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У спеціалізовану вчену раду Д 44.887.01 
Полтавської державної аграрної академії

ВІДГУК

офіційного опонента, доктора економічних наук, професора 

Макаренко Ю лії Петрівни на дисертацію Салогуб Ірини Іванівни 

«Розвиток і регулювання фінансово-кредитних відносин 

в аграрній сфері», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -  економіка та управління

національним господарством

1. Актуальність обраної теми дисертаційної роботи та її  зв’язок з 

напрямами науково-дослідних робіт.

Пріоритетність розвитку аграрної сфери та соціального розвитку села в 

національній економіці зумовлюється винятковою значущ істю та 

незамінністю продукції сільського господарства в життєдіяльності людини і 

суспільства, потребою відродження селянства як господаря землі, носія 

моралі та національної культури. У той же час, прибутковість та 

рентабельність, як головна мета функціонування аграрних товаровиробників, 

значною мірою залежить, як від достатності власних фінансових ресурсів, 

так і доступності позикового капіталу. Важливу роль у забезпеченні 

останнього має розробка комплексу заходів з боку держави та банківської 

сфери, спрямованих на розвиток системи взаємодії з аграрним сектором 

економіки.

Актуальність існуючих проблем вимагає проведення подальших 

наукових досліджень щодо основ розвитку та регулювання фінансово- 

кредитних відносин в аграрній сфері, визначення тенденцій розвитку 

фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері, дослідження стану 

використання фінансово-кредитних ресурсів аграрними підприємствами, 

пошуку стратегічних напрямів розвитку та організаційно-економічних 

механізмів регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері на
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галузевому та господарському рівнях. У цьому контексті, проведене Салогуб 

1.1, дисертаційне дослідження, що полягає в розробці й обґрунтуванні 

теоретико-методичних і прикладних засад розвитку та регулювання 

фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері слід вважати актуальним та 

своєчасним.

Дослідження виконувалося у рамках тематики науково-дослідної 

роботи Полтавської державної аграрної академії «Теоретико-методологічні і 

практичні засади ринкового розвитку, прогнозування макроекономічного 

планування і державного регулювання в системі управління економікою, 

підприємницькій, соціально-економічній діяльності на рівні галузі сільського 

господарства та сільських територій» (номер державної 

реєстрації 011711003096), при виконанні якої автором розроблено напрями 

розвитку та регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері.

Вагомість теоретичних і практичних засад вирішення вищевказаних 

питань обумовлюють наукову актуальність і практичну значущість теми 

дисертаційного дослідження Салогуб 1.1., його зміст та завдання. 

Дисертаційна робота є цілісним науковим дослідженням, своєчасним та 

необхідним для вирішення проблем розвитку та регулювання фінансово- 

кредитних відносин в аграрній сфері.

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і отримане 

нове розв’язання важливого наукового завдання щодо вирішення проблем 

розвитку та регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері на 

галузевому та господарському рівнях.

Обґрунтованість наукових положень підтверджується проведеним 

автором аналізом наукових праць відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, 

логікою та чіткістю поставлених завдань та залученням великої кількості 

статистичних та аналітичних матеріалів. Виклад результатів дисертаційного



дослідження характеризується комплексністю. Заслуговує схвалення вдалий 

вибір інструментів сучасної методології наукового дослідження для 

вирішення поставлених завдань та досягнення його мети, а саме: абстрактно 

логічний, монографічний, статистичний, системно-структурний, 

екстраполяції, розрахунково-конструктивний та експериментальний.

Дисертація Салогуб 1.1. «Розвиток і регулювання фінансово-кредитних 

відносин в аграрній сфері» складається із анотації, вступу, трьох розділів, 

висновків, додатків, списку використаних джерел. Основний зміст дисертації 

викладений на 210 сторінках друкованого тексту.

У першому розділі «Теоретичні основи розвитку та регулювання 

фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері» узагальнено сутність, 

значення та принципи фінансово-кредитних відносин, визначено їх 

особливості та напрями розвитку в аграрній сфері, запропоновано теоретико- 

методичні підходи до регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній 

сфері на основі поєднання ринкового та державного механізмів.

