ВІДГУК
офіційного опонента - доктора економічний наук,
професора Ковальчук Світлани Володимирівни,
на дисертаційну роботу Рожко Наталії Ярославівни
«Формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів
в умовах його структурного та когнітивного розвитку», подану 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
Формування
системи
глобального
та
національного
агропродовольчого ринку на тлі відчутної загрози перманентних криз і
дисфункцій суттєво позначається на зміцненні економічного потенціалу
суб’єктів бізнесу та їх стейкхолдерів, передусім за рахунок структурної
взаємодії та когнітивних комунікацій.
Поява нових трендів у виробництві фруктово-овочевої продукції, якій
притаманний короткий термін придатності, сприяє більш чіткому
диференціюванню цільових сегментів, з поділом на споживачів, які
орієнтуються на доступну у фізичному та економічному аспектах продукцію,
вирощену із застосуванням хімічних та синтетичних стимуляторів збільшення
обсягів агровиробництва, генномодифіковану продукцію та органічну
агропродовольчу продукцію із завершеним циклом виробництва, здатного
гармонізувати забезпечення споживачів високоякісною та здоровою
органічною продукцією з підтримуванням та збереженням родючості ґрунтів
та біорізноманіття поряд із поширенням тенденцій свідомого споживання.
Відтак, формування стратегії розвитку українського ринку фруктовоовочевої продукції і окремих його сегментів вимагають ґрунтовного
дослідження, поряд із оцінюванням ресурсного, технологічного,
організаційно-управлінського, маркетингового та логістичного потенціалів
галузі, а також перспектив його майбутніх ринкових трансформацій,
конретизування поведінкового тренду та на його основі ідентифікування
квазіраціональної поведінки споживачів, формування мультиплікації
споживчої цінності фруктово-овочевої продукції, розробки механізму
формування поведінки стейкхолдерів з метою усунення деструкцій
досліджуваного ринку.
З огляду на вказане вище, обрана Рожко Н. Я. тема дисертаційної
роботи, присвячена розробці організаційно-економічного механізму
поведінки стейкхолдерів, в тому числі, на засадах взаємного партнерства, на
ринках товарів з короткими термінами придатності є актуальною та
своєчасною.
Проведене Рожко Н. Я. дослідження виконане відповідно до
затверджених планів комплексних держбюджетних тем Національного

університету водного господарства та природокористування, а саме:
«Актуальні проблеми теорії і практики маркетингу в Україні» (номер
державної реєстрації ОІМШОІ136); «Маркетингово-логістичні процеси в
економіці: теорія і практика» (номер державної реєстрації 011711001035);
«Економічні
фактори
раціонального
природокористування
та
ресурсозбереження (номер державної реєстрації 011611007389)»; «Розвиток
систем управління національною економікою» (номер державної реєстрації
0181Л 00443), в яких здобувачкою проведено апробацію основних пунктів
наукової новизни, задекларованих в роботі.
Викладене дозволяє стверджувати, що запропоновані у дисертації
Рожко Н. Я. концептуальні положення управління емоціями клієнтів, що
спричинюють зміни в маркетингових і управлінських підходах, методикоаналітичне і прикладне обґрунтування засад формування, систематизації та
антиципації поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в контексті
його структурного та когнітивного розвитку, сформульовані здобувачкою
висновки - сприяють розбудові організаційно-економічного забезпечення
розвитку теорії економіки та маркетингу промислових підприємств,
прикладних положень щодо формування повноцінного внутрішнього ринку
товарів з короткими термінами придатності, до яких належить ринок фруктів
та овочів.
А отже, сформульовані та обґрунтовані дисертантом теоретичні
положення,
методологічні
засади,
теоретико-методичні
підходи,
рекомендації щодо прикладних результатів дослідження поведінки
стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів, розробки організаційноекономічного забезпечення в частині виявлення впливу логістики на
мультиплікацію споживчої цінності товару та застосування маркетингових
засад формування системи партнерських відносин на окресленому ринку,
мають істотне значення для розвитку базових положень економічної науки та
відповідають паспорту спеціальності 08.00.04 - економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності).
II. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих в дисертації та їх достовірність
Ґрунтовний аналіз змісту положень дисертації «Формування поведінки
стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його структурного та
когнітивного розвитку», автореферату та наукових публікацій дисертантки
дозволяє підтвердити, що сформовані наукові положення, методологічні
розробки, висновки і практичні рекомендації, викладені у дисертації
Рожко Н. Я., є логічними, послідовними, характеризуються чітким
трактуванням, не суперечать усталеним теоретико-методологічним підходам.
Рецензування дисертаційної роботи та публікацій здобувачки
засвідчило, що положення, висновки та рекомендації є обґрунтованими на
належному методологічному рівні, достовірними, характеризуються
достатнім ступенем наукової новизни.

Теоретико-методологічні
та
прикладні
положення
роботи,
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.
Досягненню поставленої автором мети та розв’язанню науковоприкладних завдань сприяло застосування низки сучасних загальнонаукових
та спеціальних методів дослідження, зокрема: семантичного аналіу;
проблемно-орієнтованого; логічного узагальнення, аналізу та синтезу;
БМЮТ-аналізу; кластерного аналізу тощо. Широкий спектр обраних у роботі
методів дозволив дотриматися принципів точності, об’єктивності при
розробці рекомендацій та формуванні висновків.
Окреслене дозволяє стверджувати, що дисертація є логічним,
самостійним і завершеним науково-практичним дослідженням, це
підтверджується:
- використанням: а) значного обсягу
статистичних матеріалів;
б) критичним аналізом фундаментальних наукових праць зарубіжних і
вітчизняних вчених у галузі поведінкової економічної теорії на засадах
структурного та когнітивного розвитку ринків; в) фінансової звітності
вітчизняних промислових підприємств; г) значного кола джерел вторинної
інформації, нормативних і законодавчих актів; д) інформаційних бюлетенів
та інших видань статистичних органів, результатів наукових авторських
досліджень, аналітичних видань українських і міжнародних експертів тощо;
- використанням цільового програмного забезпечення для формування
результатів дослідження, зокрема, щодо здійснення кластеризаций регіонів
України за ознакою подібності цінової категорії; у процесі дослідження
впливу на середню ціну посівної площі (картопля), тис. га, результати якого є
придатними для здійснення прогнозування);
- обґрунтуванням доцільності застосування у практиці господарювання
вітчизняних підприємств технологій структурного та когнітивного розвитку
на прикладі ринку фруктів та овочів з урахуванням світових тенденцій
розвитку окресленого ринку;
- прикладним застосуванням отриманих результатів досліджень
відповідними суб’єктами господарювання, що підтверджено довідками про
апробацію та актами впровадження.
Таким чином, за результатами ознайомлення зі змістом дисертації
Рожко Н. Я., довідками про впровадження (на різних рівнях управління), з
науковими публікаціями авторки, авторефератом дисертаційної роботи - є
сформовані підстави для підтвердження: основні наукові положення,
методологічні та методичні розробки, рекомендації та висновки дисертації
мають достатньо високий рівень елементів наукової новизни і відображають
особистий внесок здобувачки у подальшій розбудові теорії поведінкової
економіки та маркетингу промислових підприємств.

