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комплексної, взаємопов'язаної в усіх елементах системи регулювання, в тому 

числі управління організаційними змінами в діяльності галузі. 

Актуальність теми підтверджується зв'язком дослідження з науковими 

планами та програмами у відповідності до тематики наукових досліджень 

економічного факультету Львівського національного аграрного університету 

за 2011-2015 роки за темою: «Теоретико-методологічне та організаційно-

економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села» (номер 

державної реєстрації 0111U001252), в межах якої автором виявлені 

інституціональні особливості та запропоновані напрями організаційно-

економічних перетворень на основі створення нових елементів 

інституційного середовища на вітчизняному аграрному ринку та Львівського 

торговельно-економічного університету за темами: «Проблеми 

функціонування та розвитку економічних систем» (номер державної 

реєстрації 0111U008260), в межах якої автором запропоновано напрями 

вдосконалення державного регулювання аграрної сфери та оцінено 

потенційний вплив запропонованих регуляторних інструментів на 

удосконалення її архітектоніки та «Трансформація економічного розвитку за 

умов глобалізації» на 2017-2021 роки (номер державної реєстрації 

0118U000032),в межах якої автором обґрунтовано вплив глобалізації на 

формування нових організаційно-економічних форм господарювання. Це 

зумовлює необхідність здійснення досліджень, складає сутність наукової 

проблеми та зумовило вибір теми дисертаційної роботи. 

 
Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень і 

результатів представлених в дисертації. 
 

Достовірність та обґрунтованість зроблених висновків і рекомендацій 

визначається сукупністю викладених наукових результатів. Форма 

представлення результатів досліджень свідчить про достатню теоретичну 

підготовку здобувача та вміння працювати з емпіричним матеріалом. В ході 

дослідження автором опрацьовані літературні джерела, серед яких праці 
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вітчизняних і закордонних фахівців нормативно-правові документи що нині є 

регуляторними нормативними актами. Використано значний масив даних, що 

наведені в тексті. Теоретичною і методичною основою дослідження є 

положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки від часу формування 

класичних економічних теорій ринків до сучасних наукових розробок щодо 

функціонування ринкової економіки положень інституціональної теорії в 

поєднанні з теоретичними положеннями архітектоніки як напрямку 

економічних досліджень. 

Глибина роботи сприймається як інструмент упорядкування 

узагальнення теоретичних і методичних засад оцінки інституціонального 

організаційного і економічного стану аграрної сфери та суспільно-

економічної системи оцінки ефективності їх діяльності у процесі розвитку 

економіки. Останнє положення дуже важливе, тому що на теоретичному 

рівні розкриває нову суть економіки як об'єктивного дослідження і 

державного управління з позиції архітектоніки як науки. Розкрито сутність 

поняття організаційно економічні перетворення та здійснено прогнозування 

конструкту архітектоніки аграрної сфери економіки в розрізі окремих 

організаційних форм. Під таким кутом зору сприймається чітка логіка 

побудови дисертаційної роботи в цілому. 

Об'єктом дослідження були визначені процеси організаційно-

економічних перетворень в аграрній сфері держави і формування сучасної її 

архітектоніки. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та 

практичних засад, що зумовлюють можливості вдосконалення 

організаційних форм, напрямів і методів удосконалення архітектоніки в 

аграрній сфері економіки. 

Дисертантом сформульована мета дослідження щодо теоретико-

методологічного обґрунтування підходів до удосконалення процесу 

формування архітектоніки агросфери на основі положень інституціональної 

теорії в поєднанні з теоретичними положеннями архітектоніки. Висновки та 
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пропозиції, зроблені автором є логічними та випливають з результатів 

дослідження, розкривають мету дослідження, містять елементи новизни і 

мають прикладне значення для розвитку теорії та практики удосконалення 

процесу формування архітектоніки як нового напряму економічних 

досліджень. 

 
Наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації. 