У другому розділі «Стан фінансово-кредитних відносин в аграрній 

сфері» проведено аналіз тенденцій розвитку фінансово-кредитних відносин в 

аграрній сфері, визначено стан використання фінансово-кредитних ресурсів 

сільськогосподарськими підприємствами, здійснено оцінку ефективності 

регуляторної політики держави у галузі.

У третьому розділі «Стратегічні напрями розвитку та організаційно- 

економічний механізм регулювання фінансово-кредитних відносин в 

аграрній сфері» визначено пріоритетні напрями розвитку кредитування та 

удосконалення фінансово-кредитних відносин, розроблено систему 

регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері, 

запропонований організаційно-економічний механізм їх регулювання, 

сформовано інституційні умови розвитку кредитної кооперації, страхування 

сільськогосподарських ризиків та забезпечення інвестиційної привабливості 

аграрного виробництва.



Висновки, пропозиції та рекомендації є достатньо чіткими, повними та 

аргументованими, базуються на сучасній методології і застосуванні 

прогресивних прийомів проведення досліджень. Розроблені автором 

рекомендації пройшли виробничу апробацію, що підтверджено відповідними 

документами.

Вміле застосування сучасного наукового інструментарію 

систематизації, оцінки та інтерпретації фактичних даних стосовно 

економічних процесів дозволили здобувану переконливо аргументувати 

ключові аспекти розвитку і регулювання фінансово-кредитних відносин в 

аграрній сфері. В цілому, зазначене вище є свідченням високого рівня 

аргументованості основних наукових положень, висновків та рекомендацій, 

які містяться у дисертаційній роботі Салогуб І. І.

Дисертація за обраним напрямом дослідження, його предметно- 

об ’єктною сферою та змістом відповідає паспорту спеціальності 08.00.03 -  

економіка та управління національним господарством. Обсяг та оформлення 

дисертації є такими, що відповідають діючим вимогам М ОН України.

3. Основні наукові положення, висновки і пропозиції, сформульовані в 

дисертації, їх наукова новизна та ступінь обгрунтованості.

Наукова новизна дисертаційної роботи 1.1. Салогуб полягає у розробці 

й обґрунтуванні теоретичних і прикладних засад розвитку та регулювання 

фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері.

Найбільш  суттєвими результатами, що характеризуються новизною і 

розкривають повноту і зміст дисертаційного дослідження є те, що автором 

вперше розроблено концептуальну модель державного регулювання 

фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері, яка включає норми, 

процедури, санкції, забезпеченість стійкості системи, найбільш повне 

охоплення позичальників, стимулювання розвитку аграрного виробництва та 

виробничі й фінансові умови кредитної підтримки при формуванні 

інституційних напрямів розвитку фінансово-кредитних відносин в аграрній



сфері. Це дозволяє створити сприятливе фінансово-економічне середовище, 

більш динамічно розвивати кредитну систему та підвищувати ефективність 

аграрного виробництва; удосконалено організаційно-економічний механізм 

державного регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері, 

який на відміну від існуючих, передбачає у формах його здійснення 

врахувати заходи запобігання дефіциту заставної бази, а у механізмах 

реалізації -  здійснювати кредитування під заставу сільськогосподарських 

угідь, майбутнього врожаю, придбаної техніки; набули подальшого розвитку 

положення теорії щодо форм функціонування і способів взаємодії фінансово- 

кредитних відносин у напрямі інваріантності системи кредитування за 

постійно змінюваних інституційних форм їх прояву обумовлених 

історичними особливостями країни, макроекономічним станом, розвитком 

аграрного виробництва; набули подальшого розвитку положення щодо 

сутнісної характеристики регулювання фінансово-кредитних відносин, як 

організаційно-економічного і правового впливу на порядок формування та 

функціонування інституційних форм фінансово-кредитної підтримки 

аграрних товаровиробників, що забезпечує зворотні джерела фінансування 

процесів виробництва продукції та відтворення суспільних благ; набули 

подальшого розвитку методичні положення із оцінювання стану розвитку 

фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері у частині обґрунтування 

