
ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертаційну роботу Іваночко Надії Володимирівни на тему: 

«Управління збутовою діяльністю  м’ясопереробних підпри-

ємств», подану на здобуття наукового ступеня кандидата еконо-

мічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 

 

Актуальність обраної теми та її зв'язок з напрямами наукових дослі-

джень 

Важливість науково прикладного опрацювання проблеми управління 

збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств зумовлена низкою чинни-

ків, до числа основних з яких слід віднести: належність м’ясопереробних підп-

риємств до ринкових суб’єктів, ефективне функціонування яких значною мірою 

визначає рівень забезпечення продовольчої безпеки країни; значущість 

м’ясопереробного сектора для нації в соціальному плані в зв’язку з постачан-

ням м’ясопереробними суб’єктами господарювання ринкової продукції, спожи-

вання якої слугує своєрідним індикатором рівня добробуту населення; тради-

ційність для України ведення тваринництва та птахівництва, а також здійснення 

промислової переробки їх продукції як в масштабах сільських домогоспо-

дарств, так і промислових обсягах для продажу виробів з м'яса в країні та поза її 

межами; перспективність нарощування м’ясопереробними суб’єктами масшта-

бів зовнішньоекономічної діяльності та експорт ними на світовий ринок проду-

кції з високою часткою доданої вартості, що розширює джерела наповнення 

національного бюджету іноземною валютою; вагомість в ринковій економіці 

збутової діяльності, підпорядкування якій всіх інших виробничо-господарських 

функцій м’ясопереробних підприємств спричинюється необхідністю отримання 

доходу та прибутку як об’єктивної умови для здійснення розширеного відтво-

рення. 

Виходячи з викладеного, тема дисертаційної роботи Іваночко Надії Воло-

димирівни, присвячена управлінню збутовою діяльністю м’ясопереробних під-

приємств, актуальна в теоретичному і прикладному планах. 
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Проведене дослідження є складовою науково-дослідної роботи ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на тему: 

«Розробка організаційно-економічного механізму удосконалення функціону-

вання виробничо-господарських структур регіону» (номер державної реєстрації 

0111U000875), де здобувач виявляє особливості збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств, обґрунтовує стратегічні орієнтири формування 

механізму управління цією діяльністю та визначає основні напрями його вдос-

коналення. 

 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, виснов-

ків і рекомендацій дисертаційного дослідження, його зміст та завершеність 

Ознайомлення з матеріалами дисертації, автореферату та опублікованими 

працями Іваночко Надії Володимирівни засвідчує, що її основні наукові поло-

ження, висновки і пропозиції є обґрунтованими і достовірними. Наукова ґрун-

товність підтверджується змістовним розкриттям теоретико-методологічних за-

сад управління збутовою діяльністю підприємств, проведених на основі уза-

гальнення наукової думки щодо поняття «управління збутовою діяльністю» 

(с. 28-39), обґрунтовання методологічних основ дослідження управлінських 

процесів стосовно явища реальної економіки (с. 45-56), висвітлення факторів, 

що впливають на результативність управління збутовою діяльністю досліджу-

ваних підприємств (с. 58-69). 

На основі опрацювання підходів вчених та практиків щодо властивостей 

та загальних якісних рис досліджуваного явища зроблено справедливий уза-

гальнюючий висновок щодо наявності різнорівневого управління (державного, 

регіонального, локального, господарського), та загального характеру управлін-

ських функцій, що включають планування, організацію, контроль, мотивацію, 

координацію, регулювання, облік та аналіз.  

Об’єктивний характер аналізу управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств, проведеному в другому розділі дисертаційної 

роботи, забезпечується системною оцінкою зовнішнього середовища 
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м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської області (с. 71-92), різнобіч-

ною характеристикою ресурсного потенціалу та каналів збуту продукції цих пі-

дприємств (с. 96-109), вірною діагностикою економічної ефективності управ-

ління збутовою діяльністю досліджуваних ринкових суб’єктів (с. 110-124).   

Автором дисертації правильно обґрунтовується висновок про соціально-

економічну перспективність м’ясопереробних підприємств, їх значну залеж-

ність від дії факторів зовнішнього середовища та суттєвий вплив на їх ефектив-

ність внутрішньогосподарського управління. Адже дійсно м’ясопереробні про-

блеми спричинюються матеріаломісткістю виробництва, а готова продукція ви-

різняється коротким терміном зберігання. Відтак, м’ясопереробні підприємства 

повинні поєднувати своє розташування як поблизу сировинної бази, так і біля 

ринків збуту продукції. Справедливо звертається увага науковців й практиків 

на залежність ефективності збутової діяльності м’ясопереробних підприємств 

від наявних переробних потужностей, каналів збуту, маркетингових комуніка-

тивних заходів, логістики, ринкової інфраструктури, конкурентоспроможності 

продукції, цінової політики, попиту, підприємницької активності в галузі. 

Обґрунтування основних напрямів удосконалення управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств, представлених в третьому розділі 

дисертації, правомірно передбачає раціоналізацію їх організаційної структури 

управління через системну та результативну реалізацію організаційно-

регламентних та методично-інструктивних заходів та операцій (с. 127-142). 