III. Найсуттєвіші наукові результати, одержані особисто
дисертантом, що характеризуються новизною, їх порівнянність із
результатами досліджень інших вчених та висновки
Обрана мета дослідження - обґрунтування теоретичних положень і
розробка науково-методичних підходів щодо формування економічного та
організаційного механізму поведінки стейкхолдерів на прикладі ринку
фруктів та овочів - уможливила формування певних наукових і практичних
завдань, реалізація яких засвідчує наукову новизну, практичне значення та
наявність предмету прилюдного захисту. До найбільш значущих (вперше
запропонованих) положень дисертаційної роботи Рожко Н. Я слід віднести:
-обгрунтовані чинники взаємозв’язку параметрів споживчої цінності
товару та типом поведінки споживача на засадах раціонального/
ірраціонального підходу, що дозволило сформувати концептуальні засади
квазіраціональної поведінки споживачів на прикладі ринку товарів з
короткими термінами придатності (с. 71);
- розроблені положення щодо врівноваження попиту та пропозиції на
товарних ринках з короткими термінами придатності, засновані на урахуванні
залежності раціональної поведінки економічних суб'єктів на засадах
кооперації в умовах низької концентрації ринку та ірраціональної поведінки в
умовах конфронтаційного підходу; що сукупно дозволяє віднайти
стейкхолдерами консенсус у процесі орієнтування на стратегію соціальноекономічного партнерства (с. 133, рис.2.4.);
- специфіку тренду свідомого підходу до споживання товарів за
ознаками глибини взаєзамозамінності та ступеня уваги споживачів до
свідомого споживання (типових/ атипових відносин) в умовах зміни одного
із складових: або споживання або потенціалу взаємозамінності
(субституційності), що в контексті аналізування логістичного забезпечення,
що супроводжує процес свідомого споживання, може чинити деструктивний
еколого-економічний вплив (р.4, с.306-309);
до удосконалених положень слід віднести:
- мультиплікативний спосіб визначення впливу логістики на споживчу
цінність товару: безпосереднього впливу логістики на цінність товару
(ідентифіковані параметрами часу та місця) та опосередкованого впливу
(ідентифікованого логістичним mix) в контексті підвищення стандартів
логістичного сервісу і забезпечення конкурентоспроможності товарної
пропозиції (с.75 - 82);
- методичні засади та прикладні положення формування організаційноекономічного механізму функціонування ринку фруктів та овочів,
заснованого на співвідношенні попиту, пропозиції, рівня конкуренції, а
також сучасних трендів соціально-економічного розвитку та наявних
соціальних ефектів, вибудованих на законах ринку, наявності суб’єктів та
об’єктів ринкових відносин та видах диференціації впливу на поведінку
суб’єктів господарювання (с.107 - 109, рис. 2.1);

- конструкцію аналізування кон’юнктури ринку фруктів та овочів та
здійснено її апробацію з використанням кластерного аналізу на засадах
маркетингово-логістичного забезпечення із вичлененням
конкурентних
переваг підприємств (організаційних: формування кооперативів, кластерних
організацій); ефектів впливу (ефекту масштабу, синергії тощо); рівнів
інтервальної цінової шкали між областями для подальшої побудови кластерів
та
призначений групі органічних операторів, колам сприяння фасилітаторам (керівним органам влади, агроасоціаціям та ін.) (с. 196-221),
-оцінювання впливу макро- і мірочинників на кон’юнктуру ринку
фруктів та овочів із застосуванням статистичного аналізу узгодженості
відповідей респондентів, що дало можливість здійснити систематизацію
чинників макро- і мікросередовища постійної та опосередкованої дії (с. 262 с. 278);
- побудову
організаційно-економічного
механізму
формування
партнерських відносин на ціннісних засадах на ринку фруктів та овочів із
ідентифікацією системи взаємозв’язку між партнерами на ринку фруктів та
овочів, ідентифікацією процесу побудови партнерських відносин та розробки
програми підвищення лояльності клієнтів, який уможливлює розв’язання
проблем у площині маркетингу взаємодії підприємств-партнерів (с. 365 - 377);
до положень, що набули подальшого розвитку, слід віднести:
- уточнення
поняття «цінність товару» за рахунок

введення
класифікаційної ознаки (вид цінності товару: функціональна, соціальна,
емоційна, епістеміологічна, умовна); виявлено двоїстий характер цінності
товар, виявлено прикладний характер ознаки на прикладі функціонування
ринку фруктів та овочів, що комплексно дозволило сформувати концептуальні
засади створення споживчої цінності товару;
-ідентифікування прикладного характеру впливу конкурентних сил
(згідно моделі аналізу п'яти сил Портера) на ринку фруктів та овочів, що
дозволило сформувати сценарії розвитку відносин стейкхолдерів на ньому із
побудовою конфронтаційні/ коопераційних відносин;
- обґрунтування перспективи трансформування статусу ринку фруктів та
овочів в Україні із комплементарного в статус базової національної
стандартизації, що базується на аналізі показників супраструктури в
територіальному розрізі, існуючого досвіду та аналогії, що дозволяє набути
конкурентоспроможний експортний потенціал;
-взаємозв’язок
стандартизації
логістики
та
цінової
конкурентоспроможності та їх вплив на розвиток мультимодальних
перевезень вантажів та набуття Україною конкурентоспроможного
експортного потенціалу, що у прикладанні до ринку фруктів та овочів
сприятиме трансформації його статусу - із комплементарного до базової
національної стандартизації, що базується на аналізі територіальних
показників супраструктури, досвіду та аналогії;
-зміст та наповнення системи логістичного забезпечення на ринку
фруктів та овочів в умовах когнітивного розвитку, відмінними рисами якої є
адаптаційна здатність до базової платформи стандартизації логістики,

сформованої на засадах стандартизації та уніфікації логістичних процесів,
засобів, складових супра-, інфраструктури тощо.
