
ВІДГУК 

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

 

д.е.н., професора Дація Олександра Івановича  

на дисертаційну роботу Красовської Олени Юріївни  

„Управління маркетинговими інструментами промислового підприємства”, 

яку подано до спеціалізованої вченої ради Д 17.051.08 у  

Запорізькому національному університеті на здобуття  

наукового ступеня доктора економічних наук  

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  

(за видами економічної діяльності) 

 

 

Актуальність теми дослідження та її зв’язок з 

науковою тематикою 

В Україні, переорієнтація виробництва на споживача, викликала 

необхідність детального вивчення його потреб, смаків і їх коригування з 

метою просування продуктів на ринку. Відповідаючи на ці потреби, на 

українських підприємствах стала формуватися товарна політика як особливий 

напрямок їх діяльності. 

Безперечним фактором розвитку дієвої товарної політики повинна бути 

орієнтація на специфіку споживача, яка сформована соціально-культурним та 

економічним середовищем його життєдіяльності. В умовах наростання 

грошової та економічної криз в Україні перед підприємствами стоїть питання 

виживання. У цих умовах зміна товарної політики, її насичення новинками, 

різні форми партнерства мають головне значення. Від того, як підприємство 

сформує основи товарної політики та стратегії, залежить направленість інших 

складових комплексу маркетингу та стратегічних рішень, і, як результат, 

успішність підприємства на ринку.  

Вивчення питань зростання ефективності маркетингових інструментів є 

особливо актуальним для здавна функціонуючих підприємств промисловості. 

Наявність у них значних виробничих потужностей, унікального устаткування 

та фахівців поєднано із несистематичним вивченням ринку і жорсткістю 

конкуренції дозволяє говорити про неповне використання такими 

підприємствами свого потенціалу, що виражається у скороченні обсягів 

продажу, масштабів діяльності тощо. У результаті підприємство не контролює 

свою нішу на ринку й постійно погіршує свої ринкові позиції, тим самим 

зменшуючи основне джерело фінансування розвитку виробництва - прибуток. 

Така ситуація в першу чергу обумовлюється відсутністю певного розуміння 

важливості ефективності маркетингового інструментів  як однієї зі складових 

загального потенціалу підприємства, що спонукає до подальшого дослідження 

зазначеної проблематики. 

Це актуалізує питання стосовно обґрунтування та розробки теоретико-

методологічних положень, методичних підходів та науково-практичних 

рекомендацій щодо  підприємств.  



Отже, тема дисертації Красовської Олени Юріївни  „Управління 

маркетинговими інструментами промислового підприємства” є актуальною та 

має важливе значення для економіки України. 

Проведені в дисертаційній роботі дослідження виконані в рамках 

науково-дослідних робіт Університету імені Альфреда Нобеля за темами: 

“Маркетингове управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-, 

макрорівні в сучасних умовах глобалізації” (державний реєстраційний номер 

0114U005603), де автором розроблено декомпозиційну модель процесу 

управління маркетинговими інструментами; “Структурні трансформації 

економіки України: макро-; мезо- і мікрорівні” (державний реєстраційний 

номер 0115U005679), де особисто автором запропоновано концепцію оцінки 

факторів впливу на бренд підприємства як різновиду маркетингового 

інструменту. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна 

 

Наукові положення, основні результати і висновки, які містяться в 

дисертації, мають високий ступінь обґрунтованості та вірогідності. Вони 

базуються на застосуванні методів історичного, діалектичного, 

методологічного, системно-структурного, причинно-наслідкового аналізу, 

декомпозиції, термінологічного та категоріального аналізу, графічного 

відображення і схематичного уявлення аналізованих закономірностей, 

логічного узагальнення, оптимізаційного та імітаційного моделювання, 

організаційного та процесного моделювання. При цьому теоретичною та 

методологічною основою дослідження є роботи провідних вітчизняних і 

зарубіжних учених з управління промисловими підприємствами. 

