ВІДГУК
офіційного опонента – доктора економічний наук,
професора Крикавського Євгена Васильовича
на дисертаційну роботу Попко Олени Володимирівни на тему
«Експортоорієнтований маркетинг вітчизняних операторів молочного
ринку», представлену до захисту на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності)
І. Актуальність теми дослідження та її зв’язок із науковими
програмами, планами і темами
Глобальні тренди світового продовольчого ринку, спричинені
демографічними та економічними змінами, можуть забезпечити вітчизняним
експортерам харчових продуктів значно вищий рівень експортної
спроможності, особливо щодо нішевого високомаржинального сегмента. До
ключових макропозицій, які впливатимуть на харчову та переробну
промисловість України, можна віднести: зростання за прогнозами FAO до 2050
року чисельності населення, тривалості життя, темпів урбанізації.
Вищевикладене зумовлює необхідність вирішення питань щодо ефективності
використання наявних ресурсів промислових підприємств, а також розширення
товарної номенклатури експорту з урахуванням глобальних тенденцій на ринку
харчових продуктів. Якщо враховувати те, що Україна
використовує
експортний потенціал харчової та переробної промисловості лише в межах
50%, то поле для формування конкурентних переваг на світових ринках у
вітчизняних товаровиробників надзвичайно широке. Особливо у сфері
виробництва готових продуктів харчування з високою доданою вартістю,
включаючи продукти глибокої переробки сировини.
Оптимального варіанта щодо вирішення зазначеної науково-прикладної
проблеми можна досягти лише у разі синхронного розв’язання комплексу
завдань, а саме: ідентифікації основних проблем вітчизняного експорту
продуктів харчування та узагальнення на цій основі стратегічних імператив
розвитку харчової і переробної промисловості України за пріоритетними
векторами; формування концептуальних засад експортоорієнтованого
маркетингу для операторів ринку харчових, у тому числі молочних продуктів з
метою підвищення конкурентоспроможності таких продуктів на світових
ринках; формалізації стратегії декомодитизації для вітчизняних операторів
молочного ринку в розрізі маркетинг-мікс з метою розширення товарної
номенклатури експорту та диверсифікації ринків збуту.
З огляду на вказане вище, обрана Попко О.В. тема дисертаційної роботи є
надзвичайно актуальною та своєчасною. Зазначу, що дисертаційна робота
Попко О.В. виконувалась відповідно до затверджених планів комплексних
науково-дослідних робіт Національного університету водного господарства та
природокористування, зокрема: «Актуальні проблеми теорії та практики
маркетингу в Україні» (0114U001136), де дисертантом досліджено
концептуальні засади забезпечення ефективності маркетингової діяльності
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вітчизняних операторів ринку в умовах глобалізації, ідентифіковано місце
України в забезпеченні світової торгівлі продуктами харчування;
2) «Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика»
(0117U001035), де дисертантом окреслено проблеми розвитку вітчизняного
ринку молока та молочної продукції, представлено прогноз тенденцій його
розвитку, наведено результати маркетингових досліджень діяльності
вітчизняних операторів на світових молочних ринках, запропоновано
теоретико-методологічні підходи до оцінювання конкуренції на даному ринку;
3)
«Економічні
фактори
раціонального
природокористування
та
ресурсозбереження» (0116U007389), де дисертантом представлено результати
досліджень еколого-економічного ефекту від запровадження технології
глибокої переробки молочної сироватки; 4) «Інформаційні пріоритети
національної та глобальної економіки з урахуванням принципів природоресурсного менеджменту» (0117U001039), де дисертантом окреслено
стратегічні імперативи маркетингової діяльності вітчизняних операторів ринку
молока та молочної продукції. З цього, зазначу, що представлений опоненту
науково-прикладний доробок та викладені у дисертації Попко О.В. теоретичні,
методологічні та методичні положення і рекомендації, оригінальна концепція
розвитку експорту продуктів харчової, у тому числі молокопереробної
промисловості України на засадах активізації маркетингового забезпечення
експортної діяльності вітчизняних операторів при виході на зовнішні ринки
збуту, а також її обґрунтування, розроблений прикладний інструментарій,
сформульовані дисертантом висновки – дозволяють забезпечити розвиток
теорії економіки та маркетингу експортоорієнтованих промислових
підприємств.
Відтак, офіційний опонент підтверджує: розроблені й обґрунтовані
дисертантом теоретичні положення, методологічні засади, теоретико-методичні
підходи, рекомендації щодо адаптації експортоорієнтованого маркетингу
вітчизнячних операторів молочного ринку до умов світових ринків – мають
істотне значення для розвитку базових положень економічної науки і
відповідають паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності).
