ВІДГУК
офіційного опонента
на дисертаційну роботу Рожко Наталії Ярославівни
на тему «Формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та
овочів в умовах його структурного та когнітивного розвитку»
поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
1. АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Сучасний ринок фруктів та овочівУкраїни характеризується двома
основними рисами.

По-перше,

великою кількістю малих та

середніх

виробників, що виготовляють продукцію низької якості. По-друге, малою
кількістю професійних гравців ринку (господарств), які пропонують високу
якість, але потребують нових технологій для збільшення врожайності
продукції. Ці риси співсталяються з рівнем доступності товару, споживчого
попиту, поведінки.
Вивчення поведінки споживачів на ринку овочів та фруктів важливе,
оскільки у результаті маркетологи можуть зрозуміти, що впливає на рішення
покупців, а також допомагає вирішити, як подати свою продукцію так, щоб
максимально вплинути на споживачів. Розуміння поведінки споживача є
ключовим

чинником

для

досягнення

цього

та

залучення

нових

клієнтів.Розуміючи, які чинники впливають на поведінку споживачів, можна
заповнити прогалину на ринку та визначити, які товари необхідні, в якому
обсязі та в який період. Отже,

вивчення та прогнозування поведінки

стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів дозволить прийняти правильні
управлінські та маркетингові рішення стейкхолдерам на ринку фруктів та
овочів. Дисертація Рожко Н.Я. є важливим кроком в розробленні та науковому
обґрунтуванні теоретико-методологічних положень, практичних рекомендацій
щодо формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах
його структурного та когнітивного розвитку.
Отже, проблема формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та
овочів в умовах його структурного та когнітивного розвиткуконстатується як
актуальна,

а

відтак

актуальним

і

своєчасним

можна

оцінити

дослідженняРожко Н.Я. на тему «Формування поведінки стейкхолдерів на
ринку фруктів та овочів в умовах його структурного та когнітивного розвитку».
2. ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ,
ТЕМАМИ
Підтвердженням актуальності обраної теми дисертаційної роботи є її
прямий зв’язок з численною тематикою науково-дослідних робіт, зокрема
дисертацію виконано відповідно до держбюджетних тем Національного
університету водного господарства та природокористування, а саме: «Актуальні
проблеми теорії і практики маркетингу в Україні» (номер державної реєстрації
0114U001136); «Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія і
практика» (номер державної реєстрації 0117U001035); «Економічні фактори
раціонального природокористування та ресурсозбереження (номер державної
реєстрації

0116U007389)»;

«Розвиток

систем

управління

національною

економікою» (номер державної реєстрації 018U100443).

3. СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Наукові положення, висновки і рекомендації, сформовані у дисертації,
теоретично обґрунтовані, оскільки базуються на глибокому вивчені та
узагальненні наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників з
проблемфункціонування

ринку овочів та

фруктів

та

його структури,

дослідження поведінки споживачів. Список використаних джерел містить 425
найменувань.
Обґрунтованість результатів дисертаційного дослідження Рожко Н.Я.
підтверджується вибором та кваліфікованим використанням широкого масиву
статистичних даних та сучасних методів наукового дослідження, методик та
підходів щодо побудови відповідних моделей і проведення необхідних
розрахунків.
Рецензування

дисертаційної

роботи,

автореферату

та

публікацій

Рожко Н.Я. А. показало, що положення, висновки та рекомендації дисертантки

обґрунтовані

на

належному

методологічному

рівні,

є

достовірними,

характеризуються високим ступенем наукової новизни.
Достовірність отриманих результатів дисертаційної роботи Рожко Н.Я.
підтверджено

їх

використанням

у

практичній

діяльності

сучасних

підприємств.Одержані результати дисертаційної роботи характеризуються
науковою новизною, придатні для подальшого удосконалення існуючих і
розробки нових методологічних положень й прикладних аспектів забезпечення
формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його
структурного та когнітивного розвитку.Означене свідчить про перспективи
використання дисертації Рожко Н.Я. на практичній царині економіки.
4. НОВИЗНА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Новизна

