
 



рівні, а й також на мікрорівні. Під дією зовнішніх сил відбуваються істотні 

зміни відносин між підприємством і державою, підприємством і 

конкурентами, підприємством та споживачами.  

Одним з найбільш дієвих способів мінімізації впливу негативних 

факторів на діяльність  промислових підприємств, подолання кризових явищ 

та вирішення перелічених  проблем є теоретичне обґрунтування та практичне 

впровадження рекомендацій щодо управління маркетинговими 

інструментами, що і обумовлює  актуальність теми дисертаційної роботи 

Красовської О.Ю. 

Актуальність проблем, що вирішуються у дисертаційній роботі, 

підвищується узгодженістю теми дослідження з напрямками наукової роботи 

Університету імені Альфреда Нобеля. Зокрема, варто відзначити участь 

дисертанта у таких темах: “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. 

 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих  у дисертаційній роботі, їх достовірність і 

новизна 

Дисертаційна робота Красовської О.Ю. є завершеним науковим 

дослідженням, виконаним на високому рівні. Основні положення, методичні 

підходи, висновки та рекомендації, які змістовно розкриті в дисертації є 

належним чином обґрунтованими та достовірними, що підтверджується 

застосуванням фундаментальних положень економічної теорії, управління та 

використанням статистичних даних і нормативно-правових документів. 

Автором критично переосмислені і використані результати досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених в сфері управління маркетинговою 

діяльністю. Дисертація вирізняється коректним застосуванням сучасних 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження.  

Проведений аналіз тексту дисертаційної роботи і автореферату дають 

підстави стверджувати, що здобувач в достатній мірі опанувала наукові 

методи дослідження, підняла актуальні для економічної та соціальної сфери 

проблеми та запропонувала власні підходи до їх вирішення, які можуть стати 

підґрунтям для подальших досліджень проблем регіонального управління. 

Положення і висновки роботи достатньою мірою аргументовані, логічні та 

відзначаються науковою новизною. 

 Результати дисертаційного дослідження Красовської О.Ю. пройшли 

апробацію на  промислових підприємствах, використовувалися у науковій 

діяльності Запорізького національного університету і Університету імені 



Альфреда Нобеля, були опубліковані у 45 наукових працях та отримали 

схвалення наукової спільноти, що також свідчить про їх теоретичну 

обґрунтованість та цінність для наукової, навчальної та практичної діяльності.  

 Таким чином, результати аналізу змісту та структури дисертаційного 

дослідження Красовської О.Ю.  дають підстави для висновку про повноту 

розкриття обраної теми дослідження та достатнє відображення результатів 

дослідження у авторефераті та наукових публікаціях.  

 

3. Структура дисертаційної  роботи  

Красовська О.Ю.  чітко визначила мету, завдання, предмет та об’єкт 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі – “Теоретичні основи формування та розвитку 

маркетингових інструментів промислового підприємства” – розглянуто та 

поглиблено понятійно-категорійний апарат маркетингового інструменту 

промислового підприємства (с.55); удосконалено складові наукового підходу 

до встановлення видів та ролі маркетингових інструментів у діяльності 

промислових підприємств (с. 59-67); обґрунтовано вибір видів 

маркетингових інструментів залежно від розміру підприємства та його 

організаційної структури (с. 81-86); розвинено науково-методичні підходи до 

оцінки маркетингових інструментів підприємства (с.108-113).  

У другому розділі – “Методологічні засади формування механізмів 

розвитку маркетингових інструментів промислового підприємства” – 

розкрито основні положення теорії управління маркетинговими 

інструментами (с. 130-154); обґрунтовано складові компоненти управління 

маркетинговими інструментами підприємства (с. 148-170); удосконалено 

основні положення процесу управління формуванням та розвитком 

маркетингу через ключові аспекти явища “GAP – розрив маркетингового 

інструменту” (с. 172-177). 

У третьому розділі – “Бренд як маркетинговий інструмент 

промислового підприємства” – розвинуто теоретичний базис бренда як 

маркетингового інструменту (с. 186-188); визначено та обґрунтовано етапи 

еволюції ключових концепцій бренд-менеджменту (с.194-204) ; удосконалено 

науково-теоретичні підходи до методики оцінки факторів впливу на бренд 

підприємства (с. 234-246).  

У четвертому розділі – “Управління споживчим сприйняттям 

маркетингових інструментів” – концептуалізовано теоретико-методологічні 

імперативи управління споживчим сприйняттям маркетингових інструментів 

промислового підприємства (с. 272-292); здійснено аналіз методів 

оцінювання рівня споживчого сприйняття маркетингових інструментів 

(с.293-302); обґрунтовано наукові підходи до здійснення моніторингу 

існуючого рівня задоволеності та лояльності споживачів щодо 

маркетингових інструментів промислового підприємства (с.299-304). 

