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на дисертаційну роботу Стежко Надії Володимирівни на тему 

«Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах 

асиметричності світового розвитку», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00о02 -  світове 

господарство і міжнародні економічні відносини у спеціалізовану вчену 

раду Д 26.00: 02 Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

1. Актуальність теми дослідження.

Продовольча забезпеченість населення в сучасному світі є однією з 

найважливіших програмних цілей всього світового співтовариства і кожної 

окремої держави. В умовах світової фінансово-економічної кризи, що 

вразила економіки багатьох країн, продовольча проблема стає особливо 

актуальною. В умовах зростання цін та зниження реального доходу, 

продукти харчування перестали бути доступними для мільйонів людей. 

Збільшилася частка населення, яке потерпає від голоду і хронічного 

недоїдання. Як І інші глобальні проблеми, продовольча по-різному 

проявляється, осмислюється і вирішується в різних державах. Для багатьох 

розвинених країн характерна зростаюча нерівномірність розподілу і 

споживання продовольства серед різних верств суспільства. Найбільш гостро 

продовольча проблема простежується в країнах, що розвиваються, для яких 

першочерговим завданням є ліквідація масового голоду і хронічного 

недоїдання.

Стан і перспективи вирішення продовольчої проблеми безпосередньо 

пов’язані з іншими глобальними проблемами: демографічною, що 

проявляється в динамічному зростанні чисельності населення країн, що
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розвиваються; екологічною, що пов’язана з руйнуванням в результаті 

сучасної економічної діяльності найважливіших природних систем 

життєзабезпечення. Також істотний вплив на продовольче забезпечення 

населення Землі здійснюють: нерівномірність економічного розвитку країн, 

енергетична проблема, стан і особливості кліматичних умов сільського 

господарства. У різних аспектах продовольча проблема є проявом кризового 

стану сучасних світогосподарських зв’язків.

Слід відзначити, що дослідженню глобальної продовольчої проблеми 

присвячено низку публікацій зарубіжних і вітчизняних вчених. Однак 

поглиблення розбіжності у можливостях продовольчого забезпечення країн 

світу та відсутність ефективного механізму її вирішення вказує на 

необхідність подальшого її дослідження. У дисертаційній роботі на основі 

проведеного аналізу сутності, форм прояву та тенденцій розвитку глобальної 

продовольчої проблеми обґрунтовуються імперативи її вирішення на засадах 

сталого розвитку. Вибір оптимального напрямку дозволить країнам подолати 

«поріг продовольчої безпеки» і перейти на більш якісний рівень життя, що, 

безсумнівно, є актуальним у всі часи і, особливо, в кризовий період.

Таким чином, актуальність виконаного дослідження визначається 

необхідністю теоретико-методологічного обґрунтування асиметричного 

характеру глобальної продовольчої проблеми, виявлення найбільш вагомих її 

чинників, розробки основних напрямків стійкого продовольчого 

забезпечення за рахунок використання як внутрішніх резервів і можливостей 

розвитку національних АПК в різних країнах світу, так і зовнішньо

економічних зв’язків.

2. Зв’язок роботи з напрямами наукових досліджень, державними і 

регіональними програмами й темами.

Актуальність обраного автором напрямку роботи підтверджується 

тісним зв’язком з дослідженнями, які виконуються відповідно до тематики 

науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Кіровоградського
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національного технічного університету Міністерства освіти і науки України 

за темами: «Стан продовольчої сфери України і її відповідність критеріям 

безпеки» (номер держреєстрації - 0112Ш02604), «Світовий досвід 

формування ефективної зовнішньоекономічної політики підтримки 

національної продовольчої безпеки» (номер держреєстрації - 0113Ш07567 

«Організаційно-економічне забезпечення формування і реалізації стратегії 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК» (номер 

держреєстрації - 0112Ш06632), «Світова продовольча безпека і система її 

міжнародного регулювання: досвід для України» (номер держреєстрації - 

011211002603), «Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах 

глобалізації» (номер держреєстрації - 011Ш007654).

За даними темами дисертантом досліджено світовий досвід формування 

ефективної зовнішньоекономічної політики у вирішенні продовольчої 

проблеми, розроблено теоретичні положення та науково-практичні 

рекомендації щодо вирішення продовольчої проблеми України; визначено 

перспективи інтеграції вітчизняної господарської системи в світовий 

економічний простір та запропоновано організаційно-економічний механізм 

продовольчого забезпечення в Україні; розроблено методичне забезпечення 

по формуванню системно-синергетичної концепції стратегічного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК; запропоновано 

напрями удосконалення механізму співробітництва України з міжнародними 

організаціями у сфері вирішення продовольчої проблеми та визначено 

можливості взаємодії економічних систем різних типів в умовах поглиблення 

інтеграційних процесів.

3. Ступінь обґрунтованості, достовірності наукових результатів,

висновків і практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Наукова аргументованість і обґрунтованість положень, висновків і 

рекомендацій дисертаційного дослідження зумовлена використанням
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здобутків сучасної економічної теорії, концепцій міжнародних відносин та 

глобального розвитку як його теоретико-методологічної основи.

Достовірність положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації, базується на використанні сучасної методології, інструментів та 

принципів проведення комплексних наукових досліджень для розв’язання 

визначених завдань теоретичного і прикладного характеру. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, викладені у дисертації, отримані 

автором у результаті органічного поєднання теоретичних і емпіричних 

методів дослідження, основу яких складають методи статистичного, 

порівняльного, факторного та структурного аналізу, економіко- 

математичного моделювання, прогнозування та ін. Застосування обраних 

автором наукових методів для виконання дослідницьких завдань є доцільним 

і науково коректним.

Обґрунтованість і достовірність теоретичних положень і висновків, 

сформульованих у дисертації, забезпечується також значною інформаційно- 

аналітичною і статистичною базою наукового пошуку.

Достовірність отриманих результатів дисертації підтверджується їх 

використанням у діяльності: Міністерства аграрної політики та 

продовольства (довідка №37-18-4-15/3280 від 10.03.2015р.); Національного 

наукового центру «Інститут Аграрної економіки» (довідка № 10/109-1 від 

03.03.2015 р.); Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Кіровоградської обласної державної адміністрації (довідка № 112/89-01 від 

12.03.2014 р.); Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської 

обласної державної адміністрації (довідка № 83/79-01 від 08.04.2014 р.); 

Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати (довідка 

№ 1101-3/107 від 25.04.2014 р.); Кіровоградської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук 

України (довідка № 11 від 18.05.2014 р.); ТОВ «УкрАгроКом» (довідка № 2 

від 04.06.2014р.).
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4. Зміст та завершеність дослідження.

Аналіз змісту дисертаційної роботи та автореферат дав можливість 

визначити глибину розроблення досліджуваної проблематики, суттєву 

новизну наукового доробку. Дисертаційна робота складається з п’яти 

розділів, в яких послідовно розкривається сутність глобальної продовольчої 

проблеми та її причини, досліджується асиметричний характер її прояву на 

сучасному етапі, визначається роль міжнародних економічних зв’язків та 

міжнародних організацій у її вирішенні, узагальнюється досвід провідних 

країн світу й України у сфері продовольчого забезпечення, обґрунтовуються 

імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми. Зміст роботи в 

повній мірі розкриває тему наукового дослідження, структурна побудова є 

логічною, висновки та рекомендації, отримані здобувачем, є науково 

обґрунтованими.

