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1. Актуальність теми дослідження та її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами. 

В умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів, посилення 

конкуренції на міжнародному рівні, скорочення життєвих циклів товарів і 

послуг, розвитку і швидкій передачі нових технологій однією з основних 

умов формування конкурентної стратегічної перспективи підприємства стає 

маркетинговий підхід до ведення ринкової діяльності.  Маркетинг є основою 

ринкового управління впроваджений у діяльність значної частки підприємств 

України. Управління маркетинговою діяльність  передбачає систематичний 

аналіз інтересів споживачів, розробку і виробництво товару (надання 

послуги), що дозволить підприємству обслуговувати обрані сегменти більш 

ефективно, ніж конкуренти. З досягненням цих цілей підприємство 

забезпечує стійку конкурентну перевагу, у тому числі і на міжнародному 

рівні.  

Актуальність дослідження проблеми пошуку ефективних 

маркетингових інструментів спричинюється ускладненням збуту 

машинобудівної  продукції на ринку що впливає на ємність ринку. 

Відбувається підпорядкування виробничо-господарської діяльності 

підприємств запитам ринку, де потреби споживачів виступають в якості 

управлінських рішень щодо обсягів, якості та ціни товарів. Маркетингова 

орієнтація розвитку підприємства гарантує йому продаж продукції та 

отримання доходу і прибутку. Зміна економічних формацій спричинює зміну 

відносин між різними суб'єктами ринку. І це явище має місце не тільки на 

макроекономічному рівні, а й також на мікрорівні. Усе це підтверджує 

значущість маркетингової діяльності та дозволяє сформувати низку завдань 

для господарюючих суб’єктів щодо управління маркетинговими 

інструментами.  

Таким чином, об’єктивна необхідність наукової розробки, окресленої 

проблеми з врахуванням специфіки управління маркетинговими 

інструментами промислового підприємства, свідчить про своєчасність та 

актуальність обраної Красовської О. Ю.  теми дисертаційної роботи, 

важливість мети дослідження з наукової та науково-практичної точок зору. 



2.  Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, 

планами, темами та напрямами науко-дослідних робіт 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних 

робіт Університету імені Альфреда Нобеля за період 2017-2020 рр. при 

виконанні держбюджетних тем: “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. 

 

3. Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій, 

їх достовірність та новизна.  

Обґрунтованість наукових положень, висновків і практичних 

пропозицій дисертації обумовлена використанням законодавства і 

нормативних актів з питань управління маркетинговою діяльністю 

підприємств, застосуванням загальнонаукових та емпіричних методів 

економічної науки. У процесі дослідження автор послуговувалась такими 

методами, як статистичний, розрахунковий, порівняльний, регресійно-

кореляційний аналіз, абстрактно-логічний підхід, порівняння, економіко-

математичне моделювання тощо.  

Достовірність роботи підтверджується аналізом значної кількості 

наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів з питань управління 

маркетинговою діяльністю підприємств в умовах змін; апробацією її окремих 

положень на 17 міжнародних наукових конференціях; використанням 

значного обсягу фактичного матеріалу найбільших промислових підприємств 

України та успішним впровадженням ними вироблених дисертантом 

пропозицій, що підтверджено відповідними довідками. 

Положення кандидатської дисертації Красовської Олени Юріївни 

“Розвиток світового ринку вищої освіти”, захищеної за спеціальністю 

08.06.02. – світове господарство  і міжнародні  економічні відносини, не 

знайшли застосування в дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук. 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок про всебічну 

обґрунтованість та достовірність представлених у дисертаційній роботі 

наукових положень, висновків і рекомендацій, про високий науковий рівень 

дисертантки. 

 

4. Новизна наукових результатів дисертаційної роботи. 

