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Актуальність теми дисертаційного дослідження та її зв'язок з 
державними і галузевими науковими програмами, планами, темами 

Зовнішньоекономічна діяльність аграрного сектора стрімко 

розвивається, нарощуючи обсяги та розширюючи асортимент 

агропродовольчої продукції. На світовому ринку підприємства агробізнесу 

впевнено утримують вагомий експортний сегмент, забезпечуючи потреби в 

основних видах продукції з відповідними стандартами безпечності та якості. 

Вітчизняна аграрна продукція формує основну частину зовнішньої торгівлі. 

Зокрема, у загальному обсязі українського експорту питома вага 

сільськогосподарської продукції та продовольства (група 1-24 УКТЗЕД) 

становить близько 40%. Якщо порівняти період початку 2000-х років з 

2018 р., то у вартісному виразі експорт агропроолдовольчої продукції зріс у 

10 разів, з 1,8 млрд дол. США у 2001 р. до 8,6 млрддол. . США у 2018 р., або 

з 11,8% до 39,3%о. Примітно, що зовнішньоторговельне сальдо протягом 

багатьох років залишається позитивним, в той час як загальна вартість всіх 

імпортованих товарів, у переважній більшості періодів, перевищувала обсяги 

їх експорту. Спостерігається також і помітне розширення географії поставок 

аграрної продукції: практично українська агропродовольча продукція, тією 

чи іншою мірою, представлене на всіх континентах планети. 

Проте, основними поціновувачами продуктів з України є країни Свропи 

та Азії. При цьому, загальні обсяги експорту товарів з України за вказаний 

період зросли лише у 2,9 рази: з 16,3 млрд. дол. США до 47,3 млрд. дол.. 

США. Частка української агропродукції у загальному ВВП України 



становить 17%, з яких 12-13% - сировина та 4% забезпечує перероблена 

продукція. 

Слід зазначити і про деякі аспекти скорочення експортних поставок \ 

2018 р. у порівнянні з попереднім, зокрема такої продукції, як тієї ж сої. 

пшениці, ячменю, соняшникової олії, що суттєво не вплинуло на зменшення 

валютних надходжень внаслідок сприятливої цінової кон'юнктури. Але, тим 

не менше, у ТОГІ-3 експортних продукти входять зернові культури (36.2%), 

рослинні олії (25,1%), насіння олійних культур (11,3%). При цьому ТОГІ-5 

ікраїн-імпортерів вітчизняної продукції виступають: країни Азії (42,6%), ЄС 

(32.4%), африканські країни (14,2%), СНД (7,6%), США (0,4%). 

Незважаючи на, в цілому, зазначені позитивні тенденції щодо 

здійснення експортно-імпортних операцій, в структурі експорту продовжує 

переважати традиційно сировинна спрямованість за рахунок вивозу 

зернових, сої, ріпаку та ін. олійних культур. Загальновідомим залишається 

факт, та водночас, проблемою, нерівномірного доступу на зовнішні ринки 

підприємств різних організаційних форм. Якщо великі підприємства 

впевнено підтягується до умов ринку, то малий і середній агробізнес явно не 

дотягується до умов, які створюються для великомасштабних підприємств 

(агрохолдингів), приватні і більшість фермерських господарств, особистих 

селянських господарств не забезпечені необхідними інституційними, 

нормативно-правовими, організаційно-технічними та соціальними умовами 

підтримки у якості експортерів продукції. Оскільки 6,3 млн га землі 

обробляється агрохолдиигами, їм і належить основна роль у формуванні 

спеціалізації зовнішньоекономічної діяльності. 

Іншою иемалозиачущою проблемою залишається обмеженість доступу 

та малий обсяг квот в контексті Угоди про ГІВЗВТ між Україною та ЄС. Із 

загальної кількості сільськогосподарських підприємств, частка малих та 

середніх низька та не визначається у загальнодоступних статистичних даних. 

Постає питання - чи взагалі ці підприємства офіційно беруть участь у 

зовнішньоекономічній діяльності як суб'єкти експорту. Адже проблема 



адаптації таких підприємств до відповідних міжнародних і європейських 

норм (НАССР тощо) відбувається повільними темпами, хоча норми стають 

однаковими і для зовнішнього і для внутрішнього ринку. 

Наявність такого роду проблем та їх дискутивність зумовлюють 

актуальність і своєчасність даної тематики дослідження й підкреслюють її 

значущість для розвитку вітчизняної науки і аграрного сектору економіки 

України. 