логічної послідовності такого аналізу, перевагою якого є поєднання 

традиційних підходів до визначення ефективності формування та 

використання джерел кредитних ресурсів та інструментів визначення 

необхідності їх змін у майбутніх періодах; визначено пріоритетні напрями 

розвитку кредитування та удосконалення фінансово-кредитних відносин в 

аграрній сфері, які ґрунтуються на створенні комплексного механізму із 

забезпечення модернізації та впровадженні інновацій у виробництво, 

довгострокового інвестиційного кредитування товаровиробників, 

кредитування суб’єктів малого та середнього агробізнесу із залученням до 

цього процесу кредитних кооперативів, інвестування у соціальну сферу села
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та' створення різноманітної сучасної інфраструктури для його мешканців; 

набули подальшого розвитку науково-організаційні підходи до формування і 

функціонування кредитної кооперації шляхом створення регіональних 

кредитних кооперативів, які будуть здійснювати координацію діяльності 

кредитних спілок на сільських територіях, розміщ ення тимчасово вільних 

коштів, проводити контроль за ефективністю їх використання, створювати 

резервний та страховий фонди, захищати права й інтереси кооперативу, 

забезпечувати методичний супровід і консультування з питань кредитування 

та фінансової стійкості, обмін інформацією серед стейкхолдерів.

Сформульовані та розкриті у дисертаційній роботі наукові положення, 

висновки та пропозиції є достовірними та базуються на особистих 

дослідженнях, а також характеризуються комплексністю використаних 

методичних прийомів, глибиною теоретичних викладок, об ’єктивністю 

суджень щодо характеристики сучасного стану та тенденцій розвитку 

процесів, які досліджуються.

4. Наукове та практичне значення результатів дослідження.

Практична цінність сформульованих автором наукових положень, 

висновків та рекомендацій підтверджуються можливістю їх використання в 

практичній діяльності як агарних підприємств так і органів державного 

управління.

Згідно з представленими дисертанткою документами результати її 

дослідження будуть використані в практичній діяльності Департаменту 

агропромислового розвитку Полтавської державної обласної адміністрації 

(довідка № 01-14/60 від 14.02.2020 року), у виробничій діяльності агарних 

підприємств Полтавської області, а саме, TOB АК «Перше травня» 

Хорольського району (довідка № 1 7  від 28.01.2020 р.) і СТОВ «Україна» 

Котелевського району (довідка № 55 від 14.01.2020 р.) та у навчальному 

процесі Полтавської державної аграрної академії (довідка № 01-11/234 від



28.12.2019 року). Зміст наведених довідок свідчить про достатні масштаби 

впровадження результатів дослідження та практичну цінність розробок автора.

5. Повнота викладення основних результатів дисертації в опублікованих

працях та авторефераті здобувана.

Основні положення та результати дисертаційної роботи Салогуб 1.1, 

викладено у 12 наукових працях, з яких 8 -  одноосібних, 6 статей у наукових 

фахових виданнях України, 4 з яких включено до міжнародних 

науковометричних баз даних. Загальний обсяг публікацій складає 4,5 ум. 

друк, арк., з яких частка дисертанта складає 2,9 ум. друк. арк. Основні 

положення дисертаційної роботи достатньою мірою оприлюднені у 

відкритому друці. Вимоги МОН щодо необхідної кількості статей у 

вітчизняних наукових фахових виданнях та виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз або зарубіжних виданнях, дотримано. 

Зміст автореферату відповідає змісту дисертації.

6. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертаційної роботи.

Не дивлячись на достатньо високий науковий рівень підготовки 

дисертаційної роботи 1.1. Салогуб необхідно звернути увагу на окремі 

недоліки та дискусійні положення:

1. Не зовсім вдалим, на нашу думку, є формулювання пункту наукової 

новизни «набули подальшого розвитку визначення пріоритетних напрямів 

розвитку кредитування та удосконалення фінансово-кредитних відносин в 

аграрній сфері, які ґрунтуються на створенні комплексного механізму із 

забезпечення модернізації та впровадженні інновацій у виробництво, 

довгострокового інвестиційного кредитування товаровиробників, 

кредитування суб’єктів малого та середнього агробізнесу із залученням до 

цього процесу кредитних кооперативів, інвестування у соціальну сферу села 

та створення різноманітної сучасної інфраструктури для його мешканців»,

7



оскільки в даній інтерпретації це більше відносяться до практичних 

результатів, чим до наукових.

