
в!дгук
оф!ш1йного опонента доктора економ!чних наук' професора

коР|н€вА в Алвн]'инА лвон|довичА
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на тему: <<[еоретико-методичн! 3ас'}ди маркетингового ц1ноутворення на
маппинобул!вних п!дприсплствах>)

подано| на здобуття наукового ступеня кандидата економ!чних наук
за спец1альн1стпо 08.00.04 - економ1ка та управл1ння п!дпри€мствашпи

(за видами економ1чно| д!яльност!)

Актуальн!сть теми дисертац!йно| робо'ги.
в умовах ринково? економ|ки та високого р|вня конкуренц||,

п|дприсмствам ва)кливо формуваттт та застос0вувати в господарськ1й

д|яльност| т|льки ефективн| методичгт| п|дходи до управл|ння, як| базутоться

у тому числ| | на ф1лософ|| маркетингу. |1итання маркетингового
ш|ноутворення д1стало 1пирокого обгрунтування у роботах в|тчизняних та
заруб|>кних науковц1в, зокрема зазначену проблематику досл1джували
м.м. Артус, [.Б. Балабанова, €.€. [аркавенко' с.м. 1ллятпенкФ, Ф. }{отлер,

Ф.€. йазур, к. йаркс, А. йаргпал, }[.[. Р1ельник, м.А. Фкландер, [. Р1карло,
А. €м]т, Р.А. Фатхутд|нов та 1нтп1.

Розроблен| вим'1 п|дходи слрияли розвитку маркетингового
ц1ноутворення у галуз! економ|ки п[дприсмства' проте в умовах стр!мкглх
зм1н зовн1гпнього середовища потребуготь вдоскона-'1ення. (р|м того'
використання класичних п1дход1в до ц|ноутворення змен|пу€ ефективн1сть
сунасно| ринково| д|яльност| п|лпри€мства в ц|лому, оск|льки саме ц!на с
т1сто складово1о маркетинг-м1ксу, яка мас прямий вплив на прибуток
п|длрисмства.

3азначен| позиц|| п1дтверд)куЁоть нагальний практинний характер
досл|д>кувано| Рябченко 1.й. проблсэматики для в|тчизняних промислових
п1дприсмств, зокрема ма1пинобул|вно| галуз|, а такоя< наявн|сть наукового
|нтересу ло виокремлРних завдань ,цосл]дження у роботах науковц|в. що
дозволяс зробити висновок про актуальн1сть теми дисертац1йного
досл1д>кення.

3в'язок роботи з державними та галузевими науковими
програмами' планами' темами.

|исерташ!то виконано в (умському дер)кавному ун1верситет|
й1н|стерства осв|ти | науки )/кра?ни п|д час написання яко? Рябченко |.\4.
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- .Фу,'даментальн] основи формтвання штехан1зм|в забезпечення

|нновац|йного розвитку економ|чних систем>) (.!,[ч дР 0109ш008930), де

автором досл|д>кено теоретико-мет'одичн| аспекти формування метод!в
маркетингового ц!ноутворен}1я на промислових п|дприсмствах;

- <{осл|дя<ення маркетингов0го середовища та |нфраструктури
промислових п|дприемств> (.пъ дР 0}12ш008149), де автором проведено
анал|з чинник|в впливу на процес маркетингового ц|ноутворення в|тчизняних
промислових п!дпримств;

- <Формування механ|зму просування продукп|] на ринку) (}ъ дР
01 12ш00в147), де автором досл|дх(ено теоретико-методичн] питання щодо

узгод}кення категор|йного апарату маркетингово] ц|ново] пол]тики
промислових п|дприемств.

€туп|нь обгрунтованост1 наукових поло?кень' висновк|в !