У п’ятому розділі – “Методи та механізми управління маркетинговими 

інструментами на промислових підприємствах” –розроблено декомпозиційну 

модель процесу управління маркетинговими інструментами промислового 



підприємства (с. 328-361); наведено наукові підходи до ранжування 

маркетингових інструментів промислового підприємства (с. 352-360); 

удосконалено сутність та послідовність формування інформаційно-

аналітичного забезпечення процесу управління маркетинговими 

інструментами (с. 361-366); запропоновано інтерпретацію компонентів 

управління маркетинговими інструментами промислового підприємства 

(с.365-372). 

Загалом розділи дисертації присвячені практичним питанням управління 

маркетинговими інструментами промислового підприємства. Відчутні глибокі 

знання автора з даних проблем і досвід ізобраної тематики дослідження. 

 

 

4. Наукова новизна отриманих результатів дослідження 

 Теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційного 

дослідження сформульовані автором особисто та обґрунтовані на високому 

науковому рівні.  

Аналізуючи отримані дисертантом результати дисертаційної роботи, 

можна дійти висновку, що вони характеризуються науковою новизною:   

вперше: 

 наведено авторську  концепцію управління споживчим 

сприйняттям маркетингових інструментів промислового підприємства, в 

складі якої систематизовані та обґрунтовані гіпотези, дефініції, підходи до 

оцінки та управління системою взаємодії “підприємство – клієнт” (п.4.1; п. 

4.2);  

 розроблено декомпозиційну модель процесу управління 

маркетинговими інструментами промислового підприємства, яка ґрунтується 

на мультиатрибутивній теорії корисності на основі конджойнт-аналізу 

атрибутів підприємства, які порівнянні з двома групами аспектів: 

раціональною  та емоціональною оцінками маркетингових  інструментів 

(п.5.2);  

 обґрунтовано сутність компонентів управління маркетинговими 

інструментами промислового підприємства  та наведено дворівневий  

механізм   управління інструментами в процесі маркетингової діяльності 

(п.5.3); 

удосконалено: 

 поняття “маркетингові інструменти” під яким запропоновано 

визначати  сукупність наявних у промислового підприємства нематеріальних 

ресурсів, ринкових можливостей та продуктів інтелектуальної діяльності 

персоналу цього 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  (п. 1.1) та за результатами контент-



аналізу систематизовано та узагальнено сучасні групи інструментів 

маркетингу промислових підприємств (п. 1.2); 

– складові наукового підходу до встановлення місця, видів та ролі 

маркетингових інструментів у діяльності промислових підприємств якими, на 

відміну від існуючих, є: результати оцінки еволюційних періодів розвитку 

маркетингових інструментів, тенденції, закономірності цього процесу, 

методи класифікації маркетингових інструментів підприємства, 

виокремлення сучасних груп інструментів маркетингу підприємств (п. 1.3; 

п.2.1); 

– типологізацію. маркетингових інструментів залежно від 

організаційної структури підприємства, що виступає основою  для розвитку 

методології формування маркетингової політики підприємства (п. 1.2); 

– науковий підхід оцінки маркетингових інструментів 

підприємства за рахунок авторського визначення ринкової вартості 

маркетингових інструментів, яку запропоновано визначати як найбільш 

імовірну ціну, за якою інтелектуальний об’єкт оцінки може бути відчужений 

на відкритому ринку в умовах конкуренції, та методики визначення переліку 

факторів та оцінку рівня їх впливу на маркетингові інструменти 

підприємства (п.2.2); 

 модель процесу управління формуванням та розвитком 

маркетингових інструментів за допомогою методу управління “GAP – розрив 

маркетингового інструменту” (п. 2.3); 

– методику ранжування маркетингових інструментів  

промислового підприємства, які, на відміну від існуючих, полягають у 

кластеризації даних комплексних оцінок корисності профілів маркетингових 

інструментів (п.5.2);  

– науковий підхід до інформаційно-аналітичного забезпечення 

процесу управління маркетинговими інструментами підприємства, за 

рахунок визначення ролі, місця, компонентів та елементів інформаційно-

аналітичного супроводу процесу управління маркетинговими інструментами 

підприємства в системі розвитку промислового підприємства (п.5.3); 

дістали подальшого розвитку: 

 дефініція поняття “бренд”  під якою запропоновано визначати 

систему атрибутів та інструментальних цінностей для досягнення 

конкурентної переваги виробника і задоволення функціональних, соціальних, 

економічних, психологічних та інших потреб споживача (п. 4.1); 

 методика оцінки факторів впливу на бренд підприємства, які 

оцінено за значущістю, за рахунок застосування експертного методу 

ранжування трьох груп суб’єктивних складових: комерційної, фінансово-

майнової та управлінської(п. 3.3); 

 компоненти управління маркетинговими інструментами 

підприємства, які, на відміну від інших, базуються на визначенні ключових 

особливостей маркетингових інструментів, порівняльному аналізі видів 

маркетингових інструментів, обґрунтуванні основних принципів управління 

маркетинговими інструментами (п.2.2; п. 2.3); 



 процес здійснення моніторингу існуючого рівня задоволеності та 

лояльності споживачів щодо маркетингових інструментів промислового 

підприємства, складовими якого є встановлення очікувань споживачів; збір 

інформації щодо задоволеності клієнтів; аналіз зібраних даних; оцінювання 

задоволеності споживачів (п.4.3).  

