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(за видами економічної діяльності)

На сучасному етапі розвитку економічної системи підприємництво 
перебуває в процесі постійних трансформацій: формуються глобальні ринки, 
підвищується роль інформації, відбувається конс’юмерізація та соціалізація 
економіки, набуває особливої активності рухливість техніко-технологічних 
процесів, перебудовуються процеси та структури управління, відбуваються 
переходи від традиційних моделей і механізмів функціонування підприємств 
до нових, адаптованих до високої невизначеності середовища, особливого 
значення набуває проблема розвинення та впровадження оновлених форм 
реалізації соціально-економічних інтересів дієвих суб’єктів ринку. Сьогодні 
ефективне функціонування промислових підприємств вимагає застосування 
методів активного, випереджувального управління ситуаціями, перехід на 
клієнтоорієнтований характер діяльності, створення умов розвитку 
стратегічної взаємодії зі стейкхолдерами. Глобалізаційні процеси впливають 
на значні зміни в промисловості: інтеграція, конкурентна боротьба - 
вимагають прийняття нових стратегічних рішень щодо об’єднання 
підприємств, партнерів, споживачів, які можуть використовуватися і в інших 
сферах. У такому контексті одним з визначальних факторів пристосування 
підприємства до зміни ринкових умов та забезпечення його ефективної 
соціально-економічної діяльності є розвиток системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління.

Актуальність теми дисертаційної роботи здобувана Длігача А.О. 
обумовлена її спрямованістю на вирішення комплексу питань з розвитку 
теоретичного і методичного забезпечення системно-рефлексивного

1. Актуальність теми дисертації і її зв ’язок з науковими 
програмами, планами, темами

стратегічного
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підприємств в Україні, що є важливим науково-практичним завданням, яке 
вимагає вирішення у світлі глобалізаційних процесів, спрямованості 
економіки України на євроінтеграцію, необхідності подолання кризових 
явищ, що ґрунтуються не тільки на результатах господарювання, а й на 
уявленнях про спроможності стейкхолдерів. З огляду на ці проблеми, 
доцільно розробити теоретичні та методичні положення, які б враховували 
особливості господарювання, що відповідає сучасному теоретичному 
підґрунтю в галузі економіки та управління підприємствами.

Аналіз дисертації дозволяє зробити висновок про досягнення 
поставленої мети та сформованих завдань, які повно розкривають тему 
дисертації.

Обраний в дисертації напрям досліджень відповідає тематичній 
спрямованості наукових розробок, що проводилися у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка, за  темами: «Розвиток 
внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та 
протиріччя» (номер державної реєстрації 06БФ040-01), «Посилення 
конкурентоспроможності українських фінансових інститутів в умовах 
фінансової глобалізації» (номер державної реєстрації 11БФ040-01), 
«Формування конкурентних стратегій українських підприємств на 
міжнародних ринках товарів і послуг» (номер державної реєстрації 11БФ040- 
01).

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій

Дисертаційна робота є оригінальним авторським дослідженням 
теоретичних, методологічних і методичних питань системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління в діяльності переробних 
підприємств. Достовірність результатів і висновків обґрунтовується аналізом 
літературних джерел, перевіреними на практиці результатами аналітичних 
досліджень, логічними доказами, підкріплюється апробацією на працюючих 
промислових підприємствах країни та опублікованими працями за темою 
дослідження.

Висвітлені у роботі положення наукової новизни уточнюють і 
доповнюють комплекс науково-практичного забезпечення процесу системно- 
рефлексивного стратегічного маркетингового управління на прикладі 
переробних підприємств України.

Подані в роботі здобутки вирізняються базуванням на результатах 
маркетингового дослідження особливостей функціонування промислових 
підприємств України та стану маркетингу на вітчизняних підприємствах, 
розробкою пропозицій щодо практичного використання, науковою 
новизною, універсальністю використання підходів, методів, математичних 
моделей.
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Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у 
дисертації, є обґрунтованими. Результати дослідження свідчать про широкий 
світогляд дисертанта у сучасних наукових підходах вітчизняних та 
зарубіжних учених щодо вивчення проблем системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління. Використання сучасних методів 
дослідження, таких як структурно-логічний аналіз, аналіз та синтезу, 
статистичний, економіко-математичного моделювання дозволило дисертанту 
отримати науково обґрунтовані результати та зробити особистий внесок у 
розвиток теоретичного та методичного забезпечення системно- 
рефлексивного стратегічного маркетингового управлінняв діяльність 
підприємств в Україні, а також довести обґрунтовані пропозиції та 
рекомендації до рівня можливості їх практичного використання.

Робота охоплює ряд взаємопов’язаних змістових ліній дослідження: 
аналіз теоретичного базису забезпечення системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління в умовах мінливого ринкового 
середовища та розробки науково-методологічних засад формування системи 
стратегічного бачення підприємства з позиції рефлексивного маркетингового 
управління, що інтегрує різноманітні стратегічні маркетингові рішення в 
єдиний механізм формування маркетингової стратегії, орієнтованої на 
посилення конкурентних позицій вітчизняних підприємств з урахуванням 
глобалізацій них процесів.

Науково-практична цінність і новизна отриманих результатів полягає 
у: розробці концепції системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 
управління, як системи прийняття маркетингових управлінських рішень 
суб’єктом управління, відносно об’єкта управління (підприємство, 
підприємницька діяльність, базовий ринок тощо) через механізми 
узгодження інтересів стейкхолдерів і розширення самого об ’єкта управління 
(клієнти, споживачі, постачальники, конкуренти, контактні аудиторії); 
визначенні стратегічного маркетингу в системно-рефлексивній парадигмі 
системно-рефлексивній парадигмі; розробленій системі прийняття 
управлінських рішень щодо визначення стратегій ринкового зростання в 
системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні.

Цінними є запропоновані автором удосконалення методичного 
забезпечення формування стратегій конкурентної поведінки на українському 
сегменті глобального ринку, методика управління брендами на основі 
системно-рефлексивного аналізу розходжень між позиціонуванням бренду та 
його позицією у свідомості цільових аудиторій.

Особливої уваги заслуговує методичний підхід щодо використання 
інтегрованої системи системно-рефлексивного маркетингу залежно від 
диверсифікованості базових ринків підприємства, типу базового ринку з 
точки зору масштабу, типології прийняття стратегічних рішень на 
підприємстві та моделі формування маркетингової стратегії та практичних 
рекомендацій щодо впровадження системно-рефлексивного стратегічного 
маркетингового управління в діяльність економічних суб’єктів України в 
умовах глобалізованого ринкового середовища
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Теоретично обґрунтовано і запропоновано методичне забезпечення 
узгодження та управління інтересами суб’єктів ринкової взаємодії, 
розроблено методичні рекомендації щодо визначення стратегій ринкового 
зростання в системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому 
управлінні.

Структура дисертаційної роботипобудована логічно, зміст дослідження 
загалом відповідає загальнонауковим принципам проведення комплексних 
економічних досліджень , що обумовлено адекватністю об ’єкту і предмету 
дослідження її мети. Аналіз змісту дисертації, опублікованих праць та 
автореферату підтверджує достатній ступінь обґрунтованості наукових 
положень, висновків і рекомендацій, що містяться у дисертації та виносяться 
на захист.

3. Наукова новизна і достовірність результатів дослідження
1. Обґрунтовано концепцію системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління, що сприяє формуванню синергетичного ефекту 
щодо узгодження інтересів стейкхолдерів в процесі розвитку маркетингової 
діяльності (с.76-80).

2.Розроблено механізм системно-рефлексивного стратегічного 
маркетингового управління, як інтегрованої системи узгодження інтересів зі 
стейкхолдерами щодо прийняття маркетингових управлінських рішень 
(с.271-283).

3. Обґрунтовано системно-рефлексивну парадигму для уточнення 
методологічного та методичного забезпечення формування стратегій 
маркетингової діяльності промислового підприємства, яка полягає у 
розширенні уявлення про об ’єкт управління і надання нового змісту 
стратегічного управління (с.133-136).

4. Запропоновано модель формування маркетингової стратегії 
підприємства на засадах системно-рефлективного маркетингу з виділенням 
циклів прийняття управлінських рішень, яка забезпечує проактивне 
управління (с.370-373).

5.Удосконалено типологізацію маркетингових стратегій підприємств 
на основі виділення детермінант: типу базового ринку та його інтегрованості 
в глобальне ринкове середовище, типу стратегічних намірів підприємства, 
специфіки системи управління підприємством, ресурсного потенціалу та 
конкурентної позиції підприємства (с.379-381).

6. Обґрунтовано систему управлінських рішень щодо визначення 
стратегій ринкового зростання (с.321-326), принципів розробки та реалізації 
концепції системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 
управління.

7.Враховуючи положення концепції системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління та відповідну їй систему принципів 
в роботі обґрунтовано класифікацію маркетингових стратегій шляхом 
структурування за рівнями ієрархії стратегічного управління (с.382-386).
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8. Удосконалено методичний підхід щодо управління брендами на 
основі системно-рефлексивного маркетингу (с.348-362).

9. Запропоновано процедуру формування стратегічного бачення 
розвитку підприємства з позиції маркетингового управління (с.285-298).

10. Обґрунтовано класифікації стратегій диверсифікаційного 
зростання по відношенню до базового ринку як об ’єкта управління, що 
впливають на розвиток для уточнення методологічного та методичного 
забезпечення формування стратегій маркетингової діяльності промислового 
підприємства (с.303-310).

11. Визначено поняття стратегічного маркетингу в системно- 
рефлексивній парадигмі як теорія та практика управління щодо реалізації 
інтересів суб’єктів ринкових відносин та їх узгодження з позиції 
рефлексивного маркетингового управлінця підприємницькою діяльністю 
(с.85).

12.Розроблено класифікацію видів маркетингу залежно від фази 
доступу підприємства на зарубіжні ринки (с.222-225).

13.Розроблено методичний підхід до формування стратегій 
конкурентної поведінки підприємства на основі визначення базової 
конкурентної стратегії та стратегії конкурентної поведінки, що дозволяє 
обґрунтовано обирати доцільну стратегію взаємодії підприємства з 
суб’єктами ринку (с.327-337).

В цілому результати, які виносяться на захист як положення наукової 
новизни, містять елементи нових знань, що можуть бути визнані як 
удосконалені та такі, що дістали подальший розвиток, опубліковані у 
друкованих роботах автора у достатньому обсязі.

4. Повнота відображення висновків і пропозицій в опублікованих 
автором дисертації роботах

Автором опубліковано 61 наукову працю, серед них: 2 одноосібні
монографії, 3 монографії у співавторстві, 3 підручника, 2 навчальних 
посібника, ЗО статей у наукових фахових виданнях з економіки (із них 4 
публікації увійшли до міжнародних наукометричних баз), 7 статей у 
наукових періодичних виданнях інших держав (7 публікацій увійшли до 
міжнародних наукометричних баз), 12 публікацій за матеріалами 
конференцій, 2 публікації в інших виданнях, обсяг і якість друкованих праць 
відповідають вимогам щодо докторських дисертацій та повною мірою 
відображають наукові результати, отримані автором.

