
 



р.), де автором визначено взаємозв’язок між забезпеченням стану 

продовольчої безпеки та ринковою стійкістю підприємств з виробництва 

харчових продуктів та напоїв, охарактеризовано вплив  стратегічного 

розвитку підприємства на можливість збільшення пропозиції на ринку 

харчових продуктів.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації 

 

Проведений опонентом глибокий аналіз змісту дисертації та 

автореферату, публікацій здобувача за темою дисертаційної роботи, 

апробацію результатів дозволяє зробити висновок щодо достатнього рівня 

обґрунтованості наукових положень та висновків, одержаних Туром О.В. 

Одержані автором результати, ґрунтуються на сучасних теоретичних 

надбаннях як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, які досліджували 

проблеми ринкової стійкості та стратегічного розвитку. При написанні 

дисертації автором опрацьовано 211 джерел, що дозволило відобразити 

еволюцію розвитку питань, що розглядаються, охарактеризувати  сучасний 

стан вивчення проблеми. Це дало можливість автору підійти ґрунтовно до 

розв’язання завдань, поставлених у дисертаційній роботі, та досягнути 

визначеної мети. 

При виконанні дослідження  автор використав низку сучасних 

загальнонаукових та специфічних методів, які забезпечили достовірність 

одержаних результатів, а саме: індукції та дедукції, структурно-семантичного 

аналізу, теоретичного узагальнення, групування, вертикального та  

горизонтального аналізу, аналізу та синтезу, експертних оцінок, 

статистичного аналізу, фінансового аналізу, системного аналізу, 

порівняльного аналізу, стратегічного аналізу 

Ознайомившись зі змістом роботи можна зробити висновок, що 

визначена мета дослідження досягнута, завдання виконані у повному обсязі. 



Роботу характеризує гарна структурованість та логічна послідовність та  

чіткість викладення матеріалу. Назви розділів та підрозділів роботи 

відповідають їх сутнісній наповненості. 

У першому розділі дисертації «Вплив управління стратегічним 

розвитком на підвищення ринкової стійкості підприємства» автором 

узагальнено підходи до визначення поняття «стратегія», які представлено на 

с.31-32 та у додатку А, табл.А.1, досліджено основні положення  теорії  

розвитку (с.33-36), запропоновано розширення класифікаційних ознак  

розвитку соціально-економічних (с.36); наведено авторське визначення  

дефініцій «розвиток підприємства (с.37-38), «стратегічний розвиток 

підприємства» (с. 39).  

Проведене дослідження дозволило автору визначити взаємозв’язок між 

поняттями «стратегія», «стратегія розвитку» та «стратегічний розвиток» 

(табл.1.2, с.41). 

В роботі всебічно проаналізовано сутнісну характеристику ринкової 

стійкості підприємства, проаналізовано види стійкості (с.41-47) та 

представлено погляди науковців на визначення ринкової стійкості (с.48-49). 

Це дозволило структуру ринкової стійкості в роботі розглядати як таку, що 

складається із: економічної, фінансової, маркетингової, виробничо-

технологічної, організаційної стійкості (с.53), розглянуто ринкову  стійкість 

підприємства через теорії конкуренції, сталого розвитку, стратегічного 

управління (с.55-57).  

Розглянуто питання стратегічного розвитку як чинника забезпечення 

ринкової стійкості підприємства (с.57-68), теоретичні підходи до визначення 

ланцюга створення цінності як інструменту підвищення ринкової стійкості 

підприємства (с.68-81). 

У другому розділі «Теоретико-прикладні засади визначення ринкової 

стійкості підприємств» автор проводить аналіз існуючих підходів до 

оцінювання ринкової стійкості підприємств (с.84-100). Це дозволило автору 

дійти до висновку, що більшість науковців, визначають стійкість 



підприємства за допомогою інтегрального показника із врахуванням 

складових структури стійкості, проте єдиного підходу до визначення 

складових, які характеризують структуру стійкості, та одиничних показників 

не існує (с.99).  

Запропоновано процедуру вибору стратегії розвитку підприємства (с. 

100-103) та теоретико-методичний підхід до обґрунтування вибору напрямів 

стратегічного розвитку підприємств (с.103-109). Для проведення аналізу 

внутрішнього середовища пропонується здійснювати аналіз ринкової 

стійкості структурних складових, що дає можливість обрати функціональні 

стратегії для забезпечення окремих напрямів діяльності підприємства.  