На захист автором представлено результати, які наведено на с. 38-43 

дисертаційної роботи та с. 4-6 автореферату. Внаслідок здійсненого 

дослідження отримані результати та висновки збагачують сучасну 

економічну науку в напрямі розробки механізмів і методів управління 



маркетинговими інструментами промислового підприємства. Новаторство і 

прогресивність наукового підходу розкриваються через наступні положення: 

До вперше отриманих результатів дослідження слід віднести такі: 

 розроблено декомпозиційну модель процесу управління 

маркетинговими інструментами промислового підприємства, яка ґрунтується 

на мультиатрибутивній теорії корисності на основі конджойнт-аналізу 

атрибутів  підприємства (с. 328-361);  

 розроблено концепцію  управління маркетинговими 

інструментами промислового підприємства у вигляді сукупності блоків-

контурів управління, що дозволяє розробляти та реалізовувати інтегровані 

тактичні та стратегічні маркетингові програми на підприємствах (с. 365-372); 

 наведено і обґрунтовано концепцію управління споживчим 

сприйняттям маркетингових інструментів промислового підприємства,  

запровадження якої створює передумови до формування складової 

теоретично-методологічної бази управління маркетинговими інструментами 

(с. 272-292). 

Серед отриманих наукових результатів, спрямованих на 

удосконалення існуючих, доцільно виділити такі: 

– розвинено категоріальний апарат теорії маркетингу, зокрема 

запропоновано визначення поняття “маркетингові інструменти” та 

узагальнено сучасні групи інструментів маркетингу промислових 

підприємств (с. 55); 

– уточнено та розвинено складові наукового підходу до 

встановлення місця, видів та ролі маркетингових інструментів у діяльності 

промислових підприємств (с. 59-67); 

– удосконалено різноманітність маркетингових інструментів 

залежно від організаційної структури підприємства (с. 73-77); 

– удосконалено науково-методичні підходи до оцінки 

маркетингових інструментів підприємства за рахунок авторської  дефініції 

ринкової вартості маркетингових інструментів, та обґрунтування методики 

оцінки факторів впливу на маркетингові інструменти підприємства (с.108-

113); 

 удосконалено структурно-логічну модель процесу управління 

формуванням та розвитком маркетингових інструментів за допомогою 

методу управління “GAP – розрив маркетингового інструменту” (с. 172-177); 

– розвинено науково-методичні підходи до ранжування 

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

– удосконалено науковий підхід до інформаційно-аналітичного 

забезпечення процесу управління маркетинговими інструментами 

підприємства, що ґрунтується (с. 361-366). 

Набули подальшого розвитку такі наукові положення: 

  уточнено поняття “бренд”, чому передували глибокі семантичні 

дослідження (с. 187);  



 обґрунтовані підходи до методики оцінки факторів впливу на 

бренд підприємства (с. 234-246); 

 розвинено складові компоненти управління маркетинговими 

інструментами підприємства, які базуються на визначенні ключових 

особливостей маркетингових інструментів, порівняльному аналізі видів 

маркетингових інструментів, обґрунтуванні основних принципів управління 

маркетинговими інструментами (с.148-164); 

 обґрунтовані підходи до здійснення моніторингу існуючого рівня 

задоволеності та лояльності споживачів щодо маркетингових інструментів 

промислового підприємства (с.299-304). 

 

5. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання. 

Результати дослідження Красовської О.Ю. та їх наукова новизна 

мають важливе значення для науки та практичної діяльності. Новим словом у 

вітчизняній теорії маркетингу можна вважати мультиатрибутивну теорію 

корисності на основі конджойнт-аналізу атрибутів, доцільності використання 

інструментів маркетингової діяльності підприємства, що порівнянні з двома 

групами аспектів – раціональною та емоціональною оцінками маркетингових 

інструментів; методичні підходи щодо формування перспективних стратегій, 

оптимізації параметрів, гармонізації відносин зі споживачами промислової 

продукції та практичні рекомендації щодо побудови системи управління 

маркетинговими інструментами.  Вивчення вказаних проблем дозволило 

автору розробити концептуальний підхід до управління маркетинговими 

інструментами  промислового підприємства. 

Представлені у роботі висновки і рекомендації мають безпосереднє 

практичне значення.  для забезпечення злагодженої системи контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства  під час адаптації до 

динамічних впливів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Найбільш 

обґрунтованими у цьому відношенні слід вважати запропоновану автором 

модель управління споживчим сприйняттям маркетингових інструментів 

промислового підприємства та алгоритм проведення моніторингу рівня 

задоволеності та лояльності споживачів щодо маркетингових інструментів 

підприємства та  розроблені методичні підходи щодо оцінки факторів впливу 

мікро- та макросередовища на вартість маркетингових інструментів 

промислового підприємства; аналізу маркетингових інструментів 

підприємства за рахунок комбінованого підходу оцінки вартості 

маркетингових інструментів.  