 

Наукові результати дисертаційного дослідження полягають у 

системному обґрунтуванні теоретичних методологічних положень щодо 

побудови та функціонування аграрної сфери економіки країни. Результати 

дослідження є важливими для сучасної економічної науки та практики 

стосовно розробки пропозицій щодо побудови організаційної форми 

економічної діяльності з позицій категорії. У роботі узагальнено теоретичні 

підходи та інституційні засади трактування змісту механізму утворення 

ефекту масштабу в залежності від організаційної форми економічної 

діяльності. Зокрема, обґрунтовано структурну побудову механізмів та систем 

управління організаційними змінами і напрями формування архітектоніки 

аграрної економіки. 

Результативною ознакою опонованої дисертації є обґрунтування 

поняття «архітектоніка аграрної сфери», що розглядається як просторова 

ієрархічна побудова цілісної соціально-економічної системи  і сформована 

під час трансформаційних процесів на інституційній основі. В основі дії 

механізму лежать ефективне використання ресурсів і вільний доступ до 

участі в розподілі створеного продукту та суспільних благ. в даному тексті 

автор розглядає аграрну сферу як цілісну суспільно-економічному систему, 

яка розвивається відповідно до законів архітектоніки. 

Розроблені пропозиції представлені інституційним форматом, де  

організаційно-економічні перетворення є процесом організаційних змін під 

інституціональним впливом змісту і форм діяльності суб'єктів 

господарювання існуючих і новостворених. В основу зазначеного покладено 
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авторське бачення понять «аграрна сфера», «агропромислове виробництво», 

«аграрний сектор», які розглядаються з позиції співвідношення загального і 

часткового. 

Необхідно виділити обґрунтування теоретичних тез про те, що 

організаційна форма є конструктивним елементом економічної організації 

аграрної сфери як системи. Ця цілісна система формує конструкт економічної 

діяльності. Якісні ознаки організаційної форми обумовлені 

інституціональними перетвореннями. 

Слід відмітити обґрунтування теоретико-методологічних засад 

механізму стратегічного управління процесом формування архітектоніки 

аграрної сфери на основі взаємодії форм господарювання шляхом ліквідації 

диспропорцій у розвитку окремих форм господарювання. 

Для формування економічного базису розвитку аграрної сфери 

розроблені методичні засади стратегічної оцінки результатів організаційно-

економічних перетворень методом полікритеріального аналізу при 

обґрунтуванні стратегії розвитку аграрної сфери, прогнозуванні структурної 

організації, що дає можливість удосконалювати стратегічне управління 

аграрною сферою. Сюди можна віднести і методичний підхід щодо 

застосування окремих видів аналізу (SWOT) щоб визначити вплив цих 

чинників на ефективність функціонування механізму управління 

організаційними змінами. 

 Слід відмітити обґрунтування і удосконалення управлінських рішень 

щодо здійснення організаційних перетворень за результатами оцінювання 

впливу органів державного управління на динаміку процесів організаційно-

економічних перетворень на загальнодержавному і місцевому рівнях. В 

роботі зроблена спроба дати своє визначення  дефініції «організаційні 

перетворення», «аграрна сфера», «агропромисловий комплекс», «аграрний 

сектор». 

В роботі приділена особлива увага розробці пропозицій щодо 

використання нових та удосконалення існуючих механізмів управління 
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організаційними перетвореннями в діяльності аграрної сфери економіки. 

Сюди можна віднести взаємовідносини в ранзі суб'єктно-об'єктних відносин 

форм господарювання з метою посилення соціальної спрямованості при 

розподілі сукупного доходу що утворюється в аграрній сфері. 

Дисертаційна робота складається з п’яти розділів кожен з яких 

характеризується певним внеском у розвиток теорії та практики щодо 

вдосконалення економічних механізмів управління організаційними 

перетвореннями в аграрній сфері економіки. Короткий зміст дисертації 

представлено в авторефераті. 

Наукові результати, що винесені автором на захист дисертацій в 

стислому вигляді відображають як зміст роботі так і загальний 

методологічний підхід в обґрунтуванні концептуальних основ та мети 

дослідження.  