IV. Теоретична і методологічна цінність та практична значущість
одержаних автором наукових результатів у дисертації
Теоретичне значення результатів дослідження Рожко Н. Я. полягає у
наступному. По-перше, у: 1) ідентифікації проблемних ситуацій,
нерозв’язаність яких перешкоджає подальшій розбудові методологічних
засад формування іструментарію поведінкової економіки в парадигмальній
структурі сучасної економічної теорії; 2) обґрунтуванні, на засадах сумісної
реалізації базових положень комплексного, системного, синергетичного,
об’єктно-цільового,
ресурсно-функціонального
та
інтегрального
методологічних підходів, технології проектування концепції економічної
поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його
структурного та когнітивного розвитку; 3) розробленні теоретичних
положень та розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо нового
вирішення проблеми з формування
системи економічної поведінки
стейкхолдерів із застосуванням когнітивних моделей до вивчення ринкової
кон’юнктури з метою забезпечення оптимальних
умов структурного
розвитку ринку фруктів та овочів, високої результативності та
збалансованого функціонування суб’єктів даного ринку в ресурсних
обмеженнях.
По-друге, до найважливіших теоретичних результатів дисертації
належать: визначення стратегічних імператив забезпечення квазіраціональної
поведінки споживачів на ринках товарів з коротким терміном придатності;
обґрунтування наукових концептуальних засад взаємозв’язку між споживчою
цінністю товару і поведінкою споживача, що узгоджується із концепцією
сталого розвитку та забезпечує підвищення ефективності прийняття рішень
шляхом обґрунтування економічної споживчої цінності від взаємодії зі
стейкхолдерами у довгостроковій перспективі; формалізація відносин та
побудова механізму формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів
та овочів із врахуванням ціннісного підходу; зокрема, розробки стратегії
поведінки стейхолдерів згідно сучасних трендів поведінкової економіки.
Методологічне значення розробок Рожко Н. Я полягає у формуванні
методологічних засад формування, систематизації та антиципації економічної
поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його
структурного та когнітивного розвитку. Методичне значення наукових
положень дисертації полягає в удосконаленні методичних підходів до
формування сценаріїв розвитку підприємств в частині вибору: конфронтація
чи кооперація на ринку товарів з коротким терміном придатності у процесі
побудови кооперації із урахуванням ринкової поведінки на засадах
просторової гравітації; удосконаленні методичних підходів до оцінювання
чинників макроекономічної кон’юнктури ринку товарів з коротким терміном

придатності із імплементуванням у нього методики використання кластерного
аналізу.
Практичне значення отриманих дисертанткою результатів полягає у
застосуванні науково-прикладного доробку та результатів дослідження за
темою дисертації на національному та регіональному рівнях, зокрема у
практичній діяльності Департаменту агропромислового розвитку Львівської
обласної держадміністрації при розробці Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Львівської області на 2021-2023 рр. та програм
підтримки агропромислового комплексу (довідка № 01-37/15 від 05.11.2020р.);
підтверджено їх використанням у практичній діяльності ВГО «Українська
асоціація логістики» у ході формування прикладних положень відповідальної
логістики (довідка від 06.11.2020р.); СГФ «Колосок» під час ідентифікації
складових системи маркетингових комунікацій, побудованих на засадах ра-,
ірраціональної поведінки споживача з одного боку та надлишку/ дефіциту
товарної пропозиції на ринку фруктів та овочів - з другого (довідка від
02.11.2020р.); СГФ «Оранта» у процесі встановлення змісту ціннісних
відносин суб’єктами ринку фруктів та овочів (довідка №16-1/12 від 03.11.
