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оф1ц1йного опонента на дисертац1йну роботу
Рябченлсо {рини Р{ихайл|в*пи

на тему: <|еоретико*методичн| засади маркетингового ц!ноутворе{-1ня
на ма1пинобуд1вних п!дприсмствах))

подано| на здобуття наукового ступеъ,я \<андидата економ1чних наук
за спец1альн!стго 0в.00'04 - економ|т<а та у:травл1гтня п|дприсмс.гвами

(за тзидами е!{оЁ!ом|чно| д1;тльт_*ос.т.!)

Актуальн!сть обрано[ тем и досл!дэкен}!я.
'€ьогодн| 

в!тчизняна ет<оном1т<а знаходиться у складних кризових

умовах: нестаб1льт-та по.тт1тичг1а си1'уац|я, пад|ння нац!она;ть}{ого виробнигцтва

та ввп, коливання на ф1нансовому ринку' втрата ригтк|в збуту, низька
платоспромо>кн1сть суб'ст<т|в госглодартовання _ вс| ц1 чинни1(и негативно
вплива}оть на конкурентоспроможн|сть промислових п!дприсмств. Б таких

умовах важливого значення л-табувас проблема удосконален]{я системи

управл!ння п1дгтрисмствогт'1 тз л1|.:;ому 1 йо;'о фун;<г11о:та.,]ь{.{их сис.|.ем. зокрема
та!(их я|{ виробгти:-{1'!]0' (;|г:аттси 'га мар1{е.1.}.1!{1.. (]л|:ц в!]дмт!.т.и;.и, 11[0 саме

ефективна маркетингова пол!тика нада€ можлив|сть вижи'ги л-т!21гтрисмствам в

кризових умовах завд'{|{и низьл<обгоджетним [1рограмам та заходам'

йарт<е'гиг;го;з1 стратег1| тте 'г1.;тьки /]опомагатот'ь гт1ве.]]10ва.ги :тег'ат.ивгт|

насл|дки впливу кризових явищ' а й в1дкрива}оть перед п1длрисмствами нов|

можливост|. Фск|льки ц1на являсться од}1им 1з кл}очових фактор1в, як1

визнача}оть 1(ог{1(урентоспроможн1сть промислових п!дприсмств, то ц|нова
пол1титса мас бут'и аде!(ватно}о умовам, в яких функц|онус п1дприсмство. {'{|на

впливас на л<!нг{ев1 ф1на:-тсов| результати п|]{прис:мства | забсзпсчус т]ого

ф!нансову с'габ|.::ьт_т 1сть'

йартсетинго1]а ц!ттова ;:ол!тика мас значний влив г;а вс1.ановлен!{я }1а

ринку р1в{1оваги м1ж по{1итом та ттропозиц1сто ! ;та р!ште1][{я про куп1влто

продут<ц||, остс|.]тьт<и гпас: в|дпов1,цати 3а11итам 'га мож.,]ивос']''{м с::ожи:зач1в.



3акон !т<ра|ни .|{ро захист ет<оном1чно| т<онкуренц!|>, 11одатковий

1{оде1{с }т<ра|ни, [осгто7:цатрсьт<ий коде{(с 9кра[гли, 3ат<огт 9т<ра|гти к11ро гт|г;и 1

ц{ноутворення)), 3ат<он !кра|ни .|{ро п1дприсмницьку д|яльн1сть>' |{онцепц|я

€вро|нтеграц1| та ряд 1нтших нормативних акт1в слугуготь тим п!дгрунтям' на

якому виразно окреслгосться актуальн|сть роботи та }т. в|дпов1дт_т!сть

пр|оритетним завдаЁ!ням розвитку укра|г{сь1(ого сусп!льс'гва.

