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1. ВСТУП 

Цей висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації підготовлено рецензентами відповідно до положення 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

6 березня 2019 р. № 167, та надає оцінку відповідності дисертації вимогам 

пунктам 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167. 

Підстава для проведення попередньої експертизи дисертації – пункт 6 

Протоколу засідання вченої ради НТУ «ХПІ» № 4 від 03.07.2020р. 

(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/archives/2184). 

 

2. НАДАНІ ЗДОБУВАЧЕМ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 

2.1. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні документи: 

- дисертацію; 

- висновок наукового керівника; 

- академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. 

2.2. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні додаткові матеріали: 

- копії наукових публікацій здобувача із зазначенням вихідних даних 

відповідних видань. 

 

3. РОЗГЛЯД ДИСЕРТАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ  

3.1. Наукова новизна дисертації 

3.1.1. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, що 

виконана у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці 

на правах рукопису, на вирішення науково-практичної задачі підвищення 
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ефективності процесів маркетингового ціноутворення на вітчизняних 

промислових підприємствах в сучасних ринкових умовах. 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- удосконалено теоретико-методичний підхід до обґрунтування програм 

лояльності для споживачів і контрагентів промислових підприємств, який 

передбачає визначення ціннісних характеристик продукції для кожної з 

цільових аудиторій, коригування ціни та оптимізацію показників 

ефективності програми лояльності не тільки для товаровиробника, а й для 

різних цільових аудиторій; 

- удосконалено методичний підхід до розроблення комбінованої 

стратегії ціноутворення, який включає етап «Визначення унікальних цінових 

пропозицій» і передбачає розроблення програм лояльності для різних груп 

споживачів і контрагентів, комплексу цінового стимулювання для різних 

ринків та оптимізацію структурних елементів ціни відповідно до визначеного 

ринком рівня цін, що в цілому дозволяє встановлювати ціни на більш тривалі 

терміни і є важливим при реалізації продукції промислових підприємств; 

- удосконалено класифікацію видів цінового стимулювання споживачів і 

контрагентів в частині поділу всіх видів знижок за ознаками «За ініціатором» 

та «За видами впливу», що дозволяє обґрунтувати методичні підходи до 

маркетингового ціноутворення та сформулювати рекомендації щодо 

застосування різних видів цінового стимулювання в практичній діяльності 

вітчизняних промислових підприємств; 

- набула подальшого розвитку систематизація факторів маркетингового 

ціноутворення в частині їх розмежування на п’ять груп за видами: макро-

фактори, фактори попиту, фактори конкуренції, фактори впливу учасники 

каналів товароруху, фактори пропозиції, що дозволяє формалізувати процес 

визначення інформаційної бази для проведення багатофакторного аналізу,  

встановлювати релевантні ціни на продукцію та приймати зважені 

управлінські рішення щодо коригування останніх; 

- набули подальшого розвитку методичні положення щодо вибору 
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промисловим підприємством релевантного методу маркетингового 

ціноутворення, що передбачають урахування його відповідності 

виду/різновиду маркетингу, який впроваджується суб’єктом господарювання, 

і дозволяють підвищити ефективність маркетингових господарських рішень;  

- набув подальший розвиток понятійно-категоріальний в частині 

теоретичного обґрунтування структурно-логічної сутності поняття «цінності 

продукції промислових підприємств»  під якою запропоновано розуміти таку 

комплексну характеристику значущості товару для споживачів і 

контрагентів, яка складається з економічних, психологічних, технічних, 

соціально-гуманітарних та маркетингових переваг, що дозволяє уточнити 

дефініційні особливості та формалізувати урахування ціннісних 

характеристик продукції промислових підприємств при розробленні програм  

лояльності для різних цільових аудиторій. 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підтверджено участю здобувача: 

ДР № 0116U006360 «Аналіз перспектив інноваційного зростання 

вітчизняної економіки на різних рівнях узагальнення»; 

ДР № 0115U001004 «Розробка фундаментальних основ маркетингової 

політики підприємств в умовах ринкової економіки»; 

ДР № 0117U002255 «Механізм управління знаннями в системі 

інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів»; 

ДР № 0118U0055180 грант Президента України за конкурсним 

проектом Ф75 ДФФД. 