Серед основних здобутків дисертанта можна виділити наступні:  

- формалізація понятійного апарату стосовно сутності «архітектоніки 

аграрної сфери», «агропромислового виробництва», «аграрного сектору» що 

доповнює позиції реалізації розвитку економіки на основі 

інституціонального підходу; 

- обґрунтування концептуальних положень формування організаційно-

економічних перетворень і архітектоніки аграрної сфери; 

- обґрунтування взаємозв'язку між формою та ефективністю господарської 

діяльності; 

- прогноз архітектоніки аграрної сфери на основі виробництва ВВП, модель 

архітектоніки аграрної сфери і соціоекономічна модель розвитку ; 

- визначення організаційних форм фермерства і домогосподарств у 

архітектоніці аграрної сфери; 

- механізм утворення ефекту масштабу в залежності від економічної форми 

господарської діяльності; 

- залежність організаційно-економічних перетворень від заходів 

державного впливу (органів державного та місцевого управління). 
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Дисертаційна робота Корчинського Івана Осиповича характеризується 

логічною завершеністю з філософським підтекстом. 

 
Значимість для науки і практики результатів дисертаційного 

дослідження 
 

Одержані автором результати дослідження з теорії, методології і 

практики архітектоніки аграрної сфери характеризують високий рівень 

вирішення завдань формування механізмів управління організаційними 

перетвореннями в аграрній сфері, визначення потенціалу змін форм 

господарювання, ризиків цих змін для розвитку аграрної економіки, 

обґрунтування напрямів інтеграції систем стратегічного управління 

організаційно економічними перетвореннями. Вони доведені до 

впровадження у якості методичних і практичних розробок. Практичне 

значення одержаних результатів полягає у підвищенні ефективності розвитку 

аграрної сфери економіки, функціонування механізмів управління 

організаційними перетвореннями органами державної влади та органами 

місцевого самоуправління і господарюючими суб'єктами. 

Наукові результати, які мають прикладний характер знайшли 

практичне застосування у діяльності: Департаменту управління 

агропромисловим розвитком Харківської обласної державної адміністрації 

(довідка № 07-27/07-346 від 18.02.2019 р.); Жовківською районною 

державною адміністрацією Львівської області (довідка №02-23/1203 від 

21.03.2018 р.); Інститутом агроекології і природокористування НААН 

(довідка №01-37/11 від 12.11.2018 р.). Результати досліджень 

використовуються у навчальному процесі Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького (довідка 

№ 738/001-18 від 26.12.2018 р.), Львівським торгово-економічним 

університетом (довідка №36/16 від 20.02.2019) та Львівською аграрною 

дорадчою службою (довідка № 68/7 від 18.12.2017 р.) та інші. 
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Повнота викладу наукових положень висновків і рекомендацій в 
опублікованих працях 

 

Достовірність та об'єктивність результатів і пропозиції дисертаційної 

роботи Корчинського І.О. щодо поглиблення теоретичних положень 

розробки методичних основ і практичних рекомендацій з питань 

організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері та формування її 

архітектоніки підтверджується апробацію основних положень на 23 наукових 

конференціях і форумах міжнародного рівня. 

Основні результати опубліковано достатньо повно, вони викладені у 50 

наукових працях загальним обсягом 102 друк. арк., з яких особисто автору 

належить 48 друк. арк.,  із них 4 монографії, у т.ч. 1 одноосібна; 21 стаття у 

наукових фахових виданнях. 6 з них включено до міжнародних 

наукометричних баз; 24  у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Крім того 2 – в іноземних виданнях. Зазначене дозволяє зробити висновок що 

результати дисертаційного дослідження оприлюднені до захисту дисертації. 