Докладне ознайомлення з дисертаційною роботою, авторефератом і 
публікаціями показало їх відповідність за змістом і ступенем наукової 
новизни вимогам. Висновки та основні результати дослідження 
відрізняються конкретністю викладення, достатньою аргументованістю. 
Автореферат написаний у науковому стилі, згідно з поставленими вимогами і 
повною мірою відображає зміст, сутність і структуру дисертаційної роботи.
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5. Теоретична цінність і практична значущість одержаних 
наукових результатів

Теоретичне значення отриманих автором результатів полягає у тому, 
що обґрунтовані у дисертації висновки та рекомендації являють цілісне та 
завершене дослідження, яке містить здобутки, що можуть бути визнані 
певним окремим внеском в уточнення теоретичного забезпечення процесу 
реалізації системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління 
в діяльності підприємств України. Пропозиції дисертації мають достатній 
ступінь обґрунтованості як теоретичних, так і методичних розробок.

Основними теоретичними результатами та методологічними 
розробками роботи є: концепція системно-рефлексивного стратегічного 
маркетингового управління; розробки з теорії системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління, а саме: удосконалення
категоріального апарату стратегічного управління в системно-рефлексивній 
парадигмі, доповнення класифікацій видів маркетингу залежно від фаз 
доступу підприємства на зарубіжні ринки та чинників, що впливають на 
розвиток; теорію системно-рефлексивного маркетингу та систему принципів 
аналізу її реалізації; науково-методологічні положення щодо складових 
формування маркетингових стратегій; методологічний підхід до формування 
та реалізації маркетингових стратегій конкурентної поведінки підприємств 
на українському сегменті глобального ринку та систему її оцінювання. Також 
наукову новизну містять удосконалені автором класифікації стратегій 
диверсифікаційного зростання.

Серед результатів дослідження, що мають прикладний характер, слід 
виділити такі: розвиток методичного забезпечення формування і реалізації 
стратегії, а саме: узгодження і реалізація стратегічних інтересів
стейкхолдерів до управління, система управлінських рішень щодо 
визначення стратегій ринкового зростання; формування інтегрованої 
системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління; 
методичні рекомендації щодо управління брендами; трициклічна модель 
управління -  що впроваджені установами: Торгово-промисловою палатою 
України в процесі формування пропозицій щодо вдосконалення політики 
розвитку промисловості в Україні -  результати наукових досліджень у сфері 
стратегічного маркетингового управління в умовах інтернаціоналізації 
діяльності (довідка №  183/02.02 від 30 січня 2013 p.); концерном «Н ІКО » при 
розробці стратегії діяльності та при впровадженні механізмів просування 
бренду Mitsubishi в Україні (довідка №  1/1109 від 19 листопада 2009 p.); TOB 
«Панасонік Україна Лтд», представництвом PanasonicCISOy, при розробці 
стратегії діяльності PanasonicCIS та формуванні стратегії просування бренда 
Panasonic на український ринок (довідка №  19/05-08 від 19 травня 2008 р.); 
Секретаріатом Кабінету Міністрів України в процесі розробки і 
обґрунтування експертних висновків стосовно нормативно-правових 
документів з питань забезпечення реалізації потенціалу членства України у 
СОТ та інтеграції вітчизняної економіки до спільного ринку ЄС, зокрема

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


були використані наукові результати, представлені в аналітичних матеріалах 
«Методичні підходи до підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств в умовах інтенсифікації міжнародного співробітництва та 
глобалізаційних процесів» (довідка № 372/0710  від 14 липня 2010 р.); 
інвестиційною компанією ТОВ «Адрем Інвест» під час розробки 
інвестиційних стратегій промислових підприємств (довідка №  8/12-09 від 10 
вересня 2012 р.); ТОВ «Суматра ЛТД» у процесі розробки стратегії 
впровадження на ринок України міжнародних брендів та формування 
стратегії конкуренції із багатонаціональними компаніями в українському 
секторі глобального ринку (довідка №  4/0208 від 4 лютого 2008 р.); ТОВ 
«Аскрін Ресерч» у процесі розробки програми маркетингових досліджень 
промислових ринків (довідка № 14/11-10 від 1 жовтня 2011р .); ТОВ 
«Керуюча компанія «ТЕРРА  Ф У Д » при розробці маркетингової стратегії та 
окремих напрямів діяльності підприємства, а також при впровадженні 
механізмів просування брендів підприємства (довідка № 1/06-11 від 10 
червня 2011 р.); ТОВ «Біо-Тест-Лабораторія» при формуванні виробничої та 
ринкової стратегії підприємства (довідка-лист №  19 від 29 січня 2013 р.); у 
навчальному процесі при викладанні курсів «Стратегічне управління» та 
«Стратегічний маркетинг» для студентів вищого навчального закладу 
«Міжнародний інститут менеджменту (М ІМ -Київ)» на програмі підготовки 
магістрів бізнес-адміністрування та на програмах підвищення кваліфікації 
«Розвиток вищого управлінського персоналу», «Розвиток управлінського 
персоналу», «Розвиток управлінського персоналу (управління в сфері 
маркетингу)» (довідка № 9 від 23 січня 2013 р.); у навчальному процесі при 
викладанні курсів «Стратегічне управлення» та «Стратегічний маркетинг» 
для студентів економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Ш евченка (довідка №  013/168 від 26 лютого 
2013 р.).

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації
Оцінюючи в цілому позитивно сутність, обґрунтованість та 

достовірність теоретико-методичних положень, винесених на захист, 
висновків та пропозицій, необхідно наголосити на дискусійному характері 
окремих з них.

1. Автором дисертаційної роботи розроблено концептуальні підходи до 
вирішення проблеми формування системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління, але недостатньо уваги 
приділено формуванню функціональних маркетингових стратегій 
(п.5.3, с.378-393).

2. Важлива аргументація проактивної ринкової поведінки суб’єктів 
підприємництва підкріплена лише декількома прикладами (зокрема, 
с. 186-190), проте на наш погляд варто було б навести приклади з різних 
галузей промисловості.

3. При порівнянні автором традиційної і системно-рефлексивної
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парадигми маркетингу бажано б було чіткіше визначити параметри 
порівняння і додати до об ’єктів аналізу такі сучасні концепції 
маркетингу як латеральний та холістичний маркетинг (таблиця 3.2, 
с.243-245).

4. Слід було б більш широко обґрунтувати класифікаційні ознаки, що 
покладено в основу класифікатора стратегій диверсифікацйного 
зростання, що вдосконалює автор, та визначити напрями майбутнього 
використання об ’єктної структуризації стратегій диверсифікації за 
класифікаційними ознаками, що запропоновані автором (п. 4.2., с. 304- 
309).

5. Автором проведені численні первинні маркетингові дослідження, в 
тому числі дослідження із моделюванням і експериментами зі 
впровадження системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 
управління, проте опис методики самих досліджень потребував би 
більшої деталізації і демонстрації прикладів, а не тільки надання 
узагальнених результатів (с. 103-104, с. 240-242).

6. Віддаючи належне проробці теоретичних підходів до впровадження 
системно-рефлексивного маркетингу, слід зазначити, що в дисертації 
не приділено достатньої уваги розкриттю підходів до аналізу бізнес- 
портфелів, що могло б посилити авторське розуміння базових ринків 
(с.301-303).
Зазначені зауваження та недоліки не суттєво впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи, не знижують її наукову і практичну 
цінність та можуть бути враховані автором у подальшій науковій роботі.

7.Відповідність роботи поставленим вимогам

Дисертаційна робота ДлігачаАндріяОлександровича «Системно- 
рефлексивне стратегічне маркетингове управління в діяльності підприємств в 
Україні» є завершеною науково-дослідною роботою, виконаною на високому 
науково-теоретичному рівні. Вона оформлена згідно з вимогами до 
дисертацій. У результаті виконаної роботи розв’язано важливу наукову 
проблему, що має суттєве практичне значення:розроблення теоретичних 
положень, концепції, методологічного та методичного забезпечення 
системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління в умовах 
трансформації ринкового середовища та практичних рекомендацій для 
забезпечення їх економічного розвитку в сучасних умовах господарювання.

Автореферат за структурою і технічним оформленням відповідає 
визначеним вимогам,які ставляться до дисертаційних робіт. Зміст 
автореферату повністю відповідає змісту дисертаційної роботи. Усі 
положення наукової новизни оприлюднені й апробовані.
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8. Загальний висновок

Дисертація Длігача А.О. є самостійною заверш еною  науковою 
роботою, що має як наукове, так і прикладне спрямування, написаною на 
актуальну тему. Подані в ній нові результати є достовірними й 
обґрунтованими та у сукупності вирішують важливу наукову проблему щодо 
подальшого розвитку теоретико-методологічних засад і методичного 
забезпечення системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 
управління в діяльності підприємств в України. Дисертаційну роботу 
виконано на високому науковому рівні, в ній містяться результати, що мають 
науково-теоретичну і практичну новизну і значущість.

Опублікування та апробацію результатів дисертаційної роботи слід 
вважати достатніми. Результати и основні її положення надруковані у 
наукових фахових виданнях у значному обсязі, основні ідеї належать 
особисто автору. апробовані на міжнародних науково-практичних 
конференціях. Зміст дисертаційного дослідження відповідає обраній темі, 
підтверджує, що автор повністю вирішив завдання дослідження. Оформлення 
дисертації та автореферату в основному відповідає вимогам інструктивних 
документів.

1 а к т і  чином, за «чновпчми оніаками дисертаційна робота 
Длігача Андрія Олександрович.- відповідає вимогам п. 9, 10, 12 для
докторських дисертації <4 юрм чс  присудження наукових ступенів», 
затвердженого посіановочі  кабінету Міністрів України №  567 від
24.07.2013 р.. щодо диеермнін на здобуття науковою ступеня доктора 
економічних наук, які с іавдяїься до дисертаційних досліджень на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук, а її автор —  Длігач А.О. 
заслуговує на присудження наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 економіка та у правління підприємствами (за видами 
економічної діяльності ).

9

Офіційний опонент.

