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«Органiзацiйно-економiчне забезпечення розвитку ринюв агропродовольчоi' 

продукцi'i» (номер державно'�· ресстрацi'i 0l 16U002755, 2016-2020 рр.), у рамках 
.. . . . 

яко� визначено оптималью методи управшння лопстичними процесами на 

пiдприсмствах агробiзнесу та розглянуто фактори впливу на ефективнiсть 
. . . . 

управшння ЛОГIСТИЧНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ.

Вказанi обставини с свiдченням високого ступеня актуальностi обраноi' 

теми та конкретизацi'i напряму дисертацiйного дослiдження Н.О. Макаренко. 

Ступiнь обrрунтованостi нау1�ових положень, висновкiв i 

рекомендацiй, 'ix достовiрнiсть 

Дисертацiйна робота Макаренко Н. О. мае логiчно побудовану структуру, 
. . . 

яка вщповщас вимогам до характеру та зм1сту наукових праць, що дозволяс 

послiдовно й у повному обсязi викласти основнi теоретичнi та практичнi 

результати проведеного досшдження. 

Рецензована дисертацiйна робота характеризусться комплексним та 
. . 

системним пщходом до вир1шення актуальних питань, у процес1 якого 

дисертант вмiло використовус сучаснi методи, прийоми та iнструменти 

наукових дослiджень. Серед них такi методи як термiнологiчного аналiзу й 

узагальнення; системного аналiзу та синтезу; системноi' декомпозицi'i; науково'i 

абстракцi'i; композицiйного моделювання; дескриптивного методу аналiзу 

icpapxiй; аналогового моделювання; економiко-математичного моделювання 

тоща. Текстовий виклад результатiв дослiдження супроводжусться графiчними 

iлюстрацiями, таблицями та додатками. 

Вмiле застосування сучасного наукового iнструментарiю, систематизацi'i, 

оцiнки та iнтерпретацi'i фактологiчних даних про логiстичнi процеси дозволило 

здобувачу переконливо аргументувати прiоритетнi напрями формування 

конкурентних стратегiй управшння ЛОГIСТИЧНОЮ 
. . 

ДIЯЛЬНlСТЮ аграрних 

пiдприсмств. Це с пiдrрунтям для констатацi'i високого рiвня аргументованостi 

основних наукових положень, висновкiв та рекомендацiй, що мiстяться у 

дисертацiйнiй роботi Макаренко Н. О. Змiст дисертацi'i вiдповiдае Гi темi. 
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дiяльностi таких центрiв, зокрема визначення джерел iнвестицiйних ресурсiв. 

5. Доцiльно було б провести порiвняльний аналiз використання рiзних

видiв транспорту при побудовi лоriстично·i мережi аrрарних пiдприсмств, та 

видiлити недолiки i переваrи кожного з них, зокрема, враховуючи допустимi 

норми перевезення сiльськоrосподарсько·i продукцi'i на автомобiльному 

транспорп. 

6. Висновки в дисертацiйнiй роботi с досить декларативними.

Доцiлыю було б посилити ·ix розрахунковими даним, як� м1стяться в 

дисертацiйнiй роботi. 

Вказанi зауваження вiдображають власну наукову позицiю опонента i не 

заперечують можливост, 1снування авторськоrо бачення шляхiв розв'язання 

завдань дисертацiйноrо дослiдження. 

Вис11овО1с про вiдповiднiсть дисертацi1 вимогам МОИ Укра1ни 

Дисертацiйна робота Макаренко Н.О. «Конкурентнi cтpaтeri'i управлiння 

лоriстичною дi.ш,ьнiстю аrрарних пiдприсмств: теорiя, методолоriя, практика» 

повною мiрою вiдповiдае дiючим вимоrам до дисертацiй на здобуття наукового 

ступеня доктора економiчних наук згiдно з пунктами 9, 1 О та 12 «Порядку 

присуджен11я наукоIЗих ступен1в», затвердженоrо Постановою Кабiнету 

MiнicтpiIЗ Укра'iни вiд 24 ли пня 2013 року № 567 (зi змiнами), а 'ii авторка -

Макаренко Наталiя Олексi'iвна - заслуговус на присудження наукового ступеня 

доктора економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.04 - економiка та управлiння 

пiдприЕ:мствами (за видами економiчно·i дiяльностi). 

Офiцiйний опонент: 
доктор економ1чних н 
проректор з науков 

. . 

11ац1011алыюго у111в 
«Чернiгiвська полiт / В.Г. Маргасова 