3.2.3. Результати дисертації здобувача використовуються, про що 

свідчать відповідні документи (наведені у додатку Е дисертації): 

- у діяльність ПФ «Спецобладнання» (Акт № 12 від 23.12.2020);  ТОВ 

«Турбомаш» (Акт № 625 від 31.12.2020 р.); АТ «Сумський завод 

«Енергомаш» (Акт № 2 від 15.01.2021 р.); ТОВ «КБ «Укрспецмаш» (Акт 
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№ 122 від 27.11.2020 р.); ТОВ ДПП «Варіант-Гермотехніка» (Акт № 27-10 від 

24.12.2020).  

3.3. Аналіз дисертації на відповідність вимогам 

Аналіз дисертації проводився на відповідність вимогам пунктів 10, 12 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019р. 

№167 та положення Вимоги до оформлення дисертації затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017р. № 40. 

Оформлення дисертаційної праці в цілому відповідає Вимогам до 

оформлення дисертації затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України 12.01.2017р. № 40. 

Виявлені зауваження були виправлені або є незначущими. 

Проведений аналіз свідчить, що дисертація в цілому відповідає вимогам 

пунктів 10, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2019р. № 167, та положенню Вимоги до оформлення дисертації, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017р. № 40. 

3.4. Аналіз наукових публікацій на відповідність вимогам 

3.4.1. Основні наукові і практичні результати досліджень опубліковані 

у період з 2012 року по 01.03.2021 року в 15 роботах, серед яких: 1 матеріал у 

колективній монографії, 3 статті у наукових фахових виданнях України, 2 

статті у періодичних наукових виданнях інших держав, 9 – у матеріалах 

конференцій. 

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові 

результати дисертації: 

1. Bozhkova V. V., Bozhkov D. S. Methodological approaches to pricing and 

price adjustments in the marketing system / Illiashenko, S.M., Strielkowski, W. 

(eds.). Managing economic growth: marketing, management, and innovations: 1st 

edition, Prague Institute for Qualification Enhancement. Prague, 2016.  URL: Pp. 

http://docdro.id/sN2tRxY
http://docdro.id/sN2tRxY
http://docdro.id/sN2tRxY
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538-545. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/49597/1/Illiashenko_mono_prague_2016.pdf 

 Здобувачем систематизовано фактори маркетингового ціноутворення 

в частині їх розмежування на п’ять груп за видами. 

2. Божков Д. С. Класифікація видів цінового стимулювання споживачів і 

посередників. Ефективна економіка. 2018. №  9. URL:  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6551. (Index Copernicus, Google 

Scholar)  

3. Божков Д. С. Особливості впливу різних видів маркетингу на 

ціноутворення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. URL: 

http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6322&i=10  (Index Copernicus,  SIS, 

Google Scholar). DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.57 

4. Божков Д. С., Божкова В. В. Вплив глобалізації на визначення цін на 

продукцію промислових підприємств. Агросвіт. 2021. № 3. С. 16-21. URL:  

http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3377&i=2 (Index Copernicus, Google 

Scholar). DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.16 

Здобувачем систематизовано інструментарій маркетингового 

ціноутворення промислових підприємств в умовах розвитку глобалізаційних 

процесів, який розширений засобами ІКТ, WEB-аналітики тощо. 

5. Bozhkova V., Shypulina Yu., Bozhkov D. Influence of modern globalization 

challenges on communication activities of business entities. Mind Journal. 2019. 

