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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора економічних наук, професора, член-

кореспондента НААН України Макаренко Петра Миколайовича на 

дисертаційну роботу Калачевської Лариси Іванівни за темою 

«Управління інноваційним розвитком сільських територій: теорія, 

методологія, практика»,  яка представлена на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством 

 

Актуальність теми дослідження та зв'язок з науковими програмами.  

Одним з визначальних чинників благополуччя України є стійкість розвитку 

сільських територій. Вжиті державними органами управління заходи з розвитку 

сільського господарства в умовах проведення аграрної реформи забезпечили 

часткову стабілізацію і певне зростання обсягів сільськогосподарського 

виробництва, але не сприяли стабільному поліпшенні соціально-економічної 

ситуації на селі. У суспільстві і надалі існує недооцінка  функцій сільських 

територій.  Сільське населення є носієм культурних звичаїв і духовних 

традицій, а сільські території підтримують екологічний баланс, зменшують 

надмірне антропогенне навантаження. Стійкий багатофункціональний розвиток 

сільських територій можливий при розширеному відтворенні людського 

капіталу та продуктивній зайнятості сільського населення, створення 

додаткових робочих місць, перенесення виробничих потужностей аграрних 

формувань до сировинних зон, підвищенні рівня і якості життя населення, 

раціональному використанні і відтворенні природних ресурсів. Зазначене 

відбудеться при зміні підходів до сучасного сільськогосподарського 

виробництва, переосмисленні функцій сільських територій та їх подальшого 

розвитку на основі інновацій. 

Тому, розвиток теорії,  методології та практичних аспектів формування 

системи управління інноваційним розвитком сільських територій у контексті їх 

використання в процесі управління національним господарством, реалізації 

державної Концепції  розвитку  національної   інноваційної системи та 

Концепції розвитку сільських територій України, спрямованих на забезпечення 

довгострокового розвитку національної економіки та стійких темпів 

економічного зростання має велике наукове та практичне значення, що 



обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження Калачевської 

Лариси Іванівни. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій дослідження, їх наукова новизна 

Положення дисертаційної роботи, висновки та рекомендації, які містяться 

в роботі, достатньо обґрунтовані, опрацьовані в повній відповідності з метою і 

завданням, предметом і об’єктом дослідження, базуються на загальнонаукових 

положеннях економічної науки і результатах наукових досліджень, та їх 

узагальнень, критичному осмисленні наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених з широкого кола економічних проблем, пов’язаних з 

управлінням розвитком сільських територій на основі інновацій.  

Дисертант поставив за мету обґрунтувати   теоретико-методологічний та 

розробити науково-методичний і прикладний інструментарій управління 

інноваційним розвитком сільських територій. 

Об’єкт, предмет та мета дисертаційної роботи логічно пов’язані та 

достатньо чітко окреслюють поле дослідження. Достовірність основних 

положень та висновків дисертації забезпечується застосуванням широкого 

спектру відомих методів наукового пізнання, зокрема, їх основу склали 

наступні методи: логічного узагальнення (при уточненні понятійно-

категоріального апарату інноваційного розвитку сільських територій); наукової 

абстракції (при поглибленому пізнанні економічних процесів розвитку 

сільської місцевості на основі виокремлення головних сторін розробки, 

впровадження і використання інновацій у цій місцевості); порівняльного 

аналізу (при дослідженні світових та вітчизняних трендів сучасних 

трансформацій сільських територій та аграрного сектору економіки); 

системного аналізу (в контексті розкриття економічного значення сільських 

територій у національній економіці та їх інноваційного розвитку в межах 

розбудови сільської місцевості країни); логіко-історичний метод (для 

дослідження еволюції наукових поглядів на теорії інноваційного розвитку); 

метод аналогій (для встановлення відношень еквівалентності між розвитком 

сільських територій у розвинутих країнах та країнах, що тільки розвивають 

власну економіку, в тому числі України); метод індукції (при оцінці 

інноваційного розвитку українських сільських територій); метод дедукції (для 

розкриття загальних тенденцій розвитку сільських територій у світі, в тому 

числі на базі розробки, впровадження і використання інновацій); метод 

порівняння (для дослідження світових та вітчизняних тенденцій управління 

розвитком сільських територій на основі інновацій у їхньому 

інфраструктурному забезпеченні); компаративний аналіз (для оцінки 

особливостей управління інноваційним розвитком сільських територій у світі та 

в Україні); структурно-функціональний метод (для виявлення, в межах 



інноваційного розвитку сільських територій, ролі та місця системи 

інформаційно-консультаційної підтримки розвитку інноваційної діяльності в 

українській сільській місцевості); системно-генетичний метод (при розкритті 

умов зародження, розвитку і трансформації системи управління інноваційним 

розвитком сільських територій в Україні). 

