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Актуальність теми дослідження. Стабілізація функціонування та 
економічного зростання вітчизняного агропромислового виробництва є 
основою набуття ознак сталості процесом його економічного розвитку. 
Наразі, розвиток агропромислового комплексу в Україні не містить ознак 
збалансованості та сталості. Посилення процесів глобалізації та лібералізації 
торгівлі, інтеграція національної економічної системи до світового 
економічного простору потребує вдосконалення агропромислової політики, її 
адаптації до умов зміни вектору форматування соціально-економічного 
простору в результаті трансформації світогляду на основі екологічної і 
одночасно гуманістичної етики. Це зумовлює необхідність імплементації 
складових сталого економічного розвитку в стратегію і тактику управління 
агропромисловим комплексом. При цьому співвіднесення викликів 
зовнішнього середовища та економічного потенціалу агропромислового 
виробництва обумовлюють необхідність здійснення низки адаптаційних 
заходів на макро-, мезо- та мікрорівні управління розвитком. Останнє 
обумовлює актуальність обраної теми дисертації Козак К.Б. 

Дисертаційна робота виконана в межах комплексної науково-дослідної 
роботи Одеської національної академії харчових технологій згідно з темами 
«Стратегічні вектори розвитку галузей національної економіки» (номер 
державної реєстрації 0119Ш07315, 2019 р.), «Напрямки трансформації 
бізнес-моделі агропродовольчих підприємств в умовах глобалізації» (номер 
державної реєстрації 012011002030, 2020-2021 рр.), «Стратегії і вектори 
розвитку галузей національної економіки» (№ державної реєстрації 
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0119Ш03588, 2020-2021). Внесок автора у розробку зазначених тем полягає в 
обґрунтуванні механізму впливу на сталий економічний розвиток 
агропромислового виробництва з боку суб'єктів господарювання сфери 
зовнішнього впливу; ідентифікації характерних рис розвитку глобальної 
економіки, що дозволило визначити об'єктні сфери використання адаптивних 
механізмів управління агропромисловим розвитком в рамках процесу 
імплементації складових парадигми сталого економічного розвитку; 
визначенні напрямів переходу від сировинної орієнтації агропромислового 
сектору в ланцюгах створення доданої вартості на рівні світового 
господарства. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, їх достовірність. Сформульована дисертантом наукова 
проблема обґрунтування адаптаційних механізмів управління в системі 
сталого розвитку агропромислового виробництва. При цьому автором 
дисертаційної роботи була використана достатня кількість інформаційних 
джерел, зокрема, наукових праць з питань економічної теорії, економіки 
сільського господарства, менеджменту, маркетингу, а також матеріали 
нормативно-правового, статистичного та аналітичного характеру. Виклад 
матеріалів дослідження в дисертації є логічним та послідовним. Окреслені 
завдання дослідження є вичерпно сформульованими в контексті поставленої 
мети, а залучення необхідного методологічного та методичного 
інструментарію дозволило автору дослідження отримати необхідні наукові 
результати для досягнення мети дослідження. Зміст дисертації відповідає її 
темі. Рекомендації автора, висвітлені в дисертації, пройшли необхідну 
апробацію, що підтверджується відповідними документами. Все це є 
свідченням достатнього рівня обґрунтованості та достовірності наукових 
положень, висновків та рекомендацій. 

Ступінь новизни наукових положень. Наукова новизна дисертаційної 
роботи К. Б. Козак полягає в отриманні нового вирішення наукової проблеми 
обґрунтування теоретико-методологічних, методичних і прикладних засад 
побудови та імплементації адаптивних механізмів та інструментів управління 
розвитком агропромислового виробництва в рамках забезпечення його 
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сталого економічного розвитку. Особливої уваги заслуговують наступні, з 
винесених на захист положень наукової новизни: 

- вперше доведено необхідність впровадження концептуальних 
зрушень у сфері реформування інституційної матриці для забезпечення 
включення парадигми інклюзивного розвитку в сталий економічний розвиток 
агропромислового виробництва; 

- вперше обґрунтовано методологічні засади ідентифікації об'єктних 
сфер застосування адаптивних механізмів управління агропромисловим 
розвитком, в основі яких лежить декомпозиція об'єкту управління, тобто 
процесу розвитку агропромислового виробництва на критерії ієрархічності та 
функціональності; 

- вперше запропоновано механізм зовнішнього впливу на сталий 
економічний розвиток агропромислового виробництва через реалізацію 
потенціалу суб'єктів мікроекономічного, макроекономічного, 
мезоекономічного та наднаціонального рівнів в досягненні глобальних, 
основних і поточних цілей, шляхом застосування інструментів прямого й 
непрямого впливу, іманентних суб'єктам і детермінованих їх місцем в 
системі ринкової і політичної влади; 

