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Спеціалізованій вченій раді  

Д 36.814.02  

Львівського національного 

аграрного університету 

 

 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента д.е.н., професора Седікової Ірини Олександрівни на 

дисертаційну роботу Шабатури Тетяни Сергіївни на тему: 

«Соціально-економічні механізми комплементарності 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств: теорія та 

методологія», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 

На підставі вивчення докторської дисертації та опублікованих за 

дослідженою темою наукових праць здобувача, а також матеріалів щодо 

апробації та практичного впровадження результатів виконаного Шабатурою 

Тетяною Сергіївною наукового дослідження, можна констатувати наступне 

щодо актуальності, ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, достовірності та наукової новизни одержаних результатів, 

повноти їх викладу в опублікованих працях та визначити загальну оцінку 

проведеного дослідження. 

 

1. Актуальність теми дисертації та її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами 

На сучасному етапі розвиток вітчизняних підприємств, зокрема 

агропродовольчої сфери, залежить від ефективного формування та реалізації 

їх економічного потенціалу. Зі змінами парадигми економічного розвитку 

підприємством змінюються й концептуальні основи цього процесу. 

З часу розвитку в Україні ринкових форм забезпечення ефективного 

економічного розвитку підприємств вимагає від них використання сучасних 
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концепцій для забезпечення безперервного розвитку, що надасть змогу 

конкурувати в умовах мінливого зовнішнього оточення на ринку. У той же 

час практична проблема розвитку вітчизняних агропродовольчих 

підприємств свідчить про те, що більшість із них не здатні бути 

конкурентоспроможними порівняно з підприємствами розвинутих країн. 

Отже, етап пошуку та впровадження на практиці ефективних концепцій 

формування економічного потенціалу вітчизняних агропродовольчих 

підприємств не завершено, що привертає увагу багатьох учених-економістів і 

визначає актуальність досліджень у цьому напрямі як із наукової, так і з 

практичної точок зору. Також вимагають поглибленого вивчання соціально-

економічні механізми, що забезпечують розвиток економічного потенціалу 

агропродовольчих підприємств на засадах комплементарності.  

Із вищезазначеного зрозуміло, що дисертаційна робота Шабатури Т.С. 

виконана на актуальну тему, висвітлення якої є своєчасним та обґрунтовує 

новий підхід до вирішення наукової задачі, що виявляється у розробці нових 

концептуальних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо 

формування соціально-економічних механізмів комплементарності 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств в Україні.  

Дисертацію Т.С. Шабатури виконано у відповідності до планів науково-

дослідних робіт Одеського державного аграрного університету. Розробки 

автора використано в темах наукових досліджень кафедри менеджменту на 

2011-2015 рр. «Проблеми розвитку системи управління в АПК України» 

(номер державної реєстрації 0110U006780) та на 2016-2020 рр. «Розвиток 

менеджменту і маркетингу в аграрному секторі економіки України в умовах 

економічної глобалізації» (номер державної реєстрації 0115U007157). У 

рамках зазначених тем автором запропоновано механізм формування нових 

конкурентних переваг агропродовольчих підприємств із системним 

урахуванням внутрішніх можливостей підприємства та чинників зовнішнього 

бізнес-оточення, що представлений системою засобів, методів, важелів та 

відповідних інструментів, використання яких забезпечує зростання 
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конкурентних переваг підприємства на основі  адаптації до ймовірних змін 

зовнішнього бізнес-оточення та забезпечення гармонізації інтересів 

учасників бізнес-процесів. Дисертаційне дослідження пов’язане з тематикою 

науково-дослідних робіт Полтавської державної аграрної академії 

«Управління соціально-економічною системою в умовах національних і 

глобалізаційних викликів» (державний реєстраційний номер 0117U003102) та 

Вищої школи менеджменту інформаційних систем (Латвія) «Розробка та 

оцінка організаційно-економічних аспектів інноваційного потенціалу Латвії 

на мікро- та макрорівні» (протокол 3-19 від 17 червня 2019 р.). У рамках 

зазначених тем автором запропоновано методологічний підхід до 

запровадження адаптивного механізму в концепції реалізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств до викликів сучасного бізнес-

оточення. 

2. Загальна оцінка роботи, ступінь обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх 

достовірність і новизна 

Аналіз поданого до захисту наукового дослідження, автореферату та 

публікацій дисертанта дозволяють дійти висновку про наукову 

обґрунтованість і достовірність викладених автором результатів. 