ІІ. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих в дисертації та їх достовірність
Ґрунтовне вивчення змісту і тексту дисертації «Експортоорієнтований
маркетинг вітчизняних операторів молочного ринку», автореферату та наукових
публікацій дисертанта дозволяє підтвердити, що основні наукові положення,
методичні та методологічні розробки, висновки і практичні рекомендації, що
викладені у дисертації Попко О.В., є логічними, послідовними, мають ясне
трактування і не суперечать усталеним теоретичним та методологічним підходам.
Основні положення, авторські підходи, висновки та рекомендації, які
змістовно розкриті в дисертації Попко О.В., є належним чином обґрунтовані та
достовірні. Вони засновані на сучасних теоретичних і методологічних підходах до
визначення системи експортоорієнтованого маркетингу для вітчизняних
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промислових підприємств та застосування адекватних реальним процесам
наукових методів. Теоретичні і методологічні положення роботи та прикладні
аспекти, запропоновані автором до використання у практиці суб’єктів
господарювання базуються на фундаментальних положеннях економічної теорії,
теорії економіки та управління підприємствами, сучасної концепції стратегічного
маркетингу і маркетингового менеджменту, концепції сталого розвитку, а також
нормативно-правових актах і державних стандартах.
Досягнення поставленої мети та вирішення основних науково-прикладних
завдань виконано за використання комплексу сучасних загальнонаукових та
спеціальних методів дослідження.
Слід визнати й коректне формулювання дисертантом наукових і практичних
завдань дисертаційної роботи; цілісність, логічність та завершеність наукового
дослідження, зв’язок емпіричної частини дисертації з теоретичними результатами та
методологічними, пропонованими автором, впровадження, представлених у
дисертації розробок в практичну діяльність операторів молочного ринку, що
характеризує ґрунтовність доробку Попко О.В. Висновки дисертаційної роботи є
теоретично обґрунтованими, аргументованими і послідовно доведені до високого
рівня деталізації, придатного для запровадження як у практику господарювання і
управління підприємствами, так і в навчальний процес. Вищезазначене дає
підставу стверджувати, що дисертація є логічним, самостійним і завершеним
економічним дослідженням, що містить достатню для розкриття теми кількість
економіко-статистичного матеріалу, постановку завдань, оригінальність
методологічних та методичних підходів до їхнього вирішення, обґрунтованість
висновків і рекомендацій.
Достовірність науково-прикладних результатів Попко О.В. підтверджена
необхідним обсягом теоретичних і прикладних досліджень, повною відповідністю
поставлених і вирішених у роботі завдань сформульованій меті, використанням
сучасного інструментарію економічних досліджень і результатами впровадження.
Поряд із цим, достовірність авторських розробок і напрацювань
підтверджено: - використанням: а) широкого обсягу матеріалів офіційних
статистичних даних; б) глибоким та критичним аналізом фундаментальних
наукових праць зарубіжних і вітчизняних вчених у сфері стратегічного управління
розвитком промислових підприємств, його маркетингового забезпечення;
в) фактичної статистичної звітності вітчизняних промислових підприємств;
г) широкого діапазону зовнішніх джерел інформації, нормативних і законодавчих
актів; д) інформаційних бюлетенів статистичних органів та результатів
довгорічних експертних авторських досліджень, періодичних видань вітчизняних і
міжнародних експертів тощо;
- зустрічною перевіркою за використання цільового програмного
забезпечення результатів верифікації, розроблених у дисертації методичних
підходів до оцінювання й прогнозування подальшого розвитку молочного ринку
України з урахуванням останніх тенденцій і закономірностей функціонування
світових молочних ринків;
- обґрунтуванням об’єктивності й імовірності формування і введення у
практику вітчизняних підприємств технологій адаптації експортоорієнтованого
маркетингу до умов світових молочних ринків;

4

- результатами впровадження обґрунтованих дисертантом пропозицій і
рекомендацій у практику суб’єктів господарювання, що підтверджено
відповідними довідками.
З вищевикладеного, офіційний опонент визнає, що ознайомлення зі змістом
п’яти розділів дисертації Попко О.В., довідками про впровадження (на різних
рівнях управління), науковими публікаціями та авторефератом – дає підставу
підтвердити: основні наукові положення, методологічні та методичні розробки,
рекомендації та висновки дисертації мають достатньо високий рівень елементів
наукової новизни і відображають особистий внесок автора у подальшу розбудову
теорії економіки та маркетингу промислових підприємств.
ІІІ. Зміст та завершеність дослідження
Дисертаційна робота Попко О.В. є завершеним науковим дослідженням,
виконаним на належному рівні, основні положення є достовірними, а елементи
наукової новизни обґрунтовані й доведені до рівня практичного застосування у
практиці. Структура роботи – логічна і гармонійна. Дисертація складається із
анотації, вступу, п’яти розділів із узагальненими висновками до них, загальних
висновків, списку використаних джерел та додатків.
