
 



наукових положень, висновків і результатів дисертаційної роботи  

підтверджується використанням в процесі її виконання застосуванням 

різноманітних наукових методів економічних досліджень як загальнонаукових, 

так і специфічних, а також достатньою апробацією результатів дослідження на 

наукових конференціях та їх впровадженням в діяльність підприємств та 

органів виконавчої влади.  

Автором дисертації чітко визначені мета дослідження, яка полягає у 

вдосконаленні науково-методичних та практичних підходів до управління 

стратегічним розвитком підприємства з метою підвищення його ринкової 

стійкості в умовах швидких змін зовнішнього середовища.  

Відповідно до мети в дисертації сформульовані завдання, результат 

виконання яких логічно викладено у пунктах наукової новизни та загальних 

висновках.  Одержані результати  свідчать про вирішення важливої наукової 

задачі. 

Дисертаційну роботу виконано на високому науковому рівні. В роботі 

використовується загальновизнана наукова термінологія, що сприяє  

доступність сприйняття наукових положень.  

Робота Тура О.В. є завершеним науковим дослідженням, здійсненим 

згідно з науковою тематикою кафедри менеджменту та адміністрування 

Національного університету харчових технологій «Управління підприємствами 

в умовах забезпечення продовольчої безпеки» (номер державної реєстрації 

0112U004638).  

Робота гарно структурована, має логічну побудову і складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел,  додатків.  

У вступі визначено актуальність теми  дослідження, мету, задачі, предмет 

та об’єкт дисертаційної роботи, її наукову новизну. 

У першому розділі автором досліджено вплив управління стратегічним 

розвитком на підвищення ринкової стійкості підприємства, де розкрито 

теоретичні підходи до визначення стратегічного розвитку (с.30-41), сутнісні 

характеристики ринкової стійкості підприємства (с.41-57), стратегічний розвиток 



підприємства з позиції забезпечення ринкової стійкості підприємства (с. 57-68), 

визначена роль управління ланцюгом створення цінності у підвищенні ринкової 

стійкості підприємства (с.68-81). 

У другому розділі здійснено аналіз теоретико-методичних підходів до 

оцінювання ринкової стійкості підприємств, представлених у науковій 

літературі (с. 84-100), здійснено обґрунтування вибору напрямів стратегічного 

розвитку підприємства (с.100-109), проведено моніторинг середовища 

функціонування підприємств харчової промисловості та охарактеризовано 

діяльність підприємств (с.109-144). 

У третьому розділі запропоновано методичний підхід до визначення 

ринкової стійкості підприємства (148-171), визначено напрями підвищення 

рівня стійкості структурних складових ринкової стійкості підприємств (с.171-

186), здійснено планування функціональних стратегій та стратегічного розвитку 

підприємства, виходячи зі стану його ринкової стійкості (с.186-206), 

запропоновано підхід  до забезпечення ефективної взаємодії виробників 

сировини та переробних підприємств шляхом створення державно-приватних 

партнерств (с.206-220). 

Найбільш вагомими результатами дисертаційної роботи в теоретико- 

методичному плані, які відображають новизну проведеного дослідження та 

отримані особисто автором, є: 

- методичний підхід до оцінювання ринкової стійкості підприємства, 

що, на відміну від існуючих, включає розроблену систему індикаторів 

(показників), що дозволяє визначити рівень стійкості структурних складових 

ринкової стійкості підприємства, рівень та стан ринкової стійкості  

підприємства (с. 148-171); 

- процедуру оцінювання рівня ринкової стійкості підприємства та її 

структурних складових, що дозволяє визначити один із восьми рівнів стійкості: 

високий, стійкій, нормальний, задовільний, нестійкий, передкризовий.  

Розподіл значень при побудові шкали відбувається в   рівних    інтервалах   від 

(-1,0) до (+1,0) – крок 0,25 (с.164-165);  



- методичний підхід до оцінювання стану ринкової стійкості 

підприємства, що дозволяє здійснити ідентифікацію чотирьох станів ринкової 

стійкості: стабільний, адаптивний,  низький та критичний. Кожний стан 

ринкової стійкості підприємства передбачає  відповідність певній базовій 

стратегії та характеризується конкретним напрямом стратегічного розвитку 

підприємства. Для інтерпретації одержаних результатів автором запропоновано 

використання матриці 2х2, побудованої на вісях: стратегічна ринкова стійкість 

та набуття конкурентних переваг, квадранти якої відповідають одному із 

чотирьох станів ринкової стійкості підприємства та визначають можливість 

використання базових стратегій (с.201-202); 

- науковий підхід визначення напрямів стратегічного розвитку 

функціональних площин діяльності підприємства, в основу якого покладено  

обґрунтування за результатами аналізу рівня ринкової стійкості вибору 

відповідної функціональної стратегії (економічної, фінансової, маркетингової, 

виробничо-технологічної, організаційної (управлінської)) (с.171-201);  

- процедуру планування стратегії розвитку підприємства, що, включає 

при проведенні аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, крім 

традиційних інструментів стратегічного аналізу, аналіз ланцюга створення 

цінності, аналіз ринкової стійкості (структурних складових ринкової стійкості), 

що дозволяє визначати та розвинути існуючі та потенційні конкурентні 

переваги (с.101-109); 

- організаційні засади створення державно-приватних партнерств, до 

складу яких обґрунтовано включення  територіальних громад, 

сільськогосподарських кооперативів молочного та/або м’ясного спрямування, 

створення ДПП дозволить підвищити обсяги надходження на переробні 

підприємства сировини та підвищити її якість (с.217-220); 

- розвиток теорії стратегічного управління в частині визначення 

сутності понять: «розвиток підприємства» (с.37-38),  «стратегічний розвиток 

підприємства» (с.40), «стратегія розвитку підприємства» (с.39-40), «ринкова 

стійкість підприємства» (с.56-57).  