рекоп!ендац!й, сформульованих у дисертац|[.
Фсновн| науков| поло)кення, отриман| результати' висновки та

рекомендац|!, як| представлен! в дисертац|йн\й робот| Рябченко 1.м., €

достатньо обгрунтованими та достов|рними, ттцо п|дтвердх{у}оться високим

р|внем узагальнення та систематизац|] опрацьованих особисто автором
наукових праць за тематико}о досл|дя<ення, фундаментальних роб1т
в|тчизняних | заруб1жних учених з шитань ц|ноутворення' а також
опрац}ованням 3начного обсягу нормативно-правових, методичних

документ|в та статистично| |нформац1?. |{|д час виконання дисерта1{1йного
досл|д>кення автором використано д!алектичний метод наукового п1знання,

системний п|дх1д, фундаментальн| полоя{ення сучасно] економ|чно| теор||,

теор!| маркетингу' теор1| економ|чного анал1зу, концепц|| маркетингового
ц|ноутворення.

{остов|рн1сть наукових полот{ень' висновк1в та практичних

рекомендацтй, сформульованих у дисертац1йн|й робот|, п|дтверл>кусться |х
оприл}одненням на науково-практичних конференц|ях р|зних р|вн1в та
публ|каш!ето у фахових виданнях, як| характеризу1оться 1пироко}о географ|сто
проведення. '

Ёаукова нови3на наукових г|оло}|(ень' висновк!в ! рекомендац1й,
сформульованих у дисертац1!.

Бивчення автореферату дисер'гац1йного досл|дження Рябченко [.м.,
зм!сту дисертац1йно] роботи та опубл1кованих автором наукових праць

дозволяс стверд)кувати' 1цо у дисертац!| сформульовано сукупн1сть
теоретико-методичних поло)кень, висновк1в 1 рекомендац:й, як1

характеризу}оться науковото новизно1о, 1[Ф св!днить про особистий внесок
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автора у га1узь економ!ки та управл|ння п1дприсмствами в частин1

ц|ноутворення. 1акими е.]тементами науково| новизни е'.

1.3аслуговус на увагу впер1пе запропонований та науково
обгрунтований методичний п|дх|д до визначення |нтегрального показника
ц|нн|сних характеристик товару та ц|нових стратег|й, який грунту€ться на
врахуванн1 спох{ивчо-м|ново| ц|нност| товару, що в1добра)кено на рис. 3.

стор. 8 автореферату та стор. 87-10з дисертац||. 3апропонований п|дх1д
враховус як|сть, конкурентоспромоя<н1сть продукц|? та задоволен1сть
спо>киван|в, що дозволя€ п|д час формування ц1ни на продукц1го
матпинобуА1вного п|дприсмства комп.,1ексно врахувати вс! чинники впливу та
встановити ц1ну' яка задовольняс як спо)кивач|в продукц||, так 1 !1 виробника"

2. [{роведене досл|д)кення у дисертац|йн!й робот| (р'с. 2.4-2.5 стор. 84-
в7) дозволило побудувати формал|зовану модель маркетингового
ц|ноутворення для промислових ш1дприсмств матпинобул1вно| галуз! з

виокремленням 1нновац|йно| пол1тики ц1ноутворення та комб|нованого
методу' що в1дображено й в автореферат! лисерташ|| (р'". 2 стор. 7).

}загальнена модель маркетинг0вого ц|ноутворення промислових
п|дприсмств, визнача!очи природу утворення комб|нованого методу з

урахуванням |нтегрального показника ц1нн|сних характеристик товару,
д0зволя€ врахувати особливост| маркетингово| пол|тики ц1ноутворення при

формуванн] ц|ни на продукц|то п|дприсмства.
3. Автором удосконалено теоретико_методичний п|дх|д до формування

маркетингових ц|нових стратег|й для промиолових п|дприемств, якмй
враховус в1дпов|дн1сть зон позиц|онування товару, визначених ъ1а основ] його
спо)кивчо-м|ново| ц|нност|, та р|вня ц1н (стор. 130-142 дисертац|| та рис. 5

стор. 1 1 | табл. з стор. 12 автореферату). &{атриця ц1нових стратег1й з

ор!снтац|сто на спох{ивчо-м|нову ц|нн|сть товару диференц1тос можлив1
1пляхи ц|ноутворення на продукц|го тт|дприемства на дванадцять квадрант|в,
що дозволяс д|агностувати тт1онайментп| в|дхилення фактинних показник!в
проф|л1в в1д оптимапьних та вчасно корегувати ц|нову стратег1то.