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання,
визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та
практичне значення наукових результатів, наведені відомості щодо їх апробації.
У першому розділі «Передумови забезпечення маркетингової діяльності
вітчизняних операторів на світових товарних ринках в умовах глобалізації»
досліджено сутність глобалізації та її вплив на світові товарні ринки; виявлено
тенденції функціонування світових товарних ринків та їх вплив на
зовнішньоекономічну діяльність вітчизняних експортерів; встановлено стратегічні
імперативи забезпечення маркетингової діяльності вітчизняних операторів
перспективних секторів економіки на світових товарних ринках.
Заслуговує на увагу уточнення категорійних понять «експортоорієнтований
маркетинг», «оператори ринку», які підпорядковані теоретико-методологічному і
науково-практичному баченню стратегічних перспектив розвитку вітчизняного
експорту продукції харчової і переробної промисловості України та підходів до
збільшення вагомості експортоорієнтованого маркетингу як ефективного
інструменту розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних експортерів,
що дає операторам ринку функціональні можливості для успішної адаптації
експортної маркетингової діяльності до вимог світових ринків.
У другому розділі «Концептуальні засади забезпечення маркетингової
діяльності вітчизняних операторів на світових ринках харчових продуктів»
виявлено пріоритетні вектори розвитку експорту харчової та переробної
промисловості України; встановлено місце України в забезпеченні світової торгівлі
продуктами харчування; сформовано концептуальні засади експортоорієнтованого
маркетингу для вітчизняних підприємств харчової та переробної промисловості.
Заслуговують
на
увагу
представлені
концептуальні
засади
експортоорієнтованого маркетингу для підприємств харчової та переробної
промисловості в розрізі маркетинг-мікс, що ґрунтуються на ключових стратегічних
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цілях розвитку вітчизняного експорту продуктів харчування, діагностиці
зовнішнього маркетингового середовища з огляду на економічні, природні,
екологічні, науково-технічні, політичні, демографічні фактори, а також сил
найближчого оточення (постачальників, виробників, посередників, споживачів).
Така
структуризація
дозволила
сформувати
рекомендовані
заходи
експортоорієнтованого маркетингу в розрізі концепції «4Р».
У третьому розділі «Маркетинговий моніторинг тенденцій і закономірностей
розвитку вітчизняного та світових молочних ринків» здійснено аналіз стану та
прогнозування розвитку вітчизняного молочного ринку; проведено моніторинг
світових молочних ринків та встановлено місце України на них; сформовано
класифікацію операторів молочного ринку відповідно до ланцюга формування
вартості молочних продуктів.
Заслуговує на увагу пропонована автором класифікація операторів молочного
ринку, що дозволяє виокремити їх фокусні сегментні групи відповідно до ланцюга
формування кінцевої вартості молочних продуктів, а також
здійснювати
моніторинг усіх учасників ринку, у тому числі з питань дотримання стандартів
харчової безпеки та вимог до холодового ланцюга, узгоджувати дії між
виробниками молочної сировини, переробними підприємствами, торговельними
мережами і закладами харчування.
У четвертому розділі «Методологічні підходи до оцінювання ринкової
концентрації на вітчизняному молочному ринку» ідентифіковано особливості
функціонування вітчизняних операторів молочного ринку; сформовано
методологічні засади комплексного оцінювання рівня ринкової концентрації на
вітчизняному молочному ринку; обґрунтовано процедуру розподілу ринкових
часток операторів молочного ринку.
Заслуговує на увагу пропонована автором процедура поділу ринкових часток
наявних на молочному ринку операторів, включаючи дрібнотоварних виробників,
на основі показникового закону розподілу, що дозволило провести кумулятивний
розподіл кількості наявних на вітчизняному ринку переробників молока-сировини і
виробників молочних продуктів, включаючи дрібнотоварних виробників, і відповідних
цій кількості середньогрошових доходів, а також визначити на цій основі ступінь
нерівномірності розподілу середньогрошових доходів між операторами молочного
ринку.
У п’ятому розділі «Технології адаптації експортоорієнтованого маркетингу
вітчизняних операторів до умов світових молочних ринків» формалізовано
стратегію декомодитизації для вітчизняних операторів молочного ринку в розрізі
маркетинг-мікс; обґрунтовано еколого-економічну доцільність запровадження
сучасних мембранних технологій глибокої переробки молочної сироватки;
розроблено аналітичний інструментарій оцінки потенційної привабливості
зовнішніх ринків збуту високомаржинальних молочних продуктів.