отриманого

дисертаційного

дослідження,

на

основі

опрацювання істотних масивів теоретичного і практичного матеріалу, їх
аналітичного осмислення і узагальнення, полягає в розробці теоретичних і
методологічних положень щодо формування поведінки стейкхолдерів на ринку
фруктів та овочів в умовах його структурного та когнітивного розвитку, серед
яких найбільший науковий інтерес становить таке:
Вперше обґрунтовано рух реляції між споживчою цінністю товару і
поведінкою споживача, а також доцільність узагальнення сукупного результату
споживчої цінності характером (типом) поведінки споживача на підставі
симбіозу раціональності та ірраціональності, що обумовлює перспективи тренду
формування квазіраціональної поведінки споживачів на ринках товарів з
коротким терміном придатності, зокрема, фруктів та овочів.
Вперше висунуто гіпотезу та окреслено перспективи її реалізації, в основу
якої

покладено

тісноту

взаємозв’язку

між

поведінкою

споживачів

та

відносинами стейкхолдерів, яка полягає у прямій залежності між раціональною
поведінкою та кооперацією (за умови домінування конкурентних відносин) та
між ірраціональною поведінко та конфронтацією. Це дозволяє врівноважити
попит та пропозицію на ринку фруктів та овочів у конкретний період час.

Вперше запропоновано диференціювати підхід до уніфікації реляції між
свідомим споживанням та потенціалом субституційності, який характерний для
ринку фруктів та овочів, забезпечує взаємозв’язок між свідомим споживанням і
потенціалом субституційності, дозволяє виділити атипові/типові відносини, що
зменшує деструктивний вплив на кон’юнктуру ринку.
Удосконалено підхід щодо виявлення рівня впливу логістики на
мультиплікацію споживчої цінності товару, який передбачає врахування як
безпосереднього впливу логістики на цінність товару (час, місце), так і
опосередкованого (забезпечується зворотною реакцією), що реалізується за
допомогою логістичного mix. Це сприятиме підвищенню логістичного сервісу і
конкурентоспроможності товару.
Удосконаленометодичний підхід до оцінки макрокон’юнктури ринку
фруктів та овочів, який базується на кластерному аналізі і забезпечує
конкурентні переваги підприємств на ринку, ідентифікацію рівня інтервальної
цінової шкали між областями для подальшої побудови кластерів.
Удосконаленосистемний підхід стратегічної стабілізації кон’юнктури
ринку фруктів та овочів, який полягає у паралельному здійсненні (типу 4Д –
інженерії) структурних, інфраструктурних, інституційних реконструкцій ринку;
упровадження стандартів та цінностей, що підвищує доцільність застосування
маркетингових інструментів.
Удосконаленопобудову системи партнерських відносин на ринку фруктів
та овочів що доповнена класифікаційними ознаками: загальне партнерство,
обмежене партнерство, спільне партнерство та забезпечує гармонізацію інтересів
всіх суб’єктів партнерських відносин, формує комплексний підхід до вирішення
проблем у площині маркетингу взаємодії підприємств-партнерів за рахунок
створення цінностей.
Набули подальшого розвитку дефініція «цінність товару» на ринку
фруктів та овочів, що характеризується уточненням її змістовної частини на
підставі розширення класифікаційних ознак, їх залежність суб’єктними та
об’єктними характеристиками, що дозволяє формувати концептуальні засади
створення споживчої цінності товару.

Набули подальшого розвитку сценарії розвитку відносин стейкхолдерів
на ринку фруктів та овочів, які враховують концепцію п’яти сил конкуренції
Портера, що дозволяє в межах функціонування такого ринку виявити
конфронтаційні чи побудувати коопераційні відносини.
Набули

подальшого

трансформування

статусу

розвиткуобґрунтування

ринку

фруктів

та

перспектив

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.
Набули

подальшого

розвиткусистема

логістичного

забезпечення

функціонування ринку фруктів та овочів, базується на адаптації до базової
платформи стандартизації логістики та дозволяє уніфікувати цей процес на
досліджуваному ринку.