Вищевикладене свідчить про обґрунтованість та достовірність одержаних 

наукових положень, висновків і рекомендацій, викладених у дисертаційній 

роботі. 

 

1. Значущість результатів дослідження для науки і практики. 

 

Науково-практичне значення результатів дисертаційної роботи  Тура О.В. 

полягає у розробці теоретичних, методичних положень та практичних 

рекомендацій щодо управління стратегічним розвитком підприємств з 

виробництва харчових продуктів та напоїв для підвищення їх ринкової 

стійкості. 

Туром О.В. опубліковано 20 наукових працях, із 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), 3 статті в інших виданнях. Апробація результатів наукової 

роботи була здійснена на 10 наукових конференціях, за результатами участі в 

яких було опубліковано тези доповідей. Загальний обсяг публікацій Тура О.В. 

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

Результати дослідження використовуються у  навчальному процесі 

Національного університету харчових технологій при викладанні наступних 

дисциплін: «Організація виробництва і планування діяльності підприємств 

харчової промисловості», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 

ризиків», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Стратегічний 

менеджмент» (акт впровадження від 31.05.2017 р.) та Київського національного 

лінгвістичного університету при викладанні дисциплін: “Економічний аналіз 

діяльності підприємств”, “Ефективність управління бізнес-процесами 

підприємства”, “Фінансовий менеджмент” (довідка №1123/03 від 15.06.2018 р.). 

Рекомендації автора щодо створення державно-приватних партнерств 

прийняті до впровадження Миргородською районною державною 

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



Розроблені підходи прийняті до впровадження  та знайшли практичне 

використання в діяльності 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.). 

 

2. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 

Оцінюючи в цілому позитивно змістовність та значущість для теорії і 

практики стратегічного розвитку підприємства дисертаційної роботи, 

представленої до захисту, необхідно звернути увагу на дискусійні положення. 

1. На с. 55 автором визначається мета функціонування підприємства у 

забезпеченні довгострокової, стратегічної стійкості. Погоджуюсь із  такою 

точкою зору в цілому, варто зауважити, що  автору  було б доречно ув’язати цю 

мету із роллю ланцюга створення цінності у забезпеченні стратегічної стійкості 

підприємства. 

2. В підпункті 2.3 «Моніторинг середовища функціонування підприємств 

харчової промисловості та характеристика діяльності підприємств» частина 

таблиць винесена у додаток В (табл.. В.1 - В.10, с. 265-278). Для полегшення 

сприйняття  результатів моніторингу середовища функціонування підприємств 

автору доцільно було б внести частину матеріалу у основний текст роботи.   

3. У табл.  3.1. «Система індикаторів для складових ринкової стійкості» 

автором при визначенні організаційної стійкості пропонується експертним 

шляхом оцінювати   ефективність організаційної структури (с. 152-153). На 

думку опонента, об’єктивність оцінювання експертами, виходячи із їх складу, 

буде не зовсім достовірною. 

4. Для інтерпретації одержаних результатів та визначення рівнів стійкості 

структурних складових ринкової стійкості автором запропонована шкала 

стійкості, в основу побудови якої покладено розподіл значень у рівних 

інтервалах від -1,0 до 1,0 (табл. 3.8, с.164-165). На думку опонента, 



запропоновані рівні ринкової стійкості автору доцільно було б описати в 

дисертаційній роботі більш глибоко. Так, як це зроблено при характеристиці 

станів ринкової стійкості підприємства (с.167-168). 

5. Не зовсім коректно середньоарифметичне значення рівнів стійкості 

структурних складових ринкової стійкості підприємства автором визначено як  

комплексний показник ринкової стійкості підприємства (с. 165).   

6. Для забезпечення наочності одержаних результатів при визначенні 

стану ринкової стійкості підприємства автору доцільно було б на матриці 

вибору базових стратегій відповідно до стану ринкової стійкості підприємства 

визначити місце досліджуваних підприємств (рис. 3.11, с. 202). 

7. При визначенні методів дослідження (с. 23) автору доцільно було б 

зазначити, що при написанні роботи ним використовувались такі наукові 

підходи менеджменту: системний (при розробці системи оцінювання ринкової 

стійкості) та процесний (при проведенні аналізу процесів, пов’язаних зі 

створенням доданої вартості, та зв’язків між ними). 

Зазначені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки роботи та 

можуть слугувати предметом наукової дискусії під час захисту представленої 

дисертаційної роботи. 

 

Загальний висновок 

 

Дисертаційна робота є одноосібною, завершеною працею, результатом 

власних розробок автора, присвячених управлінню стратегічним розвитком 

підприємства. Тема роботи є актуальною і відповідає паспорту спеціальності 

08.00.04 – економіка та управління підприємством (за видами економічної 

діяльності). 

Результати роботи у своїй сукупності вирішують важливу наукову задачу. 

Зміст автореферату повною мірою відображає зміст дисертації. 

За науковою новизною, змістом, обсягом, теоретичним і практичним 

значенням та оформленням  дисертаційна  робота    «Управління    cтратегічним  



 


