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Од на з ос нов них проб лем на шля -
ху до ся гнен ня по став ле ної ме ти по -
ля гає в то му, що мар ке тинг не є ок ре -
мою спеціальністю, за якою в Ук раїні
про во дить ся за хист ди сер тацій на
здо бут тя на уко вих сту пенів кан ди да -
та на ук і док то ра на ук. За ли ша ю чи
по за ме жа ми цієї статті пи тан ня
доцільності та ко го ви о к рем лен ня,
виз на чи мо об ра ну ме то ди ку фор му -
ван ня вибірки досліджен ня. Єди ним
дже ре лом пер вин ної інфор мації для
досліджен ня ста ла ре фе ра тив на ба за
да них "Ук раїніка на уко ва" Націона-
ль ної бібліот еки Ук раїни ім. В. І. Вер -
надсько го, те ма тич ний розділ "Еко -
номіка. Еко номічні на уки". Реєстра-
ція над хо джень у цій базі ве деть ся з
1998 р., то му ча со вий інтер вал, що
досліджується у статті, охоп лює
період від 1998 до 2009 рр. включ но.

Під час досліджен ня ви я ви ла ся
суттєва ме то до логічна проб ле ма:
част ка ди сер тацій, те ма і зміст (за
ано тацією) яких при род но на ле жать
до мар ке тин гу, не містять у назві те ми
і навіть у змісті ано тації мар ке тин го -
вої терміно логії. Це мож на по яс ни ти
дво ма при чи на ми: або ав тор свідо мо
уни кає ви ко ри с тан ня мар ке тин го вої
терміно логії і по бу до ви своїх по ло -
жень на базі мар ке тин го вої кон цепції
ли ше то му, що не вва жає їх на уко ви -

ми, або, не за пе ре чу ю чи зна чен ня і
пра ва на існу ван ня мар ке тин го вої
кон цепції для до ве ден ня влас них по -
ло жень, не має в ній по тре би.

Кри терієм за лу чен ня ди сер тації до
вибірки (за га лом 560 ди сер тацій) бу -
ло:

1) за сто су ван ня терміна "мар ке -
тинг" і йо го похідних як клю чо вих у
фор му лю ванні те ми (пред ме та,
об'єкта, ме то до логії) досліджен ня
і/або змісту ано тації ав то ре фе ра ту;

2) за відсутністю оз нак, виз на че -
них у п. 1, 
 при четність проб ле ма ти -
ки ди сер тації до тем, які вже тра -
диційно у літе ра турі і за змістом нав -
чаль них дис циплін відно сять до па -
рафії мар ке тин гу ("про су ван ня",
"асор ти мент на політи ка", "кон ку рен -

то с про можність" і та ін.) 
 такі ди сер -
тації увійшли до вибірки як "умов но
мар ке тин гові".

Як вид но з діаг ра ми, зо б ра женій
на рис. 1, та кий підхід по зна чи в ся на
щорічних кількісних по каз ни ках, але
май же не пе ре кру тив за галь ної ди -
наміки.

Ми вве ли "умов но мар ке тин гові"
ди сер тації у вибірку, 
 де які, мож ли -
во, мар но, а де які за ли ши ли ся, на
жаль, по за ува гою. Од нак для аналізу
за галь ної ди наміки і ста ти с ти ки ви я -
ви лась єди на, не хай і суб'єктив на, ос -
но ва порівнян ня, виділен ня, виз на -
чен ня і ба за по хи бок для да но го
досліджен ня. Та кож за ува жи мо, що
ре фе ра тив на ба за бібліот еки фор -
мується не ав то ма тич но, то му в ній
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рідко, але трап ля ють ся по мил ки, зу -
мов лені людським фак то ром. Крім
то го, подібний кон тент
аналіз ви ма -
гав від ав то ра статті знач ної ува ги і
прискіпли вості до ма теріалу, що не
за пе ре чу ва ти ме та кож мож ли вих ме -
ханічних дрібних по ми лок і з бо ку
ав то ра.