Викладені та обґрунтовані в дисертації нові наукові положення отримані 

Калачевською Л.І. вперше при застосуванні оригінального авторського підходу 

до вирішення актуальної наукової проблеми. 

Серед найважливіших та найбільш суттєвих здобутків даної роботи, які 

містять наукову новизну, належать такі результати, які одержані особисто 

автором: 

вперше: 

– запропоновано концептуальний підхід до методології ранжування країн 

світу відповідно до стану розвитку сільських територій на основі інтегрального 

поєднання показників: обсягу ВВП на душу населення, рівня та особливостей 

державної підтримки таких територій, а також ідентифікації сукупності 

тенденцій їх розвитку. Його застосування дозволяє підвищити соціально-

економічний ефект від комбінованої (державної, міжнародних організацій та 

бізнес-структур) підтримки інноваційного розвитку сільських територій та 

визначити стратегічні пріоритети управління в достроковій перспективі (С.160-

183 роботи); 

– обґрунтовано методичний підхід до оцінки впливу конкурентного 

середовища на управління інноваційним розвитком сільських територій, який 

формується на основі інтегральних показників (впливу конкурентного 

середовища сільських територій на управління інноваційним розвитком; впливу 

конкурентного середовища бізнес-одиниць, що функціонують на сільських 

територіях; впливу конкурентного середовища сільських домашніх 

господарств). Його застосування дозволило провести оцінювання такого впливу 

для України та виявити проблематику взаємодії конкурентного середовища та 

його складників з управління інноваційним розвитком українських сільських 

територій (С.232-243 роботи); 

– доведено доцільність впровадження інституційних змін у системі 

управління інноваційним розвитком сільських територій шляхом формування 

державного інституту у сфері розвитку інновацій, до функціональної системи 

якого належатиме вдосконалення системи інформаційно-консультаційної 

підтримки інноваційної діяльності сільських територій (С.295-300 роботи); 

удосконалено: 

– теоретико-методичний підхід до класифікації сільських територій, в 

основі якого покладений алгоритм комплексної оцінки стану їх інноваційного 

розвитку та який, на відміну від існуючих, передбачає розрахунок 



інтегрального показника оцінки рівня стійкості цих територій до зовнішніх та 

внутрішніх негативних чинників впливу (С.106-119 роботи); 

– наукові засади формування інтегрованої моделі системи управління 

інноваційним розвитком сільських територій в Україні, яка, на відміну від 

наявних, визначається як складник глобальної та національної систем 

управління інноваціями та включає модель оптимізації такого типу управління 

на цих територіях (С.311-318 роботи); 

– науково-методичні основи формування організаційно-економічного 

механізму стимулювання інноваційного розвитку інфраструктури сільських 

територій, що відрізняються від наявних виділенням трьох рівнів механізму 

(макро-, мезо-, мікро-), локалізацією загроз, можливостей, позитивних і 

негативних чинників впливу на функціонування цього механізму на кожному з 

виділених його рівнів, а також використанням кооперації та кооперативів як 

одного з ключових його складників (С.321-336 роботи); 

– систему інформаційно-консультаційної підтримки інноваційного 

розвитку сільських територій, яка, на відміну від існуючих, включає 

багаторівневу архітектуру взаємодії суб’єктів і об’єктів на макро-, мезо-, мікро- 

рівнях, при цьому до кожного з рівнів системи входять чотири ключові 

підсистеми: інформаційно-довідкова, консультаційна, інноваційна, навчальна 

(С.349-362 роботи); 

набули подальшого розвитку: 

– запропоновано методологічні засади ранжування сільських територій 

України за рівнем розвитку їхньої інфраструктури за чотирма складниками 

(соціальна, виробнича, інституціональна та інформаційна інфраструктура), що 

дозволило провести ранжування сільських територій за окремими областями в 

Україні та визначити загальний рівень інфраструктурного забезпечення, а 

також критичні проблеми, що потребують вирішення (С.249-258 роботи); 

– обґрунтування змістовної сутності поняття «інноваційний розвиток 

сільських територій» як складного процесу, що пов’язаний з розробкою, 

впровадженням та використанням нововведень, та вимагає інфраструктурної 

модернізації, перетворення організаційно-економічного механізму 

господарювання, створення інституціональних, організаційних та відповідних 

просторових умов, а також передумов та чинників розвитку сільських територій 

на основі інновацій, що дозволило встановити особливості його забезпечення в 

сучасних умовах трансформації світової і національних економік (С.50-52 

роботи); 

– наукові підходи до визначення принципів, цілей та завдань 

забезпечення інноваційного розвитку сільських територій, що, на відміну від 

наявних, дозволили довести пріоритетність саме такого типу розвитку сільської 

місцевості країни в умовах трансформації світової і національних економічних 

систем (С.86-91 роботи); 



– теоретичні підходи до ідентифікації передумов забезпечення розвитку 

сільських територій, які, на відміну від наявних, враховують складність та 

багатоваріантність розвитку цих територій, а також спираються на необхідність 

розробки і впровадження інновацій, зокрема в межах відновлення й розвитку 

їхньої інфраструктури (С.207-218 роботи); 

– наукові підходи до визначення напрямків розвитку сільських територій 

в Україні на основі інновацій в інфраструктурному забезпеченні, специфіка 

яких – використання матричного методу, що дозволяє виявити найбільш 

ефективні напрямки з акцентом на взаємодію владних інститутів (інститутів 

місцевого самоврядування) та національних (іноземних) суб’єктів 

підприємницької діяльності (С.283-295 роботи). 