2020р.); ТОВ «Росан-цінні папери» у плині розвитку стратегічних цілей
підприємств, сформованих на основі аналізування фінансової стійкості/
ліквідності в контексті формування ірраціональної поведінки учасників ринку
фруктів та овочів (довідка від 10.11.2020 р.); ФОП Фомін В.О. при побудові
механізму стратегічної стабілізації кон’юнктури ринку фруктів та овочів
(довідка від 09.11.2020р.).
Результати наукових досліджень використано у навчальному процесі
Національного університету водного господарства та природокористування
для підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг»
(довідка 011/21 від 09.12.2020 р.).
Усе вищезазначене дає підстави для загальної позитивної оцінки
наукового доробку і здобутків Рожко Н. Я. за темою дисертації, зокрема,
щодо змістовності та вагомості винесених на захист елементів наукової
новизни дисертації; достатності методологічної, методичної, теоретичної та
науково-прикладної сутності здобутків і ґрунтовності їх дослідноекспериментальної перевірки на адекватність для досягнення мети та
розв’язання поставлених у дослідженні завдань.
V Зміст та завершеність дослідження
Дисертаційна робота Рожко Н. Я. є завершеним науковим
дослідженням, яке виконане на належному рівні, основні положення є
достовірними, елементи наукової новизни є обґрунтовані та доведені до рівня
практичного застосування. Структура роботи є логічною та гармонійно
побудованою.
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й
завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження,

висвітлено наукову новизну та практичне значення наукових результатів,
наведені відомості щодо їх апробації.
У першому розділі «Концепція цінності у формуванні відносин на
ринку товарів»
розкрито концептуальні засади формування дефініції
«цінність товару»; обґрунтовано зміст та
складові маркетингових
інструментів у формуванні цінності товару; досліджено вплив логістичного
mix у на процес формування мультиплікації цінності в ланцюгу поставок
товарів; виявлено специфіку маркетингово-логістичних чинників у
формуванні цінності на прикладі ринку фруктів і овочів.
Заслуговує на увагу логіко-змістове наповнення дефініції «цінність
товару» на ринку фруктів та овочів, яке дозволило ідентифікувати параметри
впливу на нього поведінки споживача, яка у свою чергу розглядається у
роботі як раціональною, так й ірраціональною, та
пов'язується з
інформаційною асиметрією. У роботі проаналізовано динаміку змін
структурних
інструментів
маркетингу,
виокреслено
послідовність
застосування маркетингових інструментів в межах ланцюга вартості Портера,
наведено елементи трьох рівнів факторів формування цінності в свідомості
споживача, що у поєднанні із сутнісною оцінкою логістичного mix сприяє
підвищенню споживчої цінності товару в контексті дослідження ланцюга
вартості Портера. А відтак, може бути ідентифіковане розвитком
омніканальної логістики та омнікального маркетингу.
У другому розділі «Дослідження поведінки стейкхолдерів на ринку
фруктів та овочів в умовах істотних ендогенних змін» здійснено
ідентифікацію складових диференційованого впливу на ринок фруктів та
овочів, що через призму функціонування організаційно-економічної
платформи функціонування ринку фруктів та овочів уможливлює врахування
економічних,
організаційних,
соціально-культурних,
політичних,
управлінських, воєнних, інфраструктурних, ресурсних чинників впливу на
суб’єктів і сил, що діють на ринку відповідно до законів ринку на засадах
урівноважнення відносин між стейкхолдерами.
Заслуговують на увагу виявлені основні тенденції формування та
розвитку ринку фруктів та овочів, що в умовах імплементації до нього моделі
п’яти конкурентних сил М. Портера, дозволило сформувати ознаки
класифікації конкурентних переваг, зважаючи на посилення конкуренції на
ринках товарів з короткими термінами придатності, та здійснити
диференціацію споживачів з точки зору їх відносного розташування на ринку
фруктів та овочів в умовах когнітивного розвитку.