Фтже, удос1(оналенг1я метод11в, техг]о.]1огтй т'а с'гра'гег1й мар1(етингово|

гц|ново| по.лт!т'итси 11рош1ис'!ових п!дприс[,1ств с а1(1'уа-1{!)]!им 1'а г1|-рс1]с]('1'ив|1им

завданням. Ад>ке пог1ри значну нау1{ову базу лос;:]д>кень стосовно р1зних

аспект|в март{етиг!гово[ д|яльнос'г1 теоре'ги1{о-методиин| питання та

практичн| аспе;<'ги формувагтт'тя гт-тучт<о] системи ц!гтоутворег{}{'1 г{а

п|дприсмствах з врахуванням споживчо-м1ново] ц1нност| товару с

малодосл|дх<еними' 1ому дисертац1йна робота |. м' Рябчегтко' присвяче1{а

удосконаленг1!о наукових засад мар1(етинг0вого ц1ноутворення на

ма:пинобул|вних п1дприсмствах

а1{туа.}1ь!-1о}о.

рин{(ових умовах с надзвичаино

.3в'язок теми 3 дер}кавними та галу3евими !{ау|{овими !!р0грамами'

пр!оритет||ими напрям!{ами р03витку }!ауки.

?ема'ги;<а /'цисер'гац|йгтог'о /{ос;т|д>т<егтт-тя в1дт:ов!]{ас дер)ка]]г1им

бтоджетним, господарсько-догов!рним темам, а та|{ож 1гт1ц!ативнр:м

досл|дженням €умського державного ун1верситету. {исер'ган'г брала участь
як сп|вавтор у ви1{онанн1 цих тем | програм' п1дготовц| в1дпов1дних зв|т|в,

зокрема таких фундаментальг!их 1]ау1{ових тем: *Фу,да*енталт,гт! 0снови

формувангтят мехагт1зм1в забсзт{ече11{1'1 !ттттотза:д1й|{о!'0 розви'1'1(у е:<с:ттошт!чттртх

систем) (лъ дР 0109ш008930), </{ос:л1д;т<с11]]'1 \{.}р1{е'!'иг1го1]0|'о ссрс/-{овиш_1а'га

1нфрастру1{тури г1ро]у|ислових п1дприсмств> (]\ъ дР
механ|зму г!росува1|ня продуктл1|<Формування

01 12ш008 149),

}{а рин1{у)

(}ъ дР 0112ш008147).



€туп|нь обгрунтованост! та достов!рност'! наукових г[оло}кень'

висновк!в ! рекомендац!й.

Бивчег:гтят 11редставле:+о] дисер'гац|йт'ло| робо.ги Рябчент<о 1.м.,
автореферату та ошубл1ковагтих праць да€ мо}клив1сть в|дзьтанит00, ||{9 наут<ов!

ре3ультати' висновки та ре1{омендац1| характеризу!оться необх|дним р1внем
обгрунтованост! 1 е достатньо аргументованими.

} робот1 6ула ви1(ористаг1а з1{ачна т<1"г:ьт<|сть 1нформац!йт-лих д)керел 3

досл!джувагло| ттроблема'гики, у 1'.ч. е.]1е1{1'ро1{них ресурс1в, г1редс1.а1в.]1ег{их у

мереж1 1п1егпе{ (з|бран1 й огтраг1ьован| особис'го ав'гором), ||{0 дозво]]и.цо

провести глибот<ий кри'гинний агтал|з факт'инного матер1алу. |1оряд !з

науково!о л|тературото автором грунтов1]о опраг1ьован! зат<онодави|,

норма'гивно-[]равов1 а:<ти, тит:ов| ме'{'одики' с1]а'гистична 1;_тформаш1ят, зв1т.н|сть

п|дшрисмств та 1нтш| 1нформац1йн1 матер!али

{остов1рт+1сть наукових полох{ень, висновк|в ! рекомендац|й,
сформульованих у дисертац1йн!й робот1, п|дтверлжу€1'ьс'1 |х ;тубл1т<ац|сто у

фахових виданнях 1 оприлтодне!-!ням на проф1льних 1{?}(ФБФ' пра1{тичних

т<онференг1|ятх р|зних р1вн1в !з т'гтиро;<ого г'еограф1сго !1рове/{ег{ня.

Бисгтовт<и с лог1чтто обгрутттова1!им п|дсуьтл<ошт ттроведетто| роботи,
повн|стго в|дображаготь основгт1 по'}]оженг1я ]]р0веден0|'о автором

досл|дження, як! сприя1оть п]двищенню ефет<тивност| мар1(етингового

ц1ноу'гворен1]'1 на магшит'тобуА!вних ;:1дттрисмствах на основ1 врахування

споживчо-м|ново| ц1нност| товару.

