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Актуальність теми дослідження. Раціональне здійснення 

інноваційно-інвестиційної діяльністю в аграрному виробництві є основою 

забезпечення їх довготривалого, ефективного та стабільного економічного 

зростання. В Україні протягом проведення реформ не досягнуто належного 

рівня розвитку інноваційного потенціалу в аграрному секторі економіки, 

комплексного і системного його інституційного забезпечення. При цьому 

основою інноваційного розвитку є здійснення підприємствами та 

об’єднаннями інвестиційної діяльності. В свою чергу, інертність суб’єктів, 

існуючі розміри та масштаби його суб’єктів, тенденції змін концентрації 

капіталу в агропромисловому виробництві зумовлюють суттєві особливості 

побудови та функціонування механізмів інноваційно-інвестиційної 

діяльності, залишаючи ключовим джерелом економічного зростання 

інвестування у відкриття нових виробничих можливостей, створення стійких 

конкурентних переваг тощо. Виробнича спроможність інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва залежить від складу та стану ресурсів, 

ступеня відповідності його елементів стратегічним цілям і завданням галузей 

аграрної сфери економіки. Для розв’язання проблеми розвитку інноваційного 

потенціалу в цілому аграрного виробництва, поглибленого обгрунтування 

потребують теоретичні і методологічні заходи визначення інституційних 

чинників. Необхідні також концептуальні засади підвищення інституційної 

привабливості аграрної сфери економіки і посилення її соціальної 

спрямованості. Тобто основним результатом інвестиційної діяльності 

аграрного виробництва має стати розширення їх виробничих та комерційних 

можливостей суб'єктів агробізнесу, що, власне, дозволяє ідентифікувати 

інноваційно-інвестиційний потенціал в структурі економічного потенціалу 
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галузі. Останнє зумовлює необхідність раціоналізації процесів впровадження 

інновацій та створення на цій основі конкурентних переваг, що переконує в 

актуальності обраної теми дисертаційної роботи Ю.П. Вітковського. 

Актуальність теми підтверджується зв’язком дослідження з науковими 

планами і програмами. Дисертація виконана у відповідності до плану 

науково-дослідної роботи Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка за темою 

«Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та 

виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового 

виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).  

Автором розкрито теоретичні і практичні аспекти формування і розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва, обгрунтовано типологію та 

архітектоніку, механізми та моделі стратегічного управління інноваційним 

потенціалом. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність. Ознайомлення зі змістом дисертаційної 

роботи, опублікованими її автором науковими працями та авторефератом дає 

можливість відзначити наукові результати, висновки і рекомендації є 

обгрунтованими та достовірними, автор продемонстрував результати 

глибокого вивчення теоретичного базису розв’язання поставленої наукової 

проблеми. Наукові положення, що знайшли відображення в дисертації, повно 

досліджені, про що свідчить структурна побудова та зміст роботи, широкий 

перелік використаних літературних джерел. Список використаних джерел 

налічує 325 найменувань, серед яких наявні праці провідних фахівців з 

економічної теорії, аграрної економіки, менеджменту, а також нормативні, 

законодавчі та аналітичні матеріали. Автором коректно ідентифікована 

предметно-об’єктна сфера, чітко побудована та дотримана логіко-структурна 

схема, грамотно сформульовані мета та завдання дослідження. Вказане 

дозволило раціонально застосувати загальні та спеціальні методи 

дослідження, що забезпечило цілісне та повне обґрунтування винесених на 
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захист наукових положень, висновків та рекомендацій. Зміст дисертації 

повною мірою відповідає обраній темі дослідження. Структура дисертаційної 

роботи побудована в логічній послідовності відповідно до мети і завдань 

дослідження. Обґрунтовані в дисертації рекомендації пройшли виробничу 

апробацію, що підтверджується відповідними документами. Отже, ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків, пропозицій та рекомендацій 

дисертаційної роботи Вітковського Ю.П. не викликає сумнівів. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження. Наукові 

результати дисертаційного дослідження Ю.П. Вітковського полягають у 

системному обгрунтуванні теоретичних та методологічних положень щодо 

становлення організаційно-економічних засад розвитку інноваційного 

потенціалу в аграрному виробництві та управління ним. Результативною 

ознакою опонованої дисертації є конкретизація та обгрунтування 

стратегічної мети, принципів і пріоритетів і відповідний інструментарій з 

розвитку інноваційного потенціалу. Слід відмітити розробку і обґрунтування 

концепції формування, використання та розвитку інноваційного потенціалу 

аграрного виробництва, яка дозволяє враховувати фінансові та ресурсні 

можливості товаровиробників і через запровадження інновацій на засадах 

принципу узгодженості цілей та завдань інноваційного та інвестиційного 

забезпечення створення ринкових конкурентних переваг в контексті 

дотримання принципів результативності в управлінні розвитком. 