Зміст автореферату повністю розкриває базові положення висновки і 

пропозиції що наведено в дослідженні. Характер видань і зміст наукових 

праць відповідають вимогам атестаційної колегії МОН України, 

пропонованим для повноти висвітлення результатів дисертаційної роботи на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

 
Відповідність дисертації встановленим вимогам 

 

Дисертаційна робота Корчинського І.О. за своїм змістом, рівнем 

наукової новизни, систематизацією матеріалу ,висновками та пропозиціями є 

завершеним науковим дослідженням. Дисертація на тему «Організаційно-

економічні перетворення в аграрній сфері та формування й архітектоніки» 

виконана в межах визначених теми, мети і завдань а отримані науково 

обґрунтовані та прикладні результати щодо удосконалення економічних 
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перетворень в аграрній сфері є певним внеском для розвитку такої галузі 

науки як економіка національна та управління національним господарством.  

За своєю структурою наукова робота відповідає вимогам, що 

висуваються до докторських дисертацій. Пропозиції, методики і положення 

науково обґрунтовані і детально розроблені. 

 

Дискусійні положення та зауваження до роботи 
 

Незважаючи на загальну позитивну оцінку і змістовність викладу 

результатів наукового пошуку, обгрунтованість та достовірність висновків в 

опонованому дисертаційному дослідженні мають місце зауваження і 

дискусійні положення:  

1. Сумнівним є твердження стосовно «якісних ознак організаційної 

форми, які обумовлені його функціональністю випереджаючи 

інституціональні перетворення, які відбуваються переважно на основі аналізу 

практики організаційних перетворень». Складається така думка, що якби не 

було аналізу практики організаційних перетворень, то їх не було б, або вони 

не випереджали б інституційні перетворення (другий пункт новизни);  

2. Не слід вживати у формуванні завдань слова „дослідити”, 

„проаналізувати”, „методичні підходи до досліджень” так як дисертація є 

дослідженням, а аналіз це метод яким слід вирішувати завдання. 

3. З рисунку „Концептуальна модель процесу утворення форм 

економічної організації” не видно самого „процесу утворення”. Це скоріше 

схема взаємозв’язків ринку з навколишнім середовищем. 

4. У четвертому розділі автор дає характеристику перетворення 

сільських домогосподарств і вірно зауважує про слабкість інституційних 

стимулів для перетворення особистих селянських господарств у фермерські. 

Констатації фактів недостатньо для активізації процесу створення сімейних 

фермерських господарств. Потрібні конкретні пропозиції для цього. Крім 

того, не коректно порівнювати доходи особистих селянських господарств за 

реалізацію продукції з витратами на її виробництво як недостатньо 
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ефективне. Справа в тому, що мета цих господарств не виробництво товарної 

продукції, а забезпечення сімей продовольством. Реалізуються надлишки і 

тому ефективність їх діяльності буде низькою. 

5. Автор ставить завдання: встановити звязок між організаційною 

формою та її ефективністю не враховуючи те, що форма сама по собі не 

забезпечує ефективності. В однакових умовах важливе значення має 

менеджмент і свобода діяльності окремих суб’єктів агропромислових 

об’єднань. 

6. При обгрунтуванні підходів до організаційно-економічних 

перетворень автор розглядає ефективність як порівняльну відносну 

характеристику через призму формування архітектоніки аграрної сфери, але 

при цьому залишає поза увагою механізми і управлінські принципи впливу 

на перетворення. Недоречним є і використання лише одного економічного 

показника – валової продукції сільського господарства особистих селянських 

господарств. 

7. Спірним є твердження, що архітектоніка аграрної сфери Львівської 

області забезпечує функціонування основних організаційно-правових форм. 

Можливо навпаки – організаційні форми є основою формування 

архітектоніки аграрної сфери. Відчутна фетишизація методики SWOT-

аналізу. 

8. Говорячи про інтеграцію середніх і малих господарств для 

досягнення ефекту масштабу, слід було б навести конкретні приклади. Влада 

ніколи не заперечувала проти таких об’єднань. В чому суть „нової якості 

середовища” в якому можна краще реалізувати свій потенціал. 

Загалом зазначені дискусійні положення та зауваження носять 

дискусійний характер і не впливають на позитивну оцінку пропонованої 

дисертаційної роботи. 
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