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офіційного опонента на дисертаційну роботу Устік Тетяни Володимирівни 

«Маркетингові стратегії аграрних підприємств в умовах сталого розвитку: 

теорія, методологія, практика», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

 

Актуальність теми дослідження 

Підвищення економічної ефективності діяльності вітчизняних аграрних 

підприємств можливо забезпечити двома базовими шляхами, а саме, зниженням 

витрат на виробництво сільськогосподарської продукції та реалізацією цієї 

продукції за більш високими цінами. Тільки комплексне застосування заходів в 

обох вказаних напрямах може забезпечити стабільність розвитку суб’єктів 

вітчизняного сільськогосподарського виробництва. При цьому, якщо перший 

шлях потребує суттєвих інвестицій в розвиток виробничого потенціалу 

сільськогосподарських підприємств, які, безумовно, мають певний термін 

окупності, то заходи, спрямовані на реалізацію другого шляху, спираються, 

передусім, на організаційно-управлінський базис узгодження економічних 

інтересів аграрних підприємств з суб’єктами інших сфер агропромислового 

виробництва та торгівлі, а отже удосконалення управління маркетингом та 

збутом продукції аграрних підприємств. В свою чергу, саме вдосконалення 

управління маркетингом та, відповідно, збутовою діяльністю має дозволити 

підприємствам залучати необхідні кошти, отримані в результаті реалізації, для 

реінвестування в розвиток їх виробничого потенціалу, що, врешті-решт, 

забезпечить стійке зростання економічної ефективності їх діяльності. Зважаючи 

на це, актуальність представленої дисертації Устік Т.В. не викликає сумнівів. 

Представлене дослідження виконувалось у зв’язку з науково-дослідними 

темами Полтавської державної аграрної академії: «Управління соціально-

економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів» 

(номер державної реєстрації 0117U003102) та «Управління соціально-

економічним розвитком агропродовольчої сфери України» (номер державної 

реєстрації 0118U005208), а також Сумського національного аграрного 

університету в межах тем «Організаційно-економічне забезпечення розвитку 

ринків агропродовольчої продукції» (номер державної реєстрації 0116U002755) 
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та «Розвиток систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних 

підприємств в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0116U002754), 

в межах яких автором виконане обґрунтування шляхів підвищення 

ефективності діяльності аграрних підприємств за рахунок вдосконалення 

стратегічного управління маркетингом та збутом їх продукції. 

Таким чином, конкретизація напряму дослідження та вибір теми 

дисертації Устік Т.В. свідчить про актуальність останньої. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень,  

висновків і рекомендацій, їх достовірність 

В представленій дисертаційній роботі отримане нове вирішення наукової 

проблеми управління маркетингом та збутом продукції аграрних підприємств, а 

також пошуку шляхів підвищення ефективності їх діяльності в умовах сталого 

розвитку. Дисертантом залучено достатню кількість інформаційних джерел, до 

складу яких увійшли наукові праці з питань економічної теорії, аграрної 

економіки, менеджменту, маркетингу, а також нормативні, правові, статистичні 

та аналітичні матеріали. Дисертація характеризується чітким дотриманням при 

поданні матеріалів та результатів обраної автором логіко-структурної схеми 

дослідження. Сформульована мета та визначені завдання дослідження 

дозволили дисертанту вдало застосувати залучений методологічний та 

методичний інструментарій. Зміст дисертації повною мірою відповідає обраній 

темі дослідження. Обґрунтовані в дисертації рекомендації пройшли виробничу 

апробацію, що підтверджується відповідними документами. Отже, отримані 

при виконанні дисертаційного дослідження Устік Т.В. наукові результати є 

достатньо обґрунтованими та достовірними. 