5. Наукове значення дисертаційної роботи, основні наукові

результати та їх новизна.

У проведеному дисертаційному дослідженні Н.В. Стежко 

сформульовано і обґрунтовано ряд положень і висновків, які 

характеризуються новизною, серед яких можна виділити наступні:

визначено сутність поняття «глобальна продовольча проблема», та 

впорядковано категоріальний апарат, який її розкриває (продовольче 

забезпечення, продовольча криза, продовольча безпека та ін.). У авторській 

трактовці глобальна продовольча проблема являє собою недостатній рівень 

продовольчого забезпечення значної частки населення світу, обумовлений 

часовою та просторовою асиметричністю розвитку чинників виробництва, 

нерівноправністю економічних відносин та недосконалістю інституцій 

світової економічної системи, які стосуються виробництва, розподілу та 

споживання продовольчих ресурсів (с. 32);

5
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вперше до аналізу глобальної продовольчої проблеми застосовано 

концепцію асиметричного розвитку. Обґрунтовано її асиметричний характер, 

визначено сучасні форми прояву асиметрії світової продовольчої проблеми 

(сс. 61-78): асиметрія між глобальними обсягами виробництва продовольчих 

товарів і глобальним попитом на них; асиметрія у розвитку АПК різних 

країн, застосуванні інноваційних методів в аграрному секторі; територіальна 

асиметрія виробництва і споживання продуктів харчування в світі; асиметрія 

у обсягах платоспроможного попиту населення на продукти харчування; 

асиметрія в обсягах споживання та калорійності основних продуктів 

харчування за групами країн світу;

обґрунтовано суттєвий та різновекторний вплив глобалізації на 

вирішення глобальної продовольчої проблеми (сс. 117-121), яка, з однієї 

сторони, шляхом посилення інтеграційних процесів сприяє її вирішенню, а з 

іншої -  поглиблює розбіжність країн у рівні продовольчого забезпечення. 

Обгрунтовано також суперечливий вплив ТНК на розвиток АПК країн, що 

розвиваються, та вирішення їхньої продовольчої проблеми;

визначено теоретико-методологічні підходи до вирішення продовольчої 

проблеми в контексті сталого розвитку (сс. 142-1493). Доведено, що 

вирішення світової продовольчої проблеми на засадах сталого розвитку 

можливо шляхом: формування ефективної економічної системи АПК на 

інноваційній основі; забезпечення реалізації права людини в усіх країнах 

світу на достатнє харчування, створення економічних та соціальних 

можливостей доступу до необхідних продуктів харчування; формування 

життєздатної та самовідтворювальної екосистеми в кожній країні та у світі в 

цілому; посилення та удосконалення міжнародної співпраці щодо вирішення 

взаємопов’язаних глобальних проблем -  продовольчої, економічної, 

екологічної, енергетичної, демографічної, соціальної;

запропоновано методологію дослідження глобального продовольчої 

проблеми у взаємозв’язку з іншими глобальними проблемами
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(демографічною, екологічною, соціально-економічною, інституціональною) 

із використанням інструментарію глобальних індексів, які розраховуються 

міжнародними організаціями, що дало змогу обґрунтувати тісну 

взаємозалежність між глобальними проблемами (сс< 131-142);

обґрунтовано імперативи розв’язання світової продовольчої проблеми 

(сс. 429-435), як безумовні вимоги щодо таких засад розвитку національних і 

світового АПК, міжнародної торгівлі та функціонування світового ринку 

продовольчої продукції, які створюють необхідні економічні, організаційні, 

природні умови для забезпечення населення планети достатньою кількістю 

та відповідною якістю продуктів харчування. Такими імперативами 

визначено: активний розвиток аграрного сектору національних економік, 

застосування інноваційні моделі розвитку національних АПК; інтеграція 

виробників АПК та формування національних і міжнародних кластерів; 

розвиток та лібералізація міжнародної торгівлі продовольчими ресурсами; 

забезпечення стабільності глобальних ринків продовольства; удосконалення 

системи розподілу національного доходу та подолання бідності; підвищення 

якості життя в сільській місцевості.

обґрунтовано підходи до аналізу перспектив вирішення глобальної 

продовольчої проблеми шляхом використання економіко-математичних 

моделей, побудованих за принципом функціонування нейронних мереж, які 

показали що світова економіка знаходиться на переломному етапі щодо 

вирішення глобальної продовольчої проблеми (сс. 413-426).

6. Значущість висновків дисертації для науки та практики, шляхи 

використання результатів дослідження.

Значущими для науки являються: теоретичні розробки дисертанта щодо 

визначення сутності, чинників та форм прояву глобальної продовольчої 

проблеми; застосування концепції асиметричності для її аналізу; 

систематизація впливу процесів глобалізації на розвиток продовольчої
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проблеми; поглиблення наукового обґрунтування сутності імперативів 

стосовно вирішення продовольчої проблеми. Практичне значення мають 

огрунтовані шляхи та механізми вирішення продовольчої проблеми на 

глобальному та національному рівнях.

Отримані в дисертаційній роботі результати, сформульовані висновки і 

надані рекомендації можуть бути використані органами законодавчої та 

виконавчої влади України, а також координаційними органами міжнародних 

урядових і неурядових організацій, з метою удосконалення підходів до 

вирішення продовольчої проблеми на глобальному й національному рівнях 

відповідно до вимог та викликів сучасних світогосподарських процесів, 

органами державної та регіональної влади для обґрунтування напрямів і 

механізмів соціально-економічного розвитку в контексті вирішення 

продовольчої проблеми, менеджментом національних агропромислових 

компаній для формування стратегій зовнішньоекономічної діяльності.

7. Оцінка повноти викладення дослідження в опублікованих роботах.

Сформульовані в дисертації теоретичні положення і практичні 

рекомендації повною мірою відображені у наукових публікаціях. Автором 

опубліковано ЗО наукових праць загальним обсягом 43,48 друк, арк., з них -  

43,48 друк. арк. належить особисто автору, зокрема: одноосібна монографія 

(24,5 друк, арк.), 29 наукових статей (18,98 друк, арк.), з них 11 наукових 

статей -  у наукових фахових виданнях України (7,61 друк, арк.), 11 статей -  у 

зарубіжних виданнях і наукових фахових виданнях України, що входять до 

міжнародних наукометричних баз (8,06 друк, арк.), 7 матеріалів і тез 

доповідей на наукових конференціях (3,31 друк. арк.).

Термін розсилання примірників фахових видань, у яких опубліковані 

праці дисертанта, відповідає вимогам ВАК України.
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8. Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи.