- вперше запропоновано карту стейкхолдерів суб'єктів 
агропромислового виробництва на основі їх класифікації за трьома сферами 
впливу: сфера повноважень/відповідальності, сфера прямого впливу, сфера 
опосередкованого впливу; 

-удосконалено визначення анклавного типу економічного розвитку 
агропромислового виробництва через домінування сировинної компоненти в 
експорті, що відображено в обмеженій кількості товарних позицій 
сировинного спрямування експорту та порушенні балансу екологічності 
використання земель в напрямі превалювання технічних культур; 

-удосконалено методичне забезпечення визначення регіональних і 
галузевих особливостей відтворення в діяльності виробників 
агропромислової продукції; 

-удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня сталого 
економічного розвитку агропромислового сектору на основі побудови 
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чотирьох-компонентної моделі за економічною, соціальною, екологічною та 
інфраструктурною складовими, що дозволяє визначати «вузькі місця» та 
обґрунтовувати заходи щодо їх подолання; 

- удосконалення прогнозування впливу інститутів на досягнення цілей 
сталого економічного розвитку суб'єктів агропромислового виробництва, яке 
відрізняється багатокроковим сценарним моделюванням імпульсів 
активізації функціонування окремих інститутів; 

-удосконалено адаптивний механізм управління сталим економічним 
розвитком агропромислового виробництва, який відрізняється об'єднанням 
базису розвитку, внутрішньої системи адаптаційного механізму та 
параметрів системи для забезпечення реалізації функціонування системи; 

- розвиток визначення сталого економічного розвитку, під яким 
пропонується розуміти зміну вектору економічного розвитку на основі 
парадигмальних змін філософії господарювання, сутнісним наповненням 
якого виступає трансформація принципу раціональності, доповнення його 
неекономічними (соціальними та екологічними) складовими, а також 
управлінської підсистеми на мікро-, макро- і наднаціональному рівнях; 

-розвиток розуміння категорії «адаптація» як складової процесу 
управління, що реалізується в пристосуванні внутрішніх властивостей 
суб'єктів та систем до вимог зовнішнього середовища, визначальною рисою 
якого є динамічність, на основі використання комплексної системи 
організаційно-економічних і соціальних регуляторів з метою досягнення 
економічної стійкості; 

- розвиток визначення передумов формування та ефективного 
використання людського капіталу на галузевому рівні у сфері 
агропромислового виробництва, які відрізняються включенням до його 
структури інфраструктурних, соціальних і персональних компонент, які 
відображають особливості залучення кадрів до зазначеної галузі, 
віддзеркалюють рівень ефективності інвестицій в розвиток людського 
капіталу; 

- ідентифікація стратегічних пріоритетів дотримання критеріїв та 
принципів сталості економічного розвитку агропромислового виробництва 
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через призму стратегічного та програмно-цільового управління на 
національному, регіональному, секторальному та локальному рівнях; 

- розвиток організаційно-методичного підходу до трансформації систем 
регулювання агропромислового виробництва в контексті імплементації 
стратегій адаптації, який передбачає формалізацію процедур інтеграції 
адаптивних механізмів в системи управління економічним розвитком 
агропромислового виробництва на макро-, мезо- та мікрорівні. 

Повнота викладення у відкритому друку наукових положень 
дисертації. За темою дисертаційної роботи Козак К. Б. опубліковано 
44 наукові праці, в тому числі: 1 одноосібна монографія, 6 монографій у 
співавторстві, 21 стаття у вітчизняних фахових наукових виданнях з 
економічних наук, 5 статей у зарубіжних наукових виданнях та 11 публікацій 
в інших виданнях. Вимоги до кількості та видів публікацій за темою 
дисертації дотримано. Автореферат відображає зміст дисертації. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 
Козак К. Б. «Адаптивні механізми управління в системі сталого економічного 
розвитку агропромислового виробництва» складається із вступу, п'яти 
розділів, висновків та пропозицій, викладена на 420 сторінках, у тому числі 
основного тексту - 360 сторінок, включає 48 таблиць та 42 рисунки. 

У першому розділі досліджено етапи становлення та еволюції 
парадигми сталого економічного розвитку як закономірного етапу 
трансформації філософії господарювання у відповідь на виклики глобальної 
трансформації соціально-економічного простору; простежено об'єктивні 
передумови зміни характеру поєднання економічних та неекономічних 
складових функціонування агропромислового комплексу; досліджено роль 
інститутів у процесах імплементації парадигми сталого економічного 
розвитку в агропромислову сферу. 