Професор кафедри економічної кібернетики 
маркетингового менеджменту 
Н ац і о н а. і ы і о го тех 11 і ч н о го у 11 і ве рс и тсту 
«Харківський політехнічний інститут» 
доктор економічних наук, професор

П ід п и с-----
ЗАСВІДЧУЮ :
ВЧЕНИЙ с е к р е т а р  о г о  УНШЕРСИТету

9П / 0 ^ 0.
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Д. В. Райко
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До спеціалізованої Вченої ради 
Д 26.001.12 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України

за спеціальністю 08.00.04 -  «Економіка та управління підприємствами

Розвиток світової економіки, лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків 
країн, розвиток процесу транснаціоналізації підприємницької діяльності, 
інтенсифікація глобалізаційних процесів з одного боку призводять до 
глобалізації ринкового середовища суб’єктів господарювання, а з іншого боку 
викликають необхідність запровадження принципово нових управлінських 
підходів. В умовах посилення конкуренції на локальному, міжнародному і 
глобальному рівні, скорочення життєвих циклів продуктів і послуг, розвитку та 
швидкій передачі нових технологій, однією з основних умов розвитку підприємств 
стає впровадження стратегічного маркетингу в управління ринковою діяльністю. 
Загальна парадигма стратегічного управління та маркетингу дає можливість 
визначити маркетингову концепцію як сучасну філософію бізнесу, що забезпечує 
взаємозв'язок підприємств із його середовищем та сприяє пошуку нових 
напрямів розвитку підприємницької діяльності, базуючись на стратегічному 

виборі та дослідженні ринкових можливостей.
Незважаючи на суттєвий прогрес у впровадженні маркетингу в бізнес- 

діяльність в Україні, він найчастіше розглядається як функція в комерційній 

або плановій парадигмі управління. Сприйняття маркетингу на підприємстві як 
центру витрат, а не центру прибутку, впливає на низьку роль маркетингової

(за видами економічної діяльності)»

1. Актуальність теми дисертації, мета і задачі дослідження
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функції у формуванні стратегії бізнесу, бізнес-плануванні та управлінні 
підприємством. Маркетингова функція на більшості підприємств не орієнтована на 
фінансовий результат. Фінансисти та маркетологи підприємства не знаходять 
спільної позиції щодо балансу між поточною прибутковістю та, наприклад, 
капіталізацією бізнесу. Для подоланим подібного явища необхідно впроваджувати 
внутрішній та інтегрований маркетинг та підвищувати рівень знань управлінців, 
що, в свою чергу, вимагає поширення рефлексивного управління.

Розуміння та задоволення інтересів контрагентів ринкового обміну є 
ключовим принципом маркетингової концепції. Розвиток методів ринкового 
управління та їх  практичне впровадження призвели до того, що задоволення 
існуючих інтересів споживачів вже не є ключовою можливістю зростання 
бізнесу через насичення більшості товарних ринків (існуючі потреби 
задоволені або задовольняються існуючими товарами). Актуалізація та 
формування нових потреб (інтересів); перехід до управління ринковими
нішами та новими ринками стає ресурсом для зростання бізнесу.

Подальший розвиток методологічного базису, обґрунтування та розробка 
методичних підходів щодо вирішення цієї проблеми, згідно з умовами і 
особливостями сьогодення, є важливою задачею, вирішення якої має важливе 
наукове значення, а також практичну цінність і нагальність. Саме ці обставини 
зумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження. її  підтверджує 
також зв ’язок з пріоритетними напрямками фундаментальних наукових 
досліджень, що виконувалися за науковими Київського національного 
університету імені Тараса Ш евченка за п ’ятьма науково-дослідними та
прикладними темами, в яких Длігач А. О. приймав участь як керівник та 
відповідальний виконавець.

Обравши метою роботи розвиток теоретико-методологічних засад системно- 
рефлексивного стратегічного маркетингового управління та розроблення 
рекомендації щодо його впровадження в практику господарювання підприємств 
України, дисертантом було поставлено та вирішено комплекс складних задач, до 
головних з яких слід віднести: уточнення понятійно-категорійного базису 
дослідження; розширення класифікації та здійснення типологізації видів
маркетингу; обґрунтування концепції, методології та моделей системно-
рефлексивного маркетингового управління; розробку системи управлінських 
рішень щодо визначення стратегій ринкового зростання. Визначене коло завдань є 

достатньо повним для досягнення мети дослідження. У роботі представлене їх 
послідовне розкриття, в результаті чого отримано результати, які складають 

наукову новизну дисертації. Усі результати проведеного дослідження теоретично
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обґрунтовані, і доведені до практичної реалізації, що дає підставу зробити висновок 
про наявність предмету публічного захисту основних положень дисертації.

2. Аналіз винесених на захист результатів, їх обґрунтованість,
достовірність та новизна

Автором винесено на захист теоретичні розробки та практичні рекомендації 
щодо формування та використання механізму системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління суб’єктами господарювання. 
Представлені теоретичні й методичні положення відрізняються глибиною 
аналізу, коректністю формулювання, пропозиціями щодо практичного 
використання, науковою новизною. Розгляд отриманих результатів дослідження 
дає можливість докладно охарактеризувати кожен з них.

Результат 1. Концепція системно-рефлексивного стратегічного 
маркетингового управління (п. 1.2, с. 76-86; п.1.4., с. 108-120 дисертації; с. 
9-11 автореферату).

Суть результату. В роботі запропонована концепція системно- 
рефлексивного стратегічного маркетингового управління, в якій об’єктом управ

ління розглядається ринок і основою підприємництва є проактивна діяльність з 
перетворення існуючих, або формування нових ринків. В рамках даного 
результату автором проведено аналіз особливостей та наукових характеристик 
основних сучасних парадигм управління, серед яких особливе місце займає 
рефлексивне управління. З цих позицій вважаємо достатньо обґрунтованим 
авторській підхід до формування методологічного базису системно- 
рефлексивного стратегічного маркетингового управління (п 1.2., с. 75-80).

Наукова новизна полягає у тому, що концепція системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління розглядається як система прийняття 
маркетингових управлінських рішень суб’єктом управління, який є носієм 
рефлексивного інтересу, відносно об’єкта управління (підприємство, 
підприємницька діяльність, базовий ринок тощ о), через механізми узгодження 
інтересів сукупності стейкхолдерів і розш ирення самого об’єкта управління, до 
якого включаються контрагенти ринкових відносин.Автором зазначено, що 
модель системно-рефлексивного маркетингового управління передбачає 
знаходження рефлексивного маркетингового управителя у рефлексивній 

(«зовнішній») позиції до об ’єкту управління (і, зокрема, до каналу створення та 
поширення товару) і чотири страти діяльності: (А) усвідомлення власного 
інтересу та постановка цілей, спрямованих на реалізацію  інтересу; (Б)

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


формування власного ресурсу на основі системи знань управителя; (В) 
залучення каналу створення, доставки товару та здійснення кінцевого обміну; 
(Г) розширення системи знань про споживача (с. 118-119).

Результат підтверджено публікаціями:
1. Длігач А. О. Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове 

управління промисловим підприємством / А. О. Длігач // Економічний часопис 
-  X X I.- 2 0 1 4 . - № 1 - 2  (2 ) .- С .  44^17;

2. Длигач А. А. Системно-
рефлексивноестратегическоемаркетинговоеуправление/ А. А.Длигач // ЭТАП: 
Экономическаятеория, Анализ, Практика (М осква, Россия). -  2012. -  №6. -  С. 
104-115.

Доведеність результату підтверджується представленим у першому 
розділи дисертації глибинним теоретичним опрацюваннямпарадигмального 
підґрунтя проведення дослідження та формування методологічних засад 
розв’язання проблеми. В рамках даних напрацювано автором було:

-  проаналізовано та структуровано процес формування сучасних 
принципів управління, переходу від довгострокового планування до 
стратегічного управління та стратегічного підприємництва;

-  показано періодизацію  підходів до управління (с. 102), систематизовано 
еволюцію маркетингового управління (п. 1.З., 96-97) та показано ґенезу 
стратегічного маркетингового управління;

-  досліджено основні проблеми маркетингу в Україні (с. 105-106), серед 
яких, зокрема, виокремлено неефективність застосування маркетингу як набору 
інструментів в немаркетинговій парадигмі управління та брак знань 
підприємців про сучасні методи управління;

обґрунтовано введення поняття рангу системної рефлексії і показана 
особливість маркетингу в залежності від рангу системної рефлексії (таблиця 

1.8, с. 112-113).
Результат 2. Механізм системно-рефлексивного стратегічного 

маркетингового управління (п. 3.4, с. 280-283 дисертації, с. 4, 15-16 
автореферату).

Суть результату полягає у тому, що авторомвперш е запропонований 
механізм системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління, 
що дозволяє управляти процесом узгодження інтересів стейкхолдерів 

підприємства на трьох рівнях прийняття управлінських рішень і формувати 
маркетингову стратегію  на основі узгодження стратегічних інтересів 

контрагентів ринкової взаємодії

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Наукова новизна полягає у тому, що отриманий результат є методологічно 
значущим, з точки зору застосування системно-рефлексивного стратегічного 
маркетингового управління для узгодження інтересів стейкхолдерів 
підприємства і розробки маркетингових стратегій на основі узгоджених 
стратегічних інтересів контрагентів ринкової взаємодії для управління ринком. 
Практична значущ ість отриманого результату полягає у розробці автором, на 
основі сформованих концептуальних підходів, алгоритму формування 
стратегії, що впроваджують запропоновані підходи.

Результат підтверджено публікаціями:
1. Длигач А. А. Системно-рефлексивныйподход к стратегическому 

маркетинговому управлению предприятием / А. А. Длигач // Экономика: вчера, 
сегодня, завтра (Ногинск, Россия). -  2013. -  №  3—4. -  С. 6-22.

2. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління: монографія / А. О. 
Длігач. —  К.: Алерта, 2012. —  272 с. (16,3 др. арк.)

Доведеність результатів ґрунтується на значному масиві фактичних 
даних (всього автором обстежено діяльність більш  ніж 50 підприємств), а 
також на використанні математичного апарату, методів аналізу і синтезу та 
логічного узагальнення отриманих результатів. Теоретичне підґрунтя 
функціонування розробленого механізму становить обґрунтовані у другому 
розділі дисертації підходи до поняття інтерес, а також процедура формування 
та узгодження інтересів (п.2.2., рис. 2.2., с.140), в якій виділено три базових 
смислових процеси формування інтересів: усвідомлення потреби,
опредмечення і актуалізація визначення інтегрованої маркетингової стратегії.

Результат 3. Принципи аналізу системно-рефлексивного маркетингу 
як теоретичної основи маркетингового управління (п. 2.1, с. 135-136, с. 12 
автореферату).

Суть результату постає у обґрунтуванні методологічних принципів 
системно-рефлексивного маркетингу.

Новизна результату полягає у виділенні наступних принципів побудови та 
функціонування системно-рефлексивного маркетингу:

-  принцип множинності, відповідно до якого знання та інформація 
інтерпретуються відносно смислових схем, що є специфічними для різних 
суб’єктів ринкових відносин, а управлінські цілі досягаються з урахуванням 

множинності уявлень, знань та інформації;
-  принцип подвійності, який проявляється в тому, що управлінський вплив 

суб’єкта передбачає врахування як власного уявлення про об’єкт управління, 
так і уявлення про нього контрагента, а можливість досягнення мети в
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управлінському впливі безпосередньо залежить від
релевантностікомунікативних відносин між суб'єктами рефлексивного 
управління

Результат підтверджено публікаціями:
1. Длігач А. О. Принципи маркетингового ціноутворення / А. О. Длігач // 

Збірник наукових праць Інституту економіки НАНУ. -  2005. -  № 47. -  С. 163-176
2. Длігач А. О. Принципи управління портфелем брендів / А. О. Длігач // Вісник 

національного торговельно-економічного університету. -  2006. - №  3. -  С. 25-31
3. Длігач А. О. Принципи створення ефективної стратегії позиціонування 

торгових марок підприємства / А. О. Длігач // Збірник наукових праць Інституту 
міжнародної економіки НАНУ. -  2006. -  № 51. -  С. 239-255

Доведеність результату. Результат доводиться абстрактне-логічним 
шляхом на основі узагальнення досліджень у сфері стратегічного маркетингу 
та рефлексивного управління.