Вірогідність отриманих результатів ґрунтується на теоретичній розробці 

здобувачем досліджуваної проблеми, критичному узагальненні наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних вчених та спеціальної наукової літератури з 

питань управління маркетинговою діяльністю промислових підприємств. 

Правомірність основних висновків і результатів доведено у вигляді 

теоретико-методологічних засад, концепцій, методів та моделей, 

підтверджено проведеним впровадженням дослідження та розрахунками. 

Автором винесено на захист вагомі теоретичні і практичні розробки 

щодо розбудови науково-методологічного забезпечення процесу управління 

маркетинговими інструментами машинобудівних підприємств. 

Отримані автором результати є обґрунтованими, базуються на 

поглибленому вивченні та узагальненні значного обсягу наукових джерел та 

коректному застосуванні сучасних методів дослідження. Розгляд отриманих 

результатів дослідження дає можливість докладно охарактеризувати кожен з 

них. 

У роботі поглиблено понятійно-категорійний апарат маркетингового 

інструменту промислового підприємства за рахунок наведення авторської 



дефініції вказаного поняття, під яким запропоновано розуміти   сукупність 

наявних нематеріальних ресурсів, ринкових можливостей та продуктів 

інтелектуальної діяльності персоналу промислового підприємства, що 

становлять додану вартість товарів, які виробляються цим промисловим 

підприємством та здатні забезпечити вищий, порівняно з конкурентами на 

ринку, рівень довготривалих, довірчих, взаємовигідних відносин та зв’язків зі 

споживачами завдяки формуванню унікальних конкурентних переваг певного 

промислового підприємства (підрозділ 1.1). 

Визначивши сутність, основні види та роль маркетингових інструментів 

промислового підприємства автор наводить складові наукового підходу до 

встановлення видів та ролі маркетингових інструментів у діяльності 

промислових підприємств і робить висновок, що маркетингові інструменти 

потрібно сприймати як принципово новий етап розвитку маркетингу, що 

полягає в пріоритетності формування довготривалих взаємовигідних відносин 

зі споживачами, партнерами, постачальниками та посередниками, а в умовах 

турбулентного маркетингового середовища формування та використання 

маркетингових активів є однією з ключових умов успіху фірми (с.59-70). 

Зроблено висновок, що маркетингова стратегія та діяльність 

підприємства залежить від його організаційної структури та розміру. 

Відповідно будь-яким підприємством визначаються маркетингові інструменти 

згідно з розробленим маркетинговим планом. Для аналізу взаємозв’язку 

маркетингових інструментів та організаційної структури  у роботі 

обґрунтовано вибір видів маркетингових інструментів залежно від розміру 

підприємства та його організаційної структури (с. 73-77). 

У роботі удосконалено основні положення процесу управління 

формуванням та розвитком маркетингу через ключові аспекти явища “GAP – 

розрив маркетингового інструменту” (с. 172-177). Відповідно до 

запропонованого підходу до проведення оцінки “GAP-розриву 

маркетингового інструменту” створюються підстави для створення 

прикладних інструментів виміру ефективності маркетингових інструментів, 

які враховують капітал маркетингового інструменту та вплив споживачів на 

вибір найбільш ефективних форм  просування товарів підприємств на ринку. 

У роботі дістало подальшого розвитку авторське визначення терміну 

“бренд ”(с. 187), що розглядається як система атрибутів та інструментальних 

цінностей для досягнення конкурентної переваги виробника і задоволення 

функціональних, соціальних, економічних, психологічних та інших потреб 

споживача.  

Автором удосконалено науково-теоретичні підходи до методики оцінки 

факторів впливу на бренд підприємства (с. 234-246). Запропонований  

підхід передбачає застосування експертних методів, що є природним для 

оцінювання суб’єктивної складової бренда як різновиду маркетингового 

інструменту.  