Це забезпечує

чітке

визначення особливостей

складових логістичних процесів та підвищення їх ефективності.
Набули

подальшого

розвиткуідентифікація

інтегрованих

трендів

розвитку ринку фруктів та овочів з врахуванням свідомого споживання товарів,
що набуває ознак та вимог комплексних рішень, тобто виробництво свіжих
продуктів, реалізація ланцюга їх поставок, зворотній зв'язок (відходи,
упаковка), що відбуваються в режимі паралельної інженерії.
Отже, положення наукової новизни сформульовані належним чином,
характеризуються високим рівнемобґрунтованості. Розроблені дисертанткою
підходи, методи, моделі та механізми спрямовані на формування поведінки
стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його структурного та
когнітивного розвитку.
5. ЗНАЧИМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ НАУКИ І
ПРАКТИКИ
Отримані автором результати мають і значне прикладне значення та
полягають

у

розробці

науково-прикладних

положень,

що

дозволяють

обґрунтувати та передбачити поведінку стейкхолдерів на ринку фруктів та
овочів в умовах його структурного та когнітивного розвитку.
Основні рекомендації та розробки дисертаційної роботи отримали
схвалену позитивну оцінку

і впроваджені в

організаціях

(установах,

підприємствах), що підтверджено відповідними довідками, а саме у діяльність:


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 05.11.2020 р.);


ВГО «Українська асоціація логістики» при побудові ефективної

відповідальної логістики (довідка від 06.11.2020 р.);


СГФ

«Колосок»

при

розмежуванні

системи

маркетингових

комунікацій, з врахуванням ірраціональної/раціональної поведінки споживача в
умовах

надлишку/дефіциту

овочів

та

фруктів

на

ринку (довідка

від

02.11.2020 р.);


СГФ «Оранта» при розробці стратегії розвитку ринку фруктів та

овочів, а також побудові ціннісних відносин на ньому (довідка № 16-1/12 від
03.11. 2020 р.);


ФОП Фомін В.О. при побудові механізму стратегічної стабілізації

кон’юнктури ринку овочів та фруктів (довідка від 09.11.2020 р.);

цілей

ТОВ «Росан-цінні папери» при розробці прогнозу та стратегічних

підприємств

щодо

їх

фінансових

результатів

та

фінансової

стійкості/ліквідності в умовах формування ірраціональної поведінки споживачів,
інших стейкхолдерів на ринку овочів та фруктів (довідка від 10.11.2020 р.).
Окремі результати дисертаційної роботи використаноу 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.).

6. ПОВНОТА ВІДОБРАЖЕННЯ ВИСНОВКІВ І ПРОПОЗИЦІЙ В
ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ДИСЕРТАЦІЇ РОБОТАХ

Публікації Рожко Н.Я. відображають основний зміст дисертаційної
роботи. За темою дисертації опубліковано 66 наукових праць, що дають автору
право на публічний захист дисертації. Рожко Н.Я. Вона є автором (співавтором)
9 монографій, які опубліковано за результатами наукових досліджень, з яких
одна одноосібна.
Основні положення дисертаційного дослідження розглянуто та схвалено
на 30-ти міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях:
Основні положення дисертації розглянуто та схвалено на таких конференціях:
XII науковій конференції Тернопільського державного технічного університету
імені Івана Пулюя
конференції

(м. Тернопіль, 14–15 травня 2008 р.);Науково-практичній

«Теоретичні

(м. Тернопіль,

18 травня

(м. Тернопіль,

5–6

конференції

та

2011 р.);

грудня

«Теоретичні

прикладні
2012 р.);

та

аспекти

розвитку

економіки»

XVI науковій

конференції ТНТУ

ІІІ міжнародній

науково-практичній

прикладні

аспекти

розвитку

економіки»

(м. Тернопіль, 25 квітня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції
«Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги»
(м. Тернопіль, 8–10 жовтня 2015 р.); VI Регіональній науково-практичній
конференції молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств
в сучасному науково-технічному середовищі» (м. Тернопіль, 26 квітня 2016 р.);
ХІХ

науковій

конференції

Тернопільського

національного

технічного

університету імені Івана Пулюя. (м. Тернопіль, 18–19 травня 2016 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів.
«Актуальні задачі сучасних технологій» (м. Тернопіль, 17–18 листопада 2016 р.);
ХХ