Результат 4. Процедура формування стратегічного бачення розвитку 
підприємства (п. 4.1, с. 286-298 дисертації та с. 17 автореферату).

Суть результату полягає у обґрунтуванні перебігу процесу формування 
стратегічного бачення розвитку підприємства, основу якого становить 
узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів та поступове уточнення 
ключових стратегічних рішень.

Новизна результату полягає в тому, що розроблена процедура включає 
послідовне уточнення базових ринків як об ’єкта управління і намірів 
управлінця, формалізацію економічних інтересів управлінця у «великих 
амбіційних цілях», урахування цінностей як етичних зобов’язань підприємства, 
що відображають інтереси стейкхолдерів по відношенню до об'єкта управління

Результат підтверджено публікаціями:
1. Длигач А. А. Ф ормированиевидениябизнеса в системно- 

рефлексивномстратегическоммаркетинговомуправлении/ А. А.Длигач // ФЭС: 
Финансы. Экономика. Стратегия (Воронеж, Россия). -  2012. -  № 6. -  C. 33-39

2. М етодологічні засади управління бізнесом: монографія: / [Длігач А. А., 
Гольцберг М. А., Тихомирова І. О., Циганкова Т. М ., Лилик І. В. та ін.]; за заг 
ред. М. А. Гольдберга. -  К: ТОВ «Задруга», 2014. -  416 с .-  [Стратегічне 

управління бізнесом]. —  С. 43-63.
3. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: 

монографія: в 2 т. / [Длігач А. О., Кендюхов, О. В., Череп А. В., Туріянська М. М., 
Верескун М. В. та ін.]; за заг ред. О. В. Кендюхова. -Донецьк: ДНВЗ «ДонНТУ», 
2013. -  Т. 1. -  с. 344. -  [2.5. Формування бачення бізнесу в системно-
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рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні]. -  С. 119-127.
Доведеність результату. Результат доводиться запропонованою автором 

структурою аналізу маркетингового середовищ а у системно-рефлексивному 
маркетингу (с. 232-235) та проведеним аналізом зв ’язку глобалізації ринкового 
середовища і типології маркетингу (с. 235-237).

Результат 5. Механізм формування ефективної маркетингової 
стратегії, заснованих на удосконаленій класифікації видів маркетингу (п.
3.1 , с. 222-225 дисертаційної роботи та с. 14 автореферату).

Суть результату постає в удосконаленнімеханізм формування ефективної 
маркетингової стратегії в глобалізованому економічному просторі, що 
передбачає проактивну позицію суб’єкта управління по відношенню до 
ринкового середовища, аналіз ринкового середовищ а шляхом підвищення 
рангу системної рефлексії, що дозволяє управителю привести у відповідність 
базовий ринок як об ’єкт управління до такого масштабу, що відповідає 
ступеню глобалізованості ринкового середовищ а підприємства.

Наукова новизнарезультату полягає в удосконалені класифікації видів 
маркетингу залежно від фази доступу підприємства на зарубіжні ринки: 
експортний маркетинг, як форма управління експортною діяльністю, що 
полягає в реактивному підході (екологічна модель управління); 
мультифокальний маркетинг, який відображає прагнення підприємства 
пристосувати систему маркетингового управління під особливості ринкового 
середовища цільових ринків; міжнародний маркетинг, в якому об’єктом 
управління стає саме міжнародна економічна діяльність підприємства; 
мультинаціональний та глобальний маркетинг, в яких об’єктом управління стає
відповідно мультинаціональна (глобальна) діяльність підприємства та
мультинаціональний (глобальний) ринок підприємства.

Результат підтверджено публікаціями:
1. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління в умовах глобалізації 

економічних інтересів стейкхолдерів / А. О. Длігач // Інвестиції: практика та 
д о с в ід .-  2010. - №  1 2 .- С .  25-29.

2. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління: монографія / А. О. 

Длігач. -  К.: Алерта, 2012. -  272 с.
Доведеніть результатуиідтверджуеться проведеним автором дослідження 

передумов інтернаціоналізації діяльності вітчизняних підприємств (с. 217-219) та 

висновком про наявність трьох рівнів інтернаціоналізації ринків та

підприємницької діяльності: (1) інтернаціоналізація виробничих та
дистрибуційних каналів, до яких залучене підприємство; (2) інтернаціоналізація
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ринків збуту; (3) інтернаціоналізація ринкової діяльності, в якій виділяється два 
аспекти: вихід підприємства на нові для нього національні ринки; вихід на 
традиційний для підприємства ринок міжнародних компаній (с.216-217).

Результат 6. Систематизація управлінських рішень щодо стратегічних
• • ••• ■ альтернатив підприємства і стратеги зростання в системно-рефлексивному

маркетингу (п. 4.2 , с. 302-307 дисертаційної роботи та с. 18 автореферату).
Суть результату полягає у доведенні того, що визначальними у 

формуванні стратегії підприємницької діяльності є два стратегічні рішення: 
модифікація базового ринку і вибір джерела конкурентної переваги.

Наукова новизна результату полягає у ідентифікації рівня прийняття 
управлінських ріш ень в системно-рефлексивному маркетингу:

-  рішення щодо диверсифікаційних стратегій зростання відноситься до 
корпоративного рівня визначення базових ринків у разі чистої диверсифікації 
та до рівнів підрозділів у випадку конгломеративної диверсифікації;

-  інтегративні стратегії диференційовано відносяться до стратегій 
реалізації виходу на новий базовий ринок та до стратегій підрозділу.

Результат підтверджено публікаціями:
1. Длігач А. О. Інтеграційні стратегії у системі маркетингу / А. О. Длігач 

// М аркетинг в Україні. —  2006. —  №  3 —  С. 9-12 .
2. Длігач А. О. Стратегії зростання в системі стратегічного маркетингу / 

А. О. Длігач // Вісник КНУ, Серія: Економіка. —  2007. —  № 98. —  С. 7-10.
3. Длігач А. О. Інтеграційні стратегії в системно-рефлексивному 

стратегічному управлінні // Актуальні проблеми міжнародних відносин: 
збірник наукових праць; матеріали круглого столу ["Ефективність міжнародних 
інтеграційних процесів"], (Київ, 24 лютого 2012 р.) / КНУ ім. Тараса Ш евченка, 
Інститут міжнародних відносин, Київ, 2012. -  Випуск 109. -  Ч. 1. -  С. 46-48.

Доведеність результату підтверджується представленим у четвертому 
розділі роботи ґрунтовним аналізом та подальш им розвитком методологічних 
основ формування стратегічного бачення підприємства (с. 286-299).

Результат 7. Обґрунтування особливостей конкурентної поведінки 
суб’єктів господарювання в системно-рефлексивному маркетингу (п. 4.2 , 
с. 327-337 дисертаційної роботи та с. 18 автореферату).

Суть результату постає в удосконаленні системи альтернатив стратегії 
конкурентної поведінки, що визначає активність та напрям дій відносно лідера 
відповідного ринку,

Наукова новизна результату постає в визначенні семи типів стратегії 

конкурентної поведінки, серед яких виокремлено стратегію домінатора на
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ринку (граничний випадок стратегії лідера, який дозволяє перебирати на себе 
управління ринком, споживчою поведінкою) і загарбника (вихід на ринок 
підприємства, що має значні ресурси, але не має відповідної ринкової 
компетенції та припускається стратегії «придбання» ринкової частки і 
компетенцій ш ляхом інвестиційного подавления, конкурентного 
депозиціонування, демаркетингу, інтеграції), що дозволяє визначати 
проактивну стратегію  конкурентної поведінки

Результат підтверджено публікаціями:
1. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління: монографія / А. О. 

Длігач. —  К.: Алерта, 2012. —  272 с. (16,3 др. арк.)
2. Длігач А. О. Стратегії конкурентної поведінки в системі стратегічного 

маркетингу / А. О. Длігач // Культура народів П ричорномор’я. —  2006. —  
№ 80. —  С. 33-37.

Доведеність результату базується на розвитку моделі базових 
конкурентних стратегій М айкла Портера, стратегічні альтернативи стратегії 
базового ринку (рис. 4.4. с. 303; рис. 4.9., с. 3 16; рис. 4.10, с. 321)

Результат 8. Базова ієрархія стратегічних маркетингових рішень (п.
5.2 , с. 380-385 дисертаційної роботи та с. 19 автореферату).

Суть результату полягає у проведенні типологізації маркетингових 
стратегій у системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому 
управлінні на основі виділення їх ключових детермінант: тип базового ринку з 
урахуванням ступеня глобалізованості ринкового середовища, стратегічні 
наміри та бачення підприємства, специфіка системи управління, ресурсний 
потенціал, конкурентне положення

Наукова новизна полягає у обґрунтуванні базова ієрархія стратегічних 
маркетингових рішень, яка відповідає управлінським рішенням у системно- 
рефлексивному маркетингу, а саме: (1) визначення об’єкта управління 
(базового ринку); (2) визначення стратегічних намірів; (3) визначення товарно- 
ринкової стратегії; (4) визначення функціональних стратегій.Використання 
даного результату дозволяє забезпечити систематизацію сукупності і 
послідовності стратегічних маркетингових рішень, що мають прийматися на 
підприємстві.

Результат підтверджено публікаціями:
1. Длигач А. А. Системно-рефлексивный маркетинг: монография / А. А. 

Длигач. -  К.: Алерта, 2014. -  400 с.
2. Длігач А. О. Інтегровані маркетингові стратегії / А. О. Длігач // Економічний 

аналіз: зб. наук, праць / Тернопільський національній економічний університет; ред.
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кол.: С. I. Шкарабан [гол. ред.] та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр 
ТНЕУ «Економічна думка», 2012. — Вип. 10. — Частина 4. —  446 с. — С. 77-81.

3. Длігач А. О. Інтегровані маркетингові стратегії в умовах глобалізованого 
ринкового середовища: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної
конференції ["Сучасний розвиток бізнесу в умовах всесвітньої інтеграції"] (Шарм- 
Ель-Шейх, Єгипет, 29 березня -  5 квітня 2012 р.) / Донецький національний 
університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Донецьк / 
Шарм-ель-Шейх, 2012. -  С.168-170.

Доведеність результату. Результат доводиться абстрактно-логічним шляхом 
на основі дослідження наявних підходів до класифікації маркетингових стратегій 
та визначення відповідності виділених стратегій рівням та послідовності прийняття 
рішень у стратегічному маркетинговому управлінні.

Результат 9. Трициклічна модель впровадження інтегрованої системи 
системно-рефлексивного маркетингу (п. 5.1, с. 300-344 дисертаційної 
роботи та с. 21 автореферату)

Суть результату полягає у врахуванні принципу різної швидкості та різних 
рівнів прийняття маркетингових рішень, який передбачає розподілення 
маркетингових ріш ень за трьома циклами щодо їх впливу на діяльність 
підприємства та рівня посад тих, хто приймає відповідні рішення (с. 370-373).