Ёовизна наукових поло}ке[{ь' висгповк!в ре!{омендац|й,
сформульова[{их у дисер-гац!т.

{исертац1й-гта робота с'груктург{о в](]||очас вс'г'уг1, '1'р|1 роз.|(!ли. висг;0|]1(и,

в!с|м додатк!в' списо|{ використа1{их д}(ерел.

Бивче;тня автореферату дисер'тац|йного дос'гт1д;кент:ял, зм|сту дисер,т.ац1|

й опубл1коваг{их автором {-{аукових пра1{ь дас п1дстави стверд)кувати, що

основн1 наут<ов1 {|о.]!оження) висновки й рекомендац1| о'л:риман! дисертан.гом



самост1йно, м|стя'гь низ1(у 1'еоретичних | Ё{ау](ово*ме'годи!'{г]их ]1о.]]о}(ень, ят<!

роз1шир}оготь поло}кення ет<оном1чно[ нау|(и в час'гин| управл|гтня
мар1{етингово}о ц1 т:овото пол 1ти т<ото пром и слових п 1дпри см ств.

1' 8их|дним !1ун1(том дисертац1йно| роботи с 1(рити чъ+ий анал1з
теоретич|{их засад маркетингового ц1гтоутворен}1я в процес| еволтоц!| теор1|

ц|ни. Автором досл1дх<ено основн! в1хи розвит1{у маркетингово] ц1ново1
пол|тики (стор. 21-24), проанал1зова|]о фат<тори ц1ноутворення (стор. з7-46)
та п1дходи до формуваЁ|ня стратег1й ш|гтоутворег{н'1 (с,гор. 53-66).

! резу;тьт'а'г| а:'т:т-п1зу ав'гор()м ]]и:]]!а111е1]о, тт1о г{1;т;т с: ]{1ат:тет<.л.и11|]()1о суп40!о
вартост1, спохсивчо| та ринт<ово1 (м1ттово|) вар.т.ост| (стор. 22, рис. |.2),
запропоновано представити |ндекс спох{ив!1о-м|ново| вартост| у вигляд!

фунт<ц|| в1д 1*ттегральг{ого по1{азг{и1{а г1!т'тн|ст'тих хара1{теристи1{ товару
(стор'21), удосконалено при1]циг{и маркети1]гового ц1ноутворення (с.гор. 28-
36), оистематизовано внутр1глн1 та зовн]гпн1 фат<тори ц1ноутворення прямого
та ошосередкованого впл|1ву з подаль|шим |х розпод|лом на фактори' як1
част1(ово контро"т1ьовагт| з боку п1дприсмств, та фат<тори, неконтрольован1 з
боку п1дт:рисмств (стор. 39-46), сис,ге]\,1атиза0ва|{о г;|.т{ходи д0 ви/]1лен}]я

етап1в про1{есу ц1ттоутворс!{}{'1 (с.т ор. 47 -50), уза|..].]!ь!]с1{о с.гра.гсг.1). за
сп|вв1дно|]]е]1}{'1м кц1г:а-як1сть))' 'за ;тер!одами |снувагтня товару .га

п!дприсмства на рин|{у' за стратег1ями гц!ново| ада;-ттат_{!| до ри{:к0вих умов та
виокремле1{о стратег1| з ор1сттт;тц|с;о г{.} споживчо_шт1гтову ц!тттт!сть т;роду;<ц1|

(стор.63-65).

Ёауково-теорети.тн! ]1о.]1оження {1ер1пого

зосереджет-т!, передус1м, А0 досл1джегтн| метод|в

розд1лу лисертац"1|

ц|глоутворег1ня' 11роцесу

формуваннят ц1ни та ]: адаптац|| до ринкових умов, г{а ос1;ов! по.:тожень теор!|
споживчо-м!ново1 тц!нгтост.| товару.