Заслуговує на увагу логістична модель прогнозування росту вітчизняного
експорту високомаржинальних молочних продуктів на основі концептуальних засад
експортоорієнтованого маркетингу, що, своєю чергою, дозволяє перейти до активнішої
проекспортної політики вітчизняних операторів, розширити товарну номенклатуру
експорту з урахуванням імпортного товарного попиту світових молочних ринків,
диверсифікувати ринки збуту, що є особливо актуальним у нинішніх умовах
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висококонкурентного середовища світових ринків харчових продуктів.
Підсумовуючи вищезазначене, підтверджую, що дисертація Попко О.В. на
тему «Експортоорієнтований маркетинг вітчизняних операторів молочного ринку»
є завершеною роботою, де логічно і змістовно висвітлено проблеми та
запропоновано шляхи і напрями їх вирішення (відповідно до задекларованих
завдань) в межах інноваційної, виробничої, маркетингової діяльності вітчизняних
промислових підприємств, з урахуванням тенденцій і закономірностей
функціонування світових ринків.
ІV. Найсуттєвіші наукові результати, одержані особисто дисертантом,
що характеризуються новизною, їх порівнянність із результатами досліджень
інших вчених та висновки
Загальна науково-прикладна проблематика щодо розроблення теоретикометодологічних і методико-прикладних положень експортоорієнтованого
маркетингу вітчизняних операторів молочного ринку, адаптованих до умов
світових ринків, – вирішена дисертантом шляхом логічного та поступового
розв’язання низки наукових, пошукових і частково методологічних, а також
методичних і прикладних завдань. У процесі вирішення поставленої у роботі мети
дисертантом отримані результати, що мають вагомі елементи наукової новизни, які
можна вважати суттєвим науковим внеском в розвиток теорії і практики економіки
та управління підприємствами. Зокрема, до найбільш значимих здобутків
Попко О.В. за темою дисертаційної роботи слід віднести наступні елементи
наукової новизни:
 розвинуто термінологічний апарат теорії економіки та маркетингу
промислових підприємств, який дозволив уточнити змістовну частину дефініцій
«експортоорієнтований маркетинг» і «оператори ринку». Шляхом встановлення
характерних ознак цих категорій в умовах глобалізації та міжнародної економічної
інтеграції з метою реалізації експортної стратегії для сектору харчової і
переробної промисловості України (стор. 88-94);
 ідентифіковано основні проблеми вітчизняного експорту продукції харчової і
переробної промисловості та на підставі цього узагальннено стратегічні імперативи
його розвитку, зокрема, згруповано за пріоритетними векторами розвитку
експорту, завдяки чому можна підвищити конкурентоспроможність вітчизняної
продукції на світових ринках, розширити товарну номенклатуру експорту, тощо
(рис. 2.8, стор. 113-122);
 розроблено концептуальні засади експортоорієнтованого маркетингу для
підприємств харчової та переробної промисловості в розрізі маркетинг-мікс, які
враховують дві взаємозумовлені платформи, зокрема: діагностику зовнішнього
маркетингового середовища і сил найближчого оточення підприємств, на основі
чого можна практично реалізувати механізм адаптації маркетингової діяльності
вітчизняних операторів до умов світових ринків (рис. 2.18, стор. 139-152);
 удосконалено метод прогнозування розвитку вітчизняного молочного ринку,
який, базується на застосуванні адаптивної моделі Брауна, із врахуванням динаміки
основних економічних показників галузі, передусім коливальної складової, що
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дозволяє формувати короткострокові прогнози щодо обсягів виробництва молокасировини і надоїв (стор. 164-170);
 систематизовано та упорядковано діагностичний апарат аналізування
вітчизняного і світових молочних ринків шляхом субординування підготовчого,
аналітичного, прогностичного, рекомендаційного та результативного етапів, що
дозволило ідентифікацію необхідності удосконалення експортної стратегії
харчової і переробної промисловості та визначити пріоритетні напрями
експортоорієнтованого маркетингу для розвитку експортного потенціалу
вітчизняного молочного ринку (стор 216-218, рис. 3.51);
 здійснено класифікацію операторів молочного ринку відповідно до етапів
ланцюга створення та надходження харчових продуктів до кінцевого споживача,
що дозволило виділити фокусні сегментні групи ланцюга формування кінцевої
вартості молочних продуктів, які виступають об’єктами маркетингових досліджень
та стратегічного планування (стор. 219-225, рис. 3.52);
 сформульовано методологічні засади комплексного оцінювання рівня
ринкової концентрації на вітчизняному молочному ринку з допомогою
використання системи показників, зокрема коефіцієнтом ринкової концентрації,
індексом Герфіндаля-Гіршмана, індексом Лінда, показником дисперсії ринкових