Надаючи у цілому позитивну оцінку підготовленої дисертаційної роботи 

Н.В. Стежко, необхідно звернути увагу на деякі позиції автора, що є 

дискусійними та викликають ряд зауважень:

1. Досліджуючи теоретико-методологічні підходи до аналізу глобальної 

продовольчої проблеми, автор недостатньо висвітлює внесок в її дослідження 

та пошуку шляхів її вирішення вітчизняних науковців, які в останнє 

десятиліття досить активно займаються розробкою даної тематики.

2. Дискусійним є висновок автора, що діяльність ТНК не сприяє 

незалежному розвитку сільського господарства країн, що розвиваються, та 

його орієнтації на якнайшвидше вирішення продовольчої проблеми (с.129). 

Роль ТНК у вирішенні продовольчої проблеми дійсно є суперечливою. В 

дисертації доцільно було би запропонувати механізми зменшення 

негативного та посилення позитивного впливу ТНК на вирішення глобальної 

продовольчої проблеми.

3. Досліджуючи шляхи вирішення продовольчої проблеми на 

національному рівні, доцільно було б визначити організаційно-економічні 

засади моделювання політики держави у сфері виробництва продовольства, а 

саме розробити алгоритм формування продовольчої політики з урахуванням 

внутрішніх і зовнішніх чинників впливу, що визначали б послідовні етапи 

моніторингу та розробки заходів з вдосконалення продовольчого 

забезпечення.

4. Автор відзначає важливу роль у вирішення глобальної продовольчої 

проблеми міжнародних організацій, в найпершу чергу ФАО. Однак її 

діяльність не завжди є ефективною. Бажано було б приділити більше уваги 

обґрунтуванню шляхів удосконалення механізмів діяльності міжнародних 

організацій у сфері вирішення продовольчої проблеми.

5. Україна має значні ресурси для виробництва продовольства, однак 

внаслідок низької ефективності АПК її внесок у вирішення глобальної
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продовольчої проблеми є недостатнім. Розглядаючи фактори забезпечення 

продовольством в Україні, доцільно було б більш детально проаналізувати 

шляхи підвищення її ролі у продовольчому забезпеченні світу.

6. У роботі автор вказує на те, що подальшого удосконалення 

потребують методичні підходи до обчислення індексів продовольчої безпеки, 

як на міжнародному рівні, так і в Україні, однак не надає власні пропозиції 

щодо можливих напрямів їх удосконалення. Більш детальне розкрити 

недоліків відповідних методик та окреслення шляхів їх вирішення становило 

би не лише науковий інтерес, а й мало б високе прикладне значення.

Проте наведені зауваження не зменшують загальної позитивної оцінки 

роботи і отриманих теоретичних і науково-практичних результатів, а лише 

підкреслюють, складність та багатоаспектність досліджуваної проблеми.

9. Загальний висновок щодо рецензованої дисертації.

Дисертація Стежко Надії Володимирівни є цілісним і завершеним 

науковим дослідженням, в якому отримані важливі теоретичні і практичні 

результати, що мають наукову і прикладну цінність. У представленій 

дисертаційній роботі Н.В. Стежко вирішує актуальне завдання поглиблення 

теоретико-методологічних засад та методичних підходів до комплексного 

дослідження глобальної продовольчої проблеми, її асиметричного характеру 

та обґрунтування на цій основі імператив її вирішення на засадах сталого 

розвитку.

За змістом та оформленням робота відповідає вимогам до дисертацій, 

зокрема вона містить висунуті на прилюдний захист наукові положення, 

теоретичні узагальнення, власні розрахунки автора, ґрунтовні висновки і 

практичні рекомендації. Основні наукові результати повно відображені у 

публікаціях автора, зміст автореферату є ідентичним змісту дисертації та 

відображає основні положення роботи.
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Таким чином, за охарактеризованими вище ознаками дисертаційна 

робота Н.В. Стежко на тему «Імперативи вирішення глобальної продовольчої 

проблеми в умовах асиметричності світового розвитку» відповідає вимогам 

до дисертацій і авторефератів пп. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року №567, які висуваються до докторських дисертацій. Автор 

дисертації -  Стежко Н. В. -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і 

міжнародні економічні відносини.

Офіційний опонент:

Академік НАН України, 

доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник 

Інституту економіки і прогнозування 

Національної академії наук України (м.
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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 
доктора економічних наук, професора Пугачова М.І. 

на дисертаційну роботу Стежко Надії Володимирівни на тему 
«Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах 
асиметричності світового розвитку», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове 
господарство і міжнародні економічні відносини у спеціалізовану вчену 

раду Д 26.001.02 Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА її  ЗВ’ЯЗОК З 

НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ

Не зважаючи на науково-технічний прогрес і розвиток світової 

економіки, проблема продовольчого забезпечення населення є пріоритетною 

для міжнародного співтовариства та займає одне з центральних місць у 

внутрішній та зовнішній політиці всіх держав. На сучасному етапі це 

обумовлено значною гостротою світової продовольчої проблеми внаслідок 

динамічного зростання чисельності населення, зменшення 

сільськогосподарських угідь, зниження рівня запасів продовольства до 

історичного мінімуму. В багатьох країнах, що розвиваються, зменшився 

доступ населення до продовольства, особливо для бідних верств. У 

результаті зростання цін на продовольство, значно зросли витрати на імпорт 

продовольства, що обмежує можливості країн з гострою продовольчою 

проблемою щодо її вирішення. Така ситуація породжує цілий ряд 

гуманітарних, соціально-економічних, політичних проблем, передусім у 

сфері людського розвитку і національної безпеки. Такі наслідки характерні у 

більшій мірі для країн з низьким рівнем розвитку, вони проявляються і у 

великих країнах, що розвиваються, таких як Індія і Китай. Розвинені країни 

прикладають значні зусилля щодо продовольчого забезпечення, однак і вони 

мають певні прояви продовольчої проблеми. Не винятком є і Україна, де 

більшість населення має незбалансоване харчування.

Гарантованість і поліпшення забезпеченості населення продовольством
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є важливим соціально-економічним завданням, вирішення якого потребує 

колективних зусиль всіх країн світу. Це свідчить про необхідність 

комплексного дослідження глобальної продовольчої проблеми, її форм 

прояву в умовах сучасного асиметричного розвитку країн світу та пошуку 

ефективних шляхів і механізмів її вирішення. З огляду на вищесказане, тема 

дисертаційної роботи «Імперативи вирішення глобальної продовольчої 

проблеми в умовах асиметричності світового розвитку» є актуальною та 

такою, яка має практичне значення для вирішення важливої соціальної 

проблеми.

Аналіз змісту дисертаційної роботи Надії Володимирівни Стежко, 

викладених теоретичних та методичних положень, аналітичних матеріалів, 

авторських розробок дозволяють зробити висновок, що тема дисертаційної 

роботи, сформульована мета і поставлені завдання дослідження досягнуті, 

результати мають теоретичну новизну та практичну значимість.