Окремі теоретичні висновки і пропозиції роботи доведені до рівня 

прикладних рекомендацій і використовуються у практичній діяльності 

фахівцями Дніпропетровської обласної ради, Дніпровською міською 

організацією роботодавців,  ПрАТ “Бердянські Жниварки”;  ТОВ “Гідросила 

Тетіс”; ТОВ “Дніпро Прес Сталь”; GmbH Techcom що підтверджено 

відповідними довідками про впровадження. Теоретичні здобутки і практичні 

рекомендації автора використовуються у навчальному процесі Запорізького 



національного університету при викладанні дисциплін “Економіка 

підприємства”, “Маркетинг фінансових послуг”, “Стратегічне управління”  

(довідка № 01.01.-13/62 від 26.05.2020 р.) та Університету імені Альфреда 

Нобеля при викладанні дисциплін “Маркетинг”, “Управління маркетинговою 

діяльністю”, “Управління конкурентоспроможністю”, “Брендинг”, 

“Промисловий маркетинг” (довідка № 193/2 від 27.02.2020 р.).  

 

6. Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

виданнях.  

Наукові висновки дисертанта викладені у 45 публікаціях (з них 25 

наукові статті та 17 матеріалів у вигляді тез міжнародних і всеукраїнських 

конференцій, 3 монографії) загальним обсягом 35,74 друк. арк. (особисто 

автору належить 35,01 друк. арк.).  

Опубліковані праці та автореферат дисертаційної роботи відповідають 

змісту дисертації й характеризують наукові доробки автора відповідно до 

вимог МОН України.  

В авторефераті в повній мірі розкрито основні наукові результати, які 

отримано в процесі дослідження, ступінь новизни розробок, висновки та 

рекомендації роботи. Автореферат ґрунтовно розкриває зміст дисертації, в 

ньому відсутні надмірні подробиці та інформація, якої немає в дисертації. 

 

7. Структура і зміст дисертації, її завершеність та відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення. 

Дисертаційна робота оформлена відповідно до вимог МОН України 

щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, грамотно, без 

помилок.  

Відповідно до мети, завдань і логіки дослідження побудована 

структура дисертації, що складається з вступу, п’яти розділів, висновків. 

Структуру представленої дисертаційної роботи слід вважати послідовною і 

логічною. Судячи із основного змісту дисертації та автореферату, 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Красовської О.Ю. є результатом її самостійної наукової роботи з проблеми, 

яка має загальноекономічне та загальнодержавне значення. 

У вступі дисертації визначено її актуальність, висвітлено перелік 

науковців, авторський доробок яких передував дослідженню дисертантки, 

поставлено мету та завдання, сформульовано наукову новизну і практичну 

спрямованість роботи, наведено позицію щодо особистого внеску здобувача 

та результати апробації роботи. 

У першому розділі“Теоретичні основи формування та розвитку 

маркетингових інструментів промислового підприємства” (с. 41-118) 

досліджено термінологічний апарат маркетингового інструменту 

промислового підприємства з наведенням авторських дефініцій; 

удосконалено види маркетингових інструментів залежно від розміру 

підприємства та його організаційної структури; розвинено науково-

методичні підходи до оцінки маркетингових інструментів підприємства.  



У другому розділі “Методологічні засади формування механізмів 

розвитку маркетингових інструментів промислового підприємства” (с. 119-

180) автором здійснено морфологічний аналіз складових компонентів 

управління маркетинговими інструментами підприємства; удосконалено 

основні положення процесу управління формуванням та розвитком 

маркетингу через ключові аспекти явища “GAP – розрив маркетингового 

інструменту”. 

Третій розділ “Бренд як маркетинговий інструмент промислового 

підприємства” (с. 181-248) дозволив автору виважено підійти до визначення 

сутності бренда як маркетингового інструменту; обґрунтувати етапи еволюції 

ключових концепцій бренд-менеджменту; здійснити оцінку факторів впливу 

на бренд підприємства.  