Достовірність отриманих та викладених у дисертаційній роботі наукових 

результатів ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних 

методів дослідження; залученні та аналітичному опрацюванні чинної 

нормативно-правової та інституційної бази у сфері економічного розвитку 

агропродвольчих підприємств; дослідженні й узагальнення результатів 

численних наукових розробок вітчизняних та зарубіжних фахівців, що 

проводять дослідження у сфері економічного розвитку агропродвольчих 

підприємств, організаційно-економічного забезпечення тощо. 

Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій 

підтверджується також логічною завершеністю виконаної дисертації, 

апробацією основних положень на міжнародних і національних науково-
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практичних конференціях. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методологічних засад та розробці науково-практичних 

рекомендацій з формування соціально-економічних механізмів 

комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих підприємств. 

Найбільш істотні наукові результати, що характеризуються науковою 

новизною, полягають у наступному. 

Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову 

новизну, полягають у наступному: 

вперше: 

 сформовано соціально-економічний механізм активізації 

інноваційних здатностей агропродовольчого підприємства, що в системному 

вигляді процесу реалізації економічного потенціалу підприємства 

представлений багаторівневим ієрархічним конструктом з відповідними 

зв’язками між його складниками за напрямками активізації інноваційних 

можливостей та етапами їх реалізації, які розкривають процес формування 

альтернативних варіантів інноваційного розвитку підприємства та вибір з 

них тієї інноваційної стратегії, що оптимальним чином задовольняє існуючі 

можливості у формуванні конкурентних переваг, враховуючи існуючі 

ресурсні обмеження. Результативність розвитку зазначеного соціально-

економічного механізму розкривається системною моделлю, яка спрямована 

на активізацію інноваційних трансформацій у кожному 

структуроутворюючому блоці економічного потенціалу підприємства, 

враховуючи специфіку їх комплементарного взаємозв’язку та 

взаємодоповнення;  

 розроблено конструкт інкорпорування соціальної складової в 

площину соціально-економічного розвитку агропродовольчих підприємств, 

який інтегрований у комплементарну систему соціально-економічних 

механізмів реалізації економічного потенціалу різної спрямованості з метою 

поетапного виконання підприємством простих і системних соціально-
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відповідальних програм, що забезпечить одержання соціально-економічної 

вигоди, оцінку якої запропоновано здійснювати на основі використання 

радару соціально-економічного ефекту, що демонструє зону перехрещення 

ефективності реалізації пріоритетних цілей економічного розвитку 

підприємства з реалізованими напрямками соціальної відповідальності; 

 обґрунтовано комплементарну стратегію реалізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств, що ґрунтується на впровадженні  

системи стратегічного аналізу та забезпечує процес синхронізації соціально-

економічних механізмів і моделей економічного розвитку підприємства, 

синергічність зв’язку яких оптимізує процес взаємодії та взаємодоповнення 

складових економічного потенціалу з метою досягнення комплементарного 

ефекту;   

 розкрито природу комплементарного ефекту реалізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств на засадах ресурсного, потокового 

та синергічного підходів, де суть ресурсного та потокового підходів полягає 

у забезпеченні симетричного використання матеріальних цінностей 

підприємства за просторовими та часовими ознаками, а синергічного – 

розкривається нематеріальними цінностями підприємства, використання 

яких примножує віддачу ресурсних потоків та в сукупності генерує 

довгострокове створення додаткової вартості бізнесу; 

удосконалено: 

 структурну модель економічного потенціалу підприємства, що, на 

відміну від існуючих, репрезентована рамковою конструкцією, поділеною на 

чотири взаємодоповнюючі блоки (кадровий, виробничий, науково-технічний 

та фінансовий), синергічна природа взаємодії можливостей кожного з яких 

підпорядковується виробничому, господарському і ринковому рівням та на 

основі забезпечення адаптаційного розвитку підприємства створює умови 

для його стабільної діяльності, враховуючи пріоритетні цілі реалізації 

економічного потенціалу; 

 взаємозв’язок впливу системно-структурних детермінант на процес 
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формування економічного потенціалу підприємства на основі поєднання 

ресурсно-потокового підходу та підходу «динамічних здатностей», логіка 

взаємозв’язку яких розкривається можливостями підприємства забезпечувати 

симетричну ресурсну конфігурацію за векторами матеріального і 

нематеріального використання ресурсних потоків, а також здатностями його 

адаптації до викликів зовнішнього бізнес-оточення в напрямку формування 

нових конкурентних переваг;  

 науково-теоретичні погляди на формування економічного потенціалу 

підприємства, що, на відміну від загальноприйнятих, відрізняється 

врахуванням  лінійного та ієрархічного підходів, доцільність використання 

яких розкривається: з одного боку, імперативами взаємодії та 

взаємодоповнення системно-структурних детермінант формування 

економічного потенціалу підприємства, що визначає їх комплементарну 

природу; з другого боку, одна з детермінант здійснює домінанту функцію, 

тоді як решта – доповнюючу, що створює платформу для досягнення 

комплементарного ефекту; 