Наукова новизна результату містить методологічну та практичну складову. 
Перша визначається запропонованим автором підходом до розподілу системи 
прийняття ріш ень на три пов’язаних цикли, що дає можливість реалізувати 
програмний підхід у стратегічному управлінні підприємницькою діяльністю, 
який, на відміну від проектного підходу, підвищ ує гнучкість, проактивність та 
ефективність впровадження маркетингової стратегії.. До основи моделі трьох 
циклів покладено принцип «різних ш видкостей» та різних рівнів прийняття 
маркетингових ріш ень відповідно до їх впливу на діяльність підприємства та 
рівня посад тих, хто приймає ці рішення. П рактична складова полягає в 
алгоритмізації циклів: великий цикл прийняття управлінських рішень

передбачає процес узгодження стратегічного бачення підприємства і 

відноситься до сфери взаємин внутріш ніх стейкхолдерів підприємства; 

стратегічний цикл полягає у формуванні бізнес-стратегії, основу якої становить 
інтегрована маркетингова стратегія; малий цикл передбачає тактичне та 
операційне планування, впровадження стратегічних ріш ень у бізнес-діяльність 

та контроль ефективності.
Результат підтверджено публікаціями:
1. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління: монографія / А. О.
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Длігач. —  K.: Алерта, 2012. —  272 с.
2. Длігач А. О. Трициклічна модель маркетингової діяльності / А. О. 

Длігач // М аркетинг в Україні. —  2005. —  №  5 —  С. 46^49.
Доведеність результату. Результат доведено дослідженням практики 

роботи переробних підприємств України та ідентифікованою залежністю 
показників впливу підприємства на зовніш ніх та внутріш ніх стейкхолдерів від 
рангу системної рефлексії (рис. 5.11., с. 395-397).

Отже, широке коло розроблених у дисертації науково-методологічних 
підходів та розв’язаних практичних завдань дозволяє стверджувати про 
комплексність дослідження, що є його безумовною перевагою і підтверджує 
досягнення поставленої мети. Аналіз обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій, їх  достовірність та відповідність поставленій меті 
дослідження. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
що містяться в дисертаційному дослідженні Длігача А. О., підтверджується їх 
базуванням на роботах провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, всебічному 
аналізі управлінської практики в Україні, статистичному аналізі результатів 
маркетингової діяльності вітчизняних підприємств.

Автор роботи коректно і обґрунтовано використав економіко-математичні 
методи згідно з об ’єктом і предметом дослідження, що підтверджує 
об’єктивність результатів дисертаційного дослідження. їх  достовірність 
підтверджується використанням достатніх за обсягом та спрямованістю 
статистичних даних та маркетингових досліджень. Відмітимо, що представлене 
дисертаційне дослідження відзначається комплексним та цілісним підходом до 
розв’язання поставленої мети.

Таким чином, детальний аналіз всіх положень наукової новизни, висновків 
і рекомендацій дисертації дозволяє зазначити наступне: вони відповідають 
вимогам щодо обґрунтованості, достовірності, новизни, опублікування, є 
самостійними здобутками автора, мають як наукову, так і практичну цінність.

3. Теоретична цінність і практична значущість наукових 
результатів, можливі шляхи їх використання

Дисертаційна робота містить науково-методологічні підходи до вирішення 

науковоїі практичної проблеми визначення методологічних засад формування 

системно-рефлексивного маркетингу в Україні, розробці концепції системно- 

рефлексивного стратегічного маркетингового управління підприємницькою 

діяльністю в умовах трансформації ринкового середовищ а та розробці
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практичних рекомендацій. Обґрунтовані та запропоновані автором 
методологічні підходи, методичні положення, висновки і пропозиції мають 
теоретичну цінність та практичну значущість.

М етодичні положення дисертаційного дослідження впроваджені в роботу 
підприємств, державних і навчальних установ та у навчальний процес 
Київського національного університету імені Тараса Ш евченка, що 
підтверджено відповідними довідками і актами впровадження. Це свідчить про 
їх практичну спрямованість, цінність і доцільність подальшого 
розповсюдження і використання в роботі підприємств, науково-дослідних 
установ, та в навчальному процесі.

4. Аналіз публікацій та повнота відображення 
результатів дослідження в авторефераті.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

Ознайомлення з публікаціями, авторефератом, дисертаційною роботою 
дозволяє зробити висновок про те, що робота відповідає вимогам «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 
М іністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 щодо докторських дисертацій за 
сутністю, достовірністю, обґрунтованістю, ступенем наукової новизни, 
обсягом, структурою і оформленням.

За структурою робота містить вступ, п ’ять розділів, висновки до кожного 
розділу, загальні висновки, список використаних джерел і додатки. Робота 
виконана в науковому стилі, її зміст викладено в чіткій логічній послідовності 
та містить достатню кількість наочних засобів візуалізації отриманих в ході 
дослідження результатів.

Зміст автореферату й основні положення дисертації, висновки та 
пропозиції є ідентичними.Автореферат повністю відображає зміст дисертації і 
розкриває сутність основних положень наукової новизни, дозволяє сформувати 
повне уявлення про здобутки роботи. Самостійність роботи автора 
підтверджують наведені в авторефераті публікації, які в переважній більшості є 

самостійними. До їх  складу входять: 2 одноосібні монографії, 3 монографії у 
співавторстві, 30 статтях у наукових фахових виданнях (із них 4 публікації 

увійшли до міжнародних наукометричних баз), 7 статтях у наукових 
періодичних виданнях інших держав (7 публікацій увійш ли до міжнародних 
наукометричних баз), 12 публікаціях у збірниках матеріалів конференцій, 2 
публікаціях в інших виданнях.Практична цінність дослідження підтверджена
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оприлюдненням 3 підручників та 2 навчальних посібників. Всі висунуті на 
захист положення наукової новизни опубліковані. Загальний обсяг 
опублікованих праць, що належить особисто авторові, -  112,7 др. арк.

Таким чином, публікації результатів дисертаційного дослідження є 
достатніми за кількістю і обсягом, а також повно висвітлюють сутність та 
результати проведеного дослідження. М атеріали кандидатської дисертації при 
проведенні представленої роботи автором не використовувалися.

5. Дискусійні положення та зауваження
Незважаючи на досить високий науковий рівень розробки теоретико- 

методологічних підходів та методичних положень, обґрунтованість наукових 
висновків та пропозицій, що формують загальне позитивне враження від 
роботи Длігача А. О., необхідно відмітити деякі недоліки і дискусійні питання, 
які суттєво не впливають на позитивний висновок про роботу.

1. На нашу думку, немає доцільності виокремлювати системно- 
рефлексивний маркетинг як теорію та практику системно-рефлексивного 
управління економічними відносинами контрагентів ринкового обміну та їх 
інтересами і системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління як 
процес прийняття управлінських рішень з системно-рефлексивної позиції 
суб’єкта управління, а варто було б поєднати ці поняття (с.85-86).

2. Слід було б навести приклади підприємств, що мають певний ранг 
рефлексії і відповідні рівні прийняття маркетингових рішень. Такі приклади 
сприяли б ефективнішій артикуляції поняття рангу рефлексії (с. 109-111).

3. На нашу думку, послідовність ріш ень інтегрованої базової 
маркетингової стратегії у системно-рефлексивному стратегічному 
маркетинговому управлінні (рис 5.5. с. 384) у запропонованій автором 
«спеірархії» стратегічних маркетингових рішень, при якій у межах ієрархічних 
рівнів (визначення базового ринку, стратегічні наміри, товарна ринкова 
стратегія, функціональна стратегія) система рішень залишається 
гетерархічною, є дещо ускладненою і вимагає подальш ого алгоритмічного 
спрощення для практичного застосування.

4. Розглянута автором система контро ля над впровадженням системно- 
рефлексивного маркетингу не розкриває рефлексивну аналітичну систему 
зворотнього зв ’язку і має бути вдосконалена (с. 411-412).

5. Автором зазначається, що при третьому ранзі рефлексії управителя на 

підприємстві реалізується класичний маркетинг, що включає комплекс 

маркетингу, позиціонування, функціональні маркетингові стратегії. На цьому
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рівні розвитку маркетингу на підприємстві в якості об’єкта управління 
розглядається як складна система інтересів і процедур прийняття рішення про 
покупку, до якої залучені торгівельні посередники, покупці та споживачі, а 
реалізація цілей забезпечується за рахунок створення умов комплексної 
реалізації інтересів. Але контактні аудиторії, що мають власні інтереси та 
впливають на формування інтересів покупців та споживачів не розглянуті в 
даній системі узгодження інтересів, що потенційно може знижувати 
ефективність маркетингової діяльності, (с. 311).

6. Дискусійним є порівняння підходів до стратегічного управління 
(таблиця 2.1, с. 134-135), в якому виділяються стратегічне планування, 
стратегічне управління та системно-рефлексивна маркетингова парадигма 
стратегічного управління в частині когнітивного рівня організації діяльності. 
Так орієнтація на екстраполяційні підходи більш притаманна довгостроковому 
плануванню, а стратегічне планування більшою мірою базується на методі 
сценаріїв прогнозуванні; управління системою знань притаманно 
стратегічному управлінню  також і в традиційній парадигмі, що не виокремлює 
системно-рефлексивний маркетинг як особливий управлінський підхід.

7. В запропонованій автором моделі процедури формування та узгодження 
інтересів (с. 140, рис 2.2.) не достатньо деталізовані смислові процеси 
формування інтересів продавця товару і не показані методи узгодження 
інтересів або процедури впливу на формування інтересів контрагента.

8. З тексту роботи незрозуміло, чому саме 54 підприємства досліджувалися 
шляхом впровадження в їхню діяльність системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління і за якими критеріями відбиралися ці 
підприємства (с. 103).

9. З урахуванням значного обсягу проведених автором досліджень, варто 
було б приділити більш е уваги опису методики досліджень і наведенню 
прикладів застосування системно-рефлексивного маркетингу в різних галузях 
промисловості (с. 392-398).

В цілому зазначені зауваження не впливають на висновок про достатньо 

високий рівень дисертаційної роботи та її відповідності вимогам.

Загальний висновок про дисертаційне дослідження

Дисертаційне дослідження Длігача Андрія Олександровича є актуальною, 

самостійною, заверш еною  і цілісною науковою роботою, що містить 
положення наукової новизни, які мають наукове і прикладне значення щодо
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вирішення проблеми організації стратегічного маркетингового управління 
діяльністю підприємств України на основі системно-рефлексивного підходу.

Дисертація Длігача А. О. за змістом та якістю теоретичних і 
методологічних розробок відповідає рівню дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук. Тему дисертаційної роботи необхідним 
чином розкрито; поставлену мету досягнуто; завдання дисертаційної роботи 
виконано. Тема дисертації відповідає спеціальності 08.00.04 -  економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Результати дисертаційної роботи пройшли достатню апробацію на 
міжнародних науково-практичних конференціях, вони належать особисто 
авторові, а їх зміст відповідає меті дослідження і вирішеним задачам.