часток, індексом ентропії, індексом Джині, що уможливило встановити рівень
ринкової влади і конкурентну структуру ринку переробників молока-сировини та
виробників молочних продуктів (стор. 275-282);
 удосконалено процедуру визначення ринкових часток операторів молочного
ринку на основі застосування показникового закону розподілу, що дозволило
коректно здійснити кумулятивний поділ кількості наявних на вітчизняному ринку
переробників молока-сировини і виробників молочних продуктів, включаючи
дрібнотоварних виробників, і відповідних цій кількості середньогрошових доходів
та визначити ступінь нерівномірності поділу середньогрошових доходів між
операторами молочного ринку (стор. 288-296);
 обгрунтовано стратегію декомодитизації для вітчизняних операторів
молочного ринку в розрізі маркетинг-мікс шляхом фокусування на
високомаржинальних функціональних молочних продуктах для вузьких цільових
груп споживачів на нових географічних сегментах, що в умовах
висококонкурентного середовища світових ринків харчових продуктів дозволяє
отримати тривалі конкурентні переваги (стор. 310-316);
 обгрунтовані
методико-прикладні
засади
визначення
доцільності
запровадження сучасних мембранних технологій глибокої переробки молочної
сироватки через вимір сумарного еколого-економічного ефекту, зокрема щодо
скорочення обсягів рідких промислових відходів і штрафів за порушення
екологічного законодавства, а також щодо мультиплікативного ефекту розширення
товарної номенклатури експорту і пропозиції на світових ринках
високомаржинальних молочних продуктів для вузьких цільових груп споживачів
(стор. 344-350).
 запропоновано оригінальну логістичну модель прогнозування росту
вітчизняного експорту високомаржинальних молочних продуктів, адаптовану до
врахування темпів росту споживання, імпорту та власного виробництва країни-
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імпортера і є вагомим інформаційним інструментом прийняття рішень
операторами молочного ринку при розробці експортної стратегії (стор. 363-372);
 адаптовано аналітичний інструментарій оцінки потенційної привабливості
ринків до умов експорту вітчизняних високомаржинальних молочних продуктів, на
основі використання методу таксономії для отримання рівневої кількісної оцінки
потенційної привабливості зовнішніх ринків збуту в розрізі країн-імпортерів, що
дозволяє здійснювати регулярний комплексний моніторинг перспективності
потенційних ринків для експорту молочних продуктів та приймати відповідні
стратегічні рішення (стор. 355-360, рис. 5.12);
Вказані наукові результати дослідження за змістом, сутністю та
кваліфікаційним рівнем відповідають нормативним вимогам, що передбачені для
дисертацій, поданих на захист на здобуття наукового ступеня доктора економічних
наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності).
V. Теоретична і методологічна цінність та практична значущість
одержаних автором наукових результатів у дисертації
Теоретичне значення результатів дослідження Попко О.В. полягає у
наступному. По-перше, у: 1) виокремленні проблемної ситуації, нерозв’язаність
якої гальмує подальшу розбудову методології та формування необхідного
інструментарію стратегічного управління підприємствами; 2) обґрунтуванні, на
засадах синхронної реалізації базових положень комплексного, системного,
об’єктно-цільового, ресурсно-функціонального, синергічного та інтегрального
методологічних
підходів
до
проєктування
сучасного
концепту
експортоорієнтованого маркетингу операторів молочного ринку України;
3) розробленні теоретико-методологічних засад і методичних положень,
практичних рекомендації щодо нового вирішення проблеми з формування системи
експортоорієнтованого маркетингу з метою забезпечення високого рівня
результативності стратегічних маркетингових рішень, спрямованих на розвиток
експортного потенціалу
операторів молочного ринку та їх збалансованим
функціонуванням в ресурсних обмеженнях.
По-друге, до найважливіших теоретичних результатів дисертації належать
наступні: визначення стратегічних імператив забезпечення маркетингової
діяльності вітчизняних операторів на світових молочних ринках; обґрунтування
наукових концептуальних засад експортоорієнтованого маркетингу для
вітчизняних операторів молочного ринку; формалізації стратегії декомодитизації
для вітчизняних операторів молочного ринку в розрізі маркетинг-мікс.
Методологічне значення розробок Попко О.В. полягає у формуванні
методологічних засад комплексного оцінювання рівня ринкової концкентрації на
вітчизняному молочному ринку, а також обгрунтуванні процедури розподілу
ринкових часток операторів молочного ринку. Методичне значення наукових
положень дисертації полягає в удосконаленні методичних підходів до
прогнозування розвитку вітчизняного молочного ринку, які, базуються на
застосуванні адаптивної моделі Брауна.
