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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 
на дисертаційну роботу Устьяна Олександра Юрійовича на тему 

«Клієнтоорієнтований маркетинг підприємств сфери розваг і відпочинку» 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)

Актуальність теми дослідження

Сучасна маркетингова теорія і практика перебувають в процесі 
трансформації та переосмислення. Нові виклики, які постають перед сучасним 
суспільством, потребують нових підходів до управління маркетинговою 
діяльністю підприємств. Клієнтоорієнтованість є одним із провідних сучасних 
напрямів розвитку маркетингової теорії, увага до якого зростає серед іноземних 
і вітчизняних науковців. Разом із тим, наявні положення і підходи 
клієнтоорієнтованості розроблялися з огляду на практику господарювання в 
розвинених країнах світу, тому, для їх успішного застосування у практичній 
діяльності українських підприємств, вони потребують переосмислення та 
адаптації до вітчизняних умов господарювання. Кількість наукових публікацій, 
присвячених цьому питанню, зростає, проте ще й досі воно є далеким від 
цілковитого вирішення. Як свідчить статистична інформація, сфера розваг і 
відпочинку України складає порівняно невелику частку в сукупному обсязі 
сфери послуг, проте з огляду на швидку інтеграцію національної економіки до 
європейського економічного простору варто очікувати зміну поточної ситуації. 
З іншого боку, кількість наукових публікацій, присвячених особливостям 
маркетингової діяльності сфери розваг і відпочинку, ще й досі залишається 
незначною, що не сприяє формуванню цілісного розуміння цієї сфери з позицій 
маркетингової теорії і практики.

Усе вищезазначене зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи 
Устьяна Олександра Юрійовича «Клієнтоорієнтований маркетинг підприємств 
сфери розваг і відпочинку», а також її значний теоретичний і практичний 
інтерес.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація Устьяна Олександра Юрійовича виконана відповідно до плану 
науково-дослідних робіт ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» за темами: «Маркетингові підходи до роботи з покупцями



для покращення результатів діяльності торговельних підприємств системи 
споживчої кооперації України» (номер державної реєстрації 0113Ш04197), 
«Ринковоадаптований механізм управління сучасною соціально-економічною 
системою» (номер державної реєстрації 0110Ш00932).

У межах зазначених тем Устьяном Олександром Юрійовичем 
запропоновано заходи для розвитку лояльності покупців та обґрунтовано 
застосування політики партнерських відносин, методичний підхід до 
впровадження клієнтоорієнтованого маркетингу на підприємствах, що 
ґрунтується на методах, залучених зі сфер управління персоналом, 
операційного менеджменту та когнітивної психології.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації

Наукові положення, висновки та рекомендації, які подані в дисертації 
Устьяна Олександра Юрійовича є достатньо обґрунтованими, що 
підтверджується опрацюванням значної кількості праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів, використанням великого обсягу статистичної 
інформації за тематикою дослідження, належною апробацією результатів 
дослідження. Рівень проведеного дослідження дає можливість стверджувати про 
глибоку обізнаність дисертанта з науково-практичними розробками провідних 
зарубіжних вчених щодо вивчення проблематики впровадження 
клієнтоорієнтованого підходу на підприємствах.

Інформаційною базою дослідження є статистичні дані Державної служби 
статистики України, наукова література, аналітичні огляди в спеціалізованих 
періодичних виданнях, анкетні дані, одержані під час маркетингових досліджень, 
особисті спостереження та ін.

Устьян О. Ю. використав низку загальнонаукових і специфічних методів: 
історичний, абстрактно-логічний, системно-структурний, економіко- 
статистичний, аналізу ієрархій, аналогії, маркетингових досліджень.

Висновки є логічно обґрунтованими, повністю відображають основні 
положення проведеного дослідження, а також можливі напрями їхнього використання 
в процесі вдосконалення маркетингової діяльності шляхом впровадження 
клієнтоорієнтованого підходу на підприємствах сфери розваг і відпочинку.

Основні положення, висновки й рекомендації, сформульовані в дисертації,
їх новизна

Результати проведених автором наукових досліджень характеризуються 
новизною, яка в комплексі спрямована на теоретико-методичне обґрунтування 
положень та розробку практичних рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової 
діяльності шляхом впровадження клієнтоорієнтованого підходу на 
підприємствах сфери розваг і відпочинку.