2' Авт'ор()м 
']ре,|(с'гав.]1е110 

в'!ас1]е бачсттт;ят []'.1з{{аче1]{{'! ((марке.гитт;-ово[

ц!ново| полт1тит<и)' 
'{1(у 

1]она виз}{ачас 
'11{ 

!(оп,1п';ел<сгтл-тй г{роцес ]]с1.анов'!е}]ня

ц1ни ' з ор1ентац1сго на попит' забезпечення конкурен1.них переваг
п1дприсмст'гза [1а ри1-{ку та о/]ержа{1]-{'{ прибу'гт<у, в1д-г'тотз1дно до обрагтих



стратег1й ! метод!:з, з ]1ода.]!ь]лим к()ре!'уванн'|м | ;;ос'т'!йним !1 !(онтролем'

враховугочи сг1ох(ивчу, рин|(ову т'а фак'гичну варт1сть товару зг1дно вимог

ринку (стор. 26), особлив1стго якого с урахува11г{'1 трьох фор' вартост| 1

рин1{ова ор1снтац1я' /{ане визначення детально обгрут+то]]аг{о складовими

цього поняття (стор. 27 , рис |.4).

3. в дисертац|йн|й робот1 проанал|зовано гширот<ий спектр метод1в

маркетингового ц|ноутворення' визначено |х {1ереваги та недол!т<и,

встановлено доц1льн1сть використання не одного' а 1{омплексу

взасмозалежних сгтособ1;з | метод1в г11т'тоу'гворення з урахуванг1'1м внутр1тшн1х |

зовн1гпн]х фа:<т'ор1в л11т;оут.ворег{г1'{ (с.;.ор. 73-в0, .;10]{а1.о!( { ':.аб.;л д.1 ' [\.2
стор. 1в9-192).

Ёа основ1 систематизац!| та узагальнення п|дход1в запропонова|-1о

т<омб|ттоваттий ме'го.]1 ц11{оу1'ворег{г|'{' ятт<ий по'{'{гас в розрахуг11{у г1!гти за

витрат!]им методом | корегу€ться з урахува1]ням ринкових нинл-тик|в, за

допомого}о ринкових метод|в' т:араметричних метод1в, метод1в адаптац1| до

ринкових умов, а також застосування |нтегрального показника ц|гтн|сних

характерис'гик товару (п.2.1 стор. в1-в3).

4- 3аслуговус 11а г{0зитивЁ{у оц|шт<у у/]0с|{о1{а]1ег{а автором моде'1ь

маркетиг1гового |{111оутворе!'{{1я д.]1я 11р0мис,!0вих г: |,'1;;рис:мс:'в

магшинобуд1вно| г'алуз1 з виокремленням |нновац]йно| пол|.гики

ц1ноутворення '[а т<омб1нова|{ого методу з урахуванням |нтегрального

показ11и](а т1!ттгт1 с ьт их хара1{'гери с1'и1{ 1.0 вару (с.т.ор. в4- в 7 )

5. Фкремо сл1д в|дм1тити впер1пе 3апропонований та обгрунтований

п|дх|д до визначення |нтегрального г|оказни1{а ц1т:н1сних характер иотик

товару та ц1нови* .','|..1й (стор. 9з-|02).Автором запрог|оновано вк]11очи1'и

до виз|]ачення 1т:'геграль|-1ого показника ц1ттгт1с:-тих характеристик 1'0вару

узагальттет:1 показни!(и якост'|, сг|о)кивчо| задо1]0]1е!1ост1 га

1(он1(уре!]1'ос1 громожл;ост'| ;:ро]д},т<т{!| (с.:.ор. 93 ).

6. €еред отриманих результат1в сл1д в1дзгтанити розроб.пет:гтя

методичного |нструментар1го оц1т-тювангля проф1лто ятсост1 за показни!(ами



х1м1чного скла/-(у' мех]];1{1]ими та ф|зинл'тимР] ]].;1ас'1'р1в0с.г'{ми (стор. 107-109),
виз'{аче}{1{я гтрс:с|э!'пго *1[{-}){{и1}|1{}! за:(о;зо.гтеьтос':'| за 1|о|(аз1-1иками серв|су,
в!дпов|дт_тост| витратам споживач|в, пакув а11|1я та д1лово: репутац1| (стор.1 ! 1-
! 1в), та проф1ль т<онкуре]_1тоспроможност| продукц!| товаровиробника (або
торговельгто[ март<и) за |гтт'егра:ть|{ими |токаз1{и1(ами д|.:тових зв'я:з{< !в,
звернення спотсиван1в, 1м1джу та .горговельно| марки {стор. 119-1,27).
$соб;гив!ст!о с от-{!нт<а :троф|л!в за групами !нтегральних г{о1{азник|в перштого

