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Актуальність теми дослідження. Україна володіє величезним 

сільськогосподарським потенціалом з значними перспективами для розвитку 

агропродовольчого комплексу, маючи в той же час унікальну екологічну 

систему світового значення. Відповідно створення організаційно-економічних 

умов ефективного функціонування аграрного сектору шляхом забезпечення 

єдності економічних, соціальних та екологічних інтересів суспільства є 

головною метою довгострокової стратегії його сталого розвитку.  

Аграрний сектор економіки України, базовою складовою якого є сільське 

господарство, формує продовольчу, економічну, екологічну та енергетичну 

безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної 

економіки та створює соціально-економічні умови розвитку сільських 

територій. Актуалізація проблеми забезпечення сталого розвитку сільського 

господарства і сільських територій, а також зростання значення інноваційної 

складової агропродовольчого розвитку та збереження потенціалу інвестиційної 

привабливості і значення аграрного сектору в національних макроекономічних 

пропорціях зумовлює об’єктивну необхідність наукових досліджень розвитку 

органічного сільського господарства в Україні.  

В свою чергу, саме формування органічного сільського господарства є 

джерелом додаткового прибутку, розширення ринків збуту, збільшення обсягів 

реалізації та виручки для реінвестування в розвиток економічного потенціалу 

аграрних підприємств. Зважаючи на це, актуальність представленого 

дисертаційного дослідження Н.Я. Кутаренко не викликає сумнівів. 

Представлене дисертаційне дослідження виконувалось відповідно до 

плану науково-дослідної роботи кафедри економіки підприємства та управління 

персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 



 

за темою «Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності 

функціонування підприємств» (номер державної реєстрації – 0111 U 002507), 

участь дисертанта в якій відображена у відповідному науковому звіті 

університету та полягає у визначенні перспективних напрямів розвитку 

органічного сільського господарства в агропродовольчій системі України. 

Таким чином, конкретизація напряму дослідження та вибір теми 

дисертації  свідчить про актуальність останньої. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність. Якісний аналіз дисертації свідчить, що 

здобувачем виконане достатньо глибоке вивчення теоретичного базису 

поставленого наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні та розробці 

практичних рекомендацій щодо перспективних напрямів розвитку органічного 

сільського господарства в агропродовольчій системі України.   

Список використаних джерел налічує 206 найменувань, серед яких наявні 

праці провідних фахівців з економічної теорії, організації органічного 

сільського господарства, управлінню маркетингом в аграрному бізнесі, 

нормативні, законодавчі та аналітичні матеріали. 

Для дисертації характерний системний підхід, вдале визначення мети 

дослідження та комплексне вивчення проблемних питань обраної теми. 

Розв’язання конкретних завдань здійснювалось на основі обґрунтованого 

вибору окремих інструментів сучасної методології наукового дослідження. 

Висновки, пропозиції та рекомендації ґрунтуються на результатах критичного 

аналізу, відповідних аналітичних і статистичних даних, є достатньо повними та 

аргументованими. Зміст дисертації відповідає її темі, а вдала структуризація 

сприяла дотриманню логічної послідовності розв’язання завдань та 

висвітленню отриманих результатів, що забезпечило досягнення поставленої 

мети. Розроблені автором рекомендації пройшли виробничу апробацію і 

підтверджені довідками про впровадження результатів дослідження. 

Отже, винесені на захист наукові положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації дисертанта є достатньо обґрунтованими і достовірними. 
 

Ступінь новизни наукових положень. Наукова новизна дисертаційної 



 

роботи Кутаренко Н.Я. полягає в отриманні нового вирішення наукового 

завдання теоретичного обґрунтування та розробки практичних рекомендацій 

щодо перспективних напрямів розвитку органічного сільського господарства в 

агропродовольчій системі України. .  

