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ВІДГУК ОПОНЕНТА  
на дисертаційну роботу У ЛіньЛінь (Wu LingLing) на тему  

“УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КИТАЇ”  

(MANAGEMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS SYSTEM OF 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN CHINA),  

подану на здобуття наукового ступеня доктор філософії PhD 
 за спеціальністю 073 – менеджмент (галузь знань 07 – Управління та 

адміністрування)  
 

Актуальність теми дисертації та її зв'язок з науковими 

програмами, планами, темами 

 

Поступове зростання запиту у суспільстві на якісну та доступну освіту 

змушує університете шукати шляхи ефективної взаємодії з зовнішнім 

середовищем. Все частіше вітчизняні та закордонні заклади вищої освіти 

звертаються до інструментів маркетингового управління, які добре 

зарекомендували себе на інших ринках товарів та послуг. Маркетинг – як 

філософія задоволення потреби споживача, змушує виробника послуги 

виявляти сутність потреби щоб задовольнити її. Відповідно, виникає 

необхідність застосування таких управлінських інструментів, які будуть 

враховувати результати проведених маркетингових досліджень та формувати 

процес комунікації з потенційними споживачами та іншими стейкхолдерами. 

Маркетингові комунікації університету стають інструментом впливу, 

формуючи та висвітлюючи на ринку освітніх послуг конкурентні переваги 

конкретного закладу освіти та даючи можливість швидкої реакції в кризових 

умовах.  

За таких умов тема дисертаційної роботи здобувачки наукового ступеня 

У ЛіньЛінь “Управління системою маркетингових комунікацій закладів вищої 

освіти в Китаї” є своєчасною, актуальною, теоретично та практично значимою.  

Актуальність теми підтверджується зв’язком дослідження планом 

науково-дослідних робіт кафедри маркетингу і логістики Сумського 
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національного аграрного університету за темою «Управління 

конкурентоспроможністю підприємств на засадах інноваційного маркетингу» 

(0119U100250). Необхідно відмітити, що частину досліджень реалізовано в 

рамках наукових проектів на замовлення Хенаньської провінції (Китайська 

Народна Республіка), зокрема Social Science Planning Project № 2021BZZ004; 

Дослідницький проект гуманітарних і соціальних наук Університету провінції 

Хенань № 2022-ZDJH-0099; Дослідницький проект гуманітарних і соціальних 

наук Університету провінції Хенань № 2022-ZZJH-158; Дослідницький проект 

федерації соціальних наук Xinxiang No.2021-167. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність 

Викладені в дисертації положення характеризуються всебічною 

науковою обґрунтованістю і достовірністю. Достовірність отриманих та 

викладених у дисертаційній роботі наукових результатів ґрунтується на 

використанні сучасних загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, 

насамперед, системно-структурного аналізу та синтезу. Також вона 

підтверджується  залученням та аналітичним опрацюванням чинної 

нормативно-правової бази як України, так і Китайської Народної Республіки, 

щодо використання інструментарію маркетингових комунікацій в 

управлінській діяльності закладів вищої освіти. Йдеться про залучення 

програмних документів, матеріалів державних статистичних органів; річних 

обліково-фінансових звітів, даних іншої публічної звітності, власних 

спостережень, опитування різних груп стейкхолдерів, споживачів.  

Об’єктом дослідження є процес управління системою маркетингових 

комунікацій у закладах вищої освіти. Предметом дослідження є науково-

теоретичні, методичні та практичні основи управління системою 

маркетингових комунікацій у закладах вищої освіти Китайської Народної 

Республіки. 

Не викликає сумніву наукова новизна одержаних результатів та їх 
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прикладне значення. Вдало підібране авторкою методичне підґрунтя, в основі 

якого лежить системний міждисциплінарний підхід, дозволило здійснити 

ґрунтовне вивчення фундаментальних явищ та встановити національні та 

галузеві особливості управління системою маркетингових комунікацій 

досліджуваних соціально-економічних структур, як то заклади вищої освіти.  