Практичну значущ ість здобутків дисертації підтверджують документи про 
їх впровадження у роботу підприємств та вищих навчальних закладів.

Узагальнюючи означене, можна зробити висновок про те, іцо дисертація 
Длігача А. О. на тему: «Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управ
ління в діяльності підприємств в Україні» за своїм змістом відповідає вимогам п. 9, 
11, 12 для докторських дисертацій «Порядку присудження наукових ступенів» 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №  567 від 24.07.2013 р., 
щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, а її 
автор -  Длігач Андрій Олександрович заслуговує на присудження наукового 
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Офіційний опонент 
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Харківського національного економічного

університету імені Семена Кузнеця

Підпис проф. A.A. Пилипе 
Вчений секретар ХНЕУ ім. С. К> О.В. Писарчук
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До спеціалізованої Вченої ради 
Д 26.001.12 Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України

ВІДГУК
офіційного опонента доктора економічних наук, професора 

ЛЕПИ РОМАНА МИКОЛАЙОВИЧА 
на дисертаційну роботу 

ДЛІГАЧА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
«Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління 

в діяльності підприємств в Україні», 
подану до захисту на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук 
за спеціальністю 08.00.04 -  «Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності]»

На відгук надані дисертація, автореферат, копії опублікованих праць, 
автореферат кандидатської дисертації здобувана. Дисертація складається зі 
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 522 сторінок комп'ютерного 
тексту. У тексті розміщено 98 рисунків на 95 сторінках, 31 таблиця на 43 
сторінках, 8 додатків на 54 сторінках, список використаних джерел містить 
478 назв на 43 сторінках.

Автореферат представлений на 33 сторінках (без урахування анотацій], 
містить 1 таблицю і 5 рисунків (розташовані у тексті], список опублікованих 
автором праць за темою дисертації із 42 найменувань, з зазначенням 
наявності додатково 14 інших публікацій та 5 підручників та навчальних 
посібників.

«-V У-!

рї4 | і - І
■Я>° 4 =Е Я  

СО Ш  .о

1. Актуальність теми дослідження та її зв'язок з 
науковими програмами, планами, темами

Сучасний етап розвитку ринкових відносин економіки України та світу, 
-що характеризується підвищенням ризиків діяльності, що спричинені 
фінансово-економічними, геополітичними та соціальними кризовими 
ярищами, передбачає побудову системи управління підприємствами, яка 
^спроможна дієво та оперативно реагувати на мінливість зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Відповідно, постійно росте рівень складності 
рішень, які необхідно приймати на підприємствах для ефективного 
управління фінансовими, організаційними процесами, що відбуваються в 
Уаких умовах. Через обмеженість фінансових, інтелектуальних та часових 
ресурсів на підприємствах виникають проблеми, серед яких найгостріше 
постають адекватна оптимізація внутрішніх виробничих процесів, 

“ модернізація виробництва, впровадження сучасних інформаційних технологій, 
що є необхідними складовими для забезпечення конкурентоспроможності
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2

промислових підприємств. У цих умовах є актуальною задача пошуку 
низькозатратних механізмів підвищення конкурентоспроможності 
підприємств. В основі такого механізму може бути покладений рефлексивний 
підхід до управління.

Криза управлінських підходів початку XXI сторіччя (на що вказує, 
зокрема, Г.Мінцберг) призвела до нового етапу еволюції управлінських систем, 
що характеризується новими фокусами об'єктів управління (ринкові ніші, 
«блакитні океани» тощо), проактивністю підходів до ринкового середовища, 
циклічним характером, орієнтацією на знання (knowledge-based economy). В 
цей період маркетинговий підхід до управління бізнесом набуває нового 
змісту, відбувається конвергенція стратегічного маркетингу, рефлексивного 
та стратегічного управління.

У цьому зв'язку тематичне спрямування дисертаційної роботи 
ДлигачаА.О. є актуальним, його мета, предмет, об'єкт, які сформульовані і 
реалізовані в дисертації, наукова невизначеність певного кола питань щодо 
ефективного управління підприємствами, є достатнім доказом нагальності 
теми дисертаційного дослідження.

Актуальність дисертаційного дослідження Длігача А. О. підтверджується і 
тим, що воно виконане в рамках фундаментальних науково-дослідних робіт за 
безпосередньою участю автора згідно з планами наукових досліджень 
економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: 
закономірності та протиріччя» (номер державної реєстрації 06БФ040-01), 
«Посилення конкурентоспроможності українських фінансових інститутів в 
умовах фінансової глобалізації» (номер державної реєстрації 11БФ040-01), 
«Формування конкурентних стратегій українських підприємств на 
міжнародних ринках товарів і послуг» (номер державної реєстрації 11БФ040- 
0 1 ).

В ході проведених автором наукових досліджень, що представлені в 
дисертаційної роботі поставлено і вирішено ряд завдань, серед яких найбільш 
значущими є :
-  визначити поняття «стратегічне управління» в системно-рефлексивній 

парадигмі;
-  удосконалити категоріальний апарат стратегічного маркетингу, а саме 

визначення поняття стратегічного маркетингу в системно-рефлексивній 
парадигмі;

-  запропонувати типологізацію маркетингових стратегій у системно- 
рефлексивному маркетингу;

-  визначити стратегічні підходи до формування стратегічного бачення 
підприємства з позиції рефлексивного маркетингового управлінця;

-  запропонувати систему управлінських рішень щодо визначення стратегій 
ринкового зростання в системно-рефлексивному стратегічному 
маркетинговому управлінні;

-  розробити інтегровану систему системно-рефлексивного маркетингу 
залежно від диверсифікованості базових ринків підприємства, типу базового
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ринку з точки зору масштабу, типології прийняття стратегічних рішень на 
підприємстві;

-  розробити модель формування маркетингової стратегії і практичні 
рекомендації щодо впровадження системно-рефлексивного стратегічного 
маркетингового управління в діяльність економічних суб'єктів України в 
умовах глобалізованого ринкового середовища.

Перелічені задачі відповідають меті дисертаційного дослідження, тому 
можливо зробити висновок про її досягнення.

2.Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій
Отримані автором наукові результати мають високий ступінь 

обґрунтованості,  що підтверджується аналізом та узагальненням 
ретроспективних і сучасних вітчизняних та зарубіжних економічних теорій 
«стратегічного управління», «рефлексивного управління», «стратегічного 
маркетингу», використанням даних офіційної статистики, проведенням 
первинних досліджень.

Про обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, які 
подано в дисертації, свідчить логічна і послідовна структура побудови роботи 
та викладення матеріалу, достовірність результатів підтверджується 
використанням сучасних методів наукового пізнання. Автором використано 
широкий спектр сучасних методів дослідження. В роботі були коректно, згідно 
з предметом, о б ’єктом і особливостями дослідження, застосовані методи 
узагальнення та абстрагування, аналізу і синтезу, системного і комплексного 
підходу та інші сучасні методи, такі як кореляційний аналіз, параметричний 
метод експертних оцінок, за допомогою яких здійснювалась обробка значної 
кількості статистичного матеріалу по переробних підприємствах в Україні.

Обґрунтованість висновків дисертаційної роботи підтверджується також 
їх отриманням на основі використання результатів закінчених прикладних 
наукових досліджень, що виконувались на замовлення переробних 
підприємств, в яких дисертант брав безпосередню участь як відповідальний 
виконавець та науковий консультант.

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи полягає в 
комплексному вирішенні наукової і практичної проблеми визначення 
методологічних засад формування системно-рефлексивного маркетингу в 
Україні, розробці концепції системно-рефлексивного стратегічного 
маркетингового управління підприємницькою діяльністю в умовах 
трансформації ринкового середовища та розробці практичних рекомендацій. 
Положення наукової новизни, що винесені до захисту являють вагомий 
доробок автора в методологічний та практичний базис вирішення 
ідентифікованої проблеми.

Слід відзначити глибину ретроспективного аналізу методологічного 
базису у дисертаційному дослідженні, що характеризується через осмислення 
структурно-логічної послідовності генези стратегічного управління як 
технології управління підприємницькою діяльністю (п. 1.1, с. 19-53
дисертаційної роботи).  В ході проведення такого аналізу автором уточнено 
структуризацію етапів розвитку управлінських технологій.
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Цікавим, на нашу думку, є й авторський підхід до формування двох 
площин концептуальних положень дослідження. Перший рівень - це 
методологічна платформа, яка є підґрунтям для формування методології 
дослідження (п.2.1, с.135-136). Другий -введення поняття рангу системної 
рефлексії як ступеня усвідомлення управителем об'єкта управління в процесі 
ситуаційного аналізу, аналізу впливових інтересів суб ’єктів ринкових відносин 
(п. 1.2, с.79). Викликає зацікавленість запропонована автором концепція 
системно-рефлексивного стратегічного маркетингового управління, що 
поєднує рефлексивне управління в частині забезпечення рефлексивної 
діяльності управлінця, стратегічне управління як діяльність з реалізації 
довгострокового інтересу та маркетинг, який передбачає узгодження інтересів 
клієнтів та партнерів і управління ними, що забезпечує основу для реалізації 
проактивної ринкової діяльності в умовах нестабільного ринкового 
середовища (с.76-80).На основі проведеного дисертантом логіко-змістовного 
аналізу сутності поняття економічного інтересу в роботі запропоновано 
удосконалення категоріального апарату та подальший розвиток сутності 
стратегічного управління. Так, можна погодитися з авторським визначенням 
цієї дефініції, що наведено в роботі (с.85), відмінність якого полягає у 
розширенні поняття об'єкта управління від окремого підприємства до 
базового ринку і забезпеченні реалізації системно-рефлексивного управління.

Викликають зацікавленість та мають практичну значущість 
запропоновані підходи до визначення інтегрованої маркетингової стратегії 
(п.2.3,с. 171-175) та алгоритм її формування, що має практичну значущість для 
використання підприємствам (п.5.2, с. 379-388).

В третьому розділі дослідження слід позитивно відзначити 
запропонований механізм системно-рефлексивного стратегічного 
маркетингового управління (п.3.4, с. 280-282) а також покладений в його 
основу механізм узгодження інтересів (с. 271-278).Слід звернути увагу та 
погодитися з обґрунтуванням залежності успішності підприємства від 
стратегічної маркетингової компетенції [п. 3.2, с. 252-255) та рангу рефлексії 
фактичного управителя підприємства (п. З.З., с. 263). Відзначимо й наукові 
здобутки автора в побудові класифікатора видів маркетингу з точки зору 
масштабу цільового ринку та фази доступу на нього (п.3.1., таблиця 3.1., с. 223- 
225).

Четвертий розділ роботи розкриває методологічні підходи щодо 
формування стратегічного бачення підприємства в системно-рефлексивному 
стратегічному маркетинговому управлінні. Автором запропонований 
алгоритм формування стратегічного бачення підприємства (п. 4.1., Рис. 4.1., 
4.2., 4.З., с. 286-299). Звертає на себе увагу розвинена автором методика 
визначення базових ринків в стратегічному маркетинговому управлінні (с.ЗОЗ- 
305). Також автором вдосконалено типологізацію стратегій конкурентної 
поведінки (табл. 4.5., с. 327) та запропоновано алгоритмізовану процедуру 
аналізу розходження позиціонування, реальної та очікуваної позиції марки в 
свідомості клієнта [с. 356-360).