Автором здійснено моніторинг середовища функціонування 

підприємств харчової промисловості (с.109-123) та характеристика діяльності 

підприємств, що досліджуються:(с.123-144). Для проведення дослідження 

обрано шість підприємств: два підприємства з виробництва безалкогольних 

напоїв (ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ТОВ-підприємство 

«Ізумруд ЛТД»), два молокопереробних підприємства (АТ «Пирятинський 

сирзавод», ТОВ «Гадячсир»), два підприємства з виробництва м’ясних 

продуктів (ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ПАТ «Кременчукм’ясо»). В 

роботі здійснено обґрунтування вибору підприємств.  

У третьому розділі «Управління стратегічним розвитком підприємств 

інструментами забезпечення ринкової стійкості» автором розроблено низку 

науково обґрунтованих та практично вагомих рекомендацій, спрямованих на 

обґрунтування напрямів стратегічного розвитку підприємств з метою 

забезпечення їх ринкової стійкості, зокрема: методичний підхід до 

визначення ринкової стійкості підприємства та окремих структурних 

складових ринкової стійкості (с.148-171), При цьому автором структурна 

складова ринкової стійкості визначається як складова ринкової стійкості, що 

характеризує ринкову стійкість підприємства з позиції окремої 

функціональної площини його діяльності (с.149); визначена процедура 

оцінювання рівня ринкової стійкості підприємства та охарактеризовано 



кожний етап (с.150-170); за допомогою експертного методу  здійснено відбір 

показників, що характеризують ринкову стійкість підприємства та систему 

індикаторів для складових ринкової стійкості (с.152-157); процедуру 

визначення стану окремих складових ринкової стійкості (с.158-165); 

запропоновано шкалу визначення рівнів ринкової стійкості (с.164-165); 

розрахунок комплексного показника ринкової стійкості (с.165); визначення 

стану ринкової стійкості підприємства за допомогою запропонованої шкали 

рівнів та порогових значень стану ринкової стійкості (с.164-165); визначення 

напрямів підвищення рівня стійкості структурних складових ринкової 

стійкості досліджуваних підприємств (с.171-186); методичний підхід до 

планування функціональних стратегій та стратегічного розвитку 

підприємства, виходячи із стану ринкової стійкості підприємства та її 

структурних складових, при цьому для кожної структурної складової 

ринкової стійкості визначено відповідність між рівнем ринкової стійкості 

структурних складових ринкової стійкості підприємства та можливими 

варіантами функціональних стратегій (с.186-196).  Для кожного підприємства 

за одержаними результатами запропоновано комбінацію функціональних 

стратегій, які дозволять підвищити ринкову стійкість підприємства.  

Одержані результати оцінки рівня ринкової стійкості структурних 

складових дозволяють  забезпечити зміни у ланцюгу створення цінності 

(с.197-198,с.203-204), автором розроблено можливу комбінацію 

функціональних стратегій для формуванні базових стратегій розвитку 

підприємства залежно від визначеної мети (с.200-201).  

Цікавою є пропозиція автора матриці 2х2, яка побудована на вісях 

«розвиток ринку» та «розвиток конкурентних переваг» і складається із 4 

квадрантів, кожний із яких відповідає одному зі станів ринкової стійкості 

підприємства (с.201-202). 

Рекомендації автора для кожного із підприємств у вигляді 

рекомендованих стратегій для забезпечення підвищення ринкової стійкості 

підприємств наведено на с. 205-206. 



Здобувачем пропонуються організаційні заходи щодо забезпечення 

ефективної взаємодії із виробниками сировини через створення державно-

приватних партнерств (с.206-220). 

Таким чином, можна зробити висновок, що результати наукового 

дослідження Тура О.В., представлені в дисертаційній роботі, достатньо 

науково обґрунтовані та достовірні. 

Загальні висновки та висновки за розділами характеризуються 

логічністю побудови та цілісністю. Результати дисертаційної роботи можуть 

бути використані у практичній діяльності підприємств з виробництва 

харчових продуктів та напоїв. 