Актуальність теми підтверджується зв ’язком дослідження з тематикою 

науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Кіровоградського 

національного технічного університету Міністерства освіти і науки України 

за темами: «Стан продовольчої сфери України і її відповідність критеріям 

безпеки» (номер держреєстрації - 0112Ш02604), «Світовий досвід 

формування ефективної зовнішньоекономічної політики підтримки 

національної продовольчої безпеки» (номер держреєстрації - 0113Ш07567), 

«Організаційно-економічне забезпечення формування і реалізації стратегії 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК» (номер 

держреєстрації - 0112Ш06632), «Світова продовольча безпека і система її 

міжнародного регулювання: досвід для України» (номер держреєстрації - 

0112Ш02603), «Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах 

глобалізації» (номер держреєстрації - 011Ш007654).

2

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ,

ЩО НАВЕДЕНІ В ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові положення, висновки і рекомендації, представлені в 

дисертаційній роботі Стежко Надії Володимирівни, є теоретично 

обґрунтованими і достовірними, вони викладені у відповідності з 

поставленими метою і завданням, предметом і об’єктом дослідження, 

базуються на загальнонаукових положеннях економічної науки, критичному 

осмисленні робіт вітчизняних та зарубіжних вчених з міжнародних 

економічних відносин та глобальних проблем, в тому числі продовольчої 

проблеми, на використанні діалектичного методу наукового пізнання 

закономірностей розвитку світових економічних процесів і явищ. Автором 

використано сучасні загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: 

методи історичного та логічного аналізу, теоретичного узагальнення, 

порівняння, класифікації, системного й комплексного підходу, економіко- 

статистичного та економіко-математичного аналізу й прогнозування, що дало 

змогу виявити і систематизувати форми прояву глобальної продовольчої 

проблеми, визначати підходи й механізми її вирішення. Методологія і методи 

дослідження, які застосовані дисертантом, є адекватними проблемі, що 

вирішується та поставленим завданням.

Дисертаційне дослідження виконано на широкій інформаційній основі 

якою є міжнародні нормативні акти та законодавство України з питань 

продовольчого забезпечення, матеріали Державної служби статистики 

України, статистична інформація міжнародних організацій, наукові праці 

зарубіжних і вітчизняних авторів, матеріали науково-практичних 

конференцій. У дисертації використані законодавчі та нормативно-правові 

акти Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України, офіційні матеріали Державної служби статистики 

України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

Міністерства екології та природних ресурсів України, нормативні акти
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міжнародних організацій, ФАО, ЄС, офіційні матеріали інших міжнародних 

організацій, які стосуються оцінки стану та перспектив вирішення глобальної 

продовольчої проблеми і результати власних досліджень автора.

Знайомство з дисертацією дозволяє зробити висновок, що отримані 

наукові положення, висновки й рекомендації, які автор виносить на захист, 

підтверджені результатами комплексного аналізу наукової літератури, 

оригінальних першоджерел, розробок вітчизняних і закордонних вчених, які 

стосуються оцінки стану та перспектив вирішення глобальної продовольчої 

проблеми. Окремо потрібно підкреслити використання в роботі зарубіжних 

публікацій і аналітичних матеріалів з досліджуваних питань.

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ОДЕРЖАНІ АВТОРОМ,

ТА ЇХ НОВИЗНА

Наукова новизна отриманих в дисертаційної роботі результатів полягає 

в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад дослідження й вирішення 

світової продовольчої проблеми, визначенні імперативів та механізмів її 

вирішення на глобальному й національному рівнях в контексті сталого 

розвитку.

Найбільш істотними результатами дисертаційної роботи Стежко Н.В. 

„Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах 

асиметричності світового розвитку” , які отримані особисто автором і 

заслуговують позитивної оцінки, є:

удосконалення теоретико-методологічних засад дослідження 

глобальної продовольчої проблеми з позицій класичної та марксистської 

політекономії; сучасного інституціоналізму, теорій нерівномірності й 

асиметричного розвитку, концепцій глобалізації та формування світової 

економічної системи, що формує методологічне підгрунття розуміння її 

складної природи (С. 18-21);

застосування теорії асиметричності до аналізу сучасної глобальної 

продовольчої проблеми, обгрунтування її асиметричного характеру, причини
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та форм прояву асиметрії світової продовольчої проблеми, що є новим 

напрямом дослідження цього складного явища (С. 61-78);

обґрунтування різновекторного впливу глобалізації та сучасних 

глобальних проблем на формування, розвиток та вирішення світової 

продовольчої проблеми, що створює методологічне підгрунття 

удосконалення національної та міжнародної політики продовольчого 

забезпечення країн світу в сучасних умовах (С. 117-123);

обґрунтовання ролі ТНК як важливої детермінанти глобальної 

продовольчої проблеми в сучасних умовах. Доведено, що суперечлива 

діяльність ТНК в країнах, що розвиваються, не створює підгрунття для 

вирішення продовольчої проблеми цих країн(С. 125-131);

визначення теоретико-методологічних засад вирішення продовольчої 

проблеми в контексті сталого розвитку на основі взаємопов’язаного 

неконфліктного розвитку АПК, природного середовища та соціальної сфери 

(С. 142-149);

обґрунтування теоретичних засад удосконалення механізму 

міжнародного регулювання продовольчого забезпечення шляхом підвищення 

ефективності діяльності міжнародних організацій та зовнішньоекономічної 

політики національних урядів, розширення інструментарію їх впливу на 

умови продовольчого забезпечення на світовому рівні (С. 356-360);

визначення імперативів розв’язання світової продовольчої проблеми, 

як безумовних вимоги розвитку глобальної системи продовольчого 

забезпечення, які включають пріоритетність розвитку національних АПК на 

інноваційній основі, розвиток міжнародної інтеграції виробників 

продовольства та формування міжнародних кластерів, розвиток та 

лібералізація міжнародної торгівлі продовольчими ресурсами, забезпечення 

стабільності глобальних ринків продовольства, подолання бідності (С. 430- 

434).

До наукових здобутків слід віднести також віднести обґрунтування 

визначення поняття «глобальна продовольча проблема», удосконалення
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понятійного апарату дослідження (розмежування та конкретизація понять 

продовольче забезпечення, продовольча проблема, продовольча небезпека, 

продовольча криза, продовольча безпека), методичні підходи до 

прогнозування виробництва та споживання основних видів продуктів 

харчування та вирішення світової продовольчої проблеми.

Слід також схвалити аналіз розвитку аграрного виробництва в Україні, 

експорту продовольчої продукції та її ролі у вирішенні світової продовольчої 

проблеми, дослідження особливостей національної продовольчої проблеми 

та розробку концептуальних підходів до розробки моделі продовольчої 

безпеки держави в умовах глобалізації.

Наукова обґрунтованість концептуальних положень, теоретичних та 

прикладних розробок дисертаційної роботи підтверджена їх апробацією на 

наукових конференціях, публікаціями результатів дослідження у фахових 

виданнях та їх впровадженням в практичну діяльність органами державної і 

регіональної влади.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РОБОТИ

Рекомендації автора мають практичну значущість, про що свідчить, 

перш за все, їх впровадження й використання. Теоретичні положення 

дисертаційної роботи доведено до рівня конкретних методик і рекомендацій 

щодо удосконалення підходів до вирішення продовольчої проблеми на 

глобальному й національному рівнях відповідно до вимог та викликів 

сучасних світогосподарських процесів. Матеріали дисертаційного 

дослідження використовуються органами державної та регіональної влади 

для обґрунтування напрямів і механізмів соціально-економічного розвитку в 

контексті вирішення продовольчої проблеми, менеджментом національних 

агропромислових компаній для формування стратегій зовнішньоекономічної
?