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Практичне значення отриманих дисертантом результатів полягає в
обґрунтуванні: доцільності розширення товарної номенклатури експорту молочних
продуктів; еколого-економічної доцільності запровадження сучасних мембранних
технологій глибокої переробки молочної сироватки; розробці аналітичного
інструментарію оцінки потенційної привабливості зовнішніх ринків збуту
високомаржинальних молочних продуктів.
Опрацьовані та запропоновані у дисертації методичні і методологічно
важливі положення, отримані результати, прикладний інструментарій та
рекомендації характеризуються прикладною цінністю, оскільки доведені до рівня
конкретних пропозицій та методичних розробок у площині формування і
використання у практиці цільових функціоналів експортоорієнтованого маркетингу
вітчизняними операторами молочного ринку. Поряд із вказаним, практична
цінність роботи полягає у застосуванні науково-прикладного доробку та
результатів дослідження за темою дисертації на національному та регіональному
рівнях, а також на рівні окремих суб’єктів господарювання (наявні довідки):
1)
Національною Асоціацією молочників України «УКРМОЛПРОМ» ;
2)
Департаментом економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної
державної адміністрації; Департаментом екології та природних ресурсів
Закарпатської обласної державної адміністрації; Торгово-промисловою палатою;
Українською Асоціацією;
3)
суб’єктами
господарювання:
ПрАТ
«Дубномолоко»;
ТДВ
«Рожищенський сирзавод»; ТОВ «Радивилівмолоко»; ТОВ «Бімол»; ТОВ
«Дубнотех»;
4) у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Стратегічний
маркетинг», «Маркетинг промислового підприємства», «Логістика», «Логістичний
менеджмент» та в межах дипломного проектування при підготовці студентів
економічних спеціальностей.
Усе вищезазначене дає підстави опоненту для загальної позитивної оцінки
наукового доробку і здобутків Попко О.В. за темою дисертації. У тому числі і щодо
змістовності та вагомості винесених на захист елементів наукової новизни
дисертації; достатності методологічної, методичної, теоретичної та науковоприкладної сутності здобутків і ґрунтовності їх дослідно-експериментальної
перевірки на адекватність для досягнення мети та розв’язання поставлених у
дослідженні завдань.
VI. Повнота викладу в опублікованих працях наукових положень, висновків
і рекомендацій, сформульованих у дисертації
Теоретичні, методичні, методологічні та прикладні розробки за темою
дисертаційної роботи, основні положення, рекомендації та пропозиції достатньо
повно викладені автором в опублікованих ним наукових працях. Авторський
доробок за темою дисертації знайшов достатнє висвітлення у 44 наукових працях:
5 монографіях, в т.ч. 1 – одноосібна; 20 статтях – у наукових фахових виданнях
України; 2 статтях – у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз
даних; 2 статтях – у зарубіжних виданнях; 1 публікації – в інших виданнях;
14 тезах доповідей – у матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний
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обсяг публікацій становить 52,45 друк. арк, з них автору дисертації належать – 32,2
друк. арк. Можна визнати наступне: основні методологічні та методичні
положення, наукові розробки і результати дослідження доповідалися й апробовано
на науково-практичних конференціях, у тому числі й міжнародних. Поряд із цим,
звертаю увагу на змістовність і детальність наукових здобутків автора, які
представлено у публікаціях за кордоном та в особистій і колективних монографіях.
Характер видань і зміст опублікованих Попко О.В. за темою дисертації
наукових праць відповідають вимогам ДАК МОН України, пропонованим для
повноти висвітлення отриманих результатів за дисертаційною роботою на здобуття
наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Таким чином, визнаємо: основні наукові результати дисертації Попко О.В. –
висвітлено у відкритому друці. Особистий внесок автора у колективних наукових
роботах відображено у переліку публікацій, який наведено в авторефераті. При
цьому, наукові розробки та ідеї щодо використання представлених у роботі
теоретико-концептуальних і методичних засад та інструментарію, загальні наукові
принципи і практичні результати апробовано та впроваджено у практику.
Результати дисертації Попко О.В. оприлюднені нею до захисту.
VII. Відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертація Попко О.В. за структурою, обсягом, оформленням, елементами
наукової новизни та змістовним наповненням відповідає вимогам, що встановлені
та визначені МОН України до докторських дисертацій зазначеного напряму
економічних досліджень. Основні результати, які деталізовано у змісті науковоприкладного дослідження та авторські висновки, є конкретними, достатньо
аргументованими і становлять предмет для захисту. За складом вирішених завдань
– дисертація відповідає формулі та паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності), а саме напрямам:
підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг, маркетингова та
логістична діяльність підприємства, економічні проблеми та механізми
ресурсозбереження, прогнозування перспектив технологічного оновлення
підприємства з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й
інноваційного розвитку.