Слід зазначити, що автору вдалося здійснити комплексне обґрунтування 

концептуальних засад розвитку органічного сільського господарства в Україні 

яке базується на готовності вітчизняних підприємств до соціальної та 

корпоративної відповідальності, сприйняття інноваційних шляхів і 

застосування сучасних технологій у системі господарювання за принципами 

натуральності та споживчої досконалості продукції органічного сільського 

господарства 

Найбільш важливими результатами, що характеризуються новизною і 

розкривають повноту і зміст дисертаційного дослідження є:  

удосконалення комплексного підходу до мотивацій виробництва та 

споживання в Україні продукції органічного сільського господарства на основі 

формування нових соціально-культурних цінностей та екологічних пріоритетів 

на рівні держави, агропродовольчої системи, окремого виробника та споживача 

(С. 131-135 дисертації);  

удосконалення моделі логіт-регресії для прогнозування мотивації 

стосовно купівлі продукції органічного сільського господарства, яка дозволяє 

виявити, з одного боку, взаємозв’язок між мотивацією споживача здійснювати 

покупку органічного продукту та комплексом обраних факторів, з іншого - 

ступінь впливу цих факторів на вибір споживача (С. 105-110 дисертації);  

подальший розвиток ознак, притаманних різним каналам збуту продукції 

органічного сільського господарства з урахуванням мотиваційних факторів 

здійснення процесу купівлі даної продукції споживачами, що дозволило 

виокремити переваги та недоліки розглянутих каналів збуту даних продуктів, 

що забезпечує можливість виробникам приймати оптимальні рішення при 

здійсненні своєї збутової діяльності  (С. 95-99 дисертації);  

подальший розвиток маркетингового інструментарію на основі його 

диференціації у практичному застосуванні на рівні різних сегментів 



 

органічного сільського господарства, зокрема суб’єктів, що спеціалізуються на 

виробництві органічної продукції рослинного або тваринного походження, 

відрізняються масштабністю діяльності й, відповідно, потребують 

різноспрямованих тактичних дій щодо реалізації стратегічних цілей та шляхів 

розвитку на вітчизняному ринку продукції органічного сільського господарства 

з метою отримання конкурентних переваг (С. 150-166 дисертації) та інші 

положення.  

Повнота викладення у відкритому друку наукових положень 

дисертації. За темою дисертаційної роботи Кутаренко Н.Я. опубліковано 

18 наукових праць загальним обсягом 6,89 друк. арк. (з них особисто автору 

належать 6,21) серед них: 6 наукових статей у фахових виданнях, три – у 

виданні, внесених до міжнародних науко метричних баз, та 8 публікації у 

матеріалах наукових конференцій. Оприлюднені в публікаціях наукові 

положення не викликають сумнівів, не містять протиріч з базовими 

положеннями економічних наук, а також з достатньою повнотою відображають 

сутність та зміст матеріалів дисертаційного дослідження. 

Винесені на захист положення наукової новизни та основні результати 

дисертаційного дослідження Кутаренко Н.Я. з достатньою повнотою 

оприлюднені у відкритому друку. Вимоги щодо необхідної кількості статей у 

наукових фахових виданнях дотримано. Зміст автореферату відповідає змісту 

дисертації. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 

Кутаренко Н.Я. «Розвиток органічного сільського господарства в 

агропродовольчій системі України» складається зі вступу, трьох розділів, 

дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Дисертація містить 222 сторінок, в тому числі основний текст викладений на 

168 сторінках. 

Перший розділ присвячений дослідженню понятійно-категоріального 

апарату сталої агропродовольчої системи,  визначено сутність категорії 

«органічне сільське господарство» та окреслено соціально-еколого-економічні 

фактори його розвитку, розглянуто особливості та переваги від розвитку 



 

органічного сільського господарства в Україні, як одного із шляхів практичної 

реалізації концептуальних засад сталого розвитку, визначено періодизацію 

розвитку ринку органічних продуктів на вітчизняному просторі, 

охарактеризовано нормативно-правове забезпечення у сфері вітчизняного 

органічного сільського господарства 

У другому розділі наведено результати дослідження структурно-

динамічних тенденцій та  світовий досвід формування органічного сільського 

господарства та сертифікації органічної продукції в Україні та світі, основні 

передумови розвитку органічного сільського господарства в агропродовольчій 

системі України, досліджено структурний розподіл операторів органічного 

сільського господарства та їх маркетингової діяльності у системі 

товаропросування продукції органічного сільського господарства до кінцевих 

споживачів, а також визначено тенденції зростання масштабів органічного 

сільського господарства на вітчизняному аграрному ринку.  