ДІЯЛЬНОСТІ.

Практичне значення роботи підтверджується також тим, що вона була 

підготовлено в рамках виконання низки науково-дослідної роботи кафедри
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міжнародної економіки Кіровоградського національного технічного 

університету Міністерства освіти і науки України в рамках яких розроблено 

рекомендації щодо формування ефективної зовнішньоекономічної політики 

підтримки національної продовольчої безпеки, удосконалення механізму 

співробітництва України з міжнародними організаціями у сфері забезпечення 

продовольчої безпеки.

Основні положення дисертації були реалізовані й знайшли 

застосування в діяльності в діяльності Міністерства аграрної політики та 

продовольства; Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки»; Департаменту економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської 

обласної державної адміністрації; Департаменту агропромислового розвитку 

Кіровоградської обласної державної адміністрації; Кіровоградської 

регіональної торгово-промислової палати; Кіровоградської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук 

України; ТОВ «УкрАгроКом».

Результати дисертаційного дослідження теоретичного й прикладного 

характеру використовуються у навчальному процесі Кіровоградського 

національного технічного університету при розробці методичного 

забезпечення і викладанні ряду дисциплін.

ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

В ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ І АВТОРЕФЕРАТІ

Результати дослідження оприлюднено у низці публікацій у вітчизняних 

та зарубіжних виданнях. За темою дисертації опубліковано 31 наукову працю 

загальним обсягом 43,88 друк, арк., з яких 43,68 друк. арк. належить 

особисто автору, зокрема: одноосібна монографія (24,5 друк, арк.), 1 

навчальний посібник у співавторстві (особисто автору належить 20 друк, 

арк.), 29 наукових статей (18,98 друк, арк.), з них 11 наукових статей -  у 

наукових фахових виданнях України (7,61 друк, арк.), 11 статей -  у 

зарубіжних виданнях і наукових фахових виданнях України, що входять до
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міжнародних наукометричних баз (8,06 друк, арк.), 7 матеріалів і тез 

доповідей на наукових конференціях (3,31 друк. арк.).

Усі публікації вичерпно відображають основні результати дослідження, 

які винесено на захист. Внесок автора у роботи, опубліковані у співавторстві, 

належним чином конкретизовано в авторефераті у переліку праць, 

опублікованих за темою дисертації. На захист виносяться виключно особисті 

розробки Стежко Н.В. Авторські публікації та автореферат повною мірою 

відображають результати дисертаційного дослідження.

Зміст дисертації в авторефераті, який підготовлено відповідно до 

чинних вимог ДАК України, розкрито ідентично і повно. Він відповідає 

основним положенням дисертації, відображає структуру і логіку викладення 

матеріалу.

ЗМІСТ ТА ЗАВЕРШЕНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ, СТИЛЬ 

ВИКЛАДЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертація Стежко Н.В. являє собою завершене наукове дослідження, 

результати якого в сукупності вирішують важливу науково-практичну задачу 

розробка теоретико-методологічних засад та методичних підходів до 

комплексного дослідження глобальної продовольчої проблеми, її 

асиметричного характеру та обґрунтування на цій основі імператив її 

вирішення на засадах сталого розвитку.

Матеріал дисертаційної роботи Надії Володимирівни Стежко 

викладено логічно, грамотно і послідовно, структура дисертаційної роботи є 

продуманою. Вона містить п’ять розділів, в яких визначається сутність 

глобальної продовольчої проблеми, вплив процесів глобалізації на її 

динаміку, обґрунтовується необхідність її вирішення на засадах сталого 

розвитку, досліджуються регіональні підходи до її вирішення, аналізується 

роль України у вирішенні продовольчої проблеми, обґрунтовуються 

імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми.

8
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Викладання матеріалу у дисертації ведеться послідовно та 

обґрунтовано. Дослідження має концептуальний, аналітичний та прикладний 

аспекти. Головна ідея роботи простежується як на етапі теоретичного 

узагальнення, так і на етапі розробки відповідних рекомендацій стосовно її 

впровадження. Висновки є обґрунтованими, вони випливають із проведеного 

дослідження та отриманих результатів.

Дисертацію написано науковим стилем, літературною мовою, 

відповідно до поставлених вимог щодо дисертаційних робіт на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук. Перелік результатів 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук не містить результатів кандидатської дисертації.

ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ЗМІСТУ

ДИСЕРТАЦІЇ

Позитивно оцінуючи отримані здобувачем результати дослідження, їх 

наукову новизну, практичну значущість, необхідно відзначити дискусійні 

положення дисертації, окремі недоліки і зауваження.

1. У роботі аналізується досвід СС (С. 205-221), США (С. 221-236) 

та Китаю (С. 236-251) у вирішенні продовольчої проблеми . Однак, доцільно 

було приділити увагу дослідженню джерел формування продовольчих 

ресурсів «нових агропродовольчих» країн ( Марокко, Бразилія, Еквадор, 

Аргентина, Малайзія, ПАР, Чилі, Таїланд), яке має більше значення для 

країн, що розвиваються.

2. Надання продовольчої допомоги країнам з гострою 

продовольчою проблемою має неоднозначні наслідки. В дисертації доцільно 

було відзначити дискусійний характер такого механізму вирішення 

продовольчої проблеми та висловити позицію автора з цього питання.

3. Вірним є висновки автора щодо асиметрії платоспроможності 

населення (С. 65-66) та застійної бідності (С. 133-134), одним із імперативів 

вирішення глобальної продовольчої проблеми є подолання бідності (С. 373-
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374, 429-433. В той же час шляхи та механізми подолання бідності в країнах, 

що розвиваються, не визначені, а без цього важко досягти реальних 

результатів у вирішенні продовольчої проблеми.

4. Аналізуючи розвиток сільського господарства України (С. 255- 

276), автор підкреслює значний її потенціал щодо виробництва 

продовольства. Однак недостатньо висвітлено механізми адаптації 

українського АПК до завдань вирішення глобальної продовольчої проблеми.

5. Досліджуючи світову продовольчу проблему доцільно було б 

ширше розглянути методичні підходи до процесу моделювання факторів 

формування продовольчої безпеки в умовах глобалізаційних викликів, 

шляхом визначення індексів енергетичної та вартісної достатності і 

доступності продовольства.

6. Достатньо виваженим є аналіз споживання в Україні продуктів 

харчування та доходів населення (С. 277-288). Проте його логічним 

завершенням мав бути прогноз бідності в країні. Такий прогноз прикрасив би 

дисертаційну роботу.

7. У дисертації не приділено уваги оцінці пропозицій Президії 

Академії аграрних наук України щодо створення в нашій державі світового 

продовольчого резерву ООН, як важливого інструменту подолання світової 

продовольчої проблеми.