Запропоновані сценарії розвитку: конфронтація чи кооперація на ринку
фруктів і овочів, виокремлення переваг від їх застосування сприяло
виділенню антисипаційних та адитивних чинників побудови маркетингового
та логістичного механізму функціонування ринку фруктів та овочів в
контексті ідентифікації технологій та поведінки стейкхолдерів.
Третій розділ «Структурні та інфраструктури! зміни на ринку фруктів
та овочів в екзогенному вимірі» присвячений дослідженню супраструктури
ринку фруктів та овочів; виявленні структурних змін сектору органічної

продукції в структурі ринку фруктів та овочів; аналізу елементів логістичної
інфраструктури на ринку фруктів та овочів; ідентифікації чинників впливу
зовнішнього середовища (погодні умови, глобальні чинники) на економічну
кон’юнктуру ринку фруктів та овочів.
Заслуговує на увагу пропозиції автора щодо трансформування статусу
ринку фруктів та овочів в Україні із комплементарного в статус базової
національної стандартизації.
З метою аналізу чинників впливу на обсяги виробництва органічної
продукції у роботі побудовано двофакторну лінійну економетричну модель
та спрогнозовано ситуацію, що у разі зростання площі, задіяної у
виробництві овочів і фруктів на 1 тис. га та кількості сільських господарств
на 1 од., обсяг ринку органічних продуктів зросте на 1,69 млн євро.
Проведена систематизація чинників макро- і мікросередовища
постійної та опосередкованої дії стала основою системного підходу до
стратегічної стабілізації кон’юнктури ринку фруктів та овочів в умовах
когнітивного розвитку та застосування структурних, інфраструктурних та
інституційних компонент стабілізації.
У четвертому розділі «Симбіоз раціональної та ірраціональної
поведінки стейкхолдерів в умовах когнітивного розвитку» автор обґрунтовує
альтернативний вибір економічної поведінки споживача (раціональної чи
ірраціональної) в умовах надлишку та дефіциту пропозиції; розглядає
положення субституційності у якості складової раціональної поведінки;
наводить пропозиції щодо імплементації досвіду функціонування
польського ринку фруктів та овочів на терени України.
Заслуговує на увагу проведене маркетингового дослідження поведінки
споживачів на ринку фруктів та овочів в умовах надлишку та в умовах
дефіциту товару із застосуванням хмарних технологій. На його підставі
проаналізовано тренд свідомого споживання та встановлено його залежність
від потенціалу
субституційності
продуктів,
сформовано
модель
субституційності на ринку фруктів та овочів в умовах когнітивного розвитку.
У п’ятому розділі «Формалізація відносин та механізми формування
поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів» обґрунтовано зміст та
складові ефекту масштабу на ринку щодо таких параметрів цінності, як
стандартизація та уніфікація маркетингово-логістичних рішень в об’єднаннях
фермерських господарств; запропоновані до впровадження у практику
господарювання стратегії економічної поведінки стейкхолдерів, відповідно
до сучасних трендів здорового харчування та здорової логістики;
ідентифіковано умови пріоритезації ірраціональної поведінки стейкхолдерів
у процесі формування партнерських відносин та лояльності.
Заслуговуває на увагу запропонована автором базова платформа
стандартизації логістики на ринку фруктів та овочів в умовах когнітивного
розвитку, в основу якої покладена система логістичного забезпечення
функціонування ринку фруктів та овочів.
Підсумовуючи вищезазначене, підтверджую, що дисертація Рожко
Н.Я. на тему «Формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та

овочів в умовах його структурного та когнітивного розвитку» є завершеною
роботою, де логічно і змістовно висвітлено проблеми та запропоновано
шляхи і напрями їх вирішення (відповідно до задекларованих завдань) в
межах виробничої, маркетингової та логістичної діяльності стейкхолдерів, з
урахуванням тенденцій і закономірностей функціонування ринку фруктів та
овочів в умовах розвитку поведінкової економіки.
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 66
наукових працях: 9 монографіях, з яких 1 одноосібна обсягом 13,49 друк,
арк., у 24 наукових фахових виданнях України, 3 у міжнародних виданнях.