науковій

конференції

Тернопільського

національного

технічного

університету імені Івана Пулюя. (м. Тернопіль, 17–18 травня 2017 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих учених
«Соціально-економічні аспекти розвитку економіки» (м. Тернопіль, 27–28 квітня
2017 р.); VII Регіональній науково-практичній Інтернет-конференції молодих
вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науковотехнічному середовищі» (м. Тернопіль, 28 квітня 2017 р.); ІІІ всеукраїнській

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах
України» (м. Харків, 14 грудня 2017 р.); ІX Регіональній науково-практичної
Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Маркетингові технології
підприємств в сучасному науково-технічному середовищі» (м. Тернопіль, 9
листопада

2018 р.);

XIV

міжнародній

науково-практичній

конференції

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права»
(м. Полтава, 14 листопада 2019 р.); X Регіональній науково-практичній Інтернетконференції молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств
в сучасному науково-технічному середовищі» (м. Тернопіль, 8 листопада
2019 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Іноземні інвестиції:
сучасні виклики та перспективи» (м. Київ, 5 листопада 2019 р.); Міжнародній
науково-практичній

конференції

«Актуальні

питання

розвитку

сучасної

економіки, управління та адміністрування» (м. Київ, 28 грудня 2019 р.); III
міжнародній науково–практичній конференції «Сучасні підходи до ефективного
використання потенціалу економіки» (м. Запоріжжя, 19 жовтня 2019 р.);
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підприємництво, облік та
фінанси: національні особливості та світові тенденції» (м. Київ, 16 березня
2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Управління соціальноекономічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики»
(м. Мукачево, 18-19 квітня 2019 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліковофінансовий та управлінський аспекти» (м. Дубляни, 18–20 березня 2020 р);
ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тренди поведінки
споживачів товарів і послуг» (м. Рівне, 20–21 лютого 2020 р.); Міжнародній
науково-практичній

конференції

«Соціально-компетентне

управління

корпораціями в умовах поведінкової економіки» (м. Луцьк, 18 лютого 2020 р.);
Міжнародній

науково-практичній

Інтернет-конференції

«Тенденції

та

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м. Переяслав,
31 березня 2020 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні
проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків –

м. Торунь, 3–4 березня 2020 року); ІІ міжнародній науково-практичній
конференції

«Фінансово-економічний

розвиток

України

в

умовах

трансформаційних перетворень» (м. Львів, 28 квітня 2020 р.); Всеукраїнській
науково-практичній Інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні
проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного
розвитку економіки» (м. Тернопіль, 15 травня 2020 р.); ХXVІІI міжнародній
науково-практичній конференції «Інформаційні технології: наука, техніка,
технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 28–30 жовтня 2020 р.); XІ Регіональній
науково-практичній
«Маркетингові

Інтернет-конференції

технології

підприємств

молодих
в

вчених

сучасному

та

студентів

науково-технічному

середовищі» (м. Тернопіль, 16 листопада, 2020); Міжнародній науковопрактичній конференції «Напрямки та сучасні чинники розвитку міжнародних
відносин: економічні та політичні аспекти» (м. Ужгород, 8 травня 2020 р.).
Результати, отримані під час написання дисертаційної роботи, протягом
2004-2020 рр. оприлюднено на наукових семінарах кафедри промислового
маркетингу Тернопільського технічного університету імені Івана Пулюя,
кафедри економічної теорії Національного університету водного господарства та
природокористування.
З

наукових праць,

опублікованих

у співавторстві,

у дисертації

використано лише результати, які були отримані Рожко Н.Я. особисто.
Автореферат за своїм змістом повністю відповідає основним положенням
та висновкам дисертаційної роботи, відображає її структуру та логіку
викладення матеріалу, в тому числі елементів наукової новизни.
7. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Констатуючи, що представлена Рожко Н.Я. дисертація є самостійним
дослідженням, являє собою кваліфікаційну наукову роботу, яка носить
завершений характер, містить наукову новизну, має теоретичну і практичну
цінність, проте варто відзначити і деякі дискусійні положення та зауваження:

1.