 система аналітичного інструментарію оцінки економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств з використанням методів 

ресурсно-потокового і вартісного підходів, що включає методику оцінки 

виробничих, інвестиційних та інноваційних здатностей підприємства й 

обґрунтовує необхідність і доцільність забезпечення симетрії його ресурсної 

конфігурації та гармонізацію пріоритетів учасників інвестиційно-

інноваційних бізнес-процесів; 

 методологічний підхід до запровадження адаптивного механізму в 

концепції реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств 

до викликів сучасного бізнес-оточення через застосування структурної 

композиції організаційно-економічних форм, заходів та аспектів адаптивного 

управління агропродовольчим підприємством, інтегрованих загальною 

метою, що координують економічний розвиток підприємства та 
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забезпечують його здатність до реалізації пріоритетних цілей економічного 

потенціалу;  

дістали подальшого розвитку: 

 суть дефініції «економічний потенціал підприємства» як відкритої 

організаційної системи, орієнтованої на максимальне досягнення 

пріоритетних цілей економічного розвитку підприємства за рахунок 

збереження довгострокових конкурентних переваг, платформою формування 

яких виступають можливості підприємства ефективно використовувати 

ресурсні потоки, компетенції та здатності адаптації до викликів зовнішнього 

бізнес-оточення; 

 система пріоритетних цілей економічного розвитку підприємства, 

що, на відміну від існуючих підходів, розкриває стратегічні орієнтири 

реалізації економічного потенціалу в напрямку максимізації ринкової 

вартості бізнесу;  

 систематизація драйверів капіталізації бренду як ключового 

інструменту максимізації ринкової вартості агропродовольчого 

підприємства, що структуровані як утворюючі, забезпечуючі та результуючі, 

синергічна взаємодія яких розкривається процесом створення нематеріальних 

цінностей унаслідок забезпечення підприємством прихильності та лояльності 

цільової аудиторії, результатом чого є одержання соціально-економічного 

ефекту у вигляді нарощення додаткового чистого фінансового потоку на 

довгострокову перспективу; 

 система аксіологічних домінант модернізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств шляхом інтегрування соціально-

відповідальних цінностей в інструменти управління реалізацією 

економічного потенціалу, що сприятиме успішній інтеграції бізнесу в 

соціальну-економічну площину, гармонізації інтересів приватного капіталу 

та громадськості, а також підвищенню дієвості комунікаційних супроводів; 

 модель створення нових конкурентних переваг, що формалізує 

процес залежності зростання рівня конкурентоспроможності від обсягу 
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чистого фінансового потоку та виконує роль інструменту ідентифікації 

інноваційних трансформацій у кожному блоці економічного потенціалу 

підприємства за часовими та просторовими ознаками. Використання 

запропонованої моделі стає платформою для посилення ринкових 

компетенцій агропродовольчого підприємства шляхом завчасного реагування 

на дії імітування його конкурентних переваг іншими підприємствами, що 

забезпечує зростання ринкової вартості бізнесу на довгострокову 

перспективу.   

3. Зміст та завершеність дисертації 
 

У дисертації з позицій базових економічних підходів обґрунтовано 

теоретико-методологічні засади та розроблено науково-практичні 

рекомендації з формування соціально-економічних механізмів 

комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих підприємств. 

Перший розділ «Теоретичні основи економічного потенціалу 

підприємства» присвячений розкриттю суті дефініції «економічний 

потенціал підприємства»; опрацюванню структурної моделі економічного 

потенціалу підприємства та розкриттю взаємозв’язків впливу системно-

структурних детермінант на процес його формування і реалізації; 

визначенню пріоритетних цілей економічного розвитку підприємства; 

викладенню науково-теоретичних поглядів на формування економічного 

потенціалу підприємства. 

Другий розділ «Методологічні засади аналітичного забезпечення 

реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств»  

передбачає обґрунтування методологічних підходів до розв’язання проблем 

оцінки економічного потенціалу агропродовольчого підприємства, що 

включає методику оцінки його виробничих, інвестиційних та інноваційних 

здатностей, а також наведенню систематизації драйверів капіталізації бренду 

як ключового інструменту максимізації ринкової вартості підприємства. 