Назва дисертаційної роботи «Управління cтратегічним розвитком 

підприємства з метою підвищення його ринкової стійкості» повною мірою 

відповідає її змісту та визначеним завданням.  

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

 

Наукова новизна дисертаційної Роботи Тура Олександра Васильовича 

полягає у розвитку теоретичних положень, удосконаленні методичних 

підходів та розробленні практичних рекомендацій щодо управління 

стратегічним розвитком підприємства на засадах підвищення його ринкової 

стійкості. 

До найбільш вагомих наукових результатів здобувача можна віднести 

такі: 

на теоретичному рівні: 

–  розширено класифікацію існуючих підходів до розвитку соціально-

економічних систем. Автором запропоновано класифікаційну ознаку 

поведінка підприємства на ринку, яка  характеризується створенням 

конкурентних переваг, розвитком ринкових переваг, утриманням ринкових 

переваг, які формуються за рахунок освоєння нового ринку (сегменту), 



розвиток існуючого ринку (сегменту),  утримання існуючих ринкових 

позицій (с.37);  

– надано авторське трактування понять «розвиток підприємства», який 

автором розглядається як процес комплексних позитивних змін у соціально-

економічній системі господарюючого суб’єкта, які, за рахунок інтенсифікації 

діяльності, спрямовані на його перехід до нового якісно-кількісного стану в 

певному проміжку часу, шляхом адаптації або зміни факторів внутрішнього 

середовища під впливом дії чинників зовнішнього середовища (с.37-38); 

«стратегічний розвиток підприємства», який автором трактується як  

процес змін стану підприємства, що спрямований на реалізацію його стратегії 

розвитку та забезпечує перехід до нового якісно-кількісного стану за рахунок 

утримання або створення конкурентних переваг з метою підвищення ринкової 

стійкості (с.40); 

«стратегія розвитку підприємства», що визначається автором як 

комплекс управлінських рішень (система управлінських заходів, сукупність 

цільових програм, плани розвитку), спрямованих на формування позитивних 

перспектив, пріоритетів і напрямів розвитку соціально-економічної системи 

господарюючого суб’єкта, як результат забезпечення динамічного і сталого 

розвитку підприємства (с.39-40); 

«ринкова стійкість підприємства»,  що визначається  як здатність 

підприємства зберігати внутрішню збалансованість і динамічну рівновагу при 

використанні конкурентних переваг, які були створені при формуванні 

оптимального ланцюга створення цінності, за рахунок ефективного 

використання стратегічних ресурсів і адаптації факторів внутрішнього 

середовища для забезпечення досягнення цілей, визначених стратегічним 

розвитком в умовах мінливого зовнішнього середовища (с.56-57); 

– визначено структурні складові ринкової стійкості підприємства та 

їх характеристики (с.46; с.53-54); 

– процедуру обґрунтування вибору стратегії розвитку підприємства, 

що передбачає при аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища 



здійснення аналізу ланцюга створення цінності та при проведенні аналізу 

стану внутрішнього середовища проведення аналізу ринкової стійкості 

структурних складових та підприємства (с.100-103);  

на методичному рівні автором удосконалено: 

- теоретико-методичний підхід до оцінювання ринкової стійкості 

підприємства, де представлено формалізовану процедуру оцінювання, яка, на 

відміну від існуючих, включає формування системи індикаторів (показників), 

що визначені експертним шляхом, для  кожної структурної складової 

ринкової стійкості; методику розрахунку індикаторів рівнів структурних 

складових ринкової стійкості та визначення рівня ринкової стійкості  

підприємства; процедуру нормалізації фактичних показників; розрахунок 

інтегрального показника рівня ринкової стійкості підприємства (с.148- 171); 

- теоретико-методичний підхід до оцінювання рівня ринкової 

стійкості підприємства та її структурних складових, що визначає  вісім рівнів 

стійкості: високий, стійкій, нормальний, задовільний, нестійкий, 

передкризовий, катастрофічний і знаходиться в межах від (-1,0) до (+1,0) і 

здійснюється в рівних інтервалах (с.163-165); 

 - процедуру здійснення оцінювання стану ринкової стійкості 

підприємства, використання якої дозволяє ідентифікувати чотири стани 

ринкової стійкості (стабільний, адаптивний,  низький та критичний), що 

дозволяє обґрунтувати вибір базової стратегії, визначити напрям 

стратегічного розвитку підприємства (с.167-168;с.200-201);  

- обґрунтовано доцільність створення державно-приватних партнерств 

(ДПП), до складу яких входять: територіальні громади,   тваринницькі 

кооперативи (молочного та/або м’ясного спрямування) для вирішення 

проблеми забезпечення підприємств з виробництва м’ясних і молочних 

продуктів сировиною необхідної якості (с.217-220).  

