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1. Arcrya.nsHicrs reMrr Arrceprarlifiuoi po6oru, ii se'qsoK 3 HarrpqMaMn

HayKoBo-AocniAuux po6ir.

Oniftno-xupouuir KoMnJIeKc VrpaiHu saiawae oAHe : uponi4nzx vricqr y

$opvrynanni nHyrpiurHboro pr4HKy npoAoBonbcrBa ra B roeapnifi crpyxrypi

eKcnopry. Zoro npo4yr<qis sa6esneqye ne rilrru uorpe6u clo)Kr4Brroro pr4HKy B

TaKI,IX npoAyKTax qK clo)Kr4Brra otit, Maprapr4H, lraftoues, a i nrapo6ur,rqreo iH[rr4x

ralysefi: KoHArrrepclxoi, xirraiuuoi, QapuaqeerzuHoi, prz6uoi, rovrdixoplloeoi Ta

rpoMaAcbKoro xapr{yBaHHs. HaqsHrafi eronoMi.rHzfi ra arponpoMr4cnoBufi noreuqian

Ao3Bon-srcm sirqugH-sHl4M ni4nplaelrcrBaM ue rimrz HacvrtyBuua nnyrpiurHifi puuox,

€Lre ir po3BI4BarI4 eKc[oprHy 4irnruicrr. lloeuicrro 3aAoBonbHfroiru norpe6n

nuyrpiurrboro pr{HKy y npoAyKrlii uepepo6xra uaciunq oliftnrax Kynbryp, Vrpaiua e

nafi 6 inrurr4M eKcrroprepoM coHqrxHaxosoi onii na csironoNay pr.rHKy.

3eaxarc.rur Ha 3arocrpeHHq eKorori.IHnx upo6reu, snriuy r<rir:vlaru.{Hr4x yMoB

erapo6uuqrna cilrcrrorocuo4apcrxoi npo4yxqii, uepeopienraqiro B crpyxrypi

xaprlyBaHHt HaceJIeHHt Ha orilo i xupw pocnnHHoro rroxoAxeHHr, po3Br4ToK

6ioeneprervrKLr, ulo o6yuonmoe crifixufi norrr4T Ha enyrpiurrboMy ra Ha

ynpaBnlHH.rr Br4pooHHrrorc

orifiso-xupoBoro Vxpainra

cepeA npaxrHrin.

Bi4rax, norpe6a y

soeHirlHroMy pIiHKy Ha npoAyrqiro onifinrax Kynbryp, npo6nelra eucoroeSeKrnBHoro

Ta sosHiilruroexonouirrHoro 4ixlruicrro ni4npzeucre

HaoyBae yce olnbrxol BafoMocTl rK cepeA HayKoBrIlB, TaK I

reopernqHzx Ta rrpHKnaAHHX pospoSxax qoAo

eupo6uzuoro ra :osHirrHboeKoHoMi.{Horo 4ialruicrro

i " $

" adyl
ae /1an/q

yAocKoHarreHHs yrrpaBnlHHfl



науково-практичну проблему щодо обґрунтування теоретико-методичних засад 

та розробки практичних рекомендацій з удосконалення управління виробничою 

та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств олійно-жирового комплексу 

України.

Робота добре структурована, в ній витримано логічну послідовність викладу 

матеріалу. Опубліковані автором наукові праці та автореферат повною мірою 

відображають основні положення дисертації. За змістом дисертаційна робота 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 - економіка та управління

підприємствами (за видами економічної діяльності) та профілю спеціалізованої 

вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному 

університеті.

Актуальність, новизна, обґрунтованість та достовірність положень, 

висновків і рекомендацій свідчать, що дисертація відповідає вимогам пунктів 9, 

11, 12, 13, 14 чинного «Порядку присудження наукових ступенів» затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами і 

доповненнями), а її автор, Казанджі Альона Вікторівна, заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
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