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Актуальність обраної теми дисертаційної роботи та її  зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами. Аграрний сектор України є 

однією із ключових галузей національної економіки, розвиток якої, 

враховуючи особливості процесу виробництва продукції сільського 

господарства та функціонування аграрних товаровиробників є можливим 

лише за умови раціонального та ефективного регулювання фінансово- 

кредитних відносин. В свою чергу, відсутність комплексності й системності 

існуючої практики фінансового забезпечення підприємств аграрної сфери та 

необхідність подолання дестабілізуючих макроекономічних чинників, 

актуалізує потребу у формуванні сприятливого інституційного середовища, 

забезпечення належного доступу аграрних підприємств до ринку фінансових 

ресурсів. В контексті ефективного розвитку кредитного забезпечення 

підприємств аграрного сектору економіки пріоритетне значення має 

виважена та дієва регуляторна політика держави. Звідси, виникає 

необхідність у розробці напрямів розвитку та регулювання фінансово- 

кредитних відносин в агарній сфері.

Все це у сукупності з іншими обставинами дає нам підстави 

констатувати актуальність і своєчасність дисертаційного дослідження 

Салогуб Ірини Іванівни на тему «Розвиток і регулювання фінансово- 

кредитних відносин в аграрній сфері», адже подальші економічні 

перетворення та бажання України до повноцінного інтегрування у 

європейський простір та світову ринкову економіку передбачають
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забезпечення інвестиційної привабливості аграрного виробництва, від 

ефективності розвитку якого залежить як продовольча, так і економічна 

безпека країни.

Тема дисертаційного дослідження розроблялась в напрямі, 

визначеному у відповідності до 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). М ета дослідження відповідає темі дисертаційної роботи і 

логічно розкривається переліком завдань, які сформульовані для виконання. 

О б’єкт і предмет дослідження визначені конкретно до теми й вимог М ОН 

України. Елементи наукової новизни відповідають поставленим завданням.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Всебічне ознайомлення зі 

змістом дисертації та авторефератом Салогуб 1.1., опублікованими працями 

за темою дисертації, дає змогу зробити висновок про те, що основні наукові 

положення, висновки й практичні рекомендації, які визначають наукову 

новизну роботи, є досить обґрунтованими, сформульовані автором 

самостійно і свідчать про його особистий внесок у розвиток економічних 

досліджень з даного напрямку. Запропоновані підходи до розв’язання 

поставлених завдань базуються на вивчених фундаментальних теоретичних 

положеннях, сучасній практиці, методичному інструментарії, дослідженні 

статистичних даних стосовно стану фінансово-кредитних відносин в аграрній 

сфері, оцінки ефективності регуляторної політики держави у галузі, 

визначенні пріоритетних напрямів розвитку кредитування та удосконалення 

фінансово-кредитних відносин, визначенні їх ефективності.

У представленому дисертаційному дослідженні проаналізовано позиції 

вчених України та зарубіжних вчених економістів-аграрників із питань, що
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становлять предмет дослідження. При цьому робота наділена самостійним 

характером дослідження, дотриманням вимог щодо посилань на наукові 

позиції та положення чинного законодавства. Ф акторів критичного 

запозичення чи плагіату у дисертації не виявлено, виходячи з обсягу знань за 

даною проблематикою, якими володіє опонент. На користь практичних 

якостей роботи свідчить належна апробація результатів дослідження 

дисертанта у науково-практичних конференціях.

Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертаційної роботи підтверджується використанням 

загальнонаукових й спеціальних методів дослідження: абстрактно-логічний 

(для здійснення теоретичних узагальнень та формулювання висновків, щодо 

розвитку та регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері), 

монографічний (для проведення ретроспективного аналізу та визначення 

тенденцій розвитку та напрямів регулювання фінансово-кредитних відносин 

в аграрній сфері), статистичні методи (для оцінки стану фінансово-кредитних 

відносин та регуляторної політики держави в аграрній сфері), системно- 

структурний (для обґрунтування організаційно-економічного механізму 

регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері), екстраполяції 

(при прогнозуванні подальшого розвитку фінансово-кредитних відносин та 

механізмів їх регулювання в аграрній сфері з урахуванням її особливостей), 

розрахунково-конструктивний та експериментальний (для розробки заходів 

направлених на реалізацію стратегічних напрямів розвитку фінансово- 

кредитних відносин в аграрній сфері та визначенні їх ефективності) тощо.

Інформаційну базу дослідження складають 193 використаних джерел, 

які включають як нормативно-правові та законодавчі документи, так і праці 

відомих вчених із досліджуваної проблематики та статистичні дані.

Аналіз дисертаційної роботи, розроблених і представлених у ній 

наукових положень і рекомендацій дозволяє зробити висновок про 

відповідність ступеня їх обґрунтованості встановленим вимогам.
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Достовірність, наукова новизна і практичне значення результатів 

дослідження. М атеріали та висновки дослідження мають суттєве значення 

для поглиблення наукового розуміння особливостей формування 

стратегічних напрямів розвитку та регулювання фінансово-кредитних 

відносин в аграрній сфері з метою ефективного розвитку аграрного сектору 

економіки.