Дисертантом сформульована мета дослідження, суть якої полягає у 

розробці теоретичних, методичних і прикладних засад управління системою 

маркетингових комунікацій закладу вищої освіти. Висновки і пропозиції, 

зроблені автором, є логічними та аргументованими. Вони випливають із змісту 

та результатів дослідження, розкривають мету дисертації, містять елементи 

новизни і мають теоретичну і практичну цінність.  

Структура та основні наукові результати дисертації 

Дисертаційна робота здобувачки наукового ступеня У ЛіньЛінь 

складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних 

літературних джерел. Загальний обсяг роботи становить 213 сторінок. Робота 

містить 22 таблиці та 26 рисунків. Список використаної літератури налічує 213 

джерел. За змістом, структурою та оформлення дисертація повністю 

відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Мова написання 

дисертації- англійська, відповідно до ст.22 Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної».  

У першому розділі «Теоретико-методологічні підходи до управління 

системою маркетингових комунікацій» досліджено сутність системи 

маркетингових комунікацій як об’єкту управління в економіці, визначено 

сучасні тенденції розвитку маркетингових комунікацій в закладах вищої 

освіти, узагальнено методичні основи оцінки ефективності управління 

маркетинговими комунікаціями.  

У другому розділ дисертації «Сучасний стан процесу управління 

системою маркетингових комунікацій в університетах» проаналізовано стан і 

тенденції розвитку систем маркетингових комунікацій в університетах Китаю, 

на основі отриманих даних проведено моніторинг систем маркетингових 
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комунікацій університету, проведено емпіричне дослідження ефективності 

застосування маркетингових комунікацій закладами вищої освіти Китайської 

Народної Республіки.  

У третьому розділі «Шляхи вдосконалення системи маркетингових 

комунікацій в китайських закладах вищої освіти» обґрунтовано алгоритм 

побудови ефективної системи маркетингових комунікацій у закладах вищої 

освіти Китаю, запропоновано авторське бачення стратегії маркетингових 

комунікацій для китайських закладів вищої освіти, визначено та економічно 

обґрунтовано впровадження стратегії маркетингових комунікацій для 

китайських вищих навчальних закладів. 

В межах усіх розділів і параграфів логічно, послідовно та комплексно 

простежується виконання поставленого теоретико-методичного та 

прикладного завдання. Можемо зробити висновок, що дисертація є 

завершеною науковою працею з логічно зв’язаною, цілісною композицією, 

науковим стилістичним наповненням та авторським баченням вирішення 

поставленого наукового завдання.  

 

Наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

здобувачки У ЛіньЛінь полягає в тому, що вперше було запропоновано 

науковий підхід інтеграції управління системою маркетингових комунікацій в 

діяльність китайських закладів вищої освіти з подальшим формуванням 

власного бренду. Запропонований авторський підхід передбачає комплексну 

взаємодію дослідження, позиціонування, проектування, створення, 

розширення, оцінювання як маркетингових функцій менеджменту, 

включаючи передачу знань, наукові дослідження, соціальні послуги, 

культурне формування, внутрішнє управління, які разом забезпечують 

синергетичний ефект. 

Важливою результативною ознакою поданої на опонування дисертації є 

методичний підхід до картографування літератури з інтегрованих 
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маркетингових комунікацій на основі наукометричного аналізу за допомогою 

CiteSpace. Особливістю цього методу є представлення процесу розвитку, 

поточних гарячих точок та майбутніх напрямів дослідження комунікативної 

взаємодії університету в межах об’єднаної територіальної громади. Крім того, 

авторкою запропоновано концепцію побудови бренду закладів вищої освіти у 

формуванні іміджу та підвищенні конкурентоспроможності на основі 

інтегрованої маркетингової комунікації, що передбачає інтеграцію 

комунікаційного змісту іміджу бренду, каналу комунікації та комунікаційного 

процесу. 