Третій розділ «Сучасний стан та особливості реалізації економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств України» присвячений 
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здійсненню оцінки стану розвитку агропродовольчих підприємств країни; 

ідентифікації ключових деструктивних чинників реалізації їх економічного 

потенціалу; визначенню напрямів інноваційного розвитку агропродовольчих 

підприємств на основі інтегрування цифрових інновацій; обґрунтуванню 

методологічного підходу до запровадження адаптивного механізму в 

концепції реалізації економічного потенціалу агропродовольчих 

підприємств.  

Четвертий розділ «Сучасні пріоритети соціально-економічного 

розвитку агропродовольчих підприємств» присвячений дослідженню 

особливостей імплементації зарубіжного досвіду у сфері соціально-

економічного розвитку вітчизняних агропродовольчих підприємств, на базі 

чого уточнено аксіологічні аспекти модернізації їх економічного потенціалу.  

П’ятий розділ «Соціально-економічні механізми комплементарності 

реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств» 

обґрунтований конструкт інкорпорування соціальної складової в площину 

соціально-економічного розвитку агропродовольчих підприємств; 

розроблений соціально-економічний механізм активізації інноваційних 

можливостей агропродовольчих підприємств; запропонована модель 

створення нових конкурентних переваг агропродовольчих підприємств на 

засадах інноваційності; обґрунтована комплементарна стратегія реалізації 

економічного потенціалу агропродовольчих підприємств, у рамках чого 

розкрито природу комплементарного ефекту. 

Отже, зміст дисертаційної роботи засвідчує, що визначеної мети 

досягнуто, поставлені завдання виконано, висновки роботи є достатньо 

аргументованими. 

4. Наукова цінність та практична значимість результатів 

дослідження 
 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у виокремленні 

проблемної ситуації, нерозв’язаність якої гальмує процес формування та 

реалізації економічного потенціалу агропродвольчих підприємств України, в 
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розробці соціально-економічного механізму активізації інноваційних 

здатностей агропродовольчих підприємств, а також обґрунтуванні 

комплементарної стратегії реалізації їх економічного потенціалу 

агропродовольчих підприємств, що забезпечує процес синхронізації 

соціально-економічних механізмів і моделей економічного розвитку 

підприємства, синергічність зв’язку яких оптимізує процес взаємодії та 

взаємодоповнення складових економічного потенціалу з метою досягнення 

комплементарного ефекту. 

У дисертації розроблено та обґрунтовано методологічні підходи до 

розв’язання проблем соціально-економічного розвитку агропродвольчих 

підприємств у напрямку запровадження адаптивного механізму в концепції 

реалізації їх економічного потенціалу агропродовольчих підприємств, а 

також інкорпорування  соціальної складової в площину їх соціально-

економічного розвитку. 

Методичне значення наукових положень дисертанта полягає в 

удосконаленні методик оцінки економічного потенціалу агропродовольчих 

підприємств з використанням методів ресурсно-потокового і вартісного 

підходів. 

Прикладне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

висновки та рекомендації доведені до рівня конкретних рекомендацій у 

контексті формування соціально-економічних механізмів комплементарності 

економічного потенціалу агропродвольчих підприємств. Так, здобувачем 

запропоновано системну модель, яка спрямована на активізацію 

інноваційних трансформацій у кожному структуроутворюючому блоці 

економічного потенціалу підприємства, враховуючи специфіку їх 

комплементарного взаємозв’язку та взаємодоповнення;  використання радару 

соціально-економічного ефекту, що демонструє зону перехрещення 

ефективності реалізації пріоритетних цілей економічного розвитку 

підприємства з реалізованими напрямками соціальної відповідальності.  

Слід зауважити, що окремі висновки та положення, сформульовані 
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автором, можуть бути використані в перспективних наукових розробках, 

присвячених вивченню проблем формування економічного потенціалу 

агропродвольчих підприємств. 

5. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях 

Основні положення дисертаційної роботи Т.С. Шабатури стосовно 

розроблення концептуальних основ і наукового обґрунтування 

методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо формування 

соціально-економічних механізмів комплементарності економічного 

потенціалу агропродовольчих підприємств викладено у 41 науковій праці, 

зокрема в одній одноосібній та одній колективній монографії, 23 статтях у 

фахових виданнях України та 4 статтях в наукових іноземних виданнях 

(включаючи 3 наукові статті, у виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз Scopus і Web of Science), а також 10 публікацій у 

виданнях апробаційного характеру (загальним обсягом публікацій 39,01 

друк. арк.). 

Зазначене вище та детальне вивчення наукових праць Т.С. Шабатури 

дозволяє зробити висновок про те, що результати дисертаційного 

дослідження повною мірою оприлюднені до захисту дисертації.  

