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 Ступінь актуальності обраної теми. Мета дисертаційної роботи 

Зрайла І.І. полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичній актуалізації 

питань щодо удосконалення формування і використання організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК. 

Актуальність даної проблеми обумовлюється тим, що сучасний стан 

агропромислового комплексу України дає підстави характеризувати його як 

одного із найважливіших секторів національної економіки країни, від 

стабільності функціонування і подальшого розвитку якого залежить, без 

перебільшення, результативність всієї економіки країни, її національна і 

продовольча безпека, розвиток внутрішніх і зовнішніх ринків продовольчих і 

непродовольчих товарів, добробут населення. 

 Одним зі стратегічних підкомлпексів АПК в площині реалізації його 

зовнішньоекономічного потенціалу є зерно продуктовий підкомлекс. Тому 

дослідження формування та використання організаційно-економічного 

механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК є наразі дуже важливим та актуальним ще й тому, що 

потенційні можливості зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами зерно 

продуктового підкомплексу є ще далеко не реалізованими. Все 

вищевикладене обумовлює і підкреслює актуальність виконаного 

дослідження. 



 Тому враховуючи, що в даний час зернопродуктовий підкомплекс 

вітчизняного АПК  функціонує в умовах певної нестабільності, що 

характеризуються низкою системних проблем, створення сучасної наукової 

думки має бути спрямоване на вирішення комплексу завдань щодо 

вдосконалення організаційно-економічного механізму формування та 

використання  його зовнішньоекономічного потенціалу, що розглядається 

через призму посиленої уваги, а також координації та концентрації зусиль з 

боку всіх учасників зернового ринку. 

 Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану науково-

дослідної роботи Львівського національного аграрного університету, 

зокрема, у межах науково-дослідної теми: «Організаційно-економічний 

механізм забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки 

та села» (номер державної реєстрації 0116U003176) автором проведено аналіз 

формування та реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК. Зокрема автором розроблено 

теоретико-методичні основи реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК, виконано аналіз розвитку його стану 

як передумови реалізації, обґрунтовано структурні елементи організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК. 

Вищезазначене вказує на актуальність обраної теми дисертації, 

ідентифікації предметно-об’єктної сфери, мети та завдань представленого 

дослідження. 

2. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Сформульоване наукове завдання, яке 

полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичній актуалізації питань 

щодо удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК 

України, знайшло нове вирішення у представленому дослідженні. Основні 

теоретичні і практичні розробки автора спираються на критичне 

узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних авторів з економіки 

агропромислового виробництва, нормативно-законодавчої бази України; 

офіційних матеріалів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України; даних Державної служби статистики України, 

результатів особистих спостережень автора. 

Ознайомлення із змістом дисертації дозволяє констатувати глибину 

розроблення автором досліджуваної проблематики, суттєву новизну 

наукового доробку. Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її 

зміст повною мірою розкриває тему наукового дослідження. Отримані 



результати дисертаційної роботи, сформульовані висновки та рекомендації, є 

науково обґрунтованими, пройшли виробничу апробацію, що 

підтверджується відповідними документами. 

3. Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. У дисертації визначено мету дослідження, 

яка полягає у теоретичному обґрунтування теоретико-методичних основ та 

практичних рекомендацій формування і використання організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК. Відповідно до мети були поставлені 

завдання теоретичного, методичного та прикладного характеру. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи дає підстави констатувати, що 

в цілому автору вдалося вирішити завдання та досягти поставленої мети. 

Завдання співвідносяться з ознаками наукової новизни дослідження, що 

свідчить про оригінальність обраних автором шляхів вирішення зазначених 

завдань.  

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в 

дисертаційній роботі, є обґрунтованими з теоретичної і методичної точки 

зору та достовірними, базуються на сучасних теоріях, працях зарубіжних та 

вітчизняних науковців щодо формування і використання організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК. Отримані результати в достатній мірі 

мають чіткі кількісні та якісні характеристики і повністю витікають з 

проведених досліджень. Крім того, наукові положення підтверджені 

вітчизняним досвідом розвитку та використання зовнішньоекономічного 

потенціалу зернопродуктововго під комплексу АПК України. 

У процесі дисертаційного дослідження використовувалися наступі 

методи: діалектичний метод наукового пізнання та системного аналізу ‒ для 

обґрунтування концептуальних основ формування і реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК 

(п. 1.1); статистично-економічного аналізу та компаративний ‒ для 

встановлення динамічним змін та аналізу тенденцій функціонування 

зернопродуктового підкомплексу АПК як передумови реалізації його 

зовнішньоекономічного потенціалу (п. 2.1); групувань, логічного аналізу, 

стратегічного менеджменту ‒ для надання характеристики державної 

політики формування та реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК (п. 2.3), обґрунтування складу 

структурних елементів організаційно-економічного механізму реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК 

(п. 3.1); системного аналізу ‒ з метою визначення форм та інструментів 



реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК (п. 3.2); аналітико-прогнозних розрахунків – для розробки 

системи фінансового забезпечення організаційно-економічного механізму 

реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК (п. 3.3). 