Проведене дослідження уможливило формування низки висновків і 
рекомендацій науково-теоретичного та практичного змісту. Зокрема, слід зазначити 
запропонований автором зміст концепції клієнтоорієнтованого маркетингу, яка 
відрізняється від наявних маркетингових концепцій і ґрунтується на комбінуванні 
принципів і підходів об’єднаних з позиції максимізації споживчої цінності із 
застосуванням інструментів когнітивної психології (с. 36-37). Також автором 
розроблена авторська класифікація підприємств сфери послуг на засадах 
клієнтоорієнтованості як маркетингового фактору, відповідно до якої виділені 
три групи підприємств: низькоклієнтоорієнтовані, середньоклієнтоорієнтовані 
та висококлієнтоорієнтовані (с. 43-44). Також запропоноване авторське 
визначення категорії «клієнтоорієнтованість», що визначається як підхід до 
розвитку підприємства, що передбачає орієнтацію всіх ресурсів та адаптацію 
бізнес-процесів на максимізацію споживчої цінності через емоційне сприйняття 
клієнтів для підвищення їхньої лояльності та досягнення стійких 
довгострокових конкурентних переваг (с. 55). У роботі запропоноване 
авторське визначення категорії «клієнтоорієнтований маркетинг», що 
трактується як концепція маркетингу, що ґрунтується на всебічній та 
всеохопній орієнтації діяльності підприємства на максимізацію споживчої 
цінності через емоційне сприйняття клієнтів (с. 56). Відмінність даних 
визначень від наявних полягає в тому, що вони ґрунтуються на нематеріальному 
вираження споживчої цінності та формуванні в клієнтів сфери розваг і відпочинку 
емоційного сприйняття послуги.

Заслуговує на увагу удосконалені автором методичні підходи до 
маркетингового дослідження ринку та маркетингової діяльності підприємств 
сфери розваг і відпочинку (с. 99-101, 126-127), що були застосовані під час 
дослідження роллердромів України. Цінність даних підходів полягає в тому, що 
вони передбачають діагностику особливостей поведінки споживачів, рівня їх 
задоволення якістю обслуговування, стратегічних, організаційних і тактичних 
складових внутрішнього маркетингу, а також у тому, що вони дозволяють 
надалі отримати зворотний зв’язок від клієнтів щодо наданих послуг та 
визначити рівень задоволеності роботою працівників підприємства. Також у 
роботі досліджені тенденції розвитку ринку розваг і відпочинку України та 
визначені тенденції розвитку сфери розваг і відпочинку (підрозділ 2.1).

До суттєвих здобутків автора варто віднести розробку концептуального 
підходу до впровадження клієнтоорієнтованого маркетингу на підприємствах 
сфери розваг і відпочинку (с. 149-151). Даний підхід являє собою поетапний 
процес (постановка цілей клієнтоорієнтованості, збір маркетингової інформації, 
формування цільової ідентичності, розробка стратегії клієнтоорієнтованості, 
реалізація програми клієнтоорієнтованості, контроль і ревізія 
клієнтоорієнтованості) на засадах когнітивної психології, організації 
обслуговування за принципами «кайдзен», та передбачає управління точками 
контакту, що відрізняє його від наявних підходів. Також автором 
запропоновано методичний підхід щодо визначення рівня 
клієнтоорієнтованості підприємств сфери розваг і відпочинку, який ґрунтується 
на використанні методу аналізу ієрархій та дозволяє підвищити точність



оцінювання рівня клієнтоорієнтованості підприємства (с. 164-176). Даний 
підхід було успішно застосовано автором під час визначення найбільш 
клієнтоорієнтованого роллердрому (розділ 3.2). Заслуговує на увагу 
обґрунтований автором методичний інструментарій клієнтоорієнтованого 
маркетингу, що включає інструменти із суміжних функціональних областей 
менеджменту, зокрема проектного менеджменту, операційного менеджменту, 
управління персоналом, і дозволяє спростити управління маркетинговою 
діяльністю підприємств сфери розваг і відпочинку (с. 176-177).