Науково доказовими є авторські рекомендації щодо необхідності форму-

вання команди вмотивованих, працьовитих, інтелектуальних, чесних та відпо-

відальних працівників, які займаються просуванням товару від виробника до 

кінцевого споживача. Для науки і практики важливими постають пропозиції зі 

створення міцних ділових зв’язків із покупцями, акцентування на цінностях то-

варної пропозиції для споживачів, вигідного позиціонування товарних асорти-

ментних позицій та проведення результативного брендінгу. 

Пильної уваги учасників збутової діяльності м’ясопереробних підпри-

ємств заслуговує досить обґрунтована пропозиція щодо важливості викорис-
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тання принципів стратегічного управління в цьому виробничо-господарському 

сегменті, планування розвитку та стимулювання збутового персоналу, постій-

ного навчання та підвищення його кваліфікації, проведення корпоративних 

тренінгів, фахового атестування працівників; раціоналізації логістичних пото-

ків “виробник – споживач” з позицій забезпечення швидкості та якості доставки 

товару; удосконалення дистрибуції каналів збуту за їх економічною ефективні-

стю; підвищення якості продукції та розширення її асортиментних позицій; по-

кращення торговельного обслуговування клієнтів. 

Достовірність результатів дослідження забезпечується використанням 

значного масиву науково-теоретичної та статистичної інформації, узагальнен-

нями досягнень сучасної вітчизняної та зарубіжної економічної думки. При 

цьому автор системно й уміло використовує методи наукових досліджень, зок-

рема, монографічний, економіко-статистичний, абстрактно-логічний, аналізу та 

синтезу, розрахунково-конструктивний, групування тощо.  

Дисертація має логічний та послідовний виклад матеріалу, що структурно 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Основний зміст дисертаційної роботи формують теоретичні, методичні, 

аналітичні та проектні складові частини, що забезпечують розв’язання задач ди-

сертаційного дослідження та досягнення його науково прикладної мети. Всі роз-

діли дисертації завершуються логічними висновками і пропозиціями. Загальні 

висновки відповідають меті роботи та поставленим завданням. Додатки допов-

нюють зміст роботи.  

В цілому дисертація Іваночко Надії Володимирівни на тему: «Управління 

збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств» є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, що досить повно висвітлює досліджувану тему за об-

раним напрямом, а його предметно-об’єктна сфера за змістом відповідає паспо-

рту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за вида-

ми економічної діяльності). Зміст автореферату відповідає змісту дисертаційної 

роботи.  
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Наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації 

Дисертаційна робота Іваночко Надії Володимирівни характеризується пе-

вним внеском у розвиток теорії, методичного забезпечення та практики управ-

ління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств в сучасних соціально-

економічних умовах. 

Основними науковими результатами дослідження, що характеризуються 

новизною, на наш погляд, є: 

– наукове обґрунтування доцільності системного підходу до організації 

управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств та необхідності 

комплексного врахування впливу факторів зовнішнього та внутрішнього сере-

довища на перспективи збуту продукції; 

– авторське трактування сутності та змісту понять «збутова діяльність» і 

«управління збутовою діяльністю»; 

– поглиблення положень щодо класифікації факторів впливу на збутову 

діяльність м’ясопереробних підприємств шляхом розширення існуючих класи-

фікаційних ознак за рівнем та характером впливу, прогнозованістю, рівнем 

сформованості; 

– запропоновані критерії вибору каналів збуту продукції м’ясопереробних 

підприємств залежно від стратегічних цілей їх розвитку, з врахуванням існую-

чих зв’язків між  товаровиробниками та споживачами, ринкової долі та збуто-

вих витрат; 

– теоретичне поглиблення положень щодо дії управлінських функцій і 

методів управління на основі їх взаємозв’язку та взаємозалежності в управлінні 

збутовою діяльністю м’ясопереробного підприємства; 

– наукове обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо під-

вищення результативності управління збутовою діяльністю м’ясопереробних 

підприємств на основі розширення товарного асортименту, покращення якості 

продукції, розвитку регіонального м’ясного гастротуризму, раціоналізації дис-

трибуції, використання  маркетингових комунікативних заходів з формування 

попиту та стимулювання збуту. 
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Дисертаційна робота Іваночко Надії Володимирівни містить наукові по-

ложення, що спрямовані на подальший розвиток теоретико-методичних та при-

кладних засад управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств. 

Теоретичні розробки й практичні результати дослідження використову-

ються в навчальному процесі ДВНЗ «Прикарпатський національний універси-

тет імені Василя Стефаника» при підготовці студентів економічних спеціально-

стей (довідка № 01-15/03/1437 від 04.10.2017 р.). Наукові напрацювання автора 

знайшли застосування для розробки стратегії розвитку м’ясопереробних підп-

риємств регіону Івано-Франківською обласною державною адміністрацією (до-

відка № 983/0/2-17/01-140 від 02.10.2017 р.). Пропозицій щодо механізму фор-

мування та реалізації управління збутовою діяльністю використано в роботі пу-

блічного акціонерного товариства «Івано-Франківський м’ясокомбінат» Івано-

Франківської області (довідка № 248 від 26.09.2017 р.). Практична значущість 

наукових напрацювань дисертації підтверджується застосуванням в господар-

ській діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «М’ЯСО-ІФ», де 

здійснено апробацію запропонованої методики вибору раціональних каналів 

збуту, що дало змогу підвищити конкурентоспроможність підприємства (довід-

ка № 164 від 03.08.2017 р.). 