Перш за все вра жа ють тем пи зро с -
тан ня кількості кан ди датських ди -
сер тацій з еко номічних дис циплін 

май же у шість разів за ос танні де сять
років (діаг ра ма на рис. 2). Чин ни ки
цьо го яви ща, на на шу дум ку, такі:

u знач не зро с тан ня кількості ви -
щих нав чаль них за кладів в
країні і відповідно по тре би в
на уко во
вик ла дацьких ка д рах з
кваліфікацією, що відповідає
нор ма ти вам МОН Ук раїни;

u зро с тан ня кон ку ренції на рин -
ку праці і на ма ган ня спеціа-
лістів, що пра цю ють за еко -
номічни ми спеціаль но с тя ми,
підви щи ти свій фор маль ний
рей тинг за ра ху нок на уко во го
сту пе ня;

uфак тор фор маль ної пре стиж -
ності на уко во го сту пе ня, навіть
мо ди, для пев но го про шар ку
ме не джерів;

uне доліки у си с темі ви мог до
змісту, на уко во го рівня кан ди -
датських досліджень або неві-
дповідність цих ви мог і норм
умо вам су час ності.

Проб ле ма якості ок ре мих кан ди -
датських досліджень та їх за галь ної
су куп ності, ефек тив ності їх по даль -
шої ап ро бації, індек су їх ци ту ван ня в
Ук раїні, не ка жу чи вже про за кор -
дон ний на уко вий інфор маційний
простір, по де ку ди жва во, але без си с -
тем но об го во рюється в ук раїнських
ре сур сах, зо к ре ма, в Інтер неті, од нак
це не вхо дить до зав дань да ної статті.

Ди наміка за хи с ту ди сер тацій з

мар ке тин гу при близ но по вто рює
трен ди за хи с ту робіт з еко номічних
спеціаль но с тей. Цей факт свідчить,
що, по
пер ше, не мож на го во ри ти
про при ско ре ний роз ви ток мар ке -
тин гу як га лузі знан ня на тлі еко -
номічної на уки; по
дру ге, за зна чені
ви ще чин ни ки зро с тан ня кількості
на уко вих робіт при та манні і ди сер -
таціям з мар ке тин го вої проб ле ма ти -
ки.

Ра зом з тим на ве дені графіки да -
ють підста ви ви су ну ти гіпо те зу, що за
ос танні п'ять років цей про цес на був
ста лості, стабілізації. Не мож ли во бу -
ло б очіку ва ти по даль шо го і без ко -
неч но стрімко го зро с тан ня кількості
за хистів і, оче вид но, за ос танні ро ки
бу ло до ся гну то ба ланс між кількістю
по тенційних здо бу вачів, їх по тре ба -
ми і мож ли во с тя ми, з од но го бо ку, і
суспільною по тре бою, а та кож нор -
ма ми, про це ду ра ми от ри ман ня сту -
пе ня кан ди да та на ук 
 з іншо го. Що
сто сується різко го зни жен ня
кількості за хистів у 2007 р., цей факт
не трен до вий, од нак слу гує оз на кою
про це дур них труд нощів: у цей рік так
скла ли ся стро ки пе ре за твер д жен ня
скла ду спеціалізо ва них уче них рад.

Роз поділ кан ди датських ди сер -
тацій за ок ре ми ми спеціаль но с тя ми
(табл. 1) ви я вив єди ний, на наш по -
гляд, суттєвий факт: ве ли чез ну част -
ку робіт, при свя че них за сто су ван ню
мар ке тин го вої кон цепції і прак ти ки
у діяль ності підприємств, порівня но
з кількістю ди сер тацій, спря мо ва них
на інші пред метні га лузі. Част ко во це
мож на по яс ни ти вузь ким ро -
зумінням мар ке тин гу в ук раїнській
мар ке тин говій куль турі, част ко во 

кон'юнк ту рою. Проб ле ма ти ка мар -
ке тин го во го уп равління підприє-
мством, на на шу дум ку, є вже до сить
роз роб ле ною і не по тре бує по даль -
шо го ва лу ди сер тацій з цьо го на -

прямі, в той час як ак ту алізується
проб ле ма ти ка не ко мерційно го,
соціаль но го, дер жав но го, освітянсь-
ко го, політич но го мар ке тин гу. З
іншо го бо ку, при вер тає ува гу мізер на
кількість робіт, при свя че них те о ре -
тич ним, ме то до логічним ас пек там
мар ке тин гу, досліджен ню йо го ге не -
зи су і місця в еко номічній те орії і в
куль турі за га лом.