Усе вищевикладене дає підстави зробити висновок, що поставлені 
автором мета та завдання дисертації виконані. Висновки, сформульовані в 
дисертаційній роботі, відповідають її змісту, підтверджують глибину та 
наукову оригінальність проведеного дослідження.

Теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи

Наукова значущість отриманих результатів зумовлена можливістю 
широкого застосування розроблених в дисертації науково-методичних підходів, 
як у проведенні подальших досліджень, так і в практичній діяльності. У своєму 
інтегральному вигляді результати дисертаційної роботи спрямовані на 
вирішення важливої науково-практичної задачі теоретико-методичного 
обґрунтування положень та розробки практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення маркетингової діяльності шляхом впровадження
клієнтоорієнтованого підходу на підприємствах сфери розваг і відпочинку.

Практичне значення наукових результатів, одержаних у дисертаційній 
роботі, визначається конкретною спрямованістю висновків, рекомендацій та 
пропозицій автора, а також обґрунтування методичного підґрунтя 
удосконалення маркетингової діяльності шляхом впровадження
клієнтоорієнтованого підходу на підприємствах сфери розваг і відпочинку.

Розроблені дисертантом методичні положення можуть бути використані в 
практиці господарювання підприємств сфери розваг і відпочинку. Зокрема, 
розробки дисертаційної роботи успішно впроваджені у діяльність вейк-парку 
«(Ж ТОР» (ФОП Шевченко Є. В.) (довідка № 05/03-16 від 10.03.2016 р.), 
гірськолижного комплексу «Драгобрат» (ТОВ «Драгобрат») (довідка № 04/01- 
0706 від 07.06.2017 р.), гірськолижного комплексу «Сорочин Яр» (ФОП Бідний 
Г. В.) (довідка № 03/00-1207 від 12.07.2017 р.), ТЦ «Універмаг Київ» 
(ПП «Торгівельний центр «Київ») (довідка № 19/00-003060 від 02.03.2018 р.), 
ТРЦ «Київ» (ПП «Торгівельний центр «Київ») (довідка №10/00-003061 від 
02.03.2018 р.). Також положення дисертаційної роботи використовуються 
Радою підприємців м. Полтава Полтавської міської ради (довідка № 01/12-03 
від 12.03.2018 р.) у процесі методичної підтримки підприємців сфери малого та 
середнього бізнесу.

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» під час



викладання дисциплін «Маркетинг послуг», «Товарознавство (послуги)» 
(довідка № 45-15/81 від 25.12.2017 р.).

Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження в
опублікованих роботах автора

Основні результати дослідження Устьяна Олександра Юрійовича, які 
покладено в основу його кандидатської дисертації викладено в 15 наукових 
працях загальним обсягом 4,99 д. а. (з яких особисто автору належить 4,88 д. 
а.), у тому числі: 6 - у  наукових фахових виданнях України (з яких 3 - у  
виданнях, включених до реєстру міжнародних наукометричних баз), 1 -  в 
інших наукових виданнях, 8 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських 
наукових та науково-практичних конференцій.

Автореферат дисертації відображає її зміст та не містить положень, які 
не досліджені в роботі.

Дискусійні положення та зауваження по змісту дисертації

Незважаючи на достатньо високий рівень виконаної дисертаційної роботи 
та загальну позитивну оцінку, якої вона заслуговує, деякі положення роботи є 
дискусійними, а саме:

1. На наш погляд, потребує більш чіткого формулювання об’єкт 
дослідження, який автором визначено як «процес маркетингової діяльності на 
підприємствах сфери розваг і відпочинку» (с.17), проте в роботі мова йде про 
процес формування клієнтоорієнтованого маркетингу.

2. Розглядаючи у підрозділі 1.1 підходи до трактування базового поняття 
«маркетинг» (с.24), автор посилається на джерело [2], під яким зазначена його 
публікація. Проте, ці підходи розглядали і формували інші автори. Разом із тим, 
ці підходи варто було б розширити в контексті обраної теми дисертаційної 
роботи, розглянувши маркетинг як соціальний процес, спрямований на 
задоволення потреб споживачів, а також з позицій інституціоналізма.