Основні положення, висновки та рекомендації, сформульовані в 

дисертаційній роботі базуються на достовірних емпіричних даних та 

економічних розрахунках. Достовірність забезпечується використанням 

спеціальних методів обробки і аналізу статистичної інформації, огляду 

положень, які висвітлені у вітчизняних та зарубіжних літературних джерелах.

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею, має теоретичне і 

практичне спрямування. Заслуговують на увагу і мають наукову цінність 

наступні результати дослідження здобувача:

1. Заслуговує уваги вперше розроблена концептуальна 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.

2. Слід також відзначити удосконалений 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. Це дає можливість 

забезпечити комплексний характер формування основних напрямів
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регулювання фінансово-кредитних відносин, необхідний баланс реалізації 

всіх функцій системи і наблизити межі її функціонування до оптимальних.

3. Важливе значення мають обґрунтовані дисертантом 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. Такий підхід дозволяє розширити уявлення про організацію 

кредитних відносин в аграрному виробництві та відрізняється від класичного 

тим, що розглядає не механічний набір елементів кредитної системи, а 

мінливі форми їх функціонування і способи взаємодії один з одним для 

досягнення необхідного результату.

4. У роботі 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. Все це 

дозволяє поглибити розуміння особливостей фінансово-кредитних відносин 

та процесу їх регулювання.

5. Звертають на себе увагу 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. В результаті це сприятиме 

науковій аргументації пропозицій щодо напрямів розвитку фінансово- 

кредитних відносин та дозволить оперативно виявляти сфери, які потребують 

більш гнучких механізмів державного регулювання.

6. Доцільно звернути увагу на визначення пріоритетних напрямів
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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. В 

результаті, це дозволить активізувати науково-технічний прогрес по всьому 

ланцюжку, від фундаментальних досліджень до впровадження розробок у 

виробництво, з урахуванням обмеженості ресурсів підприємств і державних 

пріоритетів розвитку галузі та забезпечити її сталий розвиток у перспективі.

7. Заслуговують на увагу науково-організаційні підходи до формування 

і функціонування кредитної кооперації шляхом створення регіональних 

кредитних кооперативів, які будуть здійснювати координацію діяльності 

кредитних спілок на сільських територіях, розміщення 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. Зазначене 

вище дасть можливість підвищити зацікавленість у створенні кредитних 

спілок, залучати кошти з інших джерел фінансування, надавати гарантії 

спілкам при використанні кредитів банків, здійснювати підготовку кадрів 

управлінського персоналу для кредитних спілок.

Теоретичні й концептуальні твердження, положення та практичні 

рекомендації, отримані дисертантом, дозволяють стверджувати про новий 

підхід до вирішення актуального науково-практичного завдання -  розробки 

нових, удосконалення та подальшого розвитку наукових положень і 

практичних рекомендацій щодо формування стратегічних напрямів розвитку 

та регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері.



7

Новизна отриманих результатів підтверджується відповідною 

апробацією у провідних фахових виданнях, а обґрунтовані в дисертації 

положення стосовно формування стратегічних напрямів розвитку та 

регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері на галузевому і 

господарському рівнях, безумовно, мають практичне значення.

Розроблені здобувачем матеріали щодо формування організаційно- 

економічного механізму регулювання фінансово-кредитних відносин в 

аграрній сфері прийняті до впровадження та будуть використані в практичній 

діяльності Департаменту агропромислового розвитку Полтавської державної 

обласної адміністрації (довідка № 01-14/60 від 14.02.2020 року). Напрями 

розвитку фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері на господарському 

рівні знайшли схвалення і прийняті до впровадження у TOB АК «Перше 

травня» Хорольського району (довідка № 1 7  від 28.01.2020 р.) та у 

СТОВ «Україна» Котелевського району (довідка № 55 від 14.01.2020 р.) 

Полтавської області. Основні результати дисертації використані 

професорсько-викладацьким складом Полтавської державної аграрної 

академії у процесі підготовки навчально-методичних комплексів та 

викладання дисциплін «Гроші та кредит», «Ф інансовий менеджмент», 

«Інвестиційний менеджмент», «Управління фінансовими ризиками», 

«Інвестування», «Ф інансовий ринок», «Ринок фінансових послуг», у науково- 

дослідній роботі та в ході написання курсових і дипломних робіт (довідка № 

01-11/234 від 28.12.2019 року).

Повнота викладу основних положень та результатів дослідження в 

опублікованих роботах та в авторефераті. Достовірність та об’єктивність 

результатів і пропозицій дисертаційної роботи Салогуб 1.1., щодо 

забезпечення розвитку та регулювання фінансово-кредитних відносин в 

аграрній сфері підтверджуються апробацією, як на всеукраїнських, так і 

міжнародних науково-практичних конференціях. Основні положення 

дисертаційного дослідження повністю відображені в наукових працях 

дисертанта. Кількість та обсяг публікацій відповідають встановленим
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вимогам. Список праць наведено в авторефераті та дисертації включає 12 

опублікованих наукових праць загальним обсягом 4,5 ум. друк. арк. (з них 

2,9 ум. друк. арк. належать особисто автору). У наукових фахових виданнях 

України опубліковано 6 статей, 4 з яких включено до міжнародних 

науковометричних баз даних.