Як що зу пи ни тись до кладніше на
спря мо ва ності кан ди датських
досліджень, то з по зицій їхньо го
об'єкта во ни до сить різнобічно, але
нез ба лан со ва но відо бра жа ють ком -
плекс мар ке тин гу і пе релік дис -
циплін ака демічно го нав чаль но го
пла ну (табл. 2). Ува га до стра тегій,
мож ли во, по яс нюється на ма ган ням
на да ти темі ди сер тації фун да мен -
таль ності. Але при вер тає ува гу те, що
проб ле ми ціно ут во рен ня, якості то -
варів і по слуг, вза галі пи тань, що тур -
бу ють су час но го спо жи ва ча (і по -
ведінка спо жи ва ча як та ка), по сту па -
ють ся за кількістю роз роб кам з проб -
лем ко мунікацій, то вар ної політи ки і
політи ки роз поділу, тоб то та ких, що
пер шо чер го во є пред ме том інте ресів
ви роб ни ка і про дав ця.

Тільки од на
дві ди сер тації при -
свя чені без по се ред ньо проб ле мам
мар ке тин го вих ри зиків, бен -
чмаркінгу, гудвілу, реінжинірин гу,
кон т ролінгу, інтер нет
мар ке тин гу,
зба лан со ваній си с темі по каз ників.

Об'єкт кан ди датських ди сер тацій
ча с то має га лу зе ве спря му ван ня, роз -
поділ ува ги дослідників де мон струє
струк ту ру і пріори те ти еко номіки
країни, що відо бра жається у назві ро -
бо ти.

Найбільша кількість досліджень
при свя че на мар ке тин гу на про мис -
ло во му, ви роб ни чо му підприємстві
(24 
 далі у дуж ках кількість ди сер -
тацій), у банківській си с темі (23), у
ту ри с тич но
ку рорт но му ком плексі і
на рин ку ре к ре аційних по слуг (16),
на тор го вель них підприємствах (15),
підприємствах сільсько го с по -
дарсько го і хар чо во го ма ши но бу ду -
ван ня (14), у роздрібній торгівлі (11),
аг рарній сфері і на підприємствах
АПК (11), на фар ма це в тич но му рин -
ку (11), мо ло ко пе ре роб них підприє-
мствах (9). По дев'ять ди сер тацій зо -
се ре дже но на про до воль чо му і спо -
жив чо му рин ках. У чо ти рь ох ди сер -

економіка  знань

Рис.2 Динаміка захисту дисертацій з економічних дисциплін і маркетингу
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таціях об'єктом виз на ча ють сфе ру
по слуг, у се ми 
 сфе ру освітніх по слуг.
По чо ти ри досліджен ня при свя чені
ме та лургійній га лузі, рин ку цінних
па перів, швейній га лузі, рин ку стра -
хо вих по слуг, авіат ран спортній га -
лузі, рин ку інтер нет
тех но логій, ре с -
то ран но му го с по дар ству, рин ку
праці, транс портній га лузі, інно -
ваційній про дукції. По дві ди сер тації
га лу зе во спря мо вані на оп то ву

торгівлю, лег ку про мис ловість, хар -
чо ву про мис ловість, рин ки зер на,
риб них то варів, авіаційних пе ре ве -
зень, лег ко вих ав то мобілів, пло до о -
во че вої про дукції, інфор маційних
про дуктів і по слуг, м'ясо п ро дуктів і
про дуктів хар чу ван ня.

Вза галі важ ко виз на чи ти сфе ри
рин ку, яких ще не торк ну ла ся ува га
дослідників
мар ке то логів. Що най -
менш од не досліджен ня при свя че но

мар ке тин говій проб ле ма тиці на рин -
ку ви до був них га лу зей про мис ло -
вості, енер го по с та чан ня, вугілля,
труб ної про дукції, суд но бу ду ван ня,
суд ноп лав них ком паній, лег ко вих
ав то мобілів, поліграфії, меблів, взут -
тя, кни го ви дав ниц тва, сви нар ства,
тва рин ниц тва, кон ди терсько го ви -
роб ниц тва, ви роб ниц тва су хо го мо -
ло ка, пи ва, тю тю ну, про грам но го за -
без пе чен ня, підприємств пло до о во -
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Таб ли ця 1
Роз поділ кан ди датських ди сер тацій з мар ке тин гу за ок ре ми ми спеціаль но с тя ми
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Таб ли ця 2
Роз поділ ди сер таційних ди сер тацій за об'єктом досліджен ня
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че вої пе ре роб ки, олійно
жи ро вої,
пи во
без ал ко голь ної, ви но роб ної,
фар фо ро
фа ян со вої га лу зей,
птахівниц тва і зер но
про дук то вих
підком плексів АПК. Є ди сер тації,
при свя чені мар ке тин гу військо -
во
технічної про дукції, рин кам оз -
броєнь, звіро го с по дарств, насіння
ово че вих куль тур, ме та лоп ла с ти ко -
вих вікон них си с тем, ла ко фар бо вих
то варів і навіть мо ро зи ва.