Разом з тим доцільно підкреслити, що вказані зауваження не 

зменшують загальної позитивної оцінки дисертації. Вони свідчать, головним 

чином, про надзвичайну складність вирішення глобальної продовольчої 

проблеми.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Актуальність теми дисертаційної роботи, наукова новизна отриманих 

результатів, її теоретичне і практичне значення, вагомість внеску у 

вітчизняну економічну теорію та практику вирішення світової продовольчої

10
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проблеми не підлягає сумніву. Основні результати знайшли відображення у 

відкритому друку та викладені на конференціях.

Дисертаційна робота Стежко Надії Володимирівни «Імперативи 

вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах асиметричності 

світового розвитку» є самостійною завершеною науковою працею, яка 

відповідає спеціальності 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні 

економічні відносини. За науковою новизною, теоретичною цінністю, 

практичною значимістю отриманих результатів дисертаційна робота 

відповідає пп. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567, які 

висуваються до докторських дисертацій. Автор дисертаційної роботи, Стежко 

Надія Володимирівна, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

економічних наук.

Офіційний опонент:
доктор економічних наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи 
Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки» (м. Київ)
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Стежко Надії Володимирівни
«Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах 

асиметричності світового розвитку», 
представлену на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство 
і міжнародні економічні відносин

Актуальність теми дисертаційного дослідження

Глобальний економічний розвиток на початку XXI ст. характеризується 

етапним завершенням фундаментальних трансформаційних процесів у світовому 

господарстві, які консолідують структурні підсистеми й елементи міжнародної 

економічної системи, а також надають їй внутрішньої цілісності і єдності на 

основі поглиблення інтернаціоналізації виробництва та обміну, зростання рівнів 

транснаціоналізації та інтеграції національних економік, модернізації 

технологічного базису сучасної ринкової системи, утвердження універсальних 

стандартів життєдіяльності та формування інститутів глобального менеджменту. 

Разом з тим, перехід людства до глобальної стадії розвитку не є гомогенним та 

всеосяжним процесом. Він супроводжується наростанням асиметричності та 

фрагментарності світового господарства, появою нових економічних 

суперечностей між його суб’єктами, а також суттєвим загостренням глобальних 

проблем людства, котрі для свого розв’язання потребують об’єднання і 

консолідації зусиль усіх країн світу.

Світовий досвід засвідчує, що однією з найгостріших глобальних проблем, є 

нині продовольча проблема, що виникає по лінії природа -  суспільство і найбільш 

тісно пов’язана з життєдіяльністю людей у їх взаємодії з навколишнім 

середовищем. У зв’язку з цим, актуального значення набувають питання, 

пов’язані з дослідженням характеру та закономірностей сучасного 

світогосподарського розвитку в умовах глобальних трансформацій, а також 

розробкою теоретико-методологічних підходів й науково-методичних

_ Відділ діловодства та архіву
І Київського національного університету
І І Й Ш І 8Ш І_Ш евченкв  
тЯттю..... ....—-І-*-
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рекомендацій щодо вирішення глобальної продовольчої проблеми. Саме це і 

обумовило вибір теми, мету та завдання дисертаційної роботи Н. В. Стежко, а 

також надає її дослідженню важливого наукового і практичного значення.

Тематика дисертаційної роботи пов’язана з науково-дослідними темами 

кафедри міжнародної економіки Кіровоградського національного технічного 

університету «Стан продовольчої сфери України і її відповідність критеріям 

безпеки» (номер державної реєстрації 0112U002604); «Світовий досвід 

формування ефективної зовнішньоекономічної політики підтримки національної 

продовольчої безпеки» (номер державної реєстрації 0113U007567); 

«Організаційно-економічне забезпечення формування і реалізації стратегії 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК» (номер державної 

реєстрації 0112U006632); «Світова продовольча безпека і система її міжнародного 

регулювання: досвід для України» (номер державної реєстрації 0112U002603) та 

«Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах глобалізації» (номер 

державної реєстрації Oil 1U007654).

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Аналіз змісту і структури дисертаційної роботи Н. В. Стежко дає підстави 

стверджувати, що у ній чітко сформульовано актуальність теми, мету і завдання 

дослідження, обумовлені об’єктом і предметом аналізу, сукупністю методів і 

прийомів наукового пошуку; а також обґрунтовано наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів. Володіння здобувачкою методами наукового 

дослідження та її високі аналітичні компетенції дозволили їй вирішити ряд 

теоретичних та практичних завдань щодо розробки методологічного забезпечення 

продовольчої проблеми та концепції формування імперативів її вирішення в 

умовах глобальної економічної взаємозалежності.

Методологічну основу дисертаційного дослідження складає принцип єдності 

теорії і практики, прогнозування розвитку економічних процесів на основі методу 

наукової абстракції. Автор широко використовує монографічні праці вітчизняних

2
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та зарубіжних економістів з проблематики глобального економічного розвитку та 

його асиметрій, глобальної продовольчої проблеми та механізмів її вирішення, 

характеру взаємодії країн та регіонів у процесі вирішення глобальної 

продовольчої проблеми. У дисертації узагальнено значний масив статистичної 

інформації Державної служби статистики України, ЄС, а також міжнародних 

організацій та дослідних агенцій (Групи Світового банку, ООН, ФАО, СОТ, 

ЮНКТАД, Римського клубу, Всесвітнього економічного форуму та ін.).

Обґрунтованість та достовірність основних наукових положень, висновків та 

рекомендацій дисертаційної роботи підтверджуються використанням широкого 

спектра загальнонаукових та спеціальних методів наукового дослідження, а саме: 

діалектичного та історико-логічного; методу системного аналізу економічних 

процесів та явищ; аналізу та синтезу; кількісного та якісного аналізу; 

статистичного, порівняльного, факторного та структурного аналізу; економіко- 

математичного моделювання та прогнозування.

Наукова новизна дисертаційного дослідження

Дисертаційна робота містить ряд елементів наукової новизни та 

характеризується оригінальним авторським підходом до реалізації завдань 

дослідження. Сформулювавши в якості мети роботи «розробку теоретико- 

методологічних засад та методичних підходів до комплексного дослідження 

глобальної продовольчої проблеми, її асиметричного характеру та обґрунтування 

на цій основі імперативів її вирішення на засадах сталого розвитку (с. 6), 

дисертантка визначила об’єктом дослідження «економічну природу та асиметрію 

глобальної продовольчої проблеми в сучасних умовах», а його предметом -  

«теоретико-методологічні і прикладні проблеми продовольчого забезпечення на 

глобальному та національному рівнях» (с. 8).