Таким чином, дисертаційна робота Тура Олександра Васильовича 

містить наукову новизну, яка виноситься здобувачем на захист.  

 



4. Теоретична цінність і практична значущість наукових 

результатів 

 

Теоретичне значення отриманих результатів. Теоретичні положення 

дисертаційної роботи Тура Олександра Васильовича розвивають наукові 

положення теорії стратегічного розвитку та ринкової стійкості.  

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження Тура О.В. 

полягає у запропонованих методичних підходах до оцінювання стану 

ринкової стійкості підприємства та її структурних складових, обґрунтуванні 

вибору родини функціональних стратегій відповідно до рівня ринкової 

стійкості функціональних площин діяльності підприємства,  визначенні 

напряму стратегічного розвитку залежно від стану ринкової стійкості 

підприємства. 

Ознайомившись із текстом дисертаційної роботи, змістом автореферату 

та публікацій Тура О.В. можна стверджувати, що представлені у роботі 

наукові положення, пропозиції і висновки є достатньо обґрунтованими та 

достовірними.  

Публікації здобувача повною мірою відображають зміст дисертаційної 

роботи. Кількість та і якість публікацій відповідають вимогам МОН України 

та  надають авторові право на публічний захист дисертаційної роботи.  

Результати наукового дослідження використані в діяльності 

підприємств, що випускають харчові продукти та напої: ПП “Рикун Анатолій 

Панасович” (довідка №7-01 від 24.01.2019 р.), ТОВ “СЕТТЕПОРТЕ” (довідка 

№ 2/68 від 22.02.2019 р.), ПрАТ “Миргородський завод мінеральних вод” 

(довідка №01-3/05-186 від 11.03.2019 р.).  

Крім того, результати дисертаційної роботи  прийнято до 

впровадження Миргородською районною державною адміністрацією 

Полтавської області (довідка № 01.1-41/77 від 06.03.2019 р.). 

Теоретичні положення, що є результатом авторського пошуку, 

використовуються у навчальному процесі Національного університету 



харчових технологій (акт впровадження від 31.05.2017 р.) та Київського 

національного лінгвістичного університету (довідка №1123/03 від 15.06.2018 

р.).  

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

дисертаційне дослідження має наукове та практичне значення.   

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях 

 

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані у 

дисертації, знайшли своє відображення у публікаціях Тура О.В.   

За темою дисертації автором опубліковано 20 наукових праць, з них: з 

них: 7 статей у наукових фахових виданнях (із них 2 статті у наукових 

фахових виданнях України, 5 статей у наукових фахових виданнях України, 

які включено до міжнародних наукометричних баз), 10 тез доповідей за 

матеріалами конференцій, 3 статті в інших виданнях. Загальний обсяг 

публікацій становить 7,64 друк. арк. (особисто автору належить 6,96 друк. 

арк.).  

Наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на захист, 

одержані здобувачем самостійно.  

Наукові результати дисертаційної роботи доповідалися на 10 

міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, де отримали 

позитивну оцінку що свідчить про достатній рівень апробації проведеного 

наукового дослідження.   

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобувачів 

наукового ступеня кандидата економічних наук.  

 

 

 



6. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

 

Дисертаційна робота логічно побудована має чітку структуру, 

складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків.  

Повний обсяг дисертації займає 366 сторінок, обсяг основної частини – 

200 сторінок. Робота містить 8 додатків на 117 сторінках, 55 таблиць, 18 

рисунків (10 сторінок – таблиці і рисунки, які повністю займають площу 

сторінки). Список використаних джерел налічує 211 найменувань на 21 

сторінці. 

Робота написана науковим стилем, її зміст викладено у чіткій логічній 

формі, представлені  в роботі рисунки та таблиці спрямовані на краще 

сприйняття викладеного матеріалу.  