 

Оцінка повноти вкладення результатів дослідження в опублікованих 

роботах 

Результати дослідження викладено в 13 наукових працях загальним обся-

гом 3,15 друк. арк., з яких 11 – одноосібних; опубліковано 6 статей у наукових 

фахових виданнях України, з них 4 входять до наукометричних баз), одна – в 

колективній монографії, 6 тез доповідей – у збірниках і матеріалах науково-

практичних конференцій. 

 

Зауваження та дискусійні положення дисертаційної роботи 

За наявності досить високого теоретико-методичного рівня виконання 

дисертаційної роботи, та при позитивній оцінці її прикладних положень, слід 
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зробити деякі зауваження та визначити наявні дискусійні моменти, зокрема: 

1. Спірною є редакція пункту наукової новизни, де зазначається, що вдос-

коналено існуючі трактування сутності та змісту понять «збутова діяльність» і 

«управління збутовою діяльністю» на основі теоретичних узагальнень, які, на 

відміну від існуючих тлумачень, базуються на синергії поглядів щодо цих явищ 

з позиції маркетингу та менеджменту в єдиній категорії (с. 24). Проте синергія 

відбиває сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії декількох фак-

торів їхня дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді 

простої їхньої суми. Тоді як наукові погляди на ті чи інші явища реальної дійс-

ності такого ефекту синергії не породжують. 

2. Дискусійним в авторефераті є авторське твердження, що управління 

збутовою діяльністю підприємства може здійснюватися на державному, регіо-

нальному, локальному та господарському рівні, кожному з яких відповідають 

наступні функції: планування, організація, контроль, мотивація, координація, 

регулювання, облік та аналіз (с. 5). Бо, згідно з положеннями Господарського 

кодексу України, управління підприємством здійснюється відповідно до його 

установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарсько-

го використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу, що чіт-

ко фіксується в дисертації на с. 40. 

3. Стверджувати, що м’ясопереробне підприємство ідентифікує й дослі-

джує кінцевого споживача для того, щоб краще розуміти, передбачити та задо-

вольнити його потреби, не зовсім коректно (с. 7 автореферат). Адже потреба в 

найзагальнішому вигляді є усвідомленою індивідом необхідністю в певних бла-

гах та послугах, а її характерною рисою постає постійне зростання. Тому 

м’ясопереробне підприємство повинно задовольняти не потреби, що не реаль-

но, а має задовольняти ринковий попит.  

4. Не зовсім доречним є зроблене узагальнення здобувача про те, що під-

приємству найвигідніше використовувати канал збуту комбінованого типу, 

адже за такої організації збутової діяльності підприємство, відповідно до оцін-

ки критеріїв вибору каналу збуту, отримує максимальну вигоду (с. 8 авторефе-
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рат). Оскільки максимальну вигоду підприємство отримає у випадку реалізації 

продукції за тим каналом, який дає найбільший прибуток, то любе його поєд-

нання з іншими каналами (при комбінуванні) буде зменшувати прибуток. 

5. Здобувач аргументує, що для якісного управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств, тобто виконання поставлених збутових цілей та 

завдань, доцільно змінити організаційну структуру управління суб’єктами гос-

подарювання шляхом виокремлення відділу збуту в незалежну одиницю або 

окрему фірму чи надання можливості формувати збутову політику підрядній 

компанії. Проте така зміна організаційної структури управління призведе лише 

до втрати підприємствами спеціалізованих збутових підрозділів та нарощуван-

ня кількості ринкових посередників. Адже незалежні від м’ясопереробного під-

приємства збутові ринкові суб’єкти вже функціонують в якості оптових та роз-

дрібних торговельних мереж.  

 

Загальні висновки і оцінка дисертації 

Дисертаційна робота Іваночко Надії Володимирівни на тему «Управління 

збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств» є цілісним, самостійним і 

завершеним науковим дослідженням щодо вирішення актуальної проблеми з 

управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств. Сформульовані 

в ній висновки мають як теоретико-методичне, так і практичне значення. Мате-

ріал представлений на достатньо високому науковому рівні, а актуальність теми 

дослідження та її значення для науки і практики національної економіки відпо-

відають вимогам, що висуваються до дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук.  

Аналіз змісту автореферату та друкованих праць за темою дисертації до-

зволяє зробити висновки, що у них достатньо повно відображено методику дос-

лідження, його наукові результати і основні висновки.  

Все викладене дозволяє стверджувати, що дисертація на тему «Управлін-

ня збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств» за якістю дослідження, 

рівнем наукової новизни одержаних результатів і їхньою практичною цінністю  
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