Найбільш суттєвими науковими результатами, які свідчать про особистий 

внесок автора у розробку даної проблеми та характеризують наукову новизну 

дисертаційної роботи, є наступні:

З
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- формулювання автором нового концептуального підходу у дослідженні 

глобальної продовольчої проблеми через: діалектику асиметричності світового 

розвитку; розкриття її сутності, економічної природи (с. 17-55), причин 

виникнення і ключових форм прояву (с. 57-77); оцінку її впливу на траєкторію 

світогосподарського розвитку; визначення механізму взаємозв’язку продовольчої 

проблеми та продовольчої безпеки (с. 78-105); а також ідентифікацію імперативів 

розв’язання глобальної продовольчої проблеми з обґрунтуванням механізмів 

розвитку глобальної системи продовольчого забезпечення (розвиток аграрного 

сектору національних економік та їх технологічна модернізація; розбудова 

національних і міжнародних агропромислово-продовольчих кластерів; розвиток і 

лібералізація міжнародної торгівлі продовольчими ресурсами; удосконалення 

системи розподілу національного доходу та подолання бідності та ін.) (с. 336- 

437);

- удосконалення теоретико-методологічних засад дослідження глобальної 

продовольчої проблеми на основі, з одного боку, її взаємозв’язку з іншими 

глобальними проблемами (демографічною, екологічною, економічною, 

інституціональною) та використанням інструментарію глобальних індексів 

міжнародних організацій, що доводять їх тісний взаємозв’язок (с. 150-160); а з 

другого -  синергійного поєднання традиційних підходів економічної теорії 

(ресурсного підходу класичної політекономії, марксистської політекономії, 

інституціоналізму, теорій асиметричного розвитку та глобалізації) та парадигми 

сталого розвитку (с. 17-40). Доведено, що у контексті пріоритетності сталого 

розвитку системне розв’язання глобальної продовольчої проблеми лежить у 

площині переведення глобальної системи АПК на інноваційну основу; 

модернізації соціальної системи на засадах відповідальності та забезпечення 

реалізації права людини в усіх країнах світу на достатнє харчування, створення 

економічних та соціальних можливостей доступу до необхідних продуктів 

харчування; формування життєздатної та самовідтворювальної глобальної 

екосистеми (с. 123-149). Саме це, на думку автора, здатне забезпечити збереження 

сільгоспугідь, рослинного й тваринного світу, природних ресурсів світового
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океану; поглибити і диверсифікувати міжнародне співробітництво у сфері 

розв’язання взаємопов’язаних глобальних проблем -  економічної, екологічної, 

енергетичної, демографічної та соціальної;

- обґрунтування основних детермінант глобальної продовольчої проблеми у 

сучасних умовах світогосподарського розвитку: науково-технічний прогрес; 

транснаціоналізація і монополізація світової економіки; загострення глобальних 

політичних, соціально-економічних та екологічних проблем та ін. (с. 123-149). 

Доведено суперечливий вплив діяльності ТНК на розвиток аграрного сектору 

країн, що розвиваються, який виявляється, з одного боку, у певній технологічній 

модернізації їх АПК та підвищенні його продуктивності, а з другого -  у 

гальмуванні процесів розбудови виробничого потенціалу їх агропромислових 

секторів, здатного повною мірою задовольнити потреби цих країн у продовольстві 

(с. 126-131);

- обґрунтування контрадикторного впливу глобалізаційних процесів на 

розв’язання глобальної продовольчої проблеми, що виявляється, з одного боку, у 

чимраз більшому залученні до сільськогосподарського виробництва світових 

земельних ресурсів, зростанні рівня інтенсифікації світового 

сільськогосподарського виробництва, розширенні використання 

високотехнологічних систем землеробства, виведенні та запровадженні у 

виробництво нових високоврожайних сортів рослин, а з другого -  у витісненні з 

агропромислового обороту традиційних сортів і систем землеробства, підриві 

генетичної бази його розвитку, посиленні непропорційного співвідношення у 

використанні орних земель при вирощуванні окремих груп культур, скороченні 

площі засівання зернових культур як основи продовольчого забезпечення за 

одночасного розширення площі засівання технічних культур (с. 117-123). 

Обґрунтовано, що сучасні глобальні стратегії розв’язання світової продовольчої 

проблеми мають передбачати створення сприятливих умов для розвитку 

транспортної інфраструктури та морозильної техніки; формування міжнародних 

організацій і фондів, які реалізовуватимуть глобальну продовольчу політику;
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збільшення можливостей надання міжнародної допомоги країнам, які найбільше 

страждають від продовольчої проблеми;

- авторське визначення категорії «глобальна продовольча проблема», зміст 

якої полягає у недостатньому рівні продовольчого забезпечення населення світу 

під впливом часової і просторової асиметричності світогосподарського розвитку, 

нерівноправності економічних відносин та недосконалості інституційного 

забезпечення світової економічної системи щодо виробництва, розподілу та 

споживання продовольчих ресурсів (с. 32). На цій основі суттєво розвинуто 

категоріальний апарат дослідження глобальної продовольчої проблеми через 

ідентифікацію змісту та розмежування понять «продовольче забезпечення», 

«продовольча криза», «продовольча безпека» та «продовольча небезпека» (с. 41- 

56).

- розвиток методичних підходів до аналізу перспектив розв’язання глобальної 

продовольчої проблеми на основі використання економіко-математичних 

моделей, побудованих за принципом функціонування нейронних мереж. На їх 

основі доведено, що сучасна світова економіка перебуває на переломному етапі 

розв’язання глобальної продовольчої проблеми, за якого при стабілізації 

відносного показника -  частка голодуючого населення планети (на рівні 12-13%) 

у найближчій перспективі спостерігатиметься суттєве збільшення кількості 

світового населення людей з довготривалим добовим раціоном харчування на 

рівні менше 1700 калорій (с. 400-426). Обґрунтовано необхідність реалізації більш 

активної політики щодо розв’язання глобальної продовольчої проблеми у 

напрямку підвищення ефективності діяльності міжнародних організацій, 

національних урядів, розширення інструментарію їх впливу на умови 

продовольчого забезпечення, формування інституційного підґрунтя для 

об’єднання зусиль усіх суб’єктів у вирішенні продовольчої проблеми та 

досягненні продовольчої безпеки на глобальному рівні (с. 427-437);

- ідентифікація та комплексний аналіз ключових проблем сучасного 

продовольчого забезпечення України (нестабільність темпів зростання 

виробництва продукції рослинництва; скорочення поголів’я худоби, значна
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залежність формування загальнонаціональних ресурсів продовольства від 

виробництва домогосподарств, їх низька технологічна спроможність та 

продуктивність, значні диференціації у рівнях продуктивності й ефективності 

вітчизняної рослинницького і тваринницької галузей, занепад тваринництва, 

низький технологічний рівень вітчизняного сільського господарства; значна 

регіональна асиметрія у виробництві сільгосппродукції та ін. (с. 255-270). На цій 

основі обґрунтовано ключові напрями формування ефективної 

зовнішньоекономічної політики України щодо забезпечення національної 

продовольчої безпеки, які стосуються насамперед оптимізації імпорту 

продовольства та активізації експорту, використання диверсифікованого 

інструментарію просування товарів на зовнішні ринки (стимулювання збуту, 

паблісіті, розвиток зв’язків з громадськістю, реклама, інформаційна підтримка, 

покращення доступу національних виробників на зовнішні ринки, фінансова 

підтримка та ін.), вдале застосування яких може забезпечити надходження 

додаткових обсягів фінансових ресурсів для розвитку вітчизняного АПК (с. 3029- 

318).