Розроблено методологічний підхід до управління розвитком 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва, який передбачає 

врахування кон’юнктури ринків сільськогосподарської продукції, які є 

орієнтованими на зниження рівня виробничих витрат та скорочення термінів 

окупності інвестицій. Необхідно виділити як суттєві положення щодо 

необхідності впровадження архітектури механізму розвитку інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва, яка дозволяє досягти належного та 

стабільного рівня для здійснення розширеного відтворення. Новим є підхід у 

формуванні відповідних механізмів управління регулюванням 
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агропромисловим розвитком. 

Приростом наукових знань слід вважати методологічний підхід до 

ідентифікації орієнтирів та факторів стану внутрішнього та зовнішнього 

середовища функціонування сільськогосподарських товаровиробників з 

можливим визначенням факторів впливу на рівень інноваційного потенціалу. 

Слід відмітити нове трактування теоретичних засад ідентифікації стану 

інноваційної діяльності та методичний підхід до якісної та кількісної оцінки 

інноваційного та економічного потенціалів аграрного виробництва. 

Набула подальшого розвитку побудова організаційно-економічного 

механізму генерування та імплементації інноваційних стратегій розвитку 

товаровиробників з урахуванням кон’юнктури цільового ринку. 

Для формування економічного базису розвитку аграрної сфери дістали 

наукове тлумачення дефініції «інноваційний потенціал аграрного 

виробництва», яка ідентифікується через здатності товаровиробників до 

створення на інноваційній основі конкурентних переваг та напрями і шляхи 

розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва на основі 

інтеграції елементів, компонент та інструментів інновацій в системі 

менеджменту. З ідентифікацією напрямів створення на інноваційній основі 

конкурентних переваг з огляду на перспективи змін в експортній орієнтації 

вітчизняного аграрного виробництва. 

Повнота викладення у відкритому друку наукових положень 

дисертації. За темою дисертаційної роботи Вітковського Ю.П. опублікована 

31 наукова праця (17 одноосібних), із них: одна одноосібна монографія, 

20 статей у вітчизняних фахових наукових виданнях, 5 статей у зарубіжних 

виданнях та 5 публікацій в матеріалах наукових конференцій та інших 

виданнях. Вимоги до кількості та видів публікацій, які оприлюднюють 

матеріали дослідження у відкритому друці, дотримано. Публікації у фахових 

наукових виданнях достатньо певно презентують основні положення і 

результати дисертаційного дослідження. Автореферат ідентичний змісту і 

відображає основні результати дисертаційної роботи. 
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Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 

Вітковського Ю.П. «Розвиток інноваційного потенціалу аграрного 

виробництва: теорія, методологія, практика» складається із анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків та пропозицій, викладена на 412 сторінках, у тому 

числі основного тексту 356 сторінок, включає 37 таблиць та 39 рисунків. 

У першому розділі «Теоретичні основи формування та розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва» розглянуто питання 

ідентифікації інноваційного та економічного потенціалу аграрного 

виробництва та його типології, структури економічного потенціалу в 

контексті імплементації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, 

визначення особливостей інноваційного потенціалу аграрного виробництва 

та періодизації його формування та розвитку. 

У другому розділі «Методологія оцінки та управління розвитком 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва» систематизовано наукові 

підходи до оцінювання потенціалу аграрного виробництва та його суб'єктів, 

визначено класифікаційні ознаки інновацій в аграрній сфері, обґрунтовано 

методологічні та методичні підходи до управління розвитком інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва. 

У третьому розділі «Структурно-динамічні тенденції інноваційної 

діяльності в аграрному виробництві» окреслено пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в аграрному виробництві, визначено особливості 

залучення джерел інвестиційних ресурсів в інноваційний розвиток, 

розглянуто динаміку ефективності аграрного виробництва та інтенсивності 

інноваційної діяльності його суб'єктів. 

У четвертому розділі «Механізми управління розвитком інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва» обґрунтовано типологію, архітектуру та 

архітектоніку організаційного, економічного та організаційно-економічного 

механізму управління розвитком інноваційного потенціалу аграрного 

виробництва, ідентифіковано інструменти мобілізації інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва, виконано оцінку інвестиційної 
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привабливості проектів інноваційного розвитку суб'єктів аграрного 

виробництва. 

У п’ятому розділі «Стратегії розвитку інноваційного потенціалу 

аграрного виробництва» визначено напрями реалізації та економічні наслідки 

інноваційної діяльності в аграрному виробництві, обґрунтовано механізми 

управління розвитком інноваційної та інвестиційної діяльності 

товаровиробників в аграрному виробництві, розроблено моделі та процедури 

стратегічного управління інноваційним потенціалом аграрного виробництва. 