 

Ступінь новизни наукових положень 

Основними науковими результатами представленого дисертаційного 

дослідження, які характеризуються новизною та розкривають його сутність, є 

наступні: 

- виконане вперше обґрунтування концептуальних засад побудови та 

функціонування систем стратегічного управління маркетинговою діяльністю 

шляхом імплементації інструментарію здійснення та обслуговування 
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маркетингових заходів в процесі здійснення виробничо-комерційної діяльності 

на принципах емерджентності, гнучкості, адаптивності та адитивності 

маркетингово-збутових систем аграрних підприємств;  

- обґрунтування методологічних засад виконання оцінки ефективності 

функціонування каналів ринкового розподілу сільськогосподарської продукції 

та використання аграрними підприємствами каналів просування в процесі 

управління маркетинговою діяльністю, в основу яких покладено ідентифікацію 

системних ознак впливу конкурентних характеристик цільових ринків збуту на 

формування та реалізацію можливостей мобілізації комерційного та 

маркетингового потенціалу;  

- обґрунтування архітектоніки механізму стратегічного управління 

маркетингом та збутом продукції аграрних підприємств, який передбачає 

застосування процедур узгодження маркетингових стратегій з загальною 

стратегією діяльності підприємства на основі використання розгорнутої 

типології стратегічних рішень в сфері маркетингу та збуту продукції; 

- удосконалення параметричних та критеріальних систем та процедур 

оцінки, генерування та імплементації маркетингових стратегій аграрних 

підприємств, які застосовуються в процесі планування маркетингової 

діяльності; удосконалення типології систем стратегічного управління 

маркетингом аграрних підприємств;  

- подальший розвиток методологічних засад використання 

інструментарію маркетингових досліджень, інформаційної підтримки 

управлінських рішень в сфері маркетингу та збуту, отримання синергічних 

ефектів від змін цін, обсягів, номенклатури та якості продукції;  

- розвиток наукового тлумачення дефініцій «маркетингова стратегія», 

«збутова стратегія» та «система стратегічного управління маркетинговою та 

збутовою діяльністю»  

та інші положення. 

Повнота викладення у відкритому друку наукових положень дисертації 

Результати дисертації Устік Т.В. відображені у 50 наукових публікаціях 

(27 одноосібних), в тому числі: 1 одноосібній монографії, 2 монографіях у 

співавторстві, 20 статтях у наукових фахових виданнях, 5 статтях у зарубіжних 

наукових періодичних виданнях. 



 4 

Відображені в зазначених публікаціях наукові результати не містять 

протиріч з положеннями сучасної економічної науки, а також повністю 

відповідають меті та завданням дисертаційного дослідження. На основі аналізу 

змісту публікацій можна зробити висновок, що основні положення 

представленої дисертаційної роботи Устік Т.В. знайшли достатнє відображення 

у відкритому друку. Діючі вимоги щодо необхідної кількості монографій та 

статей у наукових фахових виданнях дотримані. Зміст автореферату відображає 

зміст дисертації. 

 

Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Представлена дисертаційна робота Устік Т.В. на тему «Маркетингові 

стратегії аграрних підприємств в умовах сталого розвитку: теорія, методологія, 

практика» складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел. Основний текст дисертації становить 360 сторінок. 

У першому розділі розглянуто генезис понятійно-категоріального апарату 

в дослідженнях маркетингової та збутової діяльності аграрних підприємств, 

обґрунтовано теоретичні засади побудови механізмів та систем стратегічного 

управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств, а також питання 

трансформації управління маркетингом продукції аграрних підприємств.  

У другому розділі визначено структуру та типологію критеріїв 

впорядкування та застосування принципів побудови систем стратегічного 

управління маркетингом та збутом аграрних підприємств та їх прикладної 

імплементації, обґрунтовано методологічні засади ідентифікації та 

використання при плануванні дій підприємства ринкових факторів здійснення 

маркетингової та збутової діяльності, а також методологічні та методичні 

засади оцінки ефективності маркетингових стратегій.  