У цілому не заперечуючи побудову та необхідність організаційно-

економічної платформи функціонування ринку фруктів та овочів (рис. 2
автореф., рис. 2.1 стор. 109 дисерт. робот.). слід відзначити, що окремі складові
в неповній мірі обґрунтовано в межах досліджуваної платформи. Зокрема, до
функцій ринку авторка відносить регулюючу, стимулюючу, розподільчу,
інтегруючу, інформаційну, сануючу, соціальну, посередницьку. Проте не вказує
на такі функції ринку, як ціноутворююча, яка посідає однуз найважливіших
складових будь-якого ринку. Крім того, в науковій літературі виділяють ще і
такі функції ринку: активізація економічних інтересів, підвищення сприйняття
економіки до науково-технічного прогресу, зведення виробничих сил у єдину
систему, стимулювання ефективності економічної діяльності, залежність
виробництва від споживчого попиту, створення умов для ефективної кооперації
праці, про які авторкою не згадується.
2.

Досліджуючи супраструктуру (виробництво) на ринку фруктів та

овочів (стор. 107-207дисертац. роботи), авторка переважно зосереджується на
дослідження обсягів виробництва, динаміці посівних площ, урожайності,
структурі виробництва фруктів та овочів на особу, згадує про основних
виробників продукції.Однак, робота мала б більше переваг, якщо б авторка
додала основні показники виробництва продукції досліджуваних виробників
фруктів та овочів в межах України.
3.

Авторкою висунуто гіпотезу щодо тісноти взаємозв’язку між

поведінкою споживачів та відносинами стейкхолдерів, яка полягає у прямій
залежності між раціональною поведінкою та кооперацією та між ірраціональною
поведінко та конфронтацією (стор. 145-163 дисертац. роботи). Доцільно було б
вивчити досвідзакордонних країн в межах функціонування ринків фруктів та
овочів, який стосується поведінки стейкхолдерів в межах кооперації та
конфронтації.
4. Авторкою досліджено симбіоз раціональна/ірраціональна поведінка
споживача в умовах надлишку пропозиції тав умовах дефіциту пропозиції
(пп.4.1 та пп.4.2дисертац. роботи). Робота виграла б якщо авторка обґрунтувала

та дослідила чинники, які впливають на зміну поведінки споживачів від
ірраціональної до раціональної та навпаки.
5. Привертає увагу дослідження авторки щодо систематизації чинників
макро- і мікросередовища постійної та опосередкованої діїна кон’юнктуру
ринку фруктів та овочів (табл 6 автореф. стор.20; табл. 3.36 стор. 278 дисерц.
роботи), в межах якого розраховано коефіцієнт конкордації. Даний коефіцієнт
розраховано в межах макро- і мікросередовища. Робота виграла б, якщо б
авторка здійснила аналогічний розрахунок для чинників постійної та
опосередкованої дії. Такий розрахунок надав би можливість більш чітко
розмежувати чинники макросередовища опосередкованої дії, макросередовища
постійної дії та мікросередовища опосередкованої дії, мікросередовища
постійної дії.
6. В роботі в таблицях доцільно було б показати динаміку зміни
показників

за

досліджувані

періоди

та

врегулювати

відповідність

досліджуваних років загалом по тексту всієї роботи встановивши єдиний період
дослідження.
В цілому зазначені зауваження хоча і дещо знижують рівень дослідження,
однак істотно не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної
роботи.
8. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
Опанована дисертаційна робота Рожко Н.Я. на тему «Формування
поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його
структурного та когнітивного розвитку»є завершеним науковим дослідженням,
яке виконаною на актуальну тему. Дисертація має теоретичну та практичну
цінність,

містить

наукову

новизну,

достатньо

аргументована.

Робота

побудована логічно, викладена літературною мовою.
Поставлену мету дисертації - обґрунтування теоретико-методологічних
засад та науково-прикладних положень формування поведінки стейкхолдерів на
ринку фруктів та овочів в умовах його структурного та когнітивного розвитку–
досягнуто, завдання виконано, тему розкрито.