Дисертація Вітковського Ю.П. «Розвиток інноваційного потенціалу 

аграрного виробництва: теорія, методологія, практика» за обраною темою, 

постановкою наукової проблеми, сутністю винесених на захист положень та 

змістом матеріалів дослідження відповідає паспорту спеціальності 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Обсяг та оформлення 

дисертації є такими, що відповідають діючим вимогам МОН України. 

Практична цінність результатів дослідження. Результати дисертації 

можуть бути використані аграрними підприємствами та об’єднаннями, 

органами державного управління агропромисловим розвитком при реалізації 

проектів та програм інноваційно-інвестиційної діяльності в сфері аграрної 

економіки. Рекомендації автора та окремі результати дослідження 

використовуються органами державного управління агропромисловим 

розвитком та товаровиробниками Харківської області, а також у навчальному 

процесі Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка, що підтверджено відповідними 

документами. 

Зауваження до дисертаційної роботи. Не дивлячись на достатньо 

високий рівень підготовки дисертаційної роботи необхідно звернути увагу на 

наявні в ній окремі недоліки та дискусійні положення: 

1. Не коректно сформульовано мету і завдання дослідження. Мета і 

завдання дослідження відповідно до предмету і об’єкту досліджень і 

розв’язують важливу наукову проблему (п. 10), а не «обгрунтування 
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теоретичних і методологічних засад». Крім того, недоречно в дослідженні 

(дисертація – це дослідження) вживати у завданнях «дослідити», 

«проаналізувати». Тут слід вказати який результат буде достигнутий. 

2. Потребує уточнення зміст другого положення наукової новизни в 

рубриці «вперше», яке стосується ідентифікації методологічного підходу до 

управління розвитком інноваційного потенціалу аграрного виробництва, в 

частині визначення характеристик згаданих у формулюванні організаційних 

змін. 

3. У третьому розділі «Структурно динамічної тенденції інноваційної 

діяльності в аграрному виробництві» автор стверджує що застосовані наразі 

виробничо-технологічні інновації, прогресивні технології впроваджуються 

недостатньо системно та, зазвичай фрагментально, що уповільнює процеси 

реалізації інноваційного потенціалу товаровиробників та аграрного 

виробництва. З таким твердженням не можна погодитися. Це може мати 

місце в певній групі товаровиробників і ні в якій мірі не стосується 

високотехнологічних підприємств, яких в Україні багато. Про це свідчать і 

виробничі показники господарської діяльності. Особливо це стосується 

зернової галузі. 

4. Більше уваги в аналітичній частині дослідження автору слід було 

приділити питанням окупності проектів інноваційного розвитку, які 

реалізуються товаровиробниками, адже це є джерелом зростання їх 

економічного та інноваційного потенціалу аграрного виробництва. 

5. Доцільним було б більш докладно обґрунтувати контури 

стратегічного управління розвитком інноваційного потенціалу з урахуванням 

зрушень в товарній та галузевій спеціалізації, а також викликів міжнародної 

економічної інтеграції (підрозділ 4.2 дисертації). 

6. При виявленні тенденцій інвестиційного забезпечення інноваційного 

розвитку аграрного виробництва слід було б більш докладно пояснити 

причини значного збільшення обсягів інвестицій у 2017 році (підрозділ 3.2 

дисертації) та подати показники інноваційного потенціалу, які 
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характеризують зміни тенденції інвестиційного забезпечення. 

7. При розгляді питань конкретизації моделей стратегічного управління 

розвитком інноваційного потенціалу автору слід було звернути увагу на 

оцінку їх доцільності, раціональності та можливостей застосування при 

досягнутому рівні виробничих можливостей товаровиробників. Які кількісні 

і якісні показники використовувалися при оцінці моделей стратегічного 

управління. 

8. Доцільним було б доповнити оцінку ідентифікованих автором 

стратегій розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва з 

використанням розрахунково-конструктивного методу, конкретизувати: в 

чому суть поєднання виробничого та управлінського напрямів інноваційного 

розвитку. 

9. У п’ятому розділі дисертації автор використовує терміни 

«інноваційна перевага», «інноваційний інструментарій» зміст яких потребує 

докладного розкриття в матеріалах дослідження та як економічний 

інструментарій виконує стимулюючу функцію. 

10. В дисертації недостатньо систематизована нормативно-правова база 

щодо розвитку інноваційного потенціалу. Доцільно було б звести всі 

регулюючі документи, на які автор посилається по всьому змісту роботи, в 

одне питання і висвітлити їх дію з позиції інституційного забезпечення 

розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва. 

Вказані зауваження не заперечують можливості існування авторського 

бачення шляхів вирішення формалізованої наукової проблеми і не знижують 

загальної позитивної оцінки дисертаційного дослідження. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам МОН України. 

Дисертація Вітковського Юрія Петровича на тему «Розвиток інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва: теорія, методологія, практика» за змістом 

є завершеним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації, 

відзначаються новизною, достовірністю, достатньо обґрунтовані та в 
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