№ 7. DOI: 10.36228/MJ.7/2019.9. URL: 

https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-

19/vliyanie_sovremennyh_globalizacionnyh_vyzovov_na_kommunikacionnuyu_d

eyatelnost_subektov_hozyaystvovaniya.pdf. (ICI Journals Master List / ICI World 

of Journals (ICV 2018: 100), CEEOL, PBN/POL-index, ERIH 

PLUS, BazHum, CEJSH, Google Scholar). 

Здобувачем визначено напрями змін діяльності сучасних суб'єктів 

господарювання в контексті глобалізаційних викликів. 

 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6551
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1IdJ6xYAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1IdJ6xYAAAAJ&hl=ru
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1906
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1IdJ6xYAAAAJ&hl=ru
https://doi.org/10.32702/2306-6814.2018.19.57
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1IdJ6xYAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1IdJ6xYAAAAJ&hl=ru
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.3.16
https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-19/vliyanie_sovremennyh_globalizacionnyh_vyzovov_na_kommunikacionnuyu_deyatelnost_subektov_hozyaystvovaniya.pdf
https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-19/vliyanie_sovremennyh_globalizacionnyh_vyzovov_na_kommunikacionnuyu_deyatelnost_subektov_hozyaystvovaniya.pdf
https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-19/vliyanie_sovremennyh_globalizacionnyh_vyzovov_na_kommunikacionnuyu_deyatelnost_subektov_hozyaystvovaniya.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46401
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46401
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1873
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-687d2598-4acc-4e93-9bb0-429e01c805ea
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494175
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494175
http://bazhum.pl/bib/journal/916/
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-59c59662-387e-4650-8ddc-6686727db69c?q=a904ef54-5033-4c8b-8abe-28c8d94f3caf$1&qt=IN_PAGE
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3.4.3. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

6. Божков Д. С. Особливості презентації благодійної діяльності через 

ціноутворення. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали всеукр. 

наук.-технічн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, присвяченої 80-

річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21–25 

квітня 2017 р. Суми, 2017. С.246-247. 

7. Божков Д.С.,  Мельник Ю. М. Підходи до класифікації маркетингових 

цінових стратегій. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: матеріали 

XI між нар. наук.-практ. конф. м. Суми, 28–30 вересня 2017 р. Суми, 2017. С. 

116-117. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/23486/1/%d0%97%d0%b1%d1

%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%82%d0%b5%d0%b7_%d0%9c

%d0%86%d0%86%d0%9c_2017.pdf 

Здобувачем систематизовано цінові стратегії за класифікаційними 

ознаками. 

8.  Божков Д.С. Взаємозв’язок між методами ціноутворення і видами 

маркетингу. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали всеукр. 

наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, присвяченої 

пам'яті професора Олега Балацького, м. Суми, 23–27 квітня 2018 р. Суми, 

2018. С. 261-262. URL:  

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2018/Ekonomichni_problemy_2018.pdf?fb

clid=IwAR0OYZrGj1GGNxFpUg2Fuajemgmy_-

GXm618YEvyZyl1vexjJXWrin15h9M 

9. Божков Д. С., Шипуліна Ю. С. Цінність як основа визначення 

конкурентних цін. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан 

і обриси майбутнього:  зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів 

вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р. Дніпро. С. 147-150.  

Здобувачем поглиблено сутність визначення цінності продукції. 

10.  Божков Д. С., Шипуліна Ю. С. Дослідження складових цінності товару 

для споживачів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, 

http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/23486/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%82%d0%b5%d0%b7_%d0%9c%d0%86%d0%86%d0%9c_2017.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/23486/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%82%d0%b5%d0%b7_%d0%9c%d0%86%d0%86%d0%9c_2017.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/23486/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%82%d0%b5%d0%b7_%d0%9c%d0%86%d0%86%d0%9c_2017.pdf
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2018/Ekonomichni_problemy_2018.pdf?fbclid=IwAR0OYZrGj1GGNxFpUg2Fuajemgmy_-GXm618YEvyZyl1vexjJXWrin15h9M
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2018/Ekonomichni_problemy_2018.pdf?fbclid=IwAR0OYZrGj1GGNxFpUg2Fuajemgmy_-GXm618YEvyZyl1vexjJXWrin15h9M
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2018/Ekonomichni_problemy_2018.pdf?fbclid=IwAR0OYZrGj1GGNxFpUg2Fuajemgmy_-GXm618YEvyZyl1vexjJXWrin15h9M
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аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством : матеріали 2-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 23 квітня 

2019 р. Полтава, 2019. Ч. 2. С. 346-348. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41851. 