Таким чином, є вагомі підстави вважати, що дисертаційна робота 

Красовської Олени Юріївни виконана на досить високому теоретико-

методологічному рівні і містить положення висновки та рекомендації, що 

характеризуються науковою новизною і мають практичне значення для 

ефективного управління маркетинговою діяльністю промислових підприємств.  

 

5. Практичне значення результатів дисертаційного дослідження  

Практична цінність результатів дисертаційної роботи Красовської О.Ю.  

обумовлена тим, що використання теоретичних положень, висновків та 

практичних рекомендацій, що викладені у дисертації, дають можливість 

вирішити важливе практичне завдання розвитку системи управління 

маркетинговими інструментами промислового підприємства.  

Важливість результатів дисертаційного дослідження для підприємств 

міського електричного транспорту підтверджується їх апробацією на таких 

підприємствах: ПрАТ “Бердянські Жниварки”;  ТОВ “ГідросилаТетіс”; 

ТОВ “Дніпро Прес Сталь”; GmbHTechcom, а також в діяльності 

Дніпропетровської обласної ради; Дніпровської міської організації 

роботодавців.  

 

6. Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих 

працях 

Результати дисертаційного дослідження Красовської О.Ю. були 

оприлюднені на науково-практичних конференціях різного рівня і отримали 

схвалення науковців та спеціалістів-практиків. Теоретичні положення, висновки 

і рекомендації дисертаційної роботи, що відзначаються науковою новизною, 

викладені у  45 наукових працях серед яких 1 одноосібна монографія, 2 

колективні монографії, 25 статей у фахових виданнях, 17 праць апробаційного 

характеру. 

Автореферат дисертаційної роботи Красовська О.Ю. у повній мірі 

відображає зміст, структуру, основні положення, висновки і рекомендації, що 

наведені у дисертаційному дослідженні та виносяться на захист.  

Ознайомлення з науковими працями здобувача дає підстави для висновку 

про достатній рівень відображення результатів дисертаційного дослідження у 

фахових та інших виданнях і авторефераті. Кількість і обсяг друкованих праць 

надають Красовській О.Ю. право публічного захисту дисертаційної роботи.  

 

7. Ступінь використання матеріалів і висновків кандидатської 

дисертації 

 

Перелік результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового 



ступеня доктора економічних наук не містить результатів дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

 

8. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертація написана державною мовою та оформлена згідно з діючими 

вимогами України до докторських дисертацій, має логічну структуру та 

характеризується науковим стилем викладення матеріалу. Дисертаційна робота 

являє собою завершене комплексне дослідження і відзначається високим рівнем 

теоретичної обґрунтованості, практичної цінності та наукової новизни 

отриманих автором результатів.  

Автореферат дисертації за структурою, змістом та оформленням 

відповідає чинним вимогам МОН України  та у повній мірі відображає 

результати дисертаційного дослідження. 

 

9. Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Констатуючи високий науково-методологічний рівень виконання 

дисертаційної роботи, варто виділити і деякі дискусійні положення та 

зауваження:  

1. У дисертаційному дослідженні міститься теза про вплив роботи 

відділу маркетингу на ефективність маркетингової стратегії підприємства (с. 

76-79). Автору доцільно було би виокремити організаційні фактори в окрему 

групу і навести їх обґрунтування.  

2. Автор у  пункті 2.1 наводить відміни та спільні характеристики 

маркетингових активів і маркетингових інструментів і робить висновок, що 

маркетингові активи варто сприймати як принципово новий етап розвитку 

маркетингових прийомів і технологій, що зосереджений, у першу чергу, на 

формуванні довготривалих взаємовигідних відносин із споживачами, 

партнерами, постачальниками та посередниками.  На наш погляд, доцільно 

було б навести механізм трансформації маркетингових інструментів в 

маркетингові активи. 

3. У дисертаційній роботі (п.3.3) визначено оцінку факторів впливу 

на бренд підприємства  за допомогою експертного методу. Незрозуміло чим 

обумовлено вибір саме цього методу для виміру рівня впливу зовнішнього і 

внутрішнього середовищ на бренд підприємства як різновиду 

маркетингового інструменту.  

4. Автором побудовано модель процесу оцінювання рівня іміджу 

підприємства (с. 264, рис. 4.3). Відзначаючи змістовність запропонованої 

моделі слід зауважити, що автором не досліджено її відмінність від існуючих, 

широко представлених в науковій літературі, що доречно було б уточнити. 

5. В дисертаційній роботі автор використовує кластерний аналіз для 

проведення ранжування маркетингових інструментів (с. 359-364), що 

дозволило враховувати якісні і кількісні показники  оцінки ефективності 

маркетингових інструментів, але не зазначено який саме метод класифікації 

був застосований та його обґрунтування. 

6. У дисертаційній роботі  на стор. 375 (рис. 5.5) наведено концептуальну  



 