В п'ятому розділі роботи виділяється запропонована автором 
трициклічна модель формування маркетингової стратегії підприємства на
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засадах системно-рефлексивного маркетингу. В основу цієї моделі покладено 
принцип різної швидкості та різних рівнів прийняття маркетингових рішень, а 
ключова ідея полягає у розподіленні маркетингових рішень за трьома рівнями 
щодо їх впливу на діяльність підприємства та рівня посад тих, хто приймає ці 
рішення (п. 5.1., с. 370-373). Слід звернути увагу на розрахункову частину 
апробації запропонованої методики, яка містить великий обсяг інформації, 
зібраної автором під час проведення власних досліджень українських 
підприємств. Це дозволило авторові обґрунтовано стверджувати про наявність 
додаткового економічного ефекту впливу впровадження системно- 
рефексивного маркетингу в діяльність підприємств (п.5.3, с.390-403).

3. Достовірність, новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій, основні наукові результати отримані

в ході дослідження
Аналіз дисертаційної роботи, опублікованих наукових праць та 

автореферату дозволив зробити висновок, що представлені в роботі науково- 
методологічні підходи та висновки характеризуються достатнім ступенем 
наукової новизни і збагачують економічну науку з питань стратегічного і 
рефлексивного управління, формування маркетингових стратегій. 
Запропонована методологічна основа розв'язання проблеми є достатнім 
підґрунтям для сформованих автором методичних рекомендацій і положень 
щодо їх імплементації на вітчизняних переробних підприємствах.

З точки зору опонента, найвагомішими науковими результатами 
дисертаційної роботи є наступні.

1. Досліджуючи теоретичне підґрунтя рефлексивного управління, 
маркетингу та стратегічного управління, автор закономірно приходить до 
обґрунтованого висновку про необхідність поєднання цих понять у сучасній 
економічній науці та практичній підприємницькій діяльності. У зв'язку з цим в 
роботі запропонована інтегрована концепція системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління, в якій об 'єктом управління 
виступає ринок і основою підприємництва розглядається проактивна 
діяльність з перетворення існуючих, або формування нових ринків, (п. 1.2, 1.4, 
с.76-86, с. 108-120 дисертації, с.4, с.9-11 автореферату).

Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління розглянуто 
автором як вид управлінської діяльності, комплекс управлінських рішень і 
заходів, який спрямований на реалізацію довгострокового бачення 
підприємства, що є формалізованим результатом узгодження інтересів 
стейкхолдерів підприємства. Введено поняття рангу системної рефлексії як 
ступеню усвідомлення управителем об'єкта управління в процесі ситуаційного 
аналізу, аналізу впливових інтересів суб'єктів ринкових відносин та 
формування управлінських рішень. За визначенням автора, вищий ранг 
системної рефлексії передбачає більш широке уявлення управителя про о б ’єкт 
управління або розширення об'єкта управління з долученням до нього 
контрагентів ринкових відносин. Системно-рефлексивне стратегічне 
маркетингове управління: визначає фактичного управителя об'єкта
управління як особи з найбільшим рангом системної рефлексії; управлінські
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рішення базуються на принципі узгодження інтересів стейкхолдерів о б ’єкта 
управління; розвиває сучасну парадигму стратегічного управління, що 
орієнтовано на реалізацію довгострокового бачення підприємства (п.1.2., с. 81- 
82 дисертації, с.9-11 автореферату).

Доведено на підставі первинних досліджень, що успішність 
підприємницької діяльності (реалізація ринкових цілей підприємства) 
залежить від рангу системної рефлексії управителя підприємства (п.3.3., с. 272- 
273 дисертації).

2. Науковий інтерес викликає обґрунтований і запропонований 
вперше механізм системно-рефлексивного стратегічного маркетингового 
управління (п.3.4, с. 280-283 дисертації, с. 4, 15-16 автореферату), що дозволяє 
управляти процесом узгодження інтересів стейкхолдерів підприємства на 
трьох рівнях прийняття управлінських рішень і формувати маркетингову 
стратегію на основі узгодження стратегічних інтересів контрагентів ринкової 
взаємодії. Перший рівень передбачає опредмечення і актуалізацію інтересу 
управлінця щодо об ’єкта управління, а результатом є сформоване уявлення 
про об ’єкт управління та напрям його перетворення (опредмечений інтерес). 
Другий рівень -  це узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів, до яких 
належить і управлінець, результатом чого є бачення об ’єкта управління. 
Третій рівень узгодження передбачає формування стратегії як результату 
координації бачення підприємства і інтересів зовнішніх стейкхолдерів. 
Залежно від об'єкта управління результатом узгодження може стати товарно- 
ринкова стратегія підприємства, стратегічне позиціонування бренду, стратегія 
зміни культури споживання продукту, стратегія конкурентної поведінки, 
стратегія зростання.

Такий підхід дозволяє підвищити ефективність ринкової діяльності 
підприємств в Україні через вирішення досліджених автором проблем 
вітчизняного бізнесу, таких як низька орієнтованість маркетингу на 
показники успішності підприємницької діяльності, незалученість персоналу 
компанії до маркетингу, нерозуміння сутності маркетингу або маркетингових 
дій та функцій відділу маркетингу іншими спеціалістами підприємства, 
застосування маркетингу як набору інструментів в іншій (не маркетинговій) 
парадигмі управління, неусвідомлення підприємцями об'єкту управління та 
власного інтересу (с.109-110 дисертації).

3. Науково значущим, на нашу думку, є запропонований автором 
підхід щодо розробки маркетингових стратегій підприємств у системно- 
рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні на основі 
визначення типу базового ринку з урахуванням його інтегрованості в 
глобальне ринкове середовище, типу стратегічних намірів та бачення 
підприємства, специфіки системи управління підприємством, ресурсного 
потенціалу підприємства, конкурентної позиції. Це дало змогу сформувати 
механізм запровадження повної несуперечливої системи маркетингових 
стратегій(п.5.2, с. 380-386 дисертаційної роботи, с .5 ,19 автореферату).

Відзначено, що стратегії охоплення ринку, позиціонування, конкурентні 
стратегії є гетерархічно пов'язаними, при цьому послідовність ухвалення 
управлінських рішень на практиці є суттєво ускладненою через брак
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алгоритмізованої методики визначення загальної маркетингової стратегії; 
існуючі моделі прийняття окремих рішень щодо базових конкурентних 
стратегій, стратегій зростання, охоплення ринку, конкурентної поведінки, 
позиціонування не пов'язані в єдину ієрархізовану послідовність. Розв’язанням 
окресленої проблеми стало впорядкування автором системи управлінських 
маркетингових рішень, в якій враховано: циклічний характер прийняття 
управлінських рішень; спіральний процес розвитку системи знань суб'єкта про 
об 'єкт управління і, відповідно, зростання управлінської компетенції, рангу 
рефлексії керівника, розширення об'єкта управління. Запропонована базова 
ієрархія стратегічних маркетингових рішень, яка відповідає, з одного боку 
рівням рішень у системно-рефлексивному маркетингу, а, з іншого боку, не 
суперечить наявній ієрархії рівнів стратегічних рішень у стратегічному 
управлінні і включає: визначення об'єкта управління (базового ринку); 
визначення стратегічних намірів; визначення товарно-ринкової стратегії; 
визначення функціональних стратегій. При цьому враховано перехід від 
проектної форми управління до програмної; основою прийняття рішень стає 
система знань; надано нового змісту поняттю охоплення ринку та 
конкурентної стратегії, зокрема через прояв глобальної конкуренції на 
локальному ринку. Запропонована спіральна модель прийняття рішень також 
дозволяє врахувати наявну гетерархічність управлінських рішень у 
маркетинговій стратегії за рахунок циклічного характеру їхнього уточнення і 
зворотній зв'язок.

4. Удосконалено методику управління брендами на основі системно- 
рефлексивного аналізу розходжень між позиціонуванням бренду та його 
позицією у свідомості цільових аудиторій, що дає змогу використовувати 
бренд як інструмент впливу на інтереси і їх узгодження. Такий підхід 
відрізняється певним ступенем наукової новизни (п.4.4, с.356-362 
дисертаційного дослідження, с .6 ,18 автореферату).

Автором показано, що розходження задуму позиціонування бренду та 
позиції бренду, що склалася на ринку, є результатом помилок у просуванні, дій 
конкурентів, зміни споживчих переваг або недостатньо глибокого аналізу 
ринку. Аналіз розходжень на восьми рівнях (де перший рівень - це 
розходження між задумом бренду та реальними властивостями брендованого 
товару, а восьмий рівень - розходження між позиціонуванням бренду та 
інтересами його цільових аудиторій) дозволяє знайти першопричину низької 
ефективності просування бренду та сформувати стратегію операцій з 
брендами (репозиціонування, реанімацію бренда тощо).

5. З теоретичних позицій подальшого розвитку загальної теорії 
стратегічного управління, науковий інтерес представляють обґрунтовані 
підходи до поняття «базовий ринок» і формування стратегій 
диверсифікаційного зростання підприємства в системно-рефлексивному 
маркетингу по відношенню до базового ринку як об'єкта управління. Також 
дістала розвитку класифікація стратегій диверсифікаційного зростання(п.4.2, 
с. 301-321 дисертації, с. 6, 18 автореферату). Автором розвинені моделі базових 
конкурентних стратегій та стратегічних альтернатив. Зміст базових стратегій 
розкривається у комплексі рішень інтегрованої маркетингової стратегії, де
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першим рішенням стає вибір між стратегією диверсифікації та фокусуванням у 
визначенні базового ринку. Відзначено, що рішення про вихід на нові базові 
ринки змінює підприємство, оскільки новий о б ’єкт управління вимагає інших 
цілей та сукупності дій щодо його перетворення і системно-рефлексивного 
управління узгодженням інтересів нових для підприємства стейкхолдерів, 
тому рішення про диверсифікацію віднесено до найвищого рівня прийняття 
управлінських рішень. Обґрунтовано, що ефективна диверсифікація можлива у 
випадку, коли новий напрям підприємницької діяльності базується на 
ринковій або товарній компетенції наявної діяльності підприємства, а чиста 
або конгломеративна диверсифікація без збереження наявних компетенцій 
виводять підприємство в нову систему знань, де ключовим чинником успіху 
буде спроможність придбати відповідні компетенції та встановити контроль 
над їх застосуванням. Зазначений підхід є важливим для підвищення 
ефективності диверсифікаціних стратегій вітчизняних підприємств.