Актуальність, теоретична та практична значущість дисертаційної роботи 

С.І. Ціолковської обумовлюється також і тим, що вона орієнтована на 

адаптацію сільськогосподарських підприємств до нових вимог, норм та 

принципів формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності 

а гро гал у зево го с п ря му ван н я. 

Дисертаційне дослідження узгоджено з науковими тематиками 

економічного факультету ЛНАУ (номер ДР 011Ш001252 та 01160003176), 

сгор. 12. В їх межах автором досліджено сутність агробізнесу, виявлено 

ключові проблем й пріоритети виходу сільськогосподарських підприємств на 

зовнішні ринки. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 
і рекомендації, їх достовірність і новизна 

Дисертаційне дослідження як теоретично-прикладний і методичний 

доробок у частині розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

аграрного бізнесу є особисто виконаною науковою працею, в якій викладено 

власний авторський підхід до процесів регулювання експортно-імпортних 

відносин між підприємствами та вимогами міжнародного ринку у контексті 

стратегічних орієнтирів національної аграрної політики. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації Ціолковської С.І. є достатньо обгрунтованими і достовірними, 

оскільки вони базуються па досягненнях економічної науки в галузі теорії та 

практики аграрної політики, основних інституціональних засадах 



зовнішньоекономічної політики. Результати дослідження автора охоплюють 

достатньо широку інформаційну базу статистичних аналізів, на;- :сс :-. 

узагальнень, усвідомлень наукових здобутків вітчизняних : зар> 

вчених з проблем виходу сільськогосподарських підприємств на зовнішн 

ринок. 

Обгрунтованість і достовірність результатів дисертаційного дослідження 

будувалася на системному підході, в основу якого було 

загальнонаукові та спеціальні методи економічних дослідже::^. що ; 

сукупності забезпечило автору можливість формування стратегі 

пріоритетів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу. 

Наукова новизна дисертації полягає у теоретико-методичних та науково-

прикладних положеннях забезпечення процесу зовнішньоекономічної 

діяльності в агробізнесі, суб'єктами якого виступають сільськогосподарські 

підприємства. Дисертаційне дослідження відрізняється від інших з даної 

проблеми тим, що в ньому автором на основі використання проектно-

аналітичних процедур було здійснено моделювання стратегічних 

перспективних сценаріїв розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу. Дана стратегія „націлена на мобілізацію ресурсного 

потенціалу та отримання економічного ефекту для аграрного сектору 

економіки (сс. 141-159). 

Слід відмітити, що новизна дисертації охоплює ряд основних питань, 

пов'язаних із концептуальними засадами розвитку зовнішньоекономічних 

відносин, діяльності та перспектив суб'єктів агробізнесу. Зокрема, автором 

вперше запропоновано послідовність формування стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу з виокремленням 

послідовних кроків аналітичного, проектно-агіробаційного й 

імплементаційного етапів і маркетингового, виробничо-господарського та 

регламентаційного блоків (сс. 154-159), виділено функціональні рівні 

агробізнесу (сс. 30-32), сформовано систему функцій бюджетування 



підприємств агробізнесу для забезпечення ефективної господарської 

діяльності з урахуванням впливу міжнародного середовища (п. 3.2, сс.. 159-

173). розроблено методику аналізу ефективності господарювання 

сільськогосподарських підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність на рівні регіону (сс.. 1 1 1-137), рекомендовано наукові підходи до 

налагодження взаємодії органів влади та підприємств агробізнесу у 

формуванні політики зовнішньоекономічної діяльності на основі обопільного 

зворотного зв'язку в процесі реалізації правил міжнародної торгівлі та 

контролю за їхнім дотриманням (сс. 179-197), методологічно розвинені 

сутнісні положення агробізнесу як системи зв'язків підприємств споживчого 

ланцюга сільськогосподарської продукції, згідно з якими структуру 

агробізнесу формують (с.с. 23-31), теоретично обґрунтовано засади 

національної аграрної політики стосовно регулювання діяльності 

підприємств агробізнесу на міжнародному ринку (Розділ 3, сс.. 141-200), 

набули подальшого розвитку теоретико-прикладні засади розвитку 

взаємовигідних контрактних відносин між підприємствами агробізнесу 

горизонтального та вертикального спрямування (сс. 45-62). Запропоновані на 

основі наукових методів досліджень, методико-методологічних підходів та 

узагальнення практичного досвіду, авторські пропозиції надають можливість 

для оптимістичного прогнозу розвитку зовнішньоекономічної діяльності, 

залучення інвестицій, «підтягування» до цих процесів малих суб'єктів 

господарювання, формування раціональної структури організації агробізнесу, 

яка збільшить ринкову капіталізацію і кількість майбутніх партнерів-

коптрагентів. 