р1вня та зав|дпов1дттими один ичнимипоказниками другого р!вня.
7 ' 1_{1т<авого с авторська пропозиц!я тривим|рно.о лозиц|огт),ва]:{ня

товару на основ! споживчо-м|ново| гд!нност1 (куб проф1:т!в>) за
характеристиками: >тк1ст'ь. ст]о}кивча зад1013о]1е]1|ст],, к0!1куре]1.1.осг1р0мо>кг:1с.гь

проду:<ц1| товаровиробнит<а (стор. 13 1- 1 34), за результа'гами 
'1|{ого 

складено
матрицю можливих ц1нових стратег!й з урахува}-1г1']м ц!т:и та зони с]1о}кивчо-
м1ново| ц|нгтост| товару (ст'ор. |з4-138) т'а запро,[о{-1ова]{а схема формуваьлгтят
вар1ац|й ц!нових стратег1й (стор. 1з9).

8' [либокого зм!сту набувае запропонована автором ;тосл1довн1сть

формування етап!в процесу адаптац|| ц!ни до ринкових умов (рис' 3.3,
стор' 141-142, рис 1' 10 стор. 50) в рамках удоског]алено1.о теоретико-
методичг1ого тт1дходу до формува]{}{'1 \,1арке1'иг]гових ц!гтових стратег ]й для
промис.}1ових п 1:_д: :ри с\,1 с,1'в.

9' -|{ог1чним узагальнег]г1ям досл1дже|-{ь ав1'ора €] г]рак-{.ичн1 рекоме;;да;_ц1|
та орган1зац|йно-етсоном|чн1 заходи щодо удос1(ог]алення март(етингового
ц|гтоутворе|]]{'[ г1а м[1{ши1тобуд11вт;т,тх гт171т;рис]мс1'вах, ятт<1 ;тре,цс,л.а;з;тегт| в т;.3 .2 та
п' 3'3 (стор' 143-160), ]до п|дтверджус наукову та практичну ц1нгт1сть
авторських розробок, представлених у дисертац ]йн|й робот!. Резу-гтьтат,и

досл1дження 6уду', корисними й в практинн1й д1яльттост1 |нштих
маш_тинобул1 вних п |дттри смств.

8сновгт1 результати в1,цзгта!{!}]!'|'Б€1{ дос'га'т'гт1м р!гзттем обгр1,;т'гова:тос,т.| та
достов1рт-тост!, ост<|-ць;<и отриматт1 1|а остто:з| !3и]{()рис1'а!11{'] р|зпоматгт1тт;их
метод!в наукового дос"г:1дженгтя, оброб:<и значно]'о масиву с1.а1.ис1.ичних



даних' опрац}овання значно1 к:лькост'| л!тературних джерел та базових

норматив}1о-правових а;<т|в.

|!рактин не зна чення резул ьт'ат!в дисерта 1д!й н о| роботи.
'|{ракти'тне значег{ня отриманих результат|в дисертац1йно] роботи

полягас у 'гому, що теоретингт1 та метод{ич1]! поло>кення' висновки |

рекомендац1| дисертац1йно| роботи доведен1 до р!вня г1ра|(тичних розробок,
як1 сприя}оть п|двищеннго ефективност| маркетингового ц!ноутворен}1я на

матпиноб}л1вних п|дприсмствах на основ| врахування с11о)кивчо-м|ново|

ц1нност1 товару.

Фсновгт1 теоретинн1 'га шцсто/1ичгт| п0.']ох(е1]г|я дисертац1йного

досл1джег1г{я в11ротзад>т<егт1 т*а п1дгтрис\{с'г|]ах 1'ов <1{с-ллтото;'тсьт<ий .т1ивар1{0-

механ1чний завод))' м. (оттотол (а;<т- л9 ]6 в|д о7 травг1я 2015 р.);

тов <йоторАеталь-1{онотоп))' м. (оттотоп (ат<т )\& 1з102-|246 в\д 11 травня

2015 р); пп <[{ромегтерг'ома|ш))' м. €уми (ат<т. м 11 тз1дд 7.04.2015 р.);

тов <Бар1ант-[ермотехн1ка>, м. €уми (акт л9 2з в1д 19.03.2015 р.),

тов <|{1вденний заво/-{ г|дравл1ч}{их ма|ши{-{))' м. БерАятнськ (акт $ч 7| в|д

14.04.2015 р.); ?Фв 1{Б <}крспецма|л>, м.€уми (акт 3\гэ 3] в1д25.03.2015 р.).