Об’єкт, предмет та мета роботи логічно пов’язані. Об’єктом 

дослідження є процеси формування та реалізації зовнішньоекономічного 

потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. Предметом дослідження є 

теоретико-методичні засади та науково-практичні рекомендації з визначення 

структурних елементів, форм та інструментів, фінансово-економічного 

забезпечення формування і використання організаційно-економічного 

механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК України. 

Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її зміст повною 

мірою розкриває тему наукового дослідження. Між розділами та 

підрозділами роботи є належний взаємозв’язок, усі розділи містять рисунки, 

таблиці, посилання на літературні джерела. Наведені в роботі дані 

підтверджені у ході дослідження. Висновки до розділів дисертаційної роботи 

та загальні висновки до неї є логічними й підтверджені результатами 

апробації на п’яти науково-практичних конференціях, публікацією у 

наукових спеціалізованих виданнях, впровадженням авторських пропозицій у 

діяльність відповідних організацій. 

Отже, вищезазначене дає підстави стверджувати, що основні 

положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи достатньо 

обґрунтовані і достовірні. 

Дисертантом отримані результати, що містять елементи наукової 

новизни. До найбільш значущих здобутків можна віднести такі наукові 

положення: 

- автором розвинуто теоретико-методичні основи формування 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК 

шляхом доповнення складу ідентифікаційних характеристик 

зовнішньоекономічного потенціалу галузево-територіальних систем та 

зернопродуктового  підкомплексу АПК (с.30-38). Авторський підхід дозволив 

виявити нові складові зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК, а саме – інфраструктурну, інституційну, 

зовнішньоторговельну, маркетингово-конкурентну, міжгалузеву; 

- отримали подальший розвиток теоретико-методичні основи 

організаційно-економічного механізму зовнішньоекономічного потенціалу 



зернопродуктового підкомплексу АПК (с. 57-74), зокрема, запропоновано 

новий підхід до ідентифікації елементів механізму, що дозволило 

підпорядкувати всі елементи управлінського блоку впливу суб’єктів на об’єкти, 

і  завдяки цьому оптимізувати організаційне та ресурсне забезпечення 

державної політики за одночасної вищої ефективності і скорочення часових 

витрат на отримання необхідного результату; 

- автором розвинуто прикладні рекомендації з  формування 

організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного 

потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. Йдеться про склад і 

змістовне наповнення елементів механізму (мета, критерії її досягнення, 

завдання організаційного та економічного блоків, суб’єкти, інструменти, 

ресурси, результат), а також про визначення логіки поетапної імплементації 

організаційних та економічних інструментів механізму (с. 137-146); 

- отримав подальший розвиток інструментарій організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК. Визначені інструменти відрізняються 

поглибленням теоретико-прикладного значення, оскільки передбачають 

узгодження форм зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 

особливостей спеціалізації на продукції (зерно та продукція переробки 

зерна), складових зовнішньоекономічного потенціалу підкомплексу (с. 159-

170); 

- розроблено фінансово-економічний інструментарій формування 

фінансового забезпечення організаційно-економічного механізму реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. З 

цією метою автором визначено засоби формування фінансового ресурсу на 

чотирьох рівнях: центральному, регіональному, галузевому, мікрорівні (с. 171-

183), що дозволяє істотно розширити можливості фінансово-ресурсної 

підтримки впровадження організаційно-економічного механізму реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. 

Отримані у дисертаційній роботі результати, висновки та рекомендації 

мають теоретичне та практичне значення. 

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає в удосконаленні теоретико-методичних засад та практичних 

рекомендацій з економіки і управління організаційно-економічним 

механізмом реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК. 

Практичні рекомендації, що містяться в дисертації, впроваджено в 

роботі АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (довідка про 

впровадження № 37/07 від 15.07.2020 р.); діяльності відділу економічного 



розвитку, інфраструктури, капітального будівництва, сільського 

господарства та захисту довкілля Стрийської райдержадміністрації 

Львівської області (довідка про впровадження № 45/1 від 14.08.2020 р.); 

роботі ДП «Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1» (довідка № 8 від 

25.07.2020 р.). 

Результати дослідження впроваджені в навчальному процесі у 

Львівському національному аграрному університеті при підготовці студентів 

економічних спеціальностей під час викладання таких дисциплін: 

«Зовнішньоекономічна політика України», «Моніторинг світового ринку», 

«Міжнародна торгівля та європейська інтеграція» (довідка № 01-27-03-1057 

від 13.10.2020 р.). 