Об ра на га лузь еко номіки мо же бу -
ти вель ми вузь кою, але її пи то ма ва га
у го с по дарстві країни до сить знач -
ною, і то му ви ни кає відповідне прак -
тич не зна чен ня досліджен ня. З
іншо го бо ку, ко ли вже є два де сят ки
кан ди датських ди сер тацій і що най -
мен ше дві док торські, на при клад, з
банківсько го мар ке тин гу, важ ко уя -
ви ти, в чо му бу де по ля га ти прин ци -
по ва но виз на змісту досліджен ня на
рівні кан ди датської ро бо ти.

На ступ ний крок на шо го аналізу 

ран жи ру ван ня за кладів, у спеціалізо -
ва них вче них ра дах яких відбу ва в ся
за хист кан ди датських ди сер тацій з
мар ке тин гу. Без пе реч ни ми ліде ра ми
тут ви я ви ли ся До нецький дер жав ний
універ си тет еко номіки і торгівлі ім.
М. Ту ган
Ба ра новсько го і Київський
національ ний еко номічний універ -
си тет ім. В. Ге ть ма на 
 57 і 56 ди сер -
тацій відповідно (ось де справжня
куз ня кадрів мар ке то логів
на -
уковців!). Ще чо ти ри відо мих універ -
си те ти 
 Харківський національ ний
еко номічний (42 
 тут і далі в дуж ках
кількість за хистів), До нецький
національ ний (35), Київський
національ ний тор го вель но
еко -
номічний (28) і Національ ний
універ си тет "Львівська політехніка"
(24) знач но відста ють від лідерів, але
не сподіван кою ста ла сьо ма по зиція
Київсько го універ си те ту ім. Та ра са

Шев чен ка (23). Про те це мо же по яс -
ню ва тись відсутністю у флаг ма на на -
уки ліцензії на підго тов ку ви пуск -
ників за спеціальністю "Мар ке тинг",
яку по де ку ди вва жа ють при клад ним
на пря мом і свідо мою стра тегічною
спря мо ваністю на фун да мен тальні
еко номічні досліджен ня. Інтен -
сивність за хистів мар ке тин го вих ди -
сер тацій в інших за кла дах на ве де но в
табл. 3.

Звісно, що кількість ди сер тацій не
мо же бу ти са моціллю і пред ме том
зма гань, але це не пря мо мо же
свідчи ти як про на уко ву ак тивність
за кла ду, так і про ту ува гу, що
приділяється са ме мар ке тин гу. Ди -
сер тації за хи ща лись у 93 спеціалізо -
ва них уче них ра дах, але май же в по -
ло вині з них 
 ли ше по од но му за хи с -
ту за досліджу ва ний період.

І ос таннє, на чо му хотіло ся б на го -
ло си ти. Близь ко 30
ти ди сер тацій,
проб ле ма ти ка і ме то до логічна ба за
яких зо се ре дже на на різних ас пек тах
мар ке тин гу, за хи ща ли ся на здо бут тя
на уко во го сту пе ня кан ди да та інших,
не еко номічних, на ук 
 гео графічних,
фар ма це в тич них, філо софських,
філо логічних, технічних, фізи ко
ма -
те ма тич них, соціологічних, пе да -
гогічних і на ук з дер жав но го уп -
равління. З од но го бо ку, це свідчить
про міждис циплінар ний ха рак тер
мар ке тин гу, з іншо го 
 про по пу -
лярність йо го як кон цепції, спо со бу
мис лен ня і ме то до логії.

Сподіваємось, що про ве де ний ог -
ляд до по мо же май бутнім здо бу ва чам
у на уковій орієнтації і дасть по штовх
по даль шим ціка вим досліджен ням.
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Таб ли ця 3
Кількість кан ди датських ди сер тацій з мар ке тин гу, що за хи ща лись у різних за кла дах