Зміст автореферату є ідентичним змісту дисертаційної роботи. 

Автореферат достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні 

положення дисертаційної роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що 

встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 

Відзначаючи науковий підхід до вирішення визначеної проблеми та 

позитивно оцінюючи викладені положення, висновки та рекомендації, 

необхідно відмітити, що окремі положення мають дискусійний характер та 

потребують додаткової аргументації здобувачем, а саме: 

1. У дисертаційній роботі на с.41, табл.1.2 представлено сутнісні 

характеристики понять «стратегія», «стратегія розвитку підприємства» та 

«стратегічний розвиток», що визначають особливості цих дефініцій. Проте 

автору доцільно було б у характеристиках навести власне визначення цих 

дефініцій. 



2. Ринкову стійкість підприємства доцільно розглядати як сукупність 

видів стійкості, що забезпечують підприємству конкурентні переваги (с.49). 

Необхідно було б розвинути це положення та підвести більш глибоку 

теоретичну основу такого твердження.  

3.  На рис.1.3. (с.63 ) автором представлено внутрішні стратегії 

організації, в основу яких покладено погляд, який побудовано лише на 

одному джерелі - Мартиненко М. М., Ігнатьєва І. А. 2006. Стратегічний 

менеджмент. Київ: Каравела. На думку опонента, в дисертаційній роботі 

доцільно було б представити й інші погляди науковців на визначення 

внутрішньоорганізаційних стратегій.  

4. Характеризуючи тенденції, що склались у виробництві харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів у Полтавській області (рис.2.3, 

с.114) автору доцільно було б більш ґрунтовно пояснити різке зниження 

питомої ваги виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у 

загальному обсязі виробництва продукції промисловості у 2016-2017 рр., 

порівняно із показником 2015 р. – з 29,3% до 25,4% у 2016 р та  до 19,8% у 

2017 р. 

5. Табл.3.1 (с.151) автором названа як «Система індикаторів для 

складових ринкової стійкості» проте в назвах колонок назва індикатори 

відсутня. Є види стійкості, групи показників та показники.   

6. В цілому позитивно оцінюючи запропоновану автором 

методичний підхід до оцінювання ринкової стійкості підприємства (с.148-

171), варто зазначити, що деталізація етапів представлена не рівнозначно. 

Так, якщо етапи, що пов’язані із формуванням системи індикаторів 

складових ринкової стійкості, розрахунком індикаторів стану  окремих 

складових ринкової стійкості, визначенням стану ринкової стійкості 

підприємства описані достатньо ґрунтовно, то, на думку опонента, 

здобувачеві було доречно більш глибоко висвітлити етапи 8 та 9 

«Розроблення заходів з попередження та нейтралізації загроз ринковій 



стійкості» та «Реалізація заходів з попередження та нейтралізації загроз 

ринковій стійкості» (с.170-171). 

7. Достатньо обґрунтовану пропозицію автора щодо створення 

державно-приватних партнерств (ДПП) за участю молочних та 

тваринницьких кооперативів, учасниками яких можуть бути домашні 

господарства та фермерські господарства, та територіальних громад. (с.217-

220) доцільно було б доповнити організаційними заходами  створення ДПП. 

Проте зазначені зауваження та дискусійні моменти не зменшують 

загальної теоретичної та науково-практичної значущості дисертаційної 

роботи та її позитивної оцінки.  

 

8. Загальний висновок 

 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що  

дисертаційна робота Тура Олександра Васильовича на тему «Управління 

cтратегічним розвитком підприємства з метою підвищення його ринкової 

стійкості» є завершеним, оригінальним, самостійним науковим 

дослідженням, написаним на актуальну тему, має вагоме теоретичне та 

практичне значення, вирішує важливу наукову задачу.  

Робота відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Структура і 

зміст автореферату ідентичні основним положенням дисертації. У 

дисертаційній роботі містяться раніше не захищені наукові положення, що в 

сукупності вирішують конкретну наукову задачу щодо управління стратегічним 

розвитком підприємства для підвищення його ринкової стійкості.  

Таким чином, можна стверджувати, що дисертаційна робота за змістом, 

обсягом, науковою новизною, теоретичним і практичним значенням та 

оформленням відповідає вимогам пунктів 9,10,12,13,14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з  



 