4.у досл|д>кенн1' автора д1стала подаль[шого розвитку класиф1каш!я
принцип1в маркетингового ц|ноутворення в частин1 вид|лення 4-х груп:
<<загальн|>>, <<особлив|>>, <специф1тн|>>, <одининн|> (табл. |.2 та рис. 1.5

стор. 28-з6 дисертац1йно| роботи). }:загальнення принцип1в маркетингового
ц1ноутворення дозволяс встановити ]'х |срарх|то в|д загальних до одиничних
та г{олег1пус |х використання у маркетингов|й ц|нов1й пол1тиц| промислового
п|дприсмства.

5. !1стали подаль11]ого розвитку внутр|тпн| та зовн|тпн1 фактори
маркетингового ц|ноутворення, як| диференп1йовано на ((контрольован|>>,
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((неконтрольован|)) та ((частково кон'грольован|)> з розпод]лом на фактори
прямого та опосередкованого впливу (рис. 1.6-\.9 стор. з7-46 дисерташ!|)'
€истематизац|я фактор1в, як| зумовл}о}оть зм1ни внутр!тпнього та
зовн1гшнього середовища п|дприемства' дозволяс формал|зувати ц| впливи та
ефективн!:пе зд1йснтовати управл;|ння процесом ц1ноутворення на
матшинобул|вному п|дприсмств|.

6' €истематизац|я метод|в маркетингового ц|ноутворення дозволила
виокремити методи адалтац1] до ринкових умов та комб|нований метод з

урахуванням !нтегрального показника ц|нн1сних характеристик товару, як|

д1стали подаль1пого розвитку у дисертац|йному досл|дэкенн| (рис. 2'1-2.з
стор. 70-в4). 3астосування запропонованого автором комб1нованого методу в

ц|ноутворенн| на продукц|то матлиноб}А|вних п1дприсмств дозволяс
враховувати характеристики продуктт]|, що випускасться' тип ринк}, Р? якому
д1с суб'скт господар}овання' особливост| обл1ку витрат та процесу
ц|ноутворення на п|дприсмств1.

7 . !|стало подаль1пого ро3витку теоретичне обгрунтування структурно_
лог]чно| сутност| визначення (маркетингово| ц|ново| пол|тики> в|тчизняних
промислових п|дприсмств (рис. 1.з-1"4 стор. 25-2] дисертац1|), зг|дно 3 яким
в анал|зоване поняття автор вкладас ринково-ор|снтований зм1ст, який
передбанас п|д час визначення ц|ни на продукц|го ор|снтац1го п|дприсмства
на попит' вкладае в маркетингову тд|нову пол1тику функп|то забезпечення
конкурентоспромох<ност| продукц||, а також враховус споя{ивчу та ринкову
варт|сть товару.

}с| розробки та пропозиц|| автора у комплекс1 забезпечу}оть наукове
обгрунтування теоретичних 1 методичних засад маркетингового
ц|ноутворення на матпинобул|вних п|дприсмствах в ринкових умовах.

|[рактинне значення результат!в дисертац1йно! роботи.
|{рактинна т{1нн|сть отр}1маних результат1в досл|дя<ення

п|дтверля{усться використанням окремих полоя{ень лисертац|| у процесах
ц|ноутворення на в|тчизняних маптиноб}А1вних п1дприемствах. 3окрема'
результати досл!дх<ення апробован1 у д|яльност| тов <<(онотопський
ливарно-механ1чний завод), м. 1{онотоп (акт 3\э 76 втд 07 травня 2015 р.);
тов <\4оторлеталь-(онотоп)), м. 1{онотоп (акт ]\ъ 1з|о2-|246 в1д