Результати наукових розробок автора використ'о вуготься у г|авчальному

процес1 €умського дер}{авг1ого ун1верси'гсту 1]ри ;зит<-гта]1агтн| дисцит-тл!л.т

<йаркети{-]1'ова ц|;това г;ол1'т'ит<а>, <йар;<с1'и!{1')) (ал<т ,\с 4 в!;д 2з '0з.20 1 5 р. ).

'||овнота викладенн'! 0сновних

[!ау[(ових прац'|х.
резуль'гат|в в опубл!кованих

Фсновн1 положення дисертац|йно| роботи достатньо повно та зм|стовно

викладен| в опубл1кованих за темого дисерта!]|\ 23 наукових працях (|з них

16належать особисто автору) загальни\{ обсягом 5,15 друк. ар1{.) |з яких

особисто авторов| на.]1е}(ать 4'59 друт<. арк., у тому числ1 2 п1дрозд1ли у
1{олек1'ивних мог1ограф1ятх, 7 статей у ]1ау1{о[]их (;ахових |]идат|11'!х !т<рат|гти

(з них 3 гтубл1;<а;11| вк.]110.те|{о ,10 м1;к:ларо;{1|их 1{ау!{ош'1е.!.р!1({}{их баз),



14 публ1кац1й у зб1рнит<ах

наведено в автореферат1 та

матер 1 алт!в кот-лферегтц|й.

дисертац1йн1й робот1.

[гтисот< зазначег1их 1]ра]_1ь

!ден'ги.л *п|с'гг,

Автореферат

з пп !ст'у а в-п'о рефе ра'|'у

оформлений зг|2цнФ

! ос1[о|]|{ их |!0.]|0)ке[! ь ]|исер1-ац!|.

чинних ви\{ог мог{ }кра:тти, у

стисл1й форм1 передас основгт| шолох(енн'{ дисертац1йт-того досл1дження, не

м| сти':'ь 1 т-тф ор ма-г-1 1 1,'11{а 11е н аве/1е{] а }' /{!1 с ерт'аш ||.

[искус!йн| положсення та недол!ки дисертац|йного досл|дэкенш'!.

Б|дзгтанагони в ц|.:тому позитивг|е вра)кення в1д /]исертац1йного

досл1дження, висо:<ий науковий р!вень його ви!(о}{а1]ня й вагоме пра1(тичне

значення одер)ка}{их ав'горо['1 рез\'льтат'|в, с.гт1:] ]]аго]]оси'ги г1а де'{1{их

т+едо_гт|ках, заув!})ке[11{'{х'1'а дискус|йттих 1]0.,!0)кс1!}1']х, {:-{0 с: т робо'т'1, зот<реппа;

1. 3агальна концепц|я дисертац1йно1 роботи роз1{ривас глибоке

розум1ння автором основ економ!чно| теор1| в частин1 форштування ка'гет'ор!й

ц!гти 'т'а ц1гтгтост'1 гтро,тут<ц!1. Алте. т;а гташ г10г']']д сл];-д б1-цо б б1:ть;ше у1]а]'1.1

шрид|лити пр0цесу ц1ноутворення як складово| системи мар1{етингу.

Ёаприкл&А, 8 робот| !]едостатньо висв1тлен1 аспекти ц1нового стимул1овання

та взасмозв'язок маркетингово] ц1ново| пол1'гики з !гтшими еле\{е11'гами

комплексу маркетингу, що с.:т!д було б урахуват'1а !1ри с}орплувагпн! т;аут<ово*

методичних т-:|дход|в. 1-{1каво бул:о б ;тот<аза'т'и :ззас:штод1;0 к.]|аси!|11их 0с1{ов

ст<о;-том1чно| 'геор1] 'га ;таут<о1]их заса]1 мар!(е'1'!.]||]'\, чсре'] розуьп1тт;:ят ;са':'е:'ор|й

<ц!на> та <<ц|нова пол1тика>.