У третьому розділі визначено особливості протікання процесу 

стратегічного управління маркетинговою діяльністю в системі менеджменту 

аграрного підприємства, досліджено структурні та функціональні 

характеристики організації процесу стратегічного планування маркетингу та 

збуту продукції аграрних підприємств, обґрунтовано підходи та прийоми, які 

застосовуються в функціонуванні систем стратегічного управління 

маркетинговою діяльністю аграрних підприємств.  
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У четвертому розділі визначено організаційні прийоми та підходи щодо 

реагування систем стратегічного управління маркетинговою діяльністю 

аграрних підприємств на зрушення в ринковому середовищі, виконане 

теоретичне та прикладне обґрунтування функціональних та інструментальних 

засобів та процедур оцінки і вибору стратегічних альтернатив в управлінні 

маркетингом продукції аграрних підприємств, а також окреслено науково-

прикладні засади імплементації маркетингових стратегій аграрних підприємств.  

У п’ятому розділі визначено напрями розвитку маркетингово-збутової 

діяльності аграрних підприємств, ідентифіковано організаційно-економічний 

інструментарій удосконалення систем стратегічного управління маркетингово-

збутовою діяльністю аграрних підприємств, розроблено інтеграційні стратегії 

підвищення ефективності маркетингово-збутової діяльності аграрних 

підприємств. 

Представлена дисертація Устік Т.В. на тему «Маркетингові стратегії 

аграрних підприємств в умовах сталого розвитку: теорія, методологія, 

практика» за обраним напрямом дослідження, його предметно-об’єктною 

сферою та змістом відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Обсяг та 

оформлення дисертації є такими, що відповідають діючим вимогам до 

дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

 

Практична цінність результатів дослідження 

Теоретичні, методологічні, методичні та прикладні результати 

дисертаційного дослідження отримані здобувачем одноосібно. Результати 

дисертаційного дослідження характеризуються практичною цінністю з огляду 

на перспективи їх використання аграрними підприємствами та органами 

державного управління агропромисловим розвитком при розробці заходів з 

покращання організації та управління маркетингом та збутом 

сільськогосподарської продукції. Ступінь впровадження результатів 

підтверджено відповідними документами. 

 

Зауваження до дисертаційної роботи 

Представлена дисертаційна робота, не дивлячись на високий науковий 

рівень її виконання, характеризується наявністю певних недоліків та 
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дискусійних положень, а саме: 

1. В представленій на рис. 1.2 схемі побудови економічного механізму 

формування та функціонування системи ринкового розподілу продукції 

аграрних підприємств не досить чітко визначеним є суб’єкт управління та 

суб’єкт відтворення (рис. 1.2., С. 49 дисертації). 

2. Більше уваги в дисертації доцільно було б приділити формалізації та 

конкретизації управлінських процедур імплементації деталізованих стратегій в 

сфері здійснення маркетингової діяльності аграрних підприємств, а не 

зосереджуватися в основному на механізмах управління. 

3. При розгляді структур управління маркетингом та збутом в 

менеджменті аграрних підприємств (С. 178-182 дисертації) доцільно було б 

розглянути альтернативні організаційні конструкції, а не обмежуватися 

функціональною, функціонально-продуктовою та функціонально-ринковою 

структурами. 

4. Поза увагою автора залишилися механізми та інструментарій біржової 

торгівлі стосовно управління маркетингом та збутом продукції аграрних 

підприємств. 

5. Дискусійним є розгляд автором олігопольної моделі конкурентної 

ситуації на ринку продукції аграрних підприємств, як найбільш ефективної для 

товаровиробника (С. 236 дисертації). 

6. При визначенні перспектив вдосконалення реалізації економічного 

потенціалу аграрних підприємств, в цілому, та його комерційної складової, 

заокрема, (розділ 4 дисертації) доцільно було б враховувати особливості 

експортної орієнтації виробництва та реалізації сільськогосподарської 

продукції, як суттєвого джерела підвищення економічної ефективності 

функціонування вітчизняного аграрного виробництва та підприємств-

товаровиробників. 

7. Покращило б представлення матеріалів п’ятого розділу роботи більш 

повна ілюстрація ефективності застосованих стратегій, виконана з 

використанням розрахунково-конструктивного методу 

Втім, вказані зауваження не заперечують можливості існування 

авторського бачення шляхів вирішення формалізованої наукової проблеми та 

не знижують позитивної оцінки роботи в цілому. 
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