Значущість дослідження для науки і практики та рекомендації щодо 
використання його результатів 

Виконане автором наукове дослідження є безумовним внеском в розвиток 

аграрної економічної науки в частині розвитку і удосконалення такого 

важливого сегменту, як зовнішньоекономічна діяльність. Вагомим науковим 



внеском є комплексний аналіз й висвітлення основних проблем, які є 

гальмівним чинником зовнішньоекономічних перспектив підприємств 

агробізнесу. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

його результатів (висновків та пропозицій) при розробці конкретних заходів 

зовнішньоекономічної аграрної політики держави, спрямованих на 

підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного сільського 

господарства та його інтеграції до європейських і світових аграрних ринків. 

Зміст та завершеність дослідження 

Зміст дисертаційної роботи С.І. Ціцолковської відповідає меті та 

завданням дослідження, яке структурно побудоване відповідно пріоритету 

вирішуваних проблем. Дисертаційна робота є завершеним науковим 

дослідженням. 

Повнота викладу результатів дослідження 
в наукових фахових виданнях 

Основні положення, результати та висновки наукового дослідження 

С.І. Ціолковської повною мірою висвітлені в опублікованих наукових працях. 

Сформульовані у дисертації наукові положення, висновки і пропозиції 

належать особисто автору. За результатами дослідження опубліковано 1 1 

наукових праць, у тому числі: 5 - у наукових фахових виданнях України, з 

яких 4 статті у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази 

Іпсіех Сорегпіспз; одна - у зарубіжному періодичному науковому виданні; 5 -

у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Ідентичність змісту автореферату і 
основних положень дисертації 

Зміст і основні положення автореферату повністю ідентичні змісту, 

структурі, науковим положенням та висновкам дисертації. 

б 



Дискусійні положення і зауваження 

Загалом, поділяючи і підтримуючи основні висновки та пропозиції зроблені 

в дисертаційному дослідженні й оцінюючи його в цілому позитивно, слід 

зазначити дискусійні моменти та висловити певні зауваження щодо окремих 

узагальнень та висновків. В основному це стосується такого: 

по-перше, заключна частина роботи і пункт новизни «вперше» (Розділ З, 

с.с 141- 200) сфокусовані на авторському підході щодо формуванні стратегії 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу, що є 

науково виправданим підходом до напрямів розв'язання існуючих проблем 

(Розділ 2) в сфері зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів ЗЕД. Але, разом 

з тим, будь-яка стратегія має бути чітко спрямована на результат. 

Економічним результатом у такому випадку повинен стати отриманий 

економічний ефект від запропонованих заходів, примножений внесок 

підприємств аграрного бізнесу від здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. Це може відбуватися або у формі прибутку, або інших фінансових 

результатів, які узагальнюють господарську діяльність підприємств і 

характеризують ефективність їх зовнішньоекономічних операцій. Прибуток є 

основним фінансовим джерелом економічного, інноваційно-технологічного, 

зовнішньоекономічного і соціального розвитку підприємств. Тому, 

безперечною доцільністю та економічним доробком дисертаційної роботи 

мав би стати прогноз від впровадження запропонованих стратегічних 

напрямів зовнішньоекономічної діяльності, що значно б розширило перелік 

використання економічних методів досліджень, доповнюючи його методом 

математичного моделювання; 

по-друге, у змісті дисертаційної роботи відсутній аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності конкретних сільськогосподарських 

підприємств, методів і правил здійснення ЗЕД, за якими відбувається 

міжнародна торгівля. В основному представлена узагальнююча інформація 

галузево-продуктового характеру (Розділ 2, сс..76-98, рис.2.1; 2.2; 2.3; 
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табл.2.1; 2.2 і т.д.). Причому, в окремих випадках, без виділення виключно 

групи агропродовольчої продукції, що створює певні недоречності в 

контексті виокремлення проблем ЗЕД стосовно підприємств аграрного 

бізнесу (рис. 2.13, с. 98, назва: Надходження прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) в економіку Волинської області; або табл. 2.8, с. 97: 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у містах і районах 