2. ! дисертац|йн|й робот1 на рис. 2.3 стор. 33 автором проана:т1зоватто

ме'го]{и мар|{е1'и]-11'овог0 ц1гтоут'воре}1н'{ в за.]1е)к}{ост'1 в1д'1'и1|у ри1{1(у, зо|(рема

для монопол||, ол|гопол||, штоношол|с'гично] кол-ткуренц|| та досконало|

конкуренц||. з шриводу наведених результат1в анал1зу вин}ткас запи1'ання

стосовно доц!льност'1 його [|роведент-тя, оск|.ттьки автором 1-]е заз]1ачег1о, *:к1

тили ринку притама};н| в|тчизня1-{им п1дприсмствам магшиттобул1в:то| галуз|.



3. Б ме>т<ах запрог1онованого автором методичного п!дходу до побудови

формал|зовано] модел! м{аркетингового ц!ноутворення для г!ромислових

п|дприсмств ма|пинобул1вгто| галуз1 автор виокремлгос 1нновац1йт-ту гтол1тику

ш|ноутвореь1{-{я' але не 11адас ]1 визгтачег]г{я (с'гор. 84-в6). |'{е зрозум|-гтс), ним

вик.]1ика1{а :теобх!д:т1с'т'ь вид1;теттнят саме 1гтт-товаг(1йно| ст<"тгадово] 1 як вог{а

узгод)кусться з |нгшим и мар1{етинговими 1 н струме т-ттами ?

4. Ё1е зрозум1ло, за я1{ими приг{ципап4и автор розд!ляс по1{азники

оц|нгованшл ттроф|.:т|в на :терш_тий 'га друт'|й р|вень (тт. 2.2 дисер'гац||, стор. 93,

91 ,98, 1 0 1, 1 02, \2в).

5. у п|дрозд!л! 3. 1 стор. 134- 13 8 дисертац1| ав'гором представлен|

можлив1 ц|нових стратег|й з ор|снтац!сто на спо}кивчо-м|нову ш|т-тн!сть товару.

|{роте, не зрозушт|.пим за.]1и]|]астьс'1 г{ро|1ес визна1{ення гд]ь:ово| с'т'ратег|| у

ме}ках кох<г+о] 1з зогт гтозигт1огтуван]']я, а 1'а|{())к особлтитэос'т'1 л<о>кт;о{ з! ст'ра'гет'|й,

як! с'госу1о1'ьс'1 визначе11]-1'{ ц|гти на г:ро!(ут<ц|:о пцагшит;обу]г,1вгтот'о

п!дприсмства.

6. 1{а рис. з.2 стор' 139 дисертац|| автором розроблегто схему

формуванн;т вар1ац1й ц1нових стра'гег1й, ят:<а грунтусться на в1дпов!дност1 зони

позиц|онування продукц1| промислового п|дприсмства д1апазону зг|ачень' у

який входить |нтегральний показник ц|нн1сних характеристик товару.

[1отребус г1ояснення, що обумовлгос необх|дтт!с'гь виокремлен1-{я двох

д|апазон|в значень 1н'гег'ральног0 11ока}зг{ика :]1г::т1сттих харак'!'ерис'ги!{ 'говару

в межах зог1 в11е|]!теност1 1'а 1{о11!у]{у 1{ом]1р0м|с|в.

3агальгпа оц|:лпса дисертац!? 'га 1т в|дпов|дн1ст'ь вст'ан0вле!|им

вимогам мон }кра!пли.