6. Оцінка ідентичності змісту реферату і основних положень 

дисертації 

Автореферат повністю відображає сутність та зміст дисертації, 

наявною є ідентичність основних наукових положень і наукового внеску 

здобувача, що подано ним у послідовності від загального до конкретного 

наукового внеску. Наукові положення, висновки і рекомендації, які наведено 

здобувачем в авторефераті, належним чином розкриті, деталізовані та 

обґрунтовані у самій дисертаційній роботі. 

7. Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертаційної роботи  

Високо оцінюючи змістовність і значущість для теорії і практики 

економіки та управління підприємством (за видами економічної діяльності) 
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докторської дисертації Т.С. Шабатури, є необхідність звернути увагу на деякі 

її дискусійні положення та «вузькі місця»: 

1. Додаткових пояснень потребує змістовність структурної моделі 

економічного потенціалу підприємства, що репрезентована рамковою 

конструкцію, поділеної на чотири взаємодоповнюючі блоки (кадровий, 

виробничий, науково-технічний та фінансовий)  у розділі 1, рис. 1.10. У цій 

відповідності автору слід було більш ґрунтовніше розкрити синергійну 

взаємозалежність можливостей структурних блоків економічного потенціалу 

підприємства. 

2. Недостатньо обґрунтовані та потребують розширення запропоновані 

автором методичні підходи до оцінювання захисту економічних інтересів 

агропродовольчого підприємства у напрямку забезпечення симетричності 

ресурсної конфігурації за векторами використання ресурсних потоків  (п.п. 

2.2), що значно б посилило результати дослідження. 

3. Не зовсім розкритими в аналітичній частині роботи з позицій 

обґрунтування напрямів інноваційного розвитку агропродовольчих 

підприємств є оцінка сучасного стану розвитку інноваційних процесів в 

агропродовольчому виробництві. У цьому контексті, на думку опонента, 

варто було б глибше проаналізувати конкретні показники та параметри 

інноваційного розвитку агропродовольчих підприємств, що надало б 

додаткової аргументованості міркуванням дисертанта щодо запропонованих 

напрямів їх інноваційного розвитку на основі інтегрування цифрових 

інновацій (п.п. 3.3, с. 235-263). 

4. У третьому розділі (п.п. 3.4, с. 263-278) представлені методологічні 

аспекти формування адаптивного механізму в концепції реалізації 

економічного потенціалу агропродвольчих підприємств (рис. 3.21), які 

складаються з сукупності елементів адаптивної системи, діалектичний 

взаємозв’язок яких забезпечуватиме здатність підприємства більш ефективно 

й адекватно реагувати на трансформаційні процеси інституційного 

середовища шляхом використання системи організаційно-економічних та 
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соціальних регуляторів забезпечення сталого економічного зростання в 

довгостроковій перспективі. Головним недоліком даної частини роботи є 

відсутність у механізмі таких головних складових як: принципи, методи та 

інструменти. 

5. На думку опонента, доцільним було б в четвертому розділі роботи, 

досліджуючи ставлення вітчизняних агропродовольчих підприємств до 

заходів соціально-відповідальної поведінки, продемонструвати міжнародний 

досвід в сфері соціально-економічного розвитку, що дозволило б 

конкретизувати адекватні реальним соціально-економічним процесам 

інструменти налагодження існуючих комунікаційних супроводів між 

агропродовольчими підприємствами та соціумом. 

6. Необхідно підтвердити, що розроблений автором конструкт 

інкорпорування соціальної складової в площину соціально-економічного 

розвитку агропродовольчих підприємств – є нагальною та необхідною 

науково-прикладною розробкою у контексті попередження виникнення 

економічних конфліктів агропродвольчих підприємств на основі гармонізації 

інтересів учасників його бізнес-процесів (п.п. 5.1, с.351-368, рис.5.4). Також, 

в продовження цього, на погляд опонента, потребує додаткової конкретизації 

вагомість використання радару соціально-економічного ефекту, 

інкорпорованого до вказаного типу конструкту з метою оцінки 

результативності виконання соціально-відповідальних програм 

агропродовольчим на сучасному етапі його функціонування. 

Проте, наведені зауваження у більшості носять дискусійний характер 

та не знижують загальної позитивної оцінки теоретико-методологічної і 

практичної цінності опанованої дисертаційної роботи. Дисертаційна робота є 

кваліфікованою науковою працею, виконаною автором особисто, 

характеризується єдністю і логікою викладення, містить науково 

обґрунтовані теоретичні результати та методичні положення, які мають 

безперечно корисну практичну значущість для ринкових трансформацій в 

специфічній науковій сфері і українській економіці.  