Загальний обсяг друкованих праць за темою дисертаційного дослідження
62,83 друк, арк.; з них особисто автору належать 46,54 друк. арк. Можна
визнати таке: основні методологічні та методичні положення, наукові
розробки і результати дослідження доповідалися й були апробовані на
науково-практичних конференціях, у тому числі й міжнародних. Поряд із
цим, варто звернути 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 Рожко Н. Я. 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, визнано: основні наукові результати дисертації
Рожко Н. Я. - 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
Рожко Н. Я оприлюднені нею до захисту.
VII. Відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертація Рожко Н. Я. 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 науково-прикладного 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 стейкхолдерами в умовах когнітивних та
структурних змін ринку фруктів та овочів.
Зазначене підтверджується відповідними довідками про впровадження
та позитивними відгуками суб’єктів управління різного рівня.
Відтак, тема дисертації Рожко Н. Я., визначені дисертанткою 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 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 Рожко Н.Я.
опонент може зробити висновок про те, що дисертаційна робота на тему
«Формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах
його структурного та когнітивного розвитку» 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, підтверджених та
убезпечених достатньою адекватністю застосування у роботі методів та
інструментарію.
Автореферат Рожко Н. Я. повною мірою 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 авторкою в авторефераті, є належним чином розкриті й
обґрунтовані у роботі. Отже, опонент підтверджує таке:
- дисертаційна робота на тему «Формування поведінки стейкхолдерів
на ринку фруктів та овочів в умовах його структурного та когнітивного
розвитку» та автореферат написані з врахуванням до вимог МОН України до
змісту та структури кваліфікаційних робіт, які передбачено для наукових
розробок за зазначеним напрямом досліджень;
- елементи наукової новизни, результати науково-прикладного
дослідження, а також текст дисертаційної роботи та автореферату Рожко Н.
Я. подані науковим стилем із підібраними, відповідно до розробленої
структурно-логічної схеми економічного дослідження, статистичним та
інформаційним матеріалом;
- автореферат дисертації Рожко Н. Я. відображає сутність і зміст
обґрунтованих, розвинутих та вдосконалених нею у роботі наукових
положень, методологічних та методичних підходів до розв’язання
поставленого та сформульованого нею актуального науково-прикладного
завдання; наявною є ідентичність наукових розробок і науково-прикладного
внеску авторки дисертації у розвиток економіки та управління
підприємствами;
- наукові та методологічні положення, методичні та прикладні
розробки, які представлено у авторефераті, повною мірою розкриті та
обґрунтовані в тексті дисертації.
При цьому, висновки, а також рекомендації більш деталізовано
представлені саме у дисертаційному дослідженні. Відтак, зміст автореферату
та його структура - відповідає основним положенням, висновкам та
рекомендаціям дисертаційної роботи, результати і доробок авторки подано в
опублікованих до захисту монографіях, статтях та наукових працях
апробаційного характеру. Тож дисертація і, відповідно, автореферат Рожко
Н. Я. - за оформленням, деталізацією викладення розробок та рівнем
наукової 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 на наявність у дисертації
Рожко Н. Я. окремих дискусійних положень та недоліків. Сутність основних
з них полягає в такому:
1. Оригінальним є принципове представлення структури та
взаємозв’язків елементів платформи функціонування ринку фруктів та овочів
(рис. 2. 1, с. 108). Водночас, бракує аргументації впливу чинників

зовнішнього макросередовища, зокрема впливу ринкових законів на
поведінку суб’єктів господарювання на цьому ринку, оскільки для різних
груп стейкхолдерів цей вплив може відрізнятися.
2. Заслуговує уваги врахування чинників просторового розміщення
виробників продукції на цінову кон’юнктуру на ринку фруктів та овочів в
економіко-математичній моделі (додат. В, табл. 1). Однак, така модель може
бути вразлива до змін клімату, які істотно можуть вплинути на врожайність,
тому її використання може потребувати врахування додаткових обмежень.
3.
Можна погодитись з автором щодо розмежування поведінки
стейкхолдерів за ознаками конкуренції чи кооперації (рис. 2.7, с. 173) та їх
поєднання у гібридній формі кооперації, про це свідчить нижня частина
цього рисунку. Проте, необхідна аргументація щодо того, яким чином така
поведінка впливає на раціональну/ ірраціональну поведінку споживачів і чи
існує такий вплив.