 

Достовірність досліджень, повнота відображення висновків і пропозицій в 

опублікованих автором дисертації роботах. Оцінка оформлення дисертації 

та змісту автореферату 

Наукові положення та висновки, що сформульовані в докторській 

дисертації, є достовірними, що підтверджується опрацюванням значного обсягу 

літературних джерел і практичним впровадженням результатів наукових 

досліджень. Список основних опублікованих праць за темою дисертаційної 

роботи свідчить про обґрунтованість та повноту викладених наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх 

достовірність і наукову новизну. 

Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 49 наукових 

працях загальним обсягом 39,12 друк. арк.,з яких особисто авторськими є 37,39 

друк. арк., зокрема 1 одноосібна монографія, розділи у 5 колективних 

монографіях, 25 статей у наукових фахових виданнях України та 4 статті в 

наукових виданнях інших держав (з яких 3 – у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз, серед них 2 – до баз Scopus та Web of 

Science), 14 публікацій у збірниках матеріалів конференцій. 

Розробки, представлені в дисертаційній роботі, належать особисто 

здобувачеві, наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на 

захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у 

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

що отримані автором особисто. 

Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Дисертація за змістом, сутністю, структурою 

та оформленням повністю відповідає вимогам до докторських дисертацій 

економічного профілю, основний зміст дисертаційної роботи викладений  на 

412 сторінках комп’ютерного тексту,  містить 31 таблицю, 53 рисунки, 8 

додатків на 50 сторінках, список використаних джерел налічує 395 

найменувань. 



В дисертації Л.І. Калачевської проведено глибокий аналіз теоретико-

методологічного надбання вітчизняної і зарубіжної науки стосовно управління 

інноваційним розвитком сільських територій. 

Дисертація за змістом відповідає паспорту спеціальності 08.00.03 - 

економіка та управління національним господарством. Обсяг та оформлення 

дисертації є такими, що відповідають вимогам МОН України. Перелік 

опублікованих праць за темою дослідження у повному обсязі відображає зміст 

дисертаційної роботи. 

 

Значущість результатів дисертаційного дослідження для науки і практики, 

рекомендацій щодо їх подальшого використання 

Отриманні результати дисертаційного дослідження Калачевської Л.І. 

мають теоретичне та практичне значення, яке полягає у розробці теоретико-

методологічних положень і доведенні їх до рівня конкретних практичних 

рекомендацій, спрямованих на формування системи управління інноваційним 

розвитком сільських територій. 

Основні результати дисертаційного дослідження, висновки та 

рекомендації, схвалені та використовуються: 

- методичні інструментарії ранжування країн світу в контексті розвитку їх 

сільських територій, а також ранжування сільських територій України 

прийняті до впровадження в діяльність Міністерства аграрної політики 

України (довідка № 37-18-15/9300 від 08.04.2019 р.);  

- концептуальні підходи до формування інтегрованої моделі управління 

інноваційним розвитком сільських територій в Україні використовуються 

державною установою «НМЦ «Агроосвіта» МОН України (довідка № 142 

від 09.04.2019 р.); 

- методичні розробки щодо оцінки впливу конкурентного середовища на 

управління інноваційним розвитком сільських територій та пропозиції щодо 

удосконалення системи інформаційно-консультаційної підтримки розвитку 

інноваційної діяльності в сільській місцевості прийняті до використання 

Департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації (довідка № 01-17/969 від 29.05.2019 р.); 

- пропозиції щодо формування організаційно-економічного механізму 

стимулювання інноваційного розвитку інфраструктури сільських територій, 

а також використання кооперації та кооперативів як однієї з ключових його 

складових впроваджені в діяльність Департаменту агропромислового 

розвитку Полтавської обласної державної адміністрації (довідка № 01-18/35 

від 16.04.2019 р.);  

- науково-методичні підходи щодо забезпечення інноваційного розвитку 

сільських територій на основі відновлення та розвитку їхньої 



інфраструктури, а також теоретичні підходи до визначення напрямків та 

ідентифікації передумов забезпечення цього розвитку використовуються 

Новослобідською сільською радою Путивльського району Сумської області 

(довідка № 700/02-27 від 03.06.2019 р.); 

-  методичний інструментарій ранжування сільських територій за рівнем їх 

розвитку використовується Хотінською селищною радою Сумського району 

Сумської області (довідка № 564/1 від 06.06.2019 р.); 

- окремі результати дисертаційного дослідження впроваджені в навчальний 

процес Сумського національного аграрного університету (акт № 252 від 

21.01.2019 р.). 