Запропоновано нове уявлення до концепції управління споживчим 

сприйняттям маркетингових інструментів промислового    підприємства,   яке 



 ґрунтується на дефініції поняття “взаємодія з клієнтом” (с. 273); 

обґрунтуванні рівнів управління у процесі побудови системи взаємодії 

“підприємство – клієнт”, а саме: комплексу управління залученням клієнтів; 

комплексу управління обслуговуванням клієнтів; комплексу управління 

утриманням клієнтів (с.274-277); аналізі існуючих методів оцінки рівня 

споживчого сприйняття маркетингових інструментів промислового 

підприємства (підрозділ 4.2). 

У роботі наведено підхід до здійснення моніторингу існуючого рівня 

задоволеності та лояльності споживачів щодо маркетингових інструментів 

промислового підприємства (с.299-304). Використання на практиці 

запропонованого автором алгоритму процесу моніторингу задоволеності 

споживачів дає змогу підприємству підвищити ефективність і 

результативність збору, обробки та оцінювання інформації щодо лояльності 

клієнтів. Отримана в процесі моніторингу інформація надає уявлення про 

причини невідповідностей між очікуваннями споживачів і ступенем їх 

задоволеності продукцією підприємства. 

Автором розроблено декомпозиційну модель процесу управління  

маркетинговими інструментами промислового підприємства (підрозділ 5.2). 

Запропонована модель дає змогу здійснювати системний та цілеспрямований 

пошук шляхів поєднання всіх основних компонентів економічного 

забезпечення управління маркетинговими інструментами підприємства для 

концентрації зусиль і управлінських впливів на чинники, що визначають 

маркетинговий потенціал підприємства, який дає змогу забезпечити 

задоволення потреб споживачів.  

Запропоновано нове уявлення сутності основних складових компонентів 

управління маркетинговими інструментами промислового підприємства у 

вигляді сукупності оперативного та стратегічного контурів управління 

маркетинговими інструментами (с. 365-372). 

 

Теоретичне і практичне значення наукових результатів 

Теоретичне значення отриманих результатів дисертації полягає в тому, 

що вони в сукупності спрямовані на вирішення важливої наукової проблеми 

стосовно розробки  концепції управління маркетинговими інструментами 

промислового підприємства. Отримані автором результати дослідження 

достатньо обґрунтовані та достовірні, що підтверджується узагальненням 

достатньої кількості фундаментальних робіт зарубіжних і вітчизняних вчених, 

використанням значного обсягу статистичних даних, коректним 

застосуванням економіко-математичних методів та моделей, широкою 

апробацією на наукових конференціях і впровадженням в практичну 

діяльність.  

Теоретичне значення отриманих в дисертації наукових результатів 

полягає у обґрунтуванні теоретико-методологічних засад, розробці 

методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо управління 

маркетинговими інструментами промислового підприємства. 

Запропоновані в дисертації наукові результати, концептуальні 



положення, науково-методичні підходи та механізми доведені до рівня 

конкретних пропозицій і методичних розробок щодо системи динамічного 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства. Їх ефективність 

підтверджено позитивними відгуками за результатами впровадження у 

діяльність:  Дніпропетровської обласної ради; Дніпровської міської організації 

роботодавців; ПрАТ “Бердянські Жниварки”;  ТОВ “Гідросила Тетіс”; 

ТОВ “Дніпро Прес Сталь”; GmbH Techcom.  

Представлені у роботі результати наукових досліджень також 

впроваджено у навчальний процес Запорізького національного університету і 

Університету імені Альфреда Нобеля. 

 

Повнота викладення наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях 

За темою дисертації автор має в 45 наукових працях, з них: 3 монографії, 

з них 1 одноосібна, 21 стаття у наукових фахових виданнях України, 4 статті у 

наукових періодичних виданнях інших держав, 17 тез доповідей за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 

35,74 друк. арк. (особисто автору належить 35,01 друк. арк.). Публікації 

досить вичерпно відображають основні результати дослідження. Положення 

дисертації пройшли апробацію на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. 