11 травня 2015 р); пп <|{роменергома1ш)' м. €уми (акт м 14 в1д

7 '04.2015 р.); тов <Бар1ант-[ермо'гехн|ка>>', м. €уми (акт м 2з в1д

19.0з.20|5 р.); тФБ <|{!вценний завс>д г|дравл|нних ма1]]ин)), м. БерАянськ
(акт 3\э 7| в|д |4.04'2015 р.); 1ФБ 1{Б <!крспецма1п>>' м.€уми (акт ]\ч 37 в|д
25.0з.2015 р.).
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|[рактинну значушд|сть для ма[шинобуд|вних п|дприсмств мас впер1пе

запропонований та обгрунтований методичний п|дх1д до визначення
|нтегрального показника ц1нн|сних характеристик товару та ц|нових
стратег|й, а такох{ удосконален| науково-методичн1 п1дходи до побудови

формал|зовано| модел1 маркетингового ш1ноутворення та до формування
маркетингових ц|нових стратег|й промислових п1дприсмств.

Фкрем| поло)кення дисертац!йно| роботи використову}оться у
навчальному процес| €умського дерх{авного ун1верситету' зокрема п|д час
ви кладан ня дисципл1н <<йар кетингова ц|нова пол|тика>>, <<йаркетин г)) "

|[овнота викладення основних результат|в в опубл!кованих
наукових працях.

Фсновн| результати дисертац|йно] роботи ма}оть достатн|й р1вень
оприл}однення, про що св1дчить спис()к друкованих праць, загальна к1льк]сть

яких складас 23 науков| роботи (16 1з них на.т1ея{ать особисто автору), у тому
числ| 2 п|дрозд|ли у колективних монограф|ях, 7 статей у наукових фахових
виданнях !кра|ни (з них 3 публ|кац|! вклточено до м|хснародних
наукометричних баз), 14 публ1кап|й у зб|рниках матер|ал1в конференц|й.

3агальний обсяг публ|кацтй за темо}о дисертац|| становить 5,15 лрук.
?Р(., !з них особисто диссертанту належить 4,59 друк. арк., що в1дпов1дас

вимогам \{|н|стерства осв|ти 1 науки !кра|ни щодо р|вня оприл}однення

результат1в дисертац1йного досл|д>кення.
1дентинн!сть зм1сту автореферату 1 основних поло)кень дисертац1|.
Автореферат повно}о м1рото характеризу€ мету, завдання, об'скт та

предмет досл|д>кення, зм|ст автореферату ц|лком в1дпов|дас зпя|сту

дисертац1йно| роботи та в|дтвор}ос в стисл|й форм1 ]| основн1 поло>кення та

результати, що в1дпов1дас вимогам й!н1стерства осв1ти | науки !кра|ни.
|искус1йн1 полоэкення та недол1ки дисертац1йного досл!дэкення.
|осл|дэке:*1а у дисертац1йн1й робот1 проблема вдосконалення науково-

методичних засад маркетингового ц|ноутворення на магпинобул|вних
п|дприсмствах с нагально}о в практиц| в|тчизняних промислових
п|дприсмств, що обумовлено необх1дн|стто оновлення маркетингового
методичного |нструментар!го в умовах стр|мких зм]н у зовн|тшньому
середовищ|. [оя<, в|дзначагоии в ц|лому високий науковий р|вень виконан}1я

дисертац|йного досл|д>кення та п])актичну знанущ|сть основних його

результат|в' деяк| авторськ| розробки с дискус|йними.
1. Ба рисунку 1.2 стор. 22 дисертац1] та рисунку 1 стор. 6 автореферату

наведено основн| теоретинн| поло}(ення' як| покладен| в основу
маркетингово] ц!ново? пол]тики в процес| еволгоц|| теор1| ц|ни, де автором

узагальнено етапи евол}ош1? теор!| ц|н, !х сутн1сть та основн| полоя{ення.