2. У першому розділі роботи доцільно було б більше уваги приділити 

дискусійним питанням розвитку та регулювання фінансово-кредитних 

відносин в аграрній сфері та оцінці ефективності державного регулювання 

цих відносин у сучасних умовах.

3. На рис. 3.1. зображено основні напрями регулювання фінансово- 

кредитних відносин в аграрній сфері, проте не всі з них розкрито у 

дисертаційній роботі в повному обсязі. Так, досить поверхнево висвітлені 

питання розвитку науки та здійснення наукової діяльності в аграрній сфері, 

розвитку соціальної сфери села тощо.

4. При розробці та обґрунтуванні напрямів розвитку кредитування та 

удосконалення фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері (п.п. 3.1) 

автору слід було більше уваги приділити процедурам узгодження цілей та 

напрямів розвитку кредитування аграрного виробництва із загальною 

стратегією розвитку аграрного виробництва в Україні.

5. Ставлячи шосте завдання дослідження, здобувач намагалася 

«запропонувати організаційно-економічний механізм регулювання 

фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері». Вирішити дане завдання 

автору повністю вдалося, на нашу думку, у підрозділі 3.2 дисертаційної 

роботи. Проте, у відповідному пункті висновків, який повинен відображати 

вирішення поставленого завдання, говориться переважно про державне 

регулювання фінансово-кредитних відносин. Ми вважаємо, що висновок 

потрібно було б дещо розширити та більше сказати про розроблений 

«організаційно-економічний механізм».

6. Світовий та європейський досвід кооперації свідчить про високі 

потенційні економічні можливості такої діяльності, оскільки створення на 

селі ефективно діючих кооперативів, у тому числі кредитних, необхідне як 

для аграрних товаровиробників, сільських громад, так і для держави у 

цілому. Тому, розробляючи напрями удосконалення фінансово-кредитних



відносин в аграрній сфері (розділ 3), варто було б виділити питання розвитку 

кредитної кооперації окремим підпунктом даного розділу, а не об ’єднувати 

його із питаннями страхування сільськогосподарських ризиків та 

забезпечення інвестиційної привабливості аграрного виробництва.

7. Окремі пункти висновків дисертаційного дослідження представлені в 

анотаційній формі без аналітичного підтвердження, чи теоретичного 

узагальнення матеріалу наведеного здобувачем у своїй роботі.

В той же час, наведені зауваження та дискусійні моменти не 

зменшують наукової значущості даної дисертації, істотно не впливають на 

загальну позитивну оцінку наукової і прикладної цінності дисертаційної 

роботи.

Оцінка змісту дисертації та її  завершеність.

Дисертаційна робота Салогуб Ірини Іванівни має логічно побудовану 

структуру, яка відповідає вимогам до характеру та змісту наукових праць, що 

дозволяє послідовно й у повному обсязі викласти основні теоретичні та 

практичні результати проведеного дослідження. Її складовими частинами є 

анотація, вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, 

додатки.

Висновок про відповідність дисертації вимогам М ОН України.

Дисертація Салогуб Ірини Іванівни «Розвиток і регулювання 

фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері» є заверш еним самостійним 

дослідженням виконаним на актуальну тему, характеризується новизною та 

має теоретично-методичне та прикладне значення. Науково-обґрунтовані 

висновки і рекомендації в сукупності вирішують складне наукове завдання 

щодо обґрунтування теоретико-методичних та прикладних засад розвитку та 

регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері.

Автором розкрито тему дисертації, виконано сформульовані завдання 

та досягнуто поставленої мети. Отже, дисертація Салогуб 1.1. «Розвиток і 

регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері» за змістом і



оформленням відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету М іністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами та доповненнями), а її автор -  

Салогуб Ірина Іванівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -  економіка та 

управління національним господарством.
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