 

Відповідність автореферату змісту дисертації 

Автореферат достатньо повно відображає зміст дисертації та її 

висновки. У авторефераті розкрито основні результати, отримані в процесі 

дослідження, ступінь новизни розробок, висновки та рекомендації роботи. 

 

Використання результатів кандидатської дисертації 

Перелік результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук не містить результатів кандидатської 

дисертації. 

 

Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Викладання матеріалу у дисертації ведеться послідовно та науково 

обґрунтовано. За своєю структурою, обсягом та оформленням дисертація 

відповідає вимогам, що встановлені до докторських дисертацій. Робота 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Дисертація складається зі 

вступу, п`яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 322 

найменувань, 12 додатків. Основний обсяг роботи становить 360 сторінок. 

 

 

 



Дискусійній положення та зауваження  

до тексту дисертаційної роботи 

Позитивно оцінюючи рівень розробки наукових і методичних положень, 

обґрунтованість наукових висновків та пропозицій, необхідно відмітити 

дискусійний характер деяких аспектів роботи Красовська О.Ю.: 

1. У теоретичному аналізі суцільно вірно акцентовано увагу на тому, 

що до поділу зовнішніх маркетингових інструментів  на три підтипи – 

маркетингові інструменти, пов’язані з клієнтами, маркетингові інструменти, 

сформовані ланцюгом постачання, та маркетингові інструменти, залежні від 

партнерських відносин з іншими компаніями (с. 81-91). Потребує пояснення 

чому автор далі при побудові декомпозиційної моделі процесу управління  

маркетинговими інструментами промислового підприємства не поділяє 

маркетингові інструменти на зовнішні та внутрішні 

2.  Потребує додаткового обґрунтування  авторській підхід до оцінки 

вартості маркетингових  інструментів  (с. 113-115) в частини виключення з 

загального переліку порівняльного підходу і акцентуванні особливої  уваги на 

комбінованому підході.  

3. Підхід до оцінки факторів впливу на бренд підприємства базується на 

наборі критеріїв і є дуже формалістичним – не враховано усі переваги, які 

неможливо виміряти показниками, зокрема, обмін інформацією, можливості 

спільного використання бренду, тощо (с. 236-246). 

4. На с. 355-357 автор здійснює рейтингування досліджуваних 

машинобудівних підприємств на підставі якого побудовано таблицю 

узагальнених характеристик кластерів, отриманих на основі комплексних 

оцінок корисності профілів маркетингових інструментів підприємств (табл. 

5.14). Вважається за необхідне навести більш детальний опис очікуваного 

результату від впровадження зазначеної  методики.  

5. Автором не обґрунтовано, чому, в основу алгоритму  реалізації 

маркетингових інструментів підприємства покладено блок оцінки 

контрольованих параметрів маркетингових інструментів і не наведено яким 

чином визначаються вибір і вимір зазначених  параметрів (с. 368-372).  

6. У науковій роботі доцільно було б ширше розкрити можливості 

використання зарубіжного досвіду у вітчизняних  умовах. 

Висловлені зауваження та дискусійні питання суттєво не знижують 

теоретичної і практичної цінності дисертації на тему “Управління 

маркетинговими інструментами промислового підприємства”, а її автор, 

Красовська О.Ю., у повному обсязі володіє сутністю наукової проблеми, що 

досліджується та засобами її вирішення. 

 

Загальні висновки й оцінка дисертаційної роботи 

Дисертація Красовської О.Ю. є завершеною працею, в якій отримані 

нові науково обґрунтовані теоретичні й практичні результати, що дозволяють 

зробити висновок про загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

Виконане дослідження має достатньо високий теоретичний, методологічний, 

методичний  та  практичний   рівень,   послідовне   та   логічне   представлення  



 