У другому розділі здійснено ідентифікацію елементів та об'єктних 
сфер застосування адаптивних механізмів управління агропромисловим 
розвитком, визначено роль людського капіталу як активного елементу їх 
впровадження у практику господарювання. 

У третьому розділі здійснено оцінку динамічного аспекту розвитку 
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аграрного виробництва; досліджено процеси відтворення в діяльності 
виробників агропромислової продукції галузевому та регіональному розрізах; 
представлено авторську методику оцінювання рівня сталості економіки 
України та агропромислового комплексу як структурного елемента 
національного господарства. 

У четвертому розділі представлено авторське розуміння механізму 
зовнішнього впливу на економічний розвиток агропромислового 
виробництва, що представлений у складній системній взаємодії й 
взаємозалежності таких елементів, як об'єкт, суб'єкт, цілі, інструменти; 
розкрито вплив інститутів на досягнення цілей сталого економічного 
розвитку агропромислової сфери з використанням когнітивного та 
сценарного моделювання; запропоновано адаптивний механізм управління 
сталим економічним розвитком агропромислового сектору. 

У п'ятому розділі на основі використання теорії стейкхолдерів 
проаналізовано особливості узгодження інтересів учасників ринку 
агропромислової продукції; виділено актуальні інтереси зацікавлених сторін; 
визначено стратегічні пріоритети у дотриманні критеріїв та принципів 
сталості економічного розвитку агропромислового виробництва; розкрито 
напрямки трансформації систем регулювання агропромислового виробництва 
в контексті імплементації стратегій адаптації. 

Дисертація Козак К. Б. «Адаптивні механізми управління в системі 
сталого економічного розвитку агропромислового виробництва» за обраною 
темою, постановкою наукової проблеми, сутністю винесених на захист 
положень та змістом матеріалів дослідження відповідає паспорту 
спеціальності 08.00.03 - економіка та управління національним 
господарством. Обсяг та оформлення дисертації є такими, що відповідають 
діючим вимогам МОН України. 

Практична цінність результатів дослідження. Результати дисертації 
можуть бути використані підприємствами агропромислової сфери, органами 
державного управління агропромисловим розвитком при реалізації проектів 
та програм в сфері формування основ соціалізації, екологізації та підвищення 
економічної ефективності функціонування агропромислового комплексу в 
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аспекті досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Рекомендації автора 
та окремі результати дослідження використовуються агропромисловими 
підприємствами, органами державного управління, а також у навчальному 
процесі закладів вищої освіти, що підтверджено відповідними документами. 

Зауваження до дисертаційної роботи. Не дивлячись на достатньо 
високий рівень підготовки дисертаційної роботи необхідно звернути увагу на 
наявні в ній окремі недоліки та дискусійні положення: 

1. Значна увага приділена автором вивченню еволюції концепцій 
збалансованого, інклюзивного, сталого та гармонійного розвитку, втім, 
недостатньо чітко окреслені відмінності розглянутих концепцій з огляду на 
предмет виконаного дослідження. 

2. При розгляді внутрішньої системи адаптаційного механізму автор 
виділяє, зокрема, такі елементи, як адаптивний потенціал та адаптаційні 
можливості. Втім, потенціал, за своєю сутністю, є сукупністю можливостей, 
що потребує додаткового обґрунтування авторської наукової позиції щодо 
структури зазначеного механізму. 

3. При аналізі наведених у розділі 3 показників ефективності 
вітчизняного аграрного виробництва, автору слід було б дослідити вплив 
заходів з адаптації систем макро-, мезо- та мікрорівня на дотримання 
продемонстрованих та обґрунтованих в підрозділі 1.1 пропорцій «золотого 
перетину». 

4. Потребує більш докладного пояснення в роботі економічний зміст 
інтегральних показників рівня сталості економіки та агропромислового 
комплексу (підрозділ 4.1 дисертації). 

5. Досить цікавою є авторська спроба поєднання в одному адаптивному 
механізмі управління сталим економічним розвитком агропромислового 
виробництва (підрозділ 4.3 дисертації) всіх рівнів функціонування суб'єктів 
та галузей агропромислового виробництва, втім, доцільним було б 
конкретизувати суб'єкти управління в представленій архітектурі та 
архітектоніці представленого механізму. 

Вказані зауваження не заперечують можливості існування авторського 
бачення шляхів вирішення формалізованої наукової проблеми. 
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Висновок про відповідність дисертації вимогам МОН України. 
Дисертація Козак К. Б. «Адаптивні механізми управління в системі сталого 
економічного розвитку агропромислового виробництва» за змістом і 
оформленням відповідає вимогам пп. 9, 10 та 12 «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), а її автор заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності). 

Офіційний опонент: 
доктор економічних наук, професор, 

В.О. Касьяненко 

П і д п и с єй?:.* З О 