Заслуговує на увагу розвинений автором науково-методичний підхід до 

аналізу понятійно-категоріального апарату «Управління системою 

маркетингових комунікацій», який, на відміну від існуючих, адаптований до 

особливостей інформаційного середовища китайської Народної Республіки та 

включає в себе дослідження діяльності нових медіа. Також автором 

запропоновано нове бачення формування ефективної системи маркетингових 

комунікацій, що на відміну від існуючих, враховує інформаційні потоки, 

регіональні особливості та передбачає системний аналіз і контроль взаємодії з 

основними стейкхолдерами. 

 

Практична цінність результатів дослідження 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх подальшому 

використанні закладами вищої освіти та органами управління освітою різних 

рівнів, оскільки більшість з них доведені до рівня конкретних пропозицій та 

методичних рекомендацій щодо управління системою маркетингових 

комунікацій в закладах вищої освіти. Слід відмітити, що запропоновані 

практичні та методичні рекомендації впроваджені в діяльність Сумського 

національного аграрного університету та Хенаньського інституту науки і 

технології. Співробітники відділів промоції вказаних інституцій 

використовують їх для налагодження системи комунікацій з основними 

стейкхолдерами. 



6 
 

 

Повнота викладення у відкритому друку наукових положень 

дисертації 

Повнота викладу наукових положень та висновків, сформульованих у 

дисертаційному дослідженні, підтверджується апробацією шляхом публікації 

в українських та китайських виданнях, а також їх оприлюдненням на 

міжнародних та всеукраїнських конференціях. Основні результати 

дисертаційного дослідження опубліковано в 13 наукових працях, зокрема 3 у 

фахових виданнях України, 2 статті у виданнях, включених до 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, решта публікацій – інші 

видання та матеріали наукових конференцій. 

 

Дискусійні положення та зауваження до роботи 

Позитивно оцінюючи роботу в цілому, слід відмітити, що вона має 

окремі недоліки та дискусійні положення. 

1. На сторінці 37 дисертаційної роботи авторка наводить модель 4P 

(рис. 1.4), загальновідому як комплекс маркетингу. Разом з тим, слід відмітити, 

що в сучасній маркетинговій літературі існує багато думок щодо обмеженості 

вказаної моделі. Багато авторів пропонують розширити вказану модель, за 

рахунок включення до неї більшої кількості параметрів, що дає можливість 

більш широкого представлення сутності маркетингової діяльності. Вважаємо, 

що в даній роботі було б доцільно більш детально дослідити запропоновані 

моделі, та обґрунтувати можливості їх використання закладами освіти. Крім 

того, виникає питання, чи може ця модель бути застосована для освітніх 

установ у вказаному вигляді, чи має бути адаптованою, враховуючи специфіку 

освітньої галузі. 

2. При написанні дисертаційної роботи, у п. 2.1 авторці слід було б 

більше уваги приділити аналізу і висвітленню особливостей китайського 

законодавства, в частині регулювання інформаційного середовища, зокрема 

щодо діяльності мережі Google та таких нових соціальних медіа як Facebook, 
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Instagtam. Оскільки, на сьогоднішній день ці мережі є найбільш 

розповсюдженими у всьому світі, а відповідно є ефективними інструментами 

в боротьбі на міжнародних ринках освітніх послуг. Відповідно, вказане 

дослідження допомогло б зрозуміти перспективи та розробити шляхи 

інтеграції в міжнародне освітнє середовище. 

3. На с.120 дисертаційної роботи авторка зазначає, що ефективності 

маркетингової комунікації бракує практичної оцінки. Погоджуючись з цім 

твердженням, не можемо не звернути увагу, що дослідження могло б значно 

виграти за рахунок вивчення існуючих практичних підходів до оцінки 

ефективності маркетингових комунікацій в провідних світових закладах вищої 

освіти. Впровадження закордонного досвіду в управлінську систему 

маркетингових комунікацій дає можливість підвищення ефективності самого 

процесу комунікації, а й адаптувати внутрішню модель до існуючих трендів 

на світових ринках освітніх послуг. 