Авторські пропозиції та рекомендації, методичні засади розв’язання
проблематики, концептуальні розробки, методичні розробки і наукові положення
науково-прикладного дослідження – деталізовано дисертантом і доведено до рівня
практичної придатності та можливості впровадження у практику господарювання
технологій адаптації експортоорієнтованого маркетингу до умов світових
молочних ринку. Зазначене підтверджується відповідними довідками про
впровадження та позитивними відгуками суб’єктів управління різного рівня.
Відтак, підтверджую: тема дисертації Попко О.В., визначені дисертантом
предмет і об’єкт дослідження, а у їхній відповідності – перелік поставлених та
вирішених наукових, пошукових і прикладних завдань, а також винесена на захист
наукова новизна дисертації, запропоновані на розгляд наукової спільноти загальні
висновки та пропозиції, обсяг друкованих праць та їхня кількість – відповідають
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вимогам МОН України до дисертацій, представлених на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
VIII. Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних
положень дисертації
При детальному вивченні змісту дисертації та автореферату Попко О.В.
опонент може зробити висновок про те, що дисертаційна робота на тему
«Експортоорієнтований маркетинг вітчизняних операторів молочного ринку» та
автореферат написані відповідно до вимог ДАК МОН України до наукових робіт
зазначеного напряму економічних досліджень і рівня кваліфікації. Вони подані
науковим стилем із підібраними, згідно з логікою проведення дослідження,
ілюстративним та інформаційно-аналітичним матеріалом, убезпечених достатньою
адекватністю застосування у роботі методів та інструментарію.
Автореферат Попко О.В. у повній мірі відображає сутність та зміст
дисертації, наявною є ідентичність основних наукових положень і наукового
внеску дисертанта, що деталізовано нею і, відповідно, подано (і в дисертації, і у
змісті автореферату) у послідовності від загального до конкретного її наукового
внеску у розбудову такої галузі науки, як економіка та управління підприємствами.
Наукові положення, висновки і рекомендації, які репрезентовані автором в
авторефераті, належним чином розкриті й обґрунтовані у самій роботі. Отже,
опонент підтверджує про таке:
 – дисертаційна робота на тему «Експортоорієнтований маркетинг
вітчизняних операторів молочного ринку» та автореферат написані з урахуванням
до вимог МОН України до змісту і структури кваліфікаційних робіт, які
передбачено для наукових розробок за зазначеним напрямом досліджень;
– елементи наукової новизни, результати науково-прикладного
дослідження, а також текст дисертації та автореферату Попко О.В. подані
науковим стилем із підібраними, відповідно до розробленої структурно-логічної
схеми економічного дослідження, ілюстративним та інформаційним матеріалом;
– автореферат дисертації Попко О.В. відображає сутність і зміст
обґрунтованих, розвинутих і удосконалених нею у роботі наукових положень,
методологічних і методичних підходів до розв’язання поставленого і
сформульованого надзвичайно актуального науково-прикладного завдання;
наявною є ідентичність основних наукових розробок і науково-прикладного внеску
автора дисертації у розвиток економіки та управління підприємствами;
– наукові та методологічні положення, методичні та прикладні розробки, які
репрезентовано в авторефераті, у повній мірі розкриті й обґрунтовані у тексті
дисертації.
При цьому, висновки та рекомендації більш масштабно представлено саме у
дисертації. Відтак, зміст автореферату, його структура – відповідає основним
положенням, висновкам і рекомендаціям дисертаційної роботи, результати і
доробок автора подано в опублікованих до захисту монографіях, статтях і наукових
працях апробаційного характеру. Тож дисертація і, відповідно, автореферат
Попко О.В. – за оформленням, деталізацією викладення розробок і рівнем наукової

12

новизни – відповідають вимогам, передбаченим положеннями ДАК МОН України,
та паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності).
IX. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертаційної роботи
Відзначаючи актуальність обраної дисертантом теми, наукову новизну
результатів дисертаційної роботи, їх достовірність та повноту викладу в
опублікованих наукових працях, слід вказати і на наявність в дисертації
Попко О.В. і окремих дискусійних положень та недоліків. Суть основних з них
полягає в наступному:
1.
На основі отриманих результатів аналізу стану вітчизняного молочного
ринку та представлених у розділі 3.1 дисертації методичних підходів до
короткострокового прогнозування розвитку даного ринку автором отримано
прогнози, які засвідчують подальше скорочення обсягів виробництва молока в
2020-2022 рр., незважаючи на позитивний прогноз щодо зростання надоїв на одну
корову. Потребує пояснення, яким чином така тенденція вплине у
короткостроковій перспективі на обсяги виробництва молока-сировини, а також
обсяги виробництва молочних продуктів в цілому та високомаржинальних
молочних продуктів зокрема.