6

[1роте автор не зазнача€, яка з виокремлених грут1 теор1| ц1ни лягла в основу
запропонованих науково-методичних п!дход|в та рекомендаи|й щодо
маркетингового ц|ноутворення промислового п|дприсмства. !оц|льно було б

обгрунтувати виб1р теор|| ц|ни серед 1нтпих з позиц|й ]; використання в

процес! ц|ноутворення на ма1пинобул1вних п|дприсмствах.
2.Аа стор. 26 дисертац|йно| роботи запропоновано зм|стовну сутн1сть

поняття маркетингово] ц|ново| пол|тики промислового п|дприсмства' яку
автор визначас як (комплексний процес встановлення ц1ни>. } результат|
узагальнення п1дход1в до визначення поняття маркетингово] ц1ново| по'тт|тики

на стор. 25-26 та у додатку Б табл. Б.1 стор. 183-184 дисертац|| виокремлено
так| ]т деф1н1ц1], {( <<д|яльн|сть>>, (комплекс)' ((мистецтво)), (напряп4

д|яльност|>>, <<елемент пол|тики))' (система повед|нки та д|й п|дприсмства)
тощо. Ёедостатньо обгрунтованим зали|паеться п|дх1д до трактування
поняття маркетингово] ц|ново? пол|тики як (процесу)>, особливостями якого
обумовлений виб|р п1дходу' а тако)к теор|я ц|ни, у мех{ах яко| запропоновано
п|дх|д до ]] визначення.

3. Ё1а рис. |.7 стор. 41 та рио. 1.8 стор. 42 дисертац1йно| роботи
наведено класиф1кац|| внутр|тпн|х'га зовн|тпн|х фактор|в ц!ноутворення
в1дпов|днФ, А€ автор констатус под|л внутр|тпн1х фактор|в на контрольован]
кер|вництвом та слу>кбою маркетингу п|дприсмства та зовн|тпн1 фактори _ на
прямого впливу (настково конгрольован| | неконтрольован|) та
неконтрольован| фактори опосередкованого вцливу. з тексту дисертац!|
зали1пасться незрозум1лим, чим обумовлений виб1р зовн|тпн|х частково
контрольованих фактор|в ц|ноутворення.

4. Автором представлено систематизац1то визначень понять
((маркетингова ц|нова стратег|я> (табл. 1.4 с.55 дисертац||), у як1й
виокремлено основн| деф|н|ш1|, серед яких <<зм1на вих|дно| ц|ни в умовах
ринку))' ((застосування |нструмент|в ц|ново| пол1тики для досягнення
бая<аного результату)), ((конкретн| заходи ц|ноутворення в певних ум0вах для
реал|зац|| поставлено] мети)):, (€ш1горитм формування ц|ни з ор|снтац1его на
довгострокову перспективу>)' ((план заход|в та р!тпень щодо встановлення
ц|ни' виходячи з ц|лей п|дприсмства). [{роте з тексту дисертац|| залитпасться
незрозум1лим, яким чином автор викс)ристовус представлену систематизац1го
п|д час розробки п1дход|в щодо фс:рмування стратег|й ц1ноутворення на
п|дприсмств|' а тако}(' чи потребутоть вдосконалення п1дходи до трактуван}{я
поняття ((маркетингова ц1нова стратег|я>> в частин1 врахування специф1ки
д|яльност| матпинобуд1вного п|длтрисмства.

5. у п|лрозд1л| 2.1' дисертац|| автором узагальнено теоретико_
методичн| засади маркетингового ц|ноутворення на матпинобуА|вних
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п|дприсмствах. 3окрема, на рис. 2.4 стор. в5 представлено удосконалену
модель маркетингового ц!ноутворення для промислових п1дприсмств
маплинобул|вно| галуз| з урахуванням |нновац|йно| пол|тики ц!ноутворення,
сутн|сть яко] полягас в об'сднанн| ус|х |снутоних метод|в ш|ноутворення у
запропонованому автором комб|нованому метод1 з урахуванням
|нтегрального показника ц!нн|сних характеристик товару. Ёа рис' 2.5 стор. 36

даного п|дрозд|лу наведено пор[вняльну характеристику активного,
пасивного та |нновац1йного ц1ноутворення для промислових п|дприсмств
матпинобуд|вно| галуз|. |{роте виникас литан:т1я щодо моя{ливост] об'сднання
активно|' пасивно| та |нновац|йно| пол|тики ц!ноутворення в одне ц|ле | який
характер носить у випадку такого по€днання маркетингова ц|нова пол1тика
магпинобуд|вного п1дприсмства. 3 рис. 2.5 зали1пасться незрозум|лим, як1

саме особливост| активно|, пасивно] та |нновац|йно? пол1тики з перел1ку
наведених та яким чином мо}куть взасмодоповн}овати одна одну.