В цілому, це доводить значущість одержаних наукових результатів в 

дисертації для використання державними та місцевими органами влади, 

підприємствами і закладами вищої освіти та перспективність впровадження цих 

результатів у їх діяльності. 

 

Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи.  

Даючи позитивну оцінку науковим здобуткам автора та їх практичному 

значенню, слід вказати на деякі дискусійні положення, що мають місце в 

дисертаційній роботі: 

1. Автором дисертаційного дослідження приділено значну увагу 

удосконаленню теоретико-методичного підходу до класифікації сільських 

територій, в основі якого покладений алгоритм комплексної оцінки стану їх 

інноваційного розвитку та який передбачає розрахунок інтегрального 

показника оцінки рівня стійкості цих територій до зовнішніх та внутрішніх 

негативних чинників впливу (С.106-119 роботи). Але, на нашу думку, 

принципи формування  критеріїв бальної оцінки, за якими проводилося 

ранжування сільських територій за рівнем розвитку (таблиця 2.2, С. 114 

роботи) потребують додаткового обгрунтування.    

2. Високо оцінюючи запропоновані автором методологічні засади ранжування 

сільських територій України за рівнем розвитку їхньої інфраструктури та 

визначення загального рівня інфраструктурного забезпечення на основі 

розрахунку інтегрального показника, дещо дискусійним видається  

використання у якості питомої ваги впливу окремих адміністративних 

одиниць на формування інтегрального показника розміру їх внеску у ВВП 

країни (С.253 роботи). Тому важливим є уточнення розуміння дисертантом 

основного індикатору виміру питомої ваги впливу окремої території на 

формування загального показника. 

3. У запропонованій автором моделі системи управління інноваційним 

розвитком виокремлено чотири ключові групи суб’єктів, що мають власні 

інструменти впливу на об’єкти управління. При цьому автор стверджує, що 



«домашні господарства як один із суб’єктів системи мають обмежений вплив 

на розвиток інновацій у сільській місцевості, переважно через надання 

фінансових та інших видів ресурсів…» (С. 313 роботи). Ми вважаємо, що це 

твердження є дискусійним і рівень впливу домашніх господарств на 

інноваційний розвиток сільської місцевості як головних споживачів 

інновацій потребує додаткового обґрунтування. 

4. Цілком схвалюючи пропозицію автора щодо використанням кооперації та 

кооперативів як одного з ключових складників  організаційно-економічного 

механізму стимулювання інноваційного розвитку інфраструктури сільських 

територій (С.321-336 роботи), вважаємо за необхідне більш чітко виокремити 

основні важелі впливу кооперативної форми на стимулювання інноваційного 

розвитку сільських територій. 

5. Дисертаційне дослідження ґрунтується на використанні відомих та 

авторських методичних підходах, принципах, структурно-логічних та 

причинно-наслідкових зв’язках і взаємозалежностях, узагальнення та 

викладення яких в окремому розділі дисертаційної роботи дозволили б 

значно посилити методологічну базу дослідження, яке, безсумнівно, 

заслуговує на високу оцінку.  

Однак висловлені побажання та зауваження не применшують високий 

науково-теоретичний та прикладний рівень проведеного здобувачем 

дослідження.  

 

Загальна оцінка дисертації та її відповідність встановленим вимогам 

Міністерства освіти і науки України 

 

Дисертаційна робота Калачевської Лариси Іванівни на тему «Управління 

інноваційним розвитком сільських територій: теорія, методологія, практика» 

оформлена у відповідності до норм і правил МОН України, є завершеною у 

межах поставлених завдань, науково-дослідною роботою, спрямованою на 

вирішення актуальних проблем, пов’язаних із розробленням теоретико-

методологічних засад, науково-методичних положень та практичних 

рекомендацій щодо управління інноваційним розвитком сільських територій. 

Тема і зміст дисертації відповідають паспорту спеціальності 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством і профілю 

спеціалізованої вченої ради Д 55.859.01 Сумського національного аграрного 

університету. Автореферат за структурою і технічним оформленням повністю 

відповідає визначеним МОН України вимогам. Зміст автореферату відповідає 

змісту дисертаційної роботи, у повній мірі відображає її науково-методичні 

положення, не містить інформації, не наведеної у роботі.  

Глибина дослідження, отримані наукові результати, рівень подання 

матеріалу, перелік публікацій віддзеркалюють наявність теоретичних,  



 

 

 