М атеріали дисертації достатньою мірою розкриті в авторефераті та 

наукових публікаціях і не повторюють досягнутого в економічній науці. 

Отримані в процесі дослідження наукові результати характеризуються 

науковою новизною та практичною цінністю. Зміст автореферату повністю 

відображає основні результати дисертаційної роботи.

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна 

робота Салогуб Ірини Іванівни оформлена у відповідності з нормами і 

правилами М ОН України та є завершеною науковою роботою. Основні 

положення дисертаційної роботи доведені до рівня методичних узагальнень і 

прикладного інструментарію, застосування яких орієнтовано на забезпечення 

розвитку кредитування та удосконалення фінансово-економічних відносин в 

аграрній сфері в умовах ринку з метою підвищ ення рівня інвестиційної 

привабливості сільськогосподарського виробництва.

Дисертація написана українською мовою з дотриманням наукового 

стилю викладу її змісту. Робота змістовно завершена, включає елементи 

наукової новизни.

Дискусійні положення та зауваження до роботи. Дисертаційне 

дослідження Салогуб І. І. не позбавлене окремих недоліків та містить 

положення, які можуть бути предметом дискусії:

1. Необхідним є більш повне розкриття окремих положень наукової 

новизни дослідження, наприклад, щодо «концептуальної моделі державного 

регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері» та «положення 

щодо сутнісної характеристики регулювання фінансово-кредитних 

відносин», для точніш ого розуміння відмінності проведеного дисертаційного 

дослідження від вже існуючих.
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2. При розгляді базових категорій та понять дослідження, які 

стосуються безпосередньо розвитку фінансово-кредитних відносин в 

аграрній сфері у сучасних умовах, автору слід було приділити увагу дефініції 

«управління розвитком фінансово-кредитних відносин», з огляду на тему 

дисертації та спеціальність за якою вона представлена.

3. У дисертаційній роботі, на нашу думку, доцільно було б, опираючись 

на нормативно-правові документи, виділити етапи становлення вітчизняної 

фінансово-кредитної політики та її особливості щодо аграрного виробництва 

з висвітленням регіональних та галузевих особливостей.

4. У підрозділах 2.1 та 2.2 деякі таблиці не містять розрахунків, які б 

показували кількісні чи якісні зміни, що, на нашу думку, переобтяжує 

дисертацію, тому ми вважаємо за доцільне таку інформацію розміщувати в 

додатках до дисертаційної роботи.

5. При розробці пріоритетних напрямів розвитку кредитування та 

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

здобувачу доцільно було б передбачити можливість створення інформаційно- 

аналітичних та консалтингових центрів. Це, на нашу думку, сприятиме 

підвищенню рівня інформованості аграрних товаровиробників щодо змін у 

фінансовому законодавстві, вивченні можливостей кредитної кооперації, 

інтеграції, кластеризації, пошуку торгових партнерів, стейкхолдерів, тощо.

6. Потребують деталізації деякі складові запропонованих автором 

напрямів державної підтримки та регулювання фінансово-кредитних 

відносин в аграрній сфері (п.п. 3.2), а саме доцільно було б присвятити увагу 

конкретним формам та інструментам управління, від дієвості яких залежить 

ефективність фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері.

7. Висновки до окремих розділів дисертаційної роботи бажано було б 

викласти більш лаконічно, звісно не скорочуючи їх сутності та змісту.

Проте, наведені зауваження та дискусійні положення не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи Салогуб 1.1.
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Загальний висновок. Дисертаційна робота Салогуб І. І. виконана на 

актуальну тему і повністю відображає сутність отриманого при виконанні 

дослідження нового вирішення сформульованого наукового завдання.

Вивчення тексту дисертації, автореферату, ознайомлення з 

опублікованими науковими працями дисертанта свідчать, що опонована 

дисертаційна робота в повній мірі відповідає встановленим вимогам. Вона є 

самостійним, закінченим науковим дослідженням та актуальною як з 

теоретичного так і з практичного аспекту науковою проблемою, відповідає 

паспорту спеціальності 08.00.03, містить належно обґрунтовані висновки і 

рекомендації, реалізація яких сприятиме розвитку економічної теорії та 

вдосконаленню прикладних засад розвитку та регулювання фінансово- 

кредитних відносин в аграрній сфері.

За своїм змістом та оформленням дисертаційна робота на тему 

«Розвиток і регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері» 

відповідає діючим вимогам, що встановлені М іністерством освіти і науки 

України до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук у відповідності з пунктами 9, 11, 12, 13 та 14 діючого «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 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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