4. На рис 3.6 (с.130) дисертаційної роботи авторкою наведено 

схематичне зображення шляхів розвитку маркетингової комунікаційної 

стратегії для китайських закладів вищої освіти. Вказане дослідження є досить 

оригінальним і має практичну орієнтацію, проте на нашу думку така 

інтерпретаціє є не зовсім повною без врахування ряду особливих функцій 

менеджменту, як то планування та контроль. На нашу думку, в подальших 

дослідженнях авторка могла б розвинути вказану модель узгодивши її з 

традиційними функціями менеджменту та представивши у вигляді алгоритму 

послідовних дій. 

5. Вважаємо, розділі 3 (параграф 3.3) слід було б доповнити 

рекомендаціями щодо впровадження комунікаційних стратегій з метою 

покращення конкурентних позицій, на основі порівняльного аналізу з 

провідними закладами освіти інших країн. Зокрема, враховуючи, що захист 

дисертаційної роботи відбувається в Україні, доцільно було б вивчити яким 

чином відбувається управління системою маркетингових комунікацій в 

українських закладах вищої освіти. 
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6. Розробляючи шляхи вдосконалення системи маркетингових 

комунікацій, авторка більше уваги приділяє роботі з соціальними мережами, 

відводячи прямій рекламі та Public Relations другорядну роль. Проте, існуючі 

дослідження показують, що саме ці інструменти маркетингової комунікації 

дають значний ефект у взаємодії з різними групами стейкхолдерів.  

7. Ефективність впровадження системи маркетингових комунікацій 

залежить від розподілу функційних обов’язків між відповідальними за їх 

реалізацію. Одним з результатів дисертаційної роботи має бути вдосконалення 

системи управління, слід було б описати відповідальність різних 

управлінських рівнів, підрозділів, структур за впровадження вказаної системи.  

Разом з цим озвучені зауваження та дискусійні положення не знижують 

загальної позитивної оцінки роботи. Висловлені побажання є дискусійними та 

спрямовані на активізацію подальших наукових досліджень вказаної наукової 

проблеми.  

Загальний висновок 

Дисертаційна робота У ЛіньЛінь на тему “Управління системою 

маркетингових комунікацій закладів вищої освіти в Китаї” написана 

відповідно до чинних вимог, містить теоретичні, методичні та практичні 

розробки, які засвідчують, що отримані автором нові науково обґрунтовані 

результати вирішують актуальну наукову проблему. Дисертація написана 

англійською мовою та оформлена відповідно до діючих положень, норм і 

правил встановлених Міністерством освіти і науки України.  

Аналіз дисертаційної роботи свідчить, що поставлена у дослідженні мета 

досягнута, а основні завдання успішно вирішені. Отримані авторкою результати 

мають теоретичне, методичне та прикладне значення і можуть використані в 

освітній та науковій ліяльності. 

Зміст дисертаційної роботи відповідає темі дослідження та 

спеціальності 073 – менеджмент (галузь знань 07 – управління та 

адміністрування).  

Таким чином дисертаційна робота “Управління системою 
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маркетингових комунікацій закладів вищої освіти в Китаї” відповідає вимогам 

наказу Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 року «Про 

затвердження вимог до оформлення дисертації», постанові Кабінету Міністрів 

України №44 від 12.01.2022 року «Про затвердження Порядку присудження 

ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої 

вченої ради закладу віщої освіти, наукової установи про присудження ступеня 

доктора філософії», а її авторка – У ЛіньЛінь (Wu LingLing) заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – 

менеджмент (галузь знань 07 – управління та адміністрування). 
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