Щодо змісту дисертаційної роботи, то слід відзначити, що дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатків. Повний обсяг 

викладено на  240 сторінках друкованого тексту, із них 193 сторінки 

основного тексту, який містить 19 таблиць, 19 рисунків, 9 додатків на 24 

сторінках. Список використаних джерел налічує 219 найменувань і займає на 

21 сторінку. 

Робота написана українською мовою. Стиль викладення матеріалів 

дослідження відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць такого 

рівня, вирізняється науковістю, системністю, обґрунтованістю, логічністю та 

послідовністю. Мета дослідження відповідає темі дисертаційної роботи. 

Зміст сформульованих наукових завдань структурно та логічно узгоджений, 

їх кількість є достатньою для розкриття теми дисертації та досягнення 

поставленої мети. 

Кожен з розділів та підрозділів роботи містить результати, що 

становлять значний науковий інтерес та є обґрунтованими і достовірними. 

Так, у першому розділі «Теоретико-методичний базис формування 

організаційно-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного 

потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК» проведено критичний 

аналіз теоретичних основ реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зерно 

продуктового підкомплексу АПК України. Передусім автор значно 

поглиблює розуміння зовнішньоекономічного потенціалу з різних підходів: 

системного, ресурсного, результативного, ринкового, адаптаційного  (с. 31-

33);  водночас віддаючи перевагу експортній діяльності як одному із   

переважаючих складових; та представляє авторську модель формування 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК 

країни (с. 35-38).  



Важливим науковим доробком є авторське узагальнення теоретико-

методичних засад оцінювання реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК, що дало підстави сформувати 

методологічний базис дисертаційного дослідження і дозволило визначити 

методичну послідовність та інструментарій оцінювання реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК 

(с. 47-49). 

Результати узагальнення теоретичних положень щодо важливості 

організаційних та економічних умов для розвитку усіх соціально-

економічних систем стали вихідними положеннями для розробки 

концептуальних засад формування організаційно-економічного механізму 

реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового             

підкомплексу АПК зі структурним  виділенням усіх його складових (с.59-71).   

У другому розділі «Аналізування організаційно-економічного 

механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК України» автор здійснює детальний аналіз 

функціонування зернопродуктового підкомплексу АПК як передумови 

реалізації його зовнішньоекономічного потенціалу,  досліджуючи тренди 

площ, урожайності, структури посівів, цін реалізації сільськогосподарських 

культур тощо з використанням широкого спектру методичного 

інструментарію (с.79 – 98).  

Заслуговує на увагу ґрунтовно проведене автором оцінювання 

ефективності реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК України, що  здійснено на рівні 

експортно-імпортної діяльності  вітчизняною продукцією  за галузями АПК; 

за окремими культурами та продуктами; за волатильністю, зміною 

кон’юнктури світових ринків продовольства; з врахуванням товарної та 

географічної структури міжнародної торгівлі; у порівнянні з основними 

гравцями-країнами на світовому ринку зерна та інше (с. 99-118).  

Здійснюючи аналіз державного регулювання організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового          підкомплексу АПК, автор зауважує, що 

забезпечення ефективного державного регулювання організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК ускладнюється в умовах відсутності 

чіткої узгодження інтересів та дій всіх учасників виробничо-господарського 

ланцюга формування доданої вартості на усіх рівнях управління (с. 119-120). 

Автором чітко  охарактеризовано формальні та неформальні інститути та 

інституції, існуючі норми та правила,  що здійснюють безпосередній вплив 



на регулювання ринку зерна у розрізі базових бізнес-процесів 

зернопродуктового підкомплексу (с. 120-125). 

У третьому розділі «Удосконалення організаційно-економічного 

механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК України» автор значну увагу приділяє формуванню 

структурних елементів організаційно-економічного           механізму 

реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК, досліджуючи та виокремлюючи передусім мету 

реалізації механізму державної політики - як формування і ефективну 

реалізацію зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу вітчизняного АПК.  

Здійснено змістове наповнення елементів організаційно-економічного 

механізму (мета, критерії її досягнення, завдання організаційного та 

економічного блоків, суб’єкти, інструменти, ресурси, результат), а також 

визначена логіка поетапної імплементації організаційних та економічних 

інструментів механізму (с.143-144). Беззаперечним додатком  нового знання є 

детальне викладення авторської ідеї інтеграції - створення та подальшої 

активізації діяльності локально інтегрованих структур з чітко виписаною  

логікою реалізації завдань у послідовності розвитку організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК України (с. 144-146).    

В роботі автором обґрунтовуються форми та інструменти реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК, 

оскільки вони враховують певні особливості їх застосування стосовно 

продукції (зерно та продукція переробки зерна) (с. 155-169).  

Сформовано авторське бачення стосовно необхідності вдосконалення 

фінансового забезпечення організаційно-економічного механізму реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. 