{исертац|йна робота Рябченко 1.м. на тему <'{'еоретико-методиин|

засади маркетингового ц1ноутворення на ма1пинобул|вних гл1дприсмствах))'

подана на здобу'гт'я нау1{ового с'гупеня 1{андидата ет<от-том|чних наук :3а

спец1альн!ст;о 08.00.04 - економ|ка та управл|т+ггя п1дприсмс1'вами (за видами



економ|чнот д1яльност|), ви1{онана на високому науковому р|вн| 1 с

завер|шено!о нау1{ово-досл|дницько}о праце[о'

|1редставлен| в дисертац1] науков! поло)кення, вис[1овки та

ре1{омендац;т в |{ом11.]1е1{с| розв''{зу1о'гь г{ау|{ово-11ри!(.11ад1{у задачу

вдос1{оналег1ня теоретичг1их ] пцет'одич]1!1х заса1д \'1ар]{е1'иЁ|1'ового

ц|ноутворенн'1 г*а ма1шиг!обул| вттих гт 1дттрисмствах в ринкових умовах'

3м1ст дисертац1йно] роботи в|дтпов1дас ]1 ме'г|, для досягЁ1ен1{я я!(от

ц|лком вир|ш-гетт1 пос"гавлегт1 здобува}че\,1 наут<о;з| задач1. йета досл|](}(е}1н'{

досягнута дисертантом у повному обсяз!. .{исертац|я написана грамотно' |з

дотрима11ням ч1ткого нау1{ового стил}о та :тог1т<и ет<оном1чного досл!д>кення'

яких ( <вперште), (удоско1-{ алено)>, <д1 стати

1{оректно та зпц1стовг*о. (тртк'г)'ра й обсяг

р обот'и в|дгт о в 1,да'т 10'1'Б {]0'1'3 ! 1 о 1].] 1 е 1 { и ь{ ]] 1''1 \! 0 1'а м'

здобувача знайгпли в|добра}кення вс1 положе1+1]я дисертац1йгто| роботи, шо

Фсновн1 положе|-1!_1я дисертац|йно] роботи, задекларован| здобуванем, м1стять

елементи науково! новизни, р1вень

подаль1шого розвитк:'>') визг1ачег{о

1'ематитса дисертац|йт'того дослг1дження с ак'|'уа.]1БЁ1Фю' 1ема 'г|,т зм|с'г

дисертац1йно| роботи

ет<оном!;<а.га у11рав.:т1гтт.тя тт1,цгтрисмс1'1]ами (за видами е](ог1ом1чгто] д1я;тьгтос'г1)'

Ёауков1 поло)кег1ня' вис[1ов1{и та рекомендац|| с достат}1ьо

обгрунтованими та аргументованими, м!стять наукову 11овизну та прор]|ш;{и

необх|дну апробац1го на науково-практичних т<онференц!ях' } публ1кац!ях

виносятьс'{ на захист.

Алз,горес|-эера.1. за зшт]с':'охц :з1]цтто;з1.1а( 0с1101]1}и\1 110]10)т(с|111'!п.'1 /11'1сср'1'а11{11 и

надас г1овну 1нформаш|то про проведе}1у робо'гу' розкрива}очи зм1ст наукових

положень) вис1-1овк1в 1 рекомендац1й, я;с] виносяться на захист, 1 вииерпно

характеризу]очи ме1у, завда1{1{'1, 0б'с]{1' 'га г|ре/]ш1е1' /1исер'гац|йгтол'с;

досл!д>кен:-:я.

3а новизно}о та г1рактич{{ою ц|нн|стго одер}каних результат1в

дисертац!йна робот'а в|д;тов!дас вимогашц йФ|{ !кра!ни до дисертац!й, а саме

п.п. 9, ||,12 <|1орядт<у присуд}ке1]1-1я нау!{ових с'гупегт1в ! присвс';с}1ня вчег{ого



звання стар1пого наукового сп1вроб|тника)), затвердженого постаново}о
1(аб!нету 1!{|н!стр1в !кра|ни ]\9567 в1д 24 липня 20]^3 р., як! висуваготься до
дисертац|й на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Браховугони, зазначене вище, можна стверджувати' що в ц|лому
Рябченко 1ригта йихайл|вгта 'за виконану дисерта:-ц|йгту роботу на тему
<?еоретико-мс:то/]ичн1 засади мар1{етингово|'о ;11гтоут:зорен{.1я на
ма:шинобуА1вних п|д;трисмствах)) зас;1уговус г|а 1]рисудження нау1(ового

стуг{оня кандидата економ|чних наук за спец|альн!стю 08.00.04 - економ|ка
'га управл!нгтя ;:|д:трисмствами (за видами економ1чно| д1яльност1).
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