Наукове та практичне значення одержаних результатів

Наукове та практичне значення сформульованих автором у дисертації 

теоретичних положень, висновків і рекомендацій полягає у тому, що вони можуть 

слугувати методологічною базою для розробки ефективних механізмів вирішення 

продовольчої проблеми на національному та загальносвітовому рівнях в умовах 

глобальних економічних асиметрій.

Одержані результати знайшли своє впровадження на загальнодержавному, 

регіональному та мікрорівнях, про що свідчать довідки про впровадження 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (довідка про 

впровадження №37-18-4-15/3280 від 10.03.2015 p.); Національного наукового 

центру «Інститут Аграрної економіки» (довідка про впровадження №10/109-1 від 

03.03.2015 p.); Департаменту економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської 

обласної державної адміністрації (довідка про впровадження №112/89-01 від
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12.03.2014 p.); Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської 

обласної державної адміністрації (довідка про впровадження №83/79-01 від

08.04.2014 p.); Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати (довідка 

про впровадження №1101-3/107 від 25.04.2014 p.); Кіровоградської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук 

України (довідка про впровадження №11 від 18.05.2014 p.); ТОВ «УкрАгроКом» 

(довідка про впровадження №2 від 04.06.2014 p.). Матеріали і результати 

дисертаційного дослідження використовуються також у навчальному процесі 

Кіровоградського національного технічного університету під час викладання 

навчальних дисциплін «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», 

«Світовий ринок товарів, ресурсів та послуг», «Митна справа» та «Економіка 

зарубіжних країн» (довідка про впровадження №45-15/41-21/377 від

10.09.2014 р.).

Повнота викладу основних результатів 

дисертації в опублікованих працях

Результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на 

7 міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях та 

відображені у 30 наукових працях, з яких 1 -  одноосібна монографія; 29 наукових 

статей, з них 1 1 - у  наукових фахових виданнях України, 1 1 - у  зарубіжних 

виданнях і наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних; 7 тез наукових доповідей. Загальний обсяг 

опублікованого матеріалу, що належить особисто дисертанту, становить 43,48 д.а.

Автореферат за своїм змістом відповідає змісту дисертаційної роботи.

Дискусійні положення та недоліки дисертаційного дослідження:

Дисертаційна робота Н. В. Стежко містить деякі дискусійні положення, 

недостатнє опрацювання яких дозволяє зробити наступні критичні зауваження.

1. Заслуговує схвальної оцінки ґрунтовність теоретичних положень та 

висновків дисертації в частині ідентифікації економічного змісту глобальної
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продовольчої проблеми та розкриття форм її прояву. Однак, у роботі недостатньо 

уваги приділено питанню щодо оцінки масштабів та характеру продовольчої 

проблеми для країн з різним рівнем соціально-економічного розвитку, що 

випливають з кількісних та якісних критеріїв національного продовольчого 

забезпечення. Крім того, незважаючи на системне викладення авторкою ключових 

глобальних чинників загострення глобальної продовольчої проблеми, не всі вони 

отримали у дисертації достатню інтерпретацію, як і неповною мірою розкритим 

залишився механізм їхнього впливу.

2. У дисертації недостатньо уваги приділено питанню щодо інноваційно- 

технологічного та транснаціоналізаційного механізмів розв’язання глобальної 

продовольчої безпеки. Так, протягом останніх десятиліть стратегії глобальної 

експансії біотехнологічних компаній дедалі більшою мірою орієнтовані на 

реалізацію великомасштабних інноваційних програм у сфері розробки ГМО, 

нових видів агропромислової продукції, отримання доступу до науково- 

технологічних інновацій в аграрній сфері, використання генно-модифікованих 

рослин у виробництві цінних фармацевтичних матеріалів (біофармінг) та ін. 

Виходячи з цього, у контексті забезпечення глобальної продовольчої проблеми 

більш глибокої розробки у роботі потребує питання щодо державного 

регулювання у сфері збереження біологічного різноманіття, фітосанітарного 

моніторингу посівів ГМ-культур, оцінки пестицидного пресингу на їх посівах та 

ін.

3. Позитивно в цілому оцінюючи дослідження авторкою закономірностей та 

тенденцій виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в Україні 

(розділ 4.1) та стратегічних пріоритетів забезпечення національної продовольчої 

безпеки (розділ 4.5), слід відзначити недостатню її увагу до обґрунтування 

механізмів нарощування продовольчого потенціалу нашої держави. Зокрема, 

дисертація не містить чітких рекомендацій щодо підвищення ролі України у 

світовому продовольчому забезпеченні та її експортних потужностей з 

урахуванням досвіду провідних країн світу, детально проаналізованому у розділі 

З роботи «Регіональні виміри подолання глобальної продовольчої проблеми».
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4. У дисертаційній роботі не знайшло достатнього відображення 

дослідження таких регуляторних інструментів впливу держави на діяльність 

національних агропромислових комплексів, як кредитне та податкове 

регулювання; антимонопольна політика; стимулювання науково-технічного 

прогресу в аграрній сфері та соціальна підтримка сільгоспвиробників. Крім того, 

дисертанткою не наводяться докази щодо наявності кореляції між обсягами і 

структурою продовольчого експорту України та показниками її міжнародної 

конкурентоспроможності на глобальному ринку агропромислової продукції.

5. Одним з актуальних питань розв’язання ключових суперечностей та 

асиметрій глобального економічного розвитку є формування ефективної 

інституційної системи вирішення глобальної продовольчої проблеми. У розділі 

5.1 «Міжнародне регулювання глобальної продовольчої проблеми та напрями 

його удосконалення» авторка доволі ґрунтовано проаналізувала діяльність 

ключових міжнародних організацій у сфері глобального продовольчого 

менеджменту. Разом з тим, недостатньо аргументованою є її позиція щодо 

напрямів організаційно-функціональної реорганізації цих інститутів, насамперед 

у частині більш чіткого визначення меж суто національного, регіонального та 

глобального регуляторних рівнів.

Однак, висловлені зауваження носять дискусійний характер і не впливають 

на загальну позитивну оцінку роботи.

Загальна оцінка дисертаційної роботи 

та її відповідність встановленим вимогам

Дисертаційна робота Н. В. Стежко є завершеним, комплексним, самостійним 

науковим дослідженням, виконана на високому теоретичному рівні, має вагоме 

теоретичне та практичне значення для розробки ефективних механізмів 

вирішення продовольчої безпеки на національному і глобальному рівнях. Її 

актуальність та новизна, ступінь обґрунтованості концептуальних положень, 

висновків та науково-методичних розробок свідчать про високу професійну 

кваліфікацію і наукову зрілість дисертантки. Опубліковані авторкою праці та 

автореферат повною мірою відображають основні положення дисертації.
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За формальними та якісними ознаками, рівнем і новизною дослідження 

дисертаційна робота «Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в 

умовах асиметричності світового розвитку» відповідає вимогам пп. 9, 10, 12 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. №567, а її авторка -  Стежко Надія Володимирівна -  

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Офіційний опонент:

Професор кафедри міжнародної економіки 
ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Ге 
Міністерства освіти і науки
доктор економічних наук, nf

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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