У третьому розділі обґрунтовано положення щодо формування  

перспектив розвитку вітчизняного органічного сільського господарства та 

обґрунтовано практичні рекомендації стимулювання його трьох основних 

складових: державних важелів підтримки, зацікавленості виробників у 

виробництві якісної та безпечної органічної продукції, та мотивації кінцевих 

споживачів до споживання органічної продукції. Досліджено формування 

маркетингової концепції діяльності суб’єктів аграрного господарювання, яка 

дозволить ефективно впорядкувати ринкові механізми та систему управління 

виробництвом органічної продукції в єдиному агропродовольчому середовищі 

Запропоновані маркетингові стратегії та тактичні маркетингові дії, 

обґрунтовані для диференційованого застосування на рівні окремих аграрних 

підприємств. 

Дисертація Кутаренко Наталії Ярославівни «Розвиток органічного 

сільського господарства в агропродовольчій системі України» за змістом 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Обсяг та оформлення дисертації є такими, що 

відповідають вимогам МОН України. 



 

Практична цінність результатів дослідження. Результати 

дисертаційного дослідження характеризуються практичною значущістю в 

контексті можливості їх застосування при розробці заходів зі застосування 

управлінських процедур активізації виробництва органічної продукції в 

агропродовольчій системі України, сприятиме просуванню органічної 

продукції, розширенню кола споживачів та збільшенню обсягів реалізації 

органічної продукції. 

Рекомендації автора та окремі результати дисертаційного дослідження з 

питань розгляду вартості послуг сертифікуючих структур, які здійснюють свою 

діяльність в Україні, та надання відповідних субсидій виробникам в 

європейських країнах використовуються при внесенні коректив при 

формуванні цінової політики надання послуг ТОВ «Органік стандарт» 

суб’єктам господарювання у сфері сертифікації органічного виробництва; 

рекомендації щодо окреслення потенційного споживача органічної продукції 

використовуються Федерацією органічного руху України при надані 

консультаційних послуг щодо органічного виробництва, а також у навчальному 

процесі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, що 

підтверджено відповідними документами. 

Зауваження до дисертаційної роботи. Не дивлячись на достатньо 

високий теоретико-методичний рівень підготовки дисертаційної роботи 

необхідно звернути увагу на наявні в ній окремі недоліки та дискусійні 

положення:   

1. Має місце деяка неузгодженість між завданнями дослідження та 

науковою новизною: пункт другий та сьомий наукової новизни стосовно 

«мотивацій виробництва та споживання в Україні продукції органічного 

сільського господарства» (С.8) та «методичних рекомендацій щодо розрахунку 

узагальненого показника конкурентоспроможності органічної продукції» (С. 9) 

сформульовані без врахування завдань дослідження, а третє завдання 

«виокремити етапи впровадження органічного виробництва у світі та в Україні» 

(С.6) не знайшло відображення у науковій новизні. 

2. Шостим пунктом наукової новизни є такий: «окресленні ключові 



 

структурні елементи державних цільових програм розвитку у сфері 

вітчизняного органічного сільського господарства» (С. 9). Цей пункт наведено 

без конкретизації того, які саме структурні елементи і в чому полягає новизна, 

яку вносить автор. 