Серед інших ймовірних напрямів покращення фінансування суб’єктів реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктововго підкомплесу АПК 

автор виокремлює субсидування експорту, а також обгрунтовує засоби 

формування фінансового ресурсу на чотирьох рівнях: центральному, 

регіональному, галузевому, мікрорівні (с. 170-173). 

Таким чином, результати наукового дослідження Зрайла І.І., 

представлені в дисертаційній роботі, достатньо обґрунтовані і мають наукову 

достовірність. Висновки за всіма розділами та загальні висновки є логічними 

та зрозумілими. Результати дослідження можуть бути використані у 

практичній діяльності суб’єктів зернопродуктового під комплексу та органів 

управління АПК з метою вдосконалення організаційно-економічного 



механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу. Назва дисертаційної 

роботи «Організаційно-економічний механізм реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК» 

повністю відповідає її змісту, що підтверджується метою дослідження та 

вирішеними у процесі її досягнення завдань.  

4. Повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою 

дисертації, наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Основні положення дисертації опубліковано 

у 10 наукових працях обсягом 4,39 друк. арк. (3,52 друк. арк. належить 

особисто автору), а саме: 4 статті у наукових фахових виданнях України, 

одна стаття – в зарубіжному періодичному науковому виданні в країні 

Європейського Союзу, 5 публікацій за матеріалами конференцій, що 

дозволяє вважати виконаними положення п. 11 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р.  № 167. 

Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, 

повністю висвітлені у наукових спеціалізованих виданнях та обговорені на 

науково-практичних конференціях. Сформульовані у дисертації наукові 

результати, висновки, рекомендації і пропозиції належать особисто автору, є 

його науковим доробком. Особистий внесок здобувача є достатнім. 

5. Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. 

Аналіз дисертації та наукових публікацій Зрайла І.І., у яких висвітлені 

основні наукові результати дисертації, не дає підстав констатувати щодо 

допущення здобувачем порушень академічної доброчесності (академічного 

плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації). Зокрема, дисертація 

містить посилання на джерела інформації за кожним випадком використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей; відповідає нормам законодавства про 

авторське право і суміжні права; відображає прагнення надати достовірну 

інформацію про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

6. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертаційної 

роботи. Представлена дисертаційна робота, незважаючи на достатньо 

високий науковий рівень її виконання, характеризується наявністю певних 

недоліків та дискусійних положень, а саме: 

1. У п.р. 1.1 дослідження автор у певній мірі змістив акценти з 

комплексного дослідження теоретико-методичних засад 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК на 

його експортну компоненту (оперуючи інколи навіть поняттям «експортний 



потенціал»), що не дозволило у рівній мірі розкрити всі аспекти 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. 

2. У п.р. 1.2 на рис. 1.2  (с. 46) наведено авторське бачення логіки 

формування та декомпонування зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК. Зокрема, на рисунку представлена 

низка складових, які надалі в роботі не аналізувалися. Це, наприклад, 

компоненти потенціалу підприємств та галузево-територіальних систем, а 

також низка аспектів зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК. 

3. У висновках до розділу 1 наведено авторське трактування 

зернопродуктового підкомплексу АПК. Проте слід було більше уваги 

приділити висновкам відносно сутнісної характеристики 

зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК. 

4. У другому розділі дисертації слід було більш повно висвітлити 

результати аналізування місця України на світовому ринку зерна та зернової 

продукції, а саме показати, в чому полягають сильні, а також слабкі позиції 

вітчизняних підприємств в порівнянні з різними країнами – конкурентами. 

Також зазначити, за рахунок чого Україна має можливості краще реалізувати 

зовнішньоекономічний потенціал зернопродуктового підкомплексу АПК, а 

що стримує реалізацію потенціалу. 

5. У п.р. 3.1 дослідження, зокрема на рис. 3.1. Організаційно-

економічний механізм реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК України (с. 143), наведено 

інструменти, що пропонуються автором. Проте їх викладене трактування  є 

більш подібним до характеристики цілей державної політики. Відповідно, 

більшої аргументації потребують засоби досягнення таких завдань. 

6. У п.р. 3.2 (табл. 3.1, с. 169)  наведено низку форм та інструментів 

реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу АПК України, що, безперечно, позитивно, і є свідченням 

комплексного підходу автора до розвитку ЗЕД вітчизняних підприємств, 

який не обмежується лише експортом продукції. Разом із тим, слід було 

більше уваги приділити аспектам залучення прямих іноземних інвестицій, а 

також співпраці вітчизняних підприємств з зарубіжними партнерами щодо 

залучення сучасних технологій.  

7. Загальна оцінка роботи, її відповідність встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Зрайла Івана Івановича на тему: «Організаційно-

економічний механізм реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК» є завершеною, самостійно  
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