Здобувачем сформульовано складові цінності продукції. 

11. Божков Д. С., Божкова В. В. Інструментарій маркетингового 

ціноутворення промислових підприємств у нових умовах господарювання. 

Marketing of innovations. Innovations in marketing : Materials of the International 

Scientific Internet Conference, December 2020. Bielsko-Biala, 2020. С. 111-112. 

URL:http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10012/1/Marketing_innovatio

ns_2020_WSEH__%20%281%29.pdf 

Здобувачем конкретизовано інструменти маркетингового 

ціноутворення промислових підприємств. 

12. Божков Д. С., Мельник Ю. М. Роль нематеріальних активів у 

інноваційній діяльності промислових підприємств.  Маркетинг інновацій і 

інновації у маркетингу: зб. тез доповідей X Міжнар. наук.-практ. конф. 29 

вересня – 1 жовтня 2016 р. Суми, 2016. С. 160. URL: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/47486/1/Melnyk_intangible_assets.pdf 

Здобувачем конкретизовано особливості використання 

нематеріальних активів як стимулу для отримання прибутку промислових 

підприємств 

13. Божков Д. С. Підходи до урахування ціннісних характеристик у 

виробництві продукції промислових підприємств. Економіка, інноватика та 

сучасні бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток : матеріали IIІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. С. 

11-13. 

3.4.4. Опубліковані праці які додатково відображають наукові 

результати дисертації: 

14. Bozhkov D. S., Bozhkova V. V., Chykalova A. S. Application of digital 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41851
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10012/1/Marketing_innovations_2020_WSEH__%20%281%29.pdf
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10012/1/Marketing_innovations_2020_WSEH__%20%281%29.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/47486/1/Melnyk_intangible_assets.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/47486/1/Melnyk_intangible_assets.pdf
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technologies in marketing activities of Ukrainian commodity producers. 

International Marketing and Management of Innovations. 2020. № 2. URL: 

http://immi.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/IMMI_2020_02.pdf. 

Здобувачем проведено порівняльний аналіз програмних продуктів SAP і 

BAS для удосконаленні маркетингової діяльності з ціноутворення 

15. Божков Д.С., Башук Т.О. Мерчандайзинг інноваційних будівельних 

товарів. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. міжнар. 

наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки 

та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. Суми, 2012. Т.5. С. 150-

151. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28749 

Здобувачем проаналізовано особливості просування продукції. 

Наведені публікації містять результати безпосередньої роботи 

здобувача на окремих етапах дослідження, повною мірою відображають 

основні положення та висновки роботи. Авторська участь здобувача в 

опублікованих наукових працях погоджена зі співавторами. 

3.4.5. Повнота опублікованих результатів дисертації 

Матеріали дисертації були надані для широкого ознайомлення 

фахівцям і спеціалістам, а результати та основні положення її повністю 

висвітлені у друкованих виданнях.  

Вважаємо, що опубліковані матеріали повністю відображають зміст 

дисертаційної роботи та відповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. 

3.5. Висновки за розглядом дисертації та наукових публікацій: 

Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 075 – Маркетинг, виконана на високому науковому 

рівні з використанням комплексу сучасних методів дослідження. Наукові 

положення підтверджуються експериментальними даними, що свідчить про 

достовірність одержаних результатів. 

http://immi.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/IMMI_2020_02.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28749
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Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 

виявлено, про що свідчить аналіз перевірки дисертації на плагіат (content-

watch). 

Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

4. АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЇ 

4.1. Апробація матеріалів дисертації на конференціях 

Результати досліджень доповідались і були схвалені на 9 наукових і 

науково-практичних конференціях, зокрема, таких міжнародних: Науково-

практична конференція, присвячена 20-річчю наукової діяльності факультету 

економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, Україна, 3-5 квітня 2012 р.); 

«Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» (м. Суми, Україна, 

29 вересня–1жовтня 2016 р.; 28–30 вересня 2017 р.); «Економіка, інноватика 

та сучасні бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток» (м. Суми, 

Україна, 25 червня 2020 р.), Marketing of innovations. Innovations in marketing 

(Bielsko-Biala, Poland, December, 2020); Всеукраїнських: «Економічні 

проблеми сталого розвитку» (м. Суми, Україна,21-25 квітня 2017 р. 23-27 

квітня 2018 р.); «Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і 

обриси майбутнього» (м. Дніпро, 23 квітня 2019 р.); «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій 

системі управління підприємством» (м. Полтава, 23 квітня 2019 р.). 

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародні 

економічні відносини» НТУ «ХПІ» 11.03.2021 р.  
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На фаховому семінарі для апробації дисертації здобувач викладав 

основні положення дисертації та відповів на запитання та зауваження. 

Фаховий семінар для апробації дисертації мав характер відкритої наукової 

дискусії, в якій прийняли участь рецензенти, науково-викладацький штат 

кафедри «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародні 

економічні відносини» НТУ «ХПІ» та представники кафедри «Економічної 

кібернетики та маркетингового менеджменту» НТУ «ХПІ». 

За результатами фахового семінару дисертація здобувача була схвалена 

до захисту (Витяг з протоколу № 3 від 11.03.2021 р. засідання кафедри 

«Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародні економічні 

відносини» НТУ «ХПІ»).  

 

5. ВИСНОВКИ 

5.1. Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 075 – Маркетинг, виконана на високому науковому 

рівні з використанням комплексу сучасних методів дослідження, 

обчислювальної техніки. Наукові положення підтверджуються 

експериментальними даними, що свідчить про достовірність одержаних 

результатів. 

5.2. Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 

виявлено, про що свідчить аналіз перевірки дисертації на плагіат (content-

watch). 

5.3. Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167 та положення Вимоги до оформлення 

дисертації затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017 № 40. 
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5.4. За результатами фахового семінару для апробації дисертації, згідно 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

6 березня 2019 р. № 167, дисертація здобувача схвалена до захисту. 

5.5. Рекомендуємо наступний склад ради:  

 

 
Голова ради: 

Прізвище ім’я по батькові Райко Діана Валеріївна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, 

2012 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри «Економічної кібернетики та 

маркетингового менеджменту», 2014 р. 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», професор кафедри «Економічної 

кібернетики та маркетингового менеджменту» 

Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові КобєлєваТетяна Олександрівна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, 

2020 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри «Організації виробництва та управління 

персоналом», 2017 р. 

Місце основної роботи, посада 

НТУ «ХПІ», доцент кафедри «Менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин» 

Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Долина Ірина Володимирівна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат економічних наук 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, 

2009 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри організації виробництва та управління 

персоналом, 2011 р. 

Місце основної роботи, посада 

НТУ «ХПІ», доцент кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин 

Перший опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Орлов Олівер Олексійович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук 

08.00.05 – Економіка, організація управління і 

планування народного господарства, в тому числі за 

галузями народного господарства, 1982 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор по кафедрі економіки і організації 

промислового виробництва, 1982 р. 

Місце основної роботи, посада 

Хмельницький національний університет 

(м. Хмельницький), професор кафедри «Маркетингу та 

торговельного підприємництва» 
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Другий опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Окландер Тетяна Олегівна 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, 

2015 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри економіки та підприємництва, 

2018 р. 

Місце основної роботи, посада 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

(м. Одеса), завідувач кафедри «Економіки та 

підприємництва» 
 

 