4. Автором скрупульозно на основі фактичних даних здійснено
кластеризацію національного ринку фруктів та овочів (рис. 3. 4., с. 198), що
дозволило обгрунтувати аргументацію та інтерпретацію відмінностей
ідентифікованих кластерів, водночас, було б цікаво, чи така кластеризація
пов’язана з відмінностями у поведінці споживачів.
5. Позитивно оцінюючи актуалізацію автором процесів кооперації,
інтеграції в середовищі окремих груп
стейкхолдерів у
відповідні
об’єднання
шляхом
делегування
функцій
матеріально-технічного
забезпечення, логістичних, маркетингових, дистрибуційних функцій та
відповідним моделюванням ефекту просторової агломерації (форм. 4.1., с.
298-299), важливим є також забезпечення умов для реалізації цієї моделі,
зокрема, формування достовірної інформаційної бази. Окрім цього, будь-яке
об’єднання суб’єктів господарювання, зазвичай, обмежує підприємницьку
свободу, оптимізацію власних управлінських рішень і це теж варто б було
врахувати у запропонованій моделі.
6. Автором стверджується, що на ринку фруктів і овочів за незмінної
локалізації виробництва можливе отримання мультиплікативної цінності в
ланцюгу поставок фруктів та овочів. У якості прикладу представляє до
розгляду модель Вебера (с.224), записану в дискретному просторі.
Розкриваючи сутність поставленого завдання щодо мінімізації вартості
заготівлі і-ого продукту та розподілу між клієнтами (тобто вибирається така
вартість, якій відповідає мінімальне значення) автор не здійснює апробацію
розглянутої моделі на прикладі певного суб’єкта господарювання чи ланцюга
поставок. Такий розрахунок має прикладний інтерес у процесі аналізування
інфраструктури (зберігання та дистрибуція) ринку фруктів та овочів.
7. У третьому розділі автор, наводячи кількісну оцінку чинників впливу
на кон’юнктуру ринку фруктів та овочів зазначає, що найбільший вплив
серед макрочинників постійної дії мають такі, як сезонність, інфляція та
конкурентоспроможність продукції. Відтак, на думку опонента, у роботі
доцільно було б звернути увагу на розробку заходів щодо нівелювання
сезонного чинника із застосуванням, до прикладу, принципів і засобів

синхромаркетингу. Підвищити цінність дослідження могло б також
формування адаптивної моделі регіональних ринків фруктів та овочів з
обґрунтуванням трансформації моделей поведінки стейкхолдерів в межах
деконструкції регіональних ринків (с. 278).
Висловлені 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 Рожко Наталії Ярославівни на тему «Формування
поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його
структурного та когнітивного розвитку» є самостійним завершеним
науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, яке характеризується
високим рівнем новизни одержаних результатів і висновків, має теоретичне,
методологічне, методичне та практичне значення для розвитку економіки та
управління підприємствами.
Аналіз змісту дисертації, автореферату Рожко Н. Я. та опублікованих
нею робіт дозволяє зробити висновок про те, що визначені дисертантом
завдання дослідження осмислені, ретельно опрацьовані і вирішені на
високому теоретико-методичному і методологічному рівні, а сформульована
мета нею досягнута. Сукупність одержаних результатів забезпечує
розв’язання важливої наукової проблеми щодо розробки теоретикометодологічних і науково-прикладних аспектів формування організаційноекономічного механізму поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів
в умовах його структурного та когнітивного розвитку в контексті розвитку
поведінкової економічної теорії та маркетингу промислових підприємств та
відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 - економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності).
Зазначене дає підставу стверджувати, що дисертація Рожко Н. Я.
«Формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах
його структурного та когнітивного розвитку» виконана на належному
науково-теоретичному, методологічному і методичному рівні; недоліки, які
відмічені щодо її змісту стосовно науково-прикладних розробок та
теоретико-концептуальних обґрунтувань автора, не змінюють загальної
позитивної оцінки представленої до захисту дисертації.
Висновок:
за змістом, науково-прикладною сутністю, елементами наукової
новизни, повнотою впровадження результатів, обсягом публікацій та
оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, викладеним у