3. У табл.1.1 (табл.1 автореферату) автором наведено відмінності між 
традиційним та клієнтоорієнтованим маркетингом, з деякими з наведених 
характеристик неможна погодитися. Так, метою традиційного маркетингу є 
виявлення і задоволення потреб споживачів, «адаптування товарів і послуг до 
вимог конкретного сегмента» -  є метою концепції інтенсифікації комерційних 
зусиль.

4. При формуванні матриці відповідності методичних підходів 
«клієнтоорієнтованого маркетингу» та складових комплексу маркетингу 
(табл. 1.4, с. 58; табл. З автореферату), здобувай до методичних підходів 
відносить інтрамаркетинг, внутрішній маркетинг, маркетинг відносин, хоча 
перед цим на с. 25 (рис. 1.1) визначив їх як концепції. Отже потребує 
уточнення, зазначене належить до концепцій чи до методичних підходів? Крім 
того у самій таблиці вплив на продукт, основний елемент комплексу



маркетингу, ціну, розподіл та просування встановлено лише на рівні 
маркетингу відносин, хоча, на наш погляд, і стандартизація обслуговування, і 
Кайдзен спричинюють свій вплив на традиційні складові комплексу 
маркетингу.

5. У Розділі 2, здобувай провів ґрунтовні дослідження ринку та 
маркетингової діяльності підприємств сфери розваг і відпочинку, тенденцій 
розвитку ринку розваг і відпочинку України, визначивши особливості 
маркетингової діяльності підприємств сфери розваг і відпочинку України. 
Проте наведений на с. 130, табл. 2.11 БїУОТ-аналіз є недостатнім для прийняття 
управлінських рішень.

6. Здобувачем запропоновано концептуальний підхід до впровадження 
клієнтоорієнтованого маркетингу на підприємстві сфери розваг і відпочинку 
(рис. 3.1, с. 150), попри безумовну цінність і новизну зазначеного підходу, 
вважаємо що стосовно блоку «Стратегія клієнтоорієнтованості», його можна 
було посилити «Формуванням політики соціально-відповідального 
маркетингу», а «Контроль і ревізія клієнтоорієнтованості» мали привести до 
коригування «Цілей клієнтоорієнтованості», що забезпечило би зворотній 
зв'язок.

Висловлені зауваження щодо наявності певних недоліків у роботі, не 
знижують її цінність та якість. Вони, враховуючи актуальність даної теми, 
можуть бути використані автором в процесі здійснення подальших наукових 
досліджень.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

Структура дисертаційної роботи логічна, традиційна: вступ, три розділи, 
висновки, список використаних джерел, додатки. Повний обсяг дисертації 
становить 294 сторінки комп’ютерного тексту, обсяг основного тексту 
становить 186 сторінок. Містить 35 таблиць, 37 рисунків, 8 формул, 19 додатків 
на 75 сторінках. Список використаних джерел налічує 254 найменування. 
Робота виконана в науковому стилі, її зміст викладено в чіткій логічній 
послідовності. За обсягом, змістом, структурою, повнотою викладу результатів, 
оформленням вона відповідає встановленим вимогам. Зміст автореферату 
адекватно відображає основні положення дисертації.

Загальний висновок

Дисертаційна робота Устьяна О.Ю. «Клієнтоорієнтований маркетинг 
підприємств сфери розваг і відпочинку» є завершеним науковим дослідженням, 
містить нове вирішення актуального науково-практичного завдання, що полягає 
в теоретико-методичному обґрунтуванні положень та розробці практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності шляхом 
впровадження клієнтоорієнтованого підходу на підприємствах сфери розваг і 
відпочинку. Обрану тему розкрито, мету досягнуто повністю, завдання роботи 
вирішено. Дисертаційна робота за змістом та науковим рівнем відповідає



вимогам, що висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук. Зміст автореферату повного мірою відповідає 
основним положенням дисертаційної роботи. Тема дисертації відповідає 
паспорту спеціальності 08.00.04 -  Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності).

На підставі проведеного аналізу доцільно зробити висновок, що 
дисертаційна робота «Клієнтоорієнтований маркетинг підприємств сфери 
розваг і відпочинку» відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12 «Порядку
присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567, а її автор, Устьян Олександр 
Юрійович, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.04 -  Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності).