Волинської області, або табл. 2.7, с. 95: Прямі іноземні інвестиції 

(акціонерний капітал) з окремих країн світу в економіці Волинської області 

тощо). Водночас, дослідження проблем зовнішньоекономічної діяльності 

через призму загальноприйнятих правил торгівлі, міжнародних вимог в 

рамках СОТ і т.д. дозволило б доповнити зміст роботи сучасними 

пропозиціями з переорієнтації ЗЕД, зокрема на збільшення доданої вартості 

від експорту агропродовольчої продукції тощо; 

по-третє, в роботі недостатньо відображено відповіді на деякі важливі 

питання, які стосуються безпосередньо заявленої тематики. Наприклад, 

кількість дрібних і середніх українських аграрних компаній, яка бере участь 

у експортній торгівлі за видами продукції; яка частка у загальних показниках 

експорту/імпорту припадає на аграрну продукцію сільськогосподарських 

підприємств за організаційно-правовимц, формами і як змінилася динаміка 

торгівлі за формами підприємств та видами реалізованої продукції за останні 

5-10 років; якщо агрохолдипги - це підприємства агробізнесу, то яка їх 

участь у формуванні стратегії зовнішньоекономічної діяльності і як 

змінилася динаміка залучення українських аграрних компаній (малих та 

середніх, зокрема) до виходу на міжнародні ринки; які кроки на 

загальнодержавному і локальному рівні вжито і варто було б вжити для 

просування підприємств середнього і дрібного агробізнесу на зовнішні ринки 

тощо. Робота б значно виграла за умов аналітичних і прогнозних наукових 

узагальнень вигід та недоліків торгівлі за умовами Угоди ПВЗВТ між 

Україною та СС. Вважаємо, що всі ці питання і пошук відповідей на них 
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підсилили б науково-тематичну й методичну орієнтацію дисертаційного 

дослідження; 

по-четверте, потребує авторського пояснення і обґрунтування вибору у 

якості об'єкту дослідження процесів зовнішньоекономічної діяльності на 

прикладі лише однієї Волинської області, яка за обсягами виробництва 

агропродовольчої продукції не є показовою для України і обіймає 13-е місце 

за цим показником. Можливо, в межах певних міжнародних проектах вона 

має статус пілотної ??? Але гака інформація у роботі не наводиться. 

На наш погляд, наукова проблема не може обмежуватися такою не 

репрезентативною вибіркою і аргументацією, тим більше коли йдеться про 

стратегію розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Наразі, якщо вже 

автором і вирішено провести дослідження на прикладі підприємств 

Волинської області, то слід було врахувати, що на її території 

сільськогосподарською діяльністю займаються більш ніж 900 суб'єктів 

господарювання, в тому числі 600 фермерських формувань, а також понад 

150 тис. власників особистих селянських господарств. Було б доцільно 

проаналізувати їх експортний потенціал, що відповідало б тематиці і 

зав;ганням досл ідження; 

по-п'яте, у роботі зустрічаються орфографічні погрішності, порушення 

правил оформлення таблиць і рисунків, окремі граматичні помилки. Назви 

окремих таблиці недоречні, наприклад, табл. 2.12, с. 119 має таку назву: 

якісні показники діяльності підприємств агробізнесу Волинської області, які 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність..., хоча за змістом це 

традиційні показники економічної діяльності, у табл. 2.12, с. 119 

підприємства замість конкретних назв понумеровані від 1 до 8, що змушує 

сприймати їх існування виключно на віртуальному рівні й т.д. Рис. 2.8., с. 97 

має назву: Зовнішня торгівля послугами підприємств агробізнес} Волинської 

області за економіко-географічними блоками країн, яка не відображає зміст 

табл иці. 
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Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність 
вимогам МОН України 

Співставлення позитивних сторін з дискусійними моментами та 

зауваженнями до дисертаційної роботи С.І. Ціолковської свідчить, що вона 

виконана на актуальну тему, являє собою самостійно здійснену і завершену 

наукову працю, в якій отримано науково-обґрунтовані теоретичні й 

п ри кладні резул ьтати. 

Дисертаційна робота Ціолковської Софії Ігорівни на тему: 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств агробізнесу» виконана на 

високому науково-теоретичному і методичному рівні, а отримані в процесі 

дослідження наукові результати характеризуються новизною та мають 

практичну цінність. 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, за своїм змістом 

і якістю відповідає вимогам МОЇ І України до дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук у відповідності з пунктами 9, 

11, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами та доповненнями), а її автор Ціолковська Софія Ігорівна заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата'економічних наук за спеціальністю 

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

Оф і їді й н и й опонент: 


