова Л.В., д.е.н.  Павловська А.С., к.е.н. Бітюк І.М.);  

економічної кібернетики та маркетингу (д.е.н. Васильченко Л.С.);  
економіки та управління (д.е.н. Манн Р.В., д.е.н. Одінцов О.М., к.е.н. 

Ільченко Н.В., к.е.н. Кошеленко С.В., к.е.н. Березюк-Рибак І.Р.);  
фінансів (д.н.держ.упр. Гончаренко І.Г., к.е.н. Дудченко Н.В.),  
За результатами голосування учасників фахового семінару щодо 

рекомендації дисертації Хорошун Ю.В. до захисту: 
за – 13 осіб; 
проти – 0; 
утримались – 0. 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Хорошун Юлії Вікторівни на тему «Інвестиційне 
забезпечення стратегічного розвитку аграрного сектору національної 
економіки» є завершеною науковою працею, виконаною на актуальну тему. 
В дисертації запропоновано нові та відносно нові наукові підходи до вирішення 
наукового завдання, що є значущим для спеціальності 051 «Економіка», яке 
полягає в узагальненні теоретичних і обґрунтуванні методичних засад, 
формуванні практичних рекомендацій щодо інвестиційного забезпечення 
стратегічного розвитку аграрного сектору національної економіки.  

Основні положення, висновки та рекомендації дисертації обґрунтовані та 
отримали належну апробацію на всеукраїнських та міжнародних науково-
практичних конференціях. Теоретичні та методичні результати роботи 
відповідним чином відображені в публікаціях дисертантки. Зміст дисертації 
відповідає поставленій меті, визначені завдання розв’язані, а мету дослідження 
– досягнуто. Положення і висновки дослідження чітко аргументовані, 
поглиблюють дискусії в економічній науці. 

Впровадження результатів дисертації підтверджено документально, про 
що свідчать довідки, наведені у додатках до дисертації.  

Зміст, структура й обсяг дисертаційної роботи в цілому відповідають 
нормативним вимогам, передбаченим Тимчасовим порядком присудження 
ступеня доктора філософії (п.10), що затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 березня 2019 р. №167, які висуваються до дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 
051 «Економіка».  
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