2.
Комплексно обстежуючи ланцюг формування вартості молочних
продуктів, пропонуючи класифікацію операторів молочного ринку (п. 3.3
дисертації), автор не висвітлила повною мірою логістичні аспекти ланцюга
формування вартості молочних продуктів. Ці аспекти могли би
бути
відображеними як при визначенні базових умов поставок, так і умов
транспортування молочних продуктів з урахуванням відстані, маршрутів
перевезень, вартості перевезень та фактору часу.
3.
Заслуговує уваги уведення в обіг та популяризація стратегії
декомодитизації (с. 310-311) на ринку молочних продуктів з метою концентрації
доданої вартості в одиниці продукту, зважаючи на можливість зниження питомих
логістичних витрат в експортній діяльності. Очевидно, що така стратегія є
протилежною до стратегій комодитизації, завдяки якій шляхом упровадження
стандартних процедур, швидкості реагування, повторювальності досягається ефект
масштабу, а відтак і вагомі конкурентні переваги. Тому автору доречно було би тут
розглянути також гібридну стратегію на кшталт масової кастомізації із стратегією
концентрації (за Портером).
4.
Час від часу в Україні на ринку молочних продуктів відбувається
дефіцит сировини, що свідчить про наявність ознак ринку виробника, передусім,
сировини і це призводить до зникнення цінової конкуренції, а в умовах відсутності
істотної конкуренції зі сторони імпортерів внутрішній ринок молочних продуктів
не може забезпечити цінову доступність та задовольнити платоспроможний попит
населення. Тому конкуренція експортерів за сировину на внутрішньому ринку
може спричинити погіршення ринкової кон’юнктури на внутрішньому ринку.
5.
Зміни в нормативно-правовому забезпеченні щодо екологічних вимог
вимагають певних витрат. Так, затвердження «Правил приймання стічних вод до
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системи централізованого водовідведення» згідно з наказом № 316 від
01.12.2017 р. зобов’язує промислових виробників будувати локальні очисні
споруди. Як альтернативу цьому, автором у розділі 5.2 дисертації обґрунтовано
еколого-економічну доцільність запровадження мембранних технологій глибокої
переробки молочної сироватки, проте, для порівняння, варто було б зазначити,
скільки середньостатистичному молокопереробному підприємству вартуватиме
будівництво власних очисних споруд.
6.
У таблиці 5.2 дисертації «Гіпотетичний розрахунок сукупного екологоекономічного ефекту при різній глибині обробки молочної сироватки» (С. 349)
автор наводить розрахунок для вітчизняного оператора молочного ринку з
виробничими потужностями переробки молочної сироватки 72 тис. тонн на рік.
Проте не зазначено, чому автор проводить обчислення для оператора молочного
ринку саме з такими виробничими потужностями.
7.
Позитивно оцінюючи застосування S-подібної кривої для
прогнозування попиту (с.367-370), яка є характерною для динаміки багатьох
економічних явищ, оскільки вона показує зміну темпів зростання від
експоненціального до затухаючого, водночас, маю певні побажання. Так, більш
важливо, по-перше, оцінити в якому місці знаходиться наш ринок, в якій частині Sкривої, і по-друге, коли наступає ця зміна динаміки зростання (екстремум другої
похідної). Із цим пов’язано використання логістичної моделі прогнозування росту
вітчизняного експорту високомаржинальних молочних продуктів, представлену
автором у розділі 5.3 дисертації, побудовано на прикладі ринку Китаю. Разом з
тим, у роботі відзначається, що Китай за обсягами виробництва молока перевищує
обсяги виробництва молока в Україні. Потребує пояснення, чому автор вважає
саме цю країну найбільш перспективним зовнішнім ринком збуту для експорту як
базових молочних продуктів, так і високомаржинальних молочних продуктів.
Висловлені опонентом зауваження та рекомендації (до формату і
змістовності викладення у кваліфікаційній праці результатів науково-прикладного
дослідження) істотно не знижують теоретичної, методологічної та методичної
цінності і практичного значення авторських розробок і, відповідно, не впливають
на позитивну оцінку винесених на захист елементів наукової новизни. Оскільки
окремі з них носять дискусійний характер та обумовлюють потребу у подальшому
ґрунтовному проведенні дисертантом системних досліджень за цією
проблематикою.
X. Загальна оцінка дисертаційної роботи
Дисертаційна
робота
Попко
Олени
Володимирівни
на
тему
«Експортоорієнтований маркетинг вітчизняних операторів молочного ринку» є
самостійним завершеним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему,
яке характеризується високим рівнем новизни одержаних результатів і висновків,