6. Заслуговує на увагу науково-практичний добуток автора щодо 
запропонованої моделі формування маркетингової стратегії підприємства на 
засадах системно-рефлексивного маркетингу.(п.5.1, с. 369-374 дисертації, с.6, 
20-21 автореферату). Запропонована автором трициклічна модель управління 
базується на розподілі рівнів прийняття маркетингових рішень відповідно до 
їх впливу на діяльність підприємства та рівня посад тих, хто приймає ці 
рішення, що дає можливість реалізувати програмний підхід у стратегічному 
управлінні підприємницькою діяльністю, який, на відміну від проектного 
підходу, підвищує гнучкість, проактивність та ефективність впровадження 
маркетингової стратегії. Проведений автором аналіз ефективності реалізації 
маркетингової стратегії в залежності від рангу системної рефлексії 
підприємства та впровадження моделі формування маркетингової стратегії 
підприємства на засадах системно-рефлексивного маркетингу показав 
збільшення показнику ефективності маркетингових проектів підприємств (п. 
5.3, таблиця 5.6 дисертаційного дослідження). Відповідно, практична 
значущість отриманих результатів полягає у розробленому автором 
методичному підході до впровадження системно-рефлексивного стратегічного 
маркетингового управління в діяльність українських підприємств.

Наукова новизна сформульованих та обґрунтованих в дисертаційній 
роботі результатів, висновків і рекомендацій визначається тим, що 
найвагоміші з них отримані автором вперше і визначаються особистим 
авторським підходом до виявлення і вирішення означеної в дисертаційному 
дослідженні проблеми.

Наведений комплекс теоретичного, методологічного і методичного 
забезпечення в цілому вирішує поставлені задачі, та характеризується 
високим рівнем достовірності, що підтверджується впровадженням у 
діяльність підприємств та державних установ, а саме: окремі теоретичні 
положення та практичні результати дослідження були використані Торгово- 
промисловою палатою України в процесі формування пропозицій щодо 
вдосконалення політики розвитку промисловості в Україні, зокрема були 
використані результати наукових досліджень у сфері стратегічного 
маркетингового управління в умовах інтернаціоналізації діяльності (довідка
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№ 183/02.02 від ЗО січня 2013 p.); концерном «НІКО» при розробці стратегії 
діяльності та при впровадженні механізмів просування бренду Mitsubishi в 
Україні (довідка № 1 /1109  від 19 листопада 2009 p.]; ТОВ «Панасонік Україна 
Лтд», представництвом Panasonic CIS Оу, при розробці стратегії діяльності 
Panasonic CIS та формуванні стратегії просування бренда Panasonic на 
український ринок (довідка № 19/05-08  від 19 травня 2008 p.); Секретаріатом 
Кабінету Міністрів України в процесі розробки і обґрунтування експертних 
висновків стосовно нормативно-правових документів з питань забезпечення 
реалізації потенціалу членства України у СОТ та інтеграції вітчизняної 
економіки до спільного ринку ЄС, зокрема були використані наукові 
результати, представлені в аналітичних матеріалах «Методичні підходи до 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах 
інтенсифікації міжнародного співробітництва та глобалізаційних процесів» 
(довідка № 372 /0710  від 14 липня 2010 p.); інвестиційною компанією ТОВ 
«Адрем Інвест» під час розробки інвестиційних стратегій промислових 
підприємств (довідка № 8 /12 -09  від 10 вересня 2012 p.); ТОВ «Суматра ЛТД» у 
процесі розробки стратегії впровадження на ринок України міжнародних 
брендів та формування стратегії конкуренції із багатонаціональними 
компаніями в українському секторі глобального ринку (довідка № 4 /0208  від 4 
лютого 2008 p.); ТОВ «Аскрін Ресерч» у процесі розробки програми 
маркетингових досліджень промислових ринків (довідка № 14/11-10 від 1 
жовтня 2011 p.); ТОВ «Керуюча компанія «ТЕРРА ФУД» при розробці 
маркетингової стратегії та окремих напрямів діяльності підприємства, а також 
при впровадженні механізмів просування брендів підприємства (довідка № 
1/06-11 від 10 червня 2011 p.); ТОВ «Біо-Тест-Лабораторія» при формуванні 
виробничої та ринкової стратегії підприємства (довідка-лист № 19 від 29 січня 
2013 p.).

Матеріали дисертаційного дослідження (теоретичні, методичні і 
практичні авторські розробки) впроваджені у навчальний процес Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка для студентів 
економічного факультету під час викладання курсів таких навчальних 
дисциплін: «Стратегічне управлення» та «Стратегічний маркетинг» (довідка № 
013 /168  від 26 лютого 2013 p.); у навчальному процесі при викладанні курсів 
«Стратегічне управління» та «Стратегічний маркетинг» для студентів вищого 
навчального закладу «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» на 
програмі підготовки магістрів бізнес-адміністрування та на програмах 
підвищення кваліфікації «Розвиток вищого управлінського персоналу», 
«Розвиток управлінського персоналу», «Розвиток управлінського персоналу 
(управління в сфері маркетингу)» (довідка №9 від 23 січня 2013 р.)..

4. Повнота викладу в опублікованих працях наукових положень,
висновків і рекомендацій

Всі теоретичні та науково-практичні результати дисертаційного 
дослідження, висновки і рекомендації знайшли повне відображення в 
опублікованих працях здобувана, кількість яких налічує 61 праці, у т. ч. у 2 
одноосібних монографіях (18,6 др. арк. та 16,3 др. арк.), З монографіях у
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співавторстві, 3 підручниках, 2 навчальних посібниках, ЗО статтях у наукових 
фахових виданнях (із них 4 публікації увійшли до міжнародних 
наукометричних баз), 7 статтях у наукових періодичних виданнях інших 
держав (7 публікацій увійшли до міжнародних наукометричних баз), 12 
публікаціях у збірниках матеріалів конференцій, 2 публікаціях в інших 
виданнях. Загальний обсяг опублікованих праць, що належить особисто 
дисертанту, становить 112,7 др. арк.

Результати дослідження доповідались і отримали позитивну оцінку на 
міжнародних науково-практичних конференціях. З огляду на це, апробацію 
результатів дисертаційної роботи слід вважати достатньою. За кількістю та 
якістю (повнотою представлення здобутків дослідження) публікації 
відповідають встановленим вимогам.

5. Відповідність дисертації встановленим вимогам
За структурою робота містить вступ, п'ять розділів, висновки до кожного 

розділу, загальні висновки, список використаних джерел і додатки. Робота 
виконана в науковому стилі, її зміст викладено в логічній послідовності, 
завдяки значній кількості наочних засобів читається з легкістю.

Зміст автореферату й основні положення дисертації, висновки та 
пропозиції є ідентичними. Наукові розробки дисертаційного дослідження 
виконаного Длігачем А. О. на рівень кандидата наук в докторській дисертації 
не використовувалися.

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації
Оцінюючи в цілому достатній науковий рівень розробки теоретико- 

методологічних і методичних положень, практичних рекомендацій, 
обґрунтованість наукових висновків та пропозицій, необхідно відмітити деякі 
недоліки і дискусійні положення.

1. Автором недостатньо обґрунтовано необхідність введення 
окремого терміну системно-рефлексивного управління замість розгляду більш 
вживаного терміну рефлексивного управління в контексті регламентації 
роботи систем управління, зокрема, стратегічного, маркетингового тощо (п.
1.2, с. 75-77).

2. Слід було б більш ґрунтовно розробити пропозиції щодо методів 
впливу на контрагентів у випадку неузгодженості стратегічних інтересів (п.
2.2, с. 151-153). Концептуально автором не дана відповідь на запитання: як 
узгоджувати інтереси стейкхолдерів у випадку їх конфліктності і відмови від 
компромісів.

3. Недостатньо розкрито автором методику вимірювання рангу 
рефлексії управителя. Запропонований автором експертний метод на 
сукупності дискретних показників (п. 1.4, с. 108-113, п.3.3, с.263) є складним і 
вимагає глибинних досліджень процедур ухвалення рішень на підприємствах, 
що розглядаються. Також використання експертних методів суттєво обмежує 
об'єктивність оцінювання рангу рефлексії.
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4. Автором не розкрито методику обстеження переробних
підприємств на предмет визначення значущості чинників системно- 
рефлексивного стратегічного маркетингового управління (п.5.3, 390-398).

5. Автору слід було б приділити більше уваги аналізу макро- і 
мікроекономічних показників розвитку галузей промисловості та 
промислових підприємств і пошуку кореляції між ефективністю діяльності 
підприємств та методами управління, притаманними підприємствам окремих 
галузей і кластерів (п. 3.2, 3.3), що могло б виявити додаткову аргументацію на 
користь системно-рефлексивному маркетингу.

6. Автором не опрацьовано на алгоритмичному рівні систему
зворотного зв'язку та контролю над впровадженням системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління в діяльність вітчизняних 
підприємств (п.5.4., с. 411-412). Також автором недостатньо опрацьовано 
систему функціональних маркетингових стратегій (п.5.3, с.378-393).

7. Потребує деталізації методика досліджень задоволеності клієнтів,
вінутрішніх і зовнішних стейкхолдерів підприємств, проведених автором і 
показаних на рис. 5.11 і в габл. 5.7 (п.5.3., с. 395-406).

8. Слід було б більш ґрунтовно розробити пропозиції щодо 
формування національної політики (зокрема, економічної) з позицій 
стимулювання вітчизняних суб’єктів підприємництва до розширення власної 
системи знань, впровадження сучасних методів рефлексивного і стратегічного 
маркетингового управління (п. 5.4, с.412-413).

Загалом зазначені недоліки дещо знижують достатньо високий рівень 
дисертаційної роботи, однак істотно не впливають на її загальну позитивну 
оцінку.

Загальний висновок
Дисертаційна робота Длігача Андрія Олександровича «Системно- 

рефлексивне стратегічне маркетингове управління в діяльності підприємств в 
Україні» є завершеним самостійно виконаним науковим дослідженням, 
результати якого дозволяють вирішити актуальні науково-методологічні та 
методичні завдання щодо впровадження системно-рефлексивного 
стратегічного маркетингового управління в діяльність українських 
підприємств.

Положення дисертаційної роботи генеровані на достатній кількості 
статистичного матеріалу, обробленого за допомогою адекватних 
досліджуваним процесам математичних методів, що підтверджує їх 
обґрунтованість і достовірність. Положення, висновки і рекомендації 
характеризуються науковою новизною, мають теоретичну і практичну 
значущість, повно і в достатній кількості відображені у публікаціях.

Тема дисертації відповідає спеціальності 08.00.04 -  економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Зміст 
дисертаційної роботи відповідає обраній темі. Всі поставлені задачі є 
вирішеними, що підтверджує досягнення автором поставленої мети 
дослідження.
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Автореферат дисертації необхідним чином розкриває основні її 
положення та висновки, є ідентичним дисертації за структурою та змістом і не 
містить інформації, відсутньої в дисертаційній роботі.

Дисертація Длігача А.О. за своїми ознаками відповідає вимогам п. 9,11, 12 
для докторських дисертацій «Порядку присудження наукових ступенів» 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р., 
щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, а її 
автор -  Длігач А.О. заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності).

Офіційний опонент:
завідувач відділу проблем моделювання економічних 
систем Інституту економіки промисловості 
Національної академії наук України (м. Київ),
доктор економічних наук, професор P. М. Лепа

« » 2016 р.

Підпис д.е.н., проф. Лепи P.M. за 
вчений секретар Інституту екої 
промисловості НАН України, 
кандидат економічних наук, 
старший науковий співробітни М.А. Солдак
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