3. Не можна повністю згодитись з назвою та змістом табл. 1.3 

«Потенційні вигоди для зацікавлених сторін від удосконалення правової бази з 

питань регулювання органічного сільського господарства» (С. 55). По перше 

дискусійним і неможливим в оцінці є формулювання вигоди як «Крок до 

європейської інтеграції», «Підвищення статусу на міжнародній арені»; по друге 

твердження автора стосовно того,  що органічне сільське господарство є «одним з 

найбільш пріоритетних напрямів в агропродовольчій системі» (С. 55) не є 

коректним х огляду масштабів та перспектив його зростання в Україні.  

4. Не до кінця зрозуміла позиція автора щодо рекомендацій 

«стимулювання органічного сільського господарства, зокрема зацікавленості 

виробників виробництва органічної продукції» (С. 131). Основним складовими 

майбутніх перспектив автор наводить «контроль за дотриманням вітчизняними 

аграрними та переробними підприємствами норм щодо відповідності 

органічної продукції встановленим вимогам» (С. 114), «обов’язкове екологічне 

обґрунтування всіх видів аграрного господарювання» (С. 114). Перелічені 

складові потребують значних витрат як з боку державних органів так і 

виробників. Відсутність джерел фінансування вказаних заходів є скоріше 

перепоною на шляху розвитку органічного сільського господарства.   

5. Запропоновані автором «Складові розвитку сучасних підходів до 

екологічних мотивацій виробництва та споживання органічної харчової 

продукції» на рис. 3.5 (С. 131), державні стимули розвитку «надання окремих 

преференцій, пільг (зокрема кредитування) для аграрних товаровиробників, які 

працюють в умовах екологічно чистих енергозберігаючих технологій 

виробництва органічної продукції», «впровадження на рівні окремих аграрних 

господарств нових технологічних прийомів, інноваційних методів» (с. 139-140)  

не мають пояснення та обґрунтування джерел фінансування відповідно схожі 

на декларацію. Не ясно, як вони дозволять стимулювати розвиток органічного 



 

виробництва в Україні.  

6. Цікавою але недостатньо обґрунтованою є позиція автора щодо 

«паралельного використання альтернативних джерел енергії – вітру, сонця, 

рослинних відходів» (С.140), Однак  в дисертаційній роботі відсутнє 

економічне обґрунтування необхідності, розмірів, форм, окупності проектів 

державної  підтримки досліджуваної галузі.  Це також стосується пропозицій 

автора відносно «Пропонованих заходів державної підтримки у сфері 

органічного сільського господарства» наведених в табл. 3.3  (С. 142). 

7. Має суперечливий характер позиція автора щодо необхідності 

застосування підприємствами з різною спеціалізацією чітко окресленого 

переліку стратегій (С. 153-154). Зокрема стратегія впровадження нововведень 

пропонується лише підприємствам-виробникам рослинницької продукції, а 

стратегія диференціації продукту – лише виробникам тваринницької продукції. 

На наш погляд, обидва типи підприємств можуть застосовувати зазначені 

стратегії в залежності від ринкових умов а не від спеціалізації. 

8. Виходячи з формальних правил формування загальних висновків 

дисертаційної роботи слід зазначити дещо зависоку ступінь узагальнення (до 

декларативності) допущену при формулюванні 2,6-го пункту висновків 

(С.169-171). Слід було б вказати на підставі чого робиться висновок, яку 

тенденцію встановлено, що пропонується та результат впровадження. 

Вказані зауваження відображають власну наукову позицію опонента і не 

заперечують можливості існування авторського бачення шляхів вирішення 

проблемних питань при розв’язанні завдань дисертаційного дослідження. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам МОН України. 

Дисертаційна робота Кутаренко Наталії Ярославівни «Розвиток органічного 

сільського господарства в агропродовольчій системі України» виконана на 

актуальну тему і достатньо повно відображає сутність отриманого при 

виконанні дослідження нового вирішення сформульованого наукового 

завдання. Одержані результати достатньою мірою обґрунтовані і достовірні. 

Автореферат відображає основний зміст дисертаційного дослідження. 

 