Дослідження четвертого розділу “Управління споживчим сприйняттям 

маркетингових інструментів” (с. 249-308) дозволило концептуалізувати 

теоретико-методологічні імперативи управління споживчим сприйняттям 

маркетингових інструментів промислового підприємства; обґрунтувати 

методи оцінювання рівня споживчого сприйняття маркетингових 

інструментів; запропонувати науковий підхід до здійснення моніторингу 

існуючого рівня задоволеності та лояльності споживачів щодо 

маркетингових інструментів промислового підприємства. 

У п’ятому розділі “Методи та механізми управління маркетинговими 

інструментами на промислових підприємствах”  (с. 309-379)  запропоновано 

авторську  модель процесу управління маркетинговими інструментами 

промислового підприємства; наведено наукові підходи до ранжування 

маркетингових інструментів промислового підприємства; удосконалено 

сутність та послідовність формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення процесу управління маркетинговими інструментами; 

запропоновано інтерпретацію компонентів управління маркетинговими 

інструментами промислового підприємства. 

У висновках автор систематизує всі ті теоретико-методологічні 

положення та практичні рекомендації, які дозволили виробити дієву 

концепцію управління маркетинговими інструментами промислового 

підприємства.  

 

8. Ідентичність змісту автореферату та основних положень 

дисертації. 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням та 

висновкам дисертаційної роботи, відбиває структуру та логіку викладеного в 

ній матеріалу. 

 

 

9. Недоліки та дискусійні питання дисертаційної роботи. 

Оцінюючи в цілому достатній рівень розробки теоретико-методичних 

положень, практичних рекомендацій, обґрунтованість наукових висновків та 

пропозицій, необхідно відмітити, що деякі положення є дискусійними, 



зокрема: 

1. У розділі 2, п. 2.3 (с. 160-167) було б доцільно виокремити 

основні ризики, які супроводжують здійснення маркетингової діяльності 

через розвиток окремих видів маркетингових інструментів  та запровадження 

кардинально нових видів інструментів маркетингу. 

2. Автор на с. 168-172 наводить порівняльну характеристику  

сучасних теорій управління маркетинговими інструментами які базуються на  

системному і процесному підходах. Залишається не зрозумілим, чому автор 

залишає зовсім без уваги ситуаційний  підхід.  

3. У третьому розділі дисертаційної роботи при обґрунтуванні 

науково-теоретичних підходів до методики оцінки факторів впливу на бренд 

підприємства (с. 234-246) наведено результати досліджень та обчислень, 

висновки за ними, але в окремих випадках не вистачає інтерпретації 

отриманих результатів. Наприклад, при аналізі потенціалу ринку  збуту 

машинобудівної продукції. 

4. Досліджуючи у своїй роботі проблематику управління 

споживчим сприйняттям маркетингових інструментів (с. 249-308)  автор у 

дисертації оминає розгляд впливу корпоративної культури підприємства на 

загальну лояльність споживачів продукції. Вважаємо, що у дисертаційному 

дослідженні необхідно було дослідити можливості впливу корпоративної 

культури на рівень споживчого сприйняття маркетингових інструментів, 

ефективність використання маркетингових інструментів,  поточних змін у 

ринковому середовищі, які найкраще відповідають конкретним ринковим 

умовам діяльності  підприємства. 

5. Автором 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). Не зрозуміло чому саме такі аспекти були обрані автором для 

здійснення вибору найоптимальніших варіантів маркетингових інструментів.  

6. У п. 5.3. (с. 361-366) при обґрунтуванні інформаційно-

аналітичного механізму управління маркетинговими інструментами 

промислового підприємства бажано було б навести його графічну 

інтерпретацію та представити типову структуру контрольного центру, а 

також деталізувати інформаційні потоки між співробітниками центру. 

7. Слід було більш чітко представити взаємозв’язок між висунутими у 

дисертації гіпотезами у третьому розділі та отриманими результатами у 

п'ятому розділі, з метою збільшення наочності сприйняття роботи. 

Однак, висловлені зауваження потребують відповідних коментарів 

здобувача на захисті дисертації, але в цілому носять рекомендаційний 

характер і не знижують наукової та практичної цінності висновків і 

рекомендацій дисертаційного дослідження.  

  

 



 