6. } п1дрозд|л|2.2 стор. 87-103 дисертац|| автором досл1д}1(ено процес
формування |нтегрального показника ц1нн|сних характеристик товару' що
вплива}оть на ухвалення р|гшення про придбання товару. } та6л. 2.1-2.з
представлено показники проф1л1в 1нтегрального показника ц|нн1сних
характеристик товару' проте автор не зазначас, що слугувало 1нформац1йного
основого для розробки проф1л|в та який 1нструментар|й € власно}о розробкото
автора' доц|льно було б навести обгрунтування вибору показник1в. з
граф|нно] модел! визначення |нтегрального показника ц|нн|сних
характеристик товару:, яку наведено на рис. 2.7 стор. |02 дисертац1йно|
роботи, зали1пасться незрозум1лим, чи в1добрая<а}оть р|вн| показник1в
проф|лго (пергпий та лругий) порядок етап|в оц|нтовання' 1срарх1нн!сть,
вагом|сть зазначених показник|в? {и € показники якост|, спо>кивчо]
задоволеност| та конкурентоспроможност| р1внозначними п|д нас визначення
|нтегрального показника ц|нн|сних характеристик товару, а тако}к який з
проф1л1в мас б|льгпу важлив1сть для ц|ноутворення на продукш|нэ
матшинобуА|вного п|дприсмства, чи за_т1е)кить важлив|сть зазначених проф1л|в
в|д специф1ки продукц!т' що випускас'гься?

3агальна оц|нка дисертац!|.
{исертац|я Рябченко 1рини \{ихайл]вни на тему <1еоретико-методинн|

засади маркетингового ц|ноутворення на матпинобуд!вних п1дприсмствах))'
яка подана до захисту на здобуття наукового ступеня канд|1дата економ|чних
наук за спец|альн|стго 08.00.04 _ економ1ка та управл|ння гт1дприемствами (за
видами економ|чно? д|яльност|), виконана на високому науковому р1вн1 1 с
самост|йно виконано}о завер1пено|о науково-досл|дното робото}о.

|исертац1йна робота та автореферат дисертац1| в1дпов1да}оть вимогам
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пункт1в. 9:, 11' 12 <|{орядку присудження наукових ступен|в | присвосння
вченого зва.ння стар1пого наукового сп|вроб1тника)), затверд)кеного

|{останового 1{аб|нету \4|н1стр1в !кра?ни )ф 567 в|д24 липня 201з р'' $}{&.$('}; ап,{

спец|ал|зовано| вчено| Ради д 55.051.01 €умського деря{авного ун|верситету
та паспорту спец1альност| 08.00.04
п|дприсмствами (за видами економ1чно] д|яльност|)'

Ёаведен| у в|лгуку критинн1 заува)кення та недол1ки ма!оть

дискус|йний характер | п|дтверджу}оть актуальн|сть досл|дя<увано|
проблематики, а тому не вплива}оть на загальну позитивну оц|нку дисертац||.

1аким чином- дисертац|я на тему <[еоретико-методичн1 засади
маркетингового ц|ноутворення на матпинобуд1вних п|дприсмствах))

заслуговус на позитивну оц|нку, а !1 автор, Рябченко 1рина йихайл!вна на

присудх(ення наукового ступеня кандидата економ|чних наук за

спец1альн|стго 08.00.04 * економ|ка та управл1ння ш|дприсмствами (за видашти

економ|чно] д|яльност1).

Фф1ц1йний опонент:
зав|дуван кафедри маркетингу
(ривор|зького економ]чного |нституту

дв нз <1{ривор1зький нац|онал ьний ун{верситет)'
Б.|. 1{ор!нсв
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