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1.Актуальність теми дослідження та її зв'язок із науковими програмами, 

планами і темами, грантами 

 

 В умовах розвитку вітчизняної економіки важливе місце в управлінні 

будівельним підприємством займає маркетингова діяльність. Формування та 

використання сучасних механізмів маркетингу на засадах інтеграції з 

менеджментом мають велике теоретичне та практичне значення для 

вирішення низки проблем ефективного господарювання, дають змогу 

підприємствам вчасно адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі й 

зосередитися на розв’язанні стратегічних завдань щодо завоювання та 

утримання конкурентних позицій на ринку. Управління маркетинговою 

діяльністю залежить від специфіки виробничо-господарської діяльності та 

накладає певні особливості на ринкову поведінку суб’єкта господарювання 

будівництва, тому дослідження управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств виступає достатньо вагомим та актуальним 

науково-прикладним завданням. 

 З огляду на вказане дослідження Селезньової Ольги Олександрівни на 

тему «Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств» є актуальним, потрібним і своєчасним. 

Розв’язання науково-прикладного завдання, а саме: обґрунтування та 

розробка теоретико-методологічних положень, методичних й прикладних 

рекомендацій щодо управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств, сприятиме підвищення їх конкурентоспроможності. Вважаємо, 

що такі дослідження мають стати основою для прогнозування тенденцій 

розвитку будівельної  галузі України в контексті європейської інтеграції. 

 Зазначимо, що дисертаційна робота виконана відповідно до плану 

науково-дослідних робіт Одеської державної академії будівництва та 

архітектури за темами «Ефективний розвиток виробничо-господарської 

діяльності підприємств трансформаційної економіки (за видами економічної 

діяльності)» (номер державної реєстрації 0108U010760, 2008 р.), в якій 

автором опрацьовано методичні підходи щодо оцінки управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств; «Проблеми розвитку 

менеджменту та маркетингу будівельного сектора економіки півдня України 

в умовах становлення ринкових відносин» (номер державної реєстрації – 



0106U000951, 2006 р.), де здобувачем висвітлено науково-прикладні засади 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств з 

теоретичних, методологічних, аналітичних, концептуальних та практичних 

позицій. 

 

 2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації 

 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертаційній роботі, є достатньо логічними та змістовними. Вони викладені 

на належному теоретичному, методологічному та методичному рівні з 

використанням сучасних наукових концепцій щодо управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. При цьому було 

використано фундаментальні положення економічної науки, наукові праці 

вчених-економістів, нормативно-правові акти України.  

Варто відзначити високий рівень достовірності отриманих результатів, 

що підтверджується використанням у процесі дослідження інформаційної 

бази, яка становить законодавчі та нормативно-правові акти України, 

статистичні дані Державної служби статистики України, обласних управлінь 

статистики, офіційні матеріали Міністерства фінансів України, органів 

місцевого самоврядування, звіти будівельних підприємств, матеріали 

науково-практичних конференцій і семінарів, наукові публікації, аналітична 

інформація із мережі Internet, періодичних видань, результати особистих 

обстежень автора. 

Достовірність та обґрунтованість науково-прикладних розробок, 

висновків і рекомендацій дисертанта підтверджується отриманими 

результатами також внаслідок застосування таких методів, як: абстрактно-

логічний; монографічний; узагальнення; аналізу; синтезу; аналітико-

графічний; соціологічного опитування; експертностатистичний; економіко-

математичного моделювання. З метою оцінки маркетингової діяльності та 

оптимізації асортиментної політики застосовано методи комп’ютерної 

обробки й аналізу інформації, використовуючи спеціалізоване програмне 

забезпечення Mathworks Matlab v7.1. 

Результати дослідження та наукові положення достатньою мірою 

апробовані. Вони доповідались на 25 конференціях різного рівня, 

опубліковані у: фахових наукових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз; наукових періодичних виданнях інших 

держав; виданнях України, монографії. 

Чітка послідовність у постановці і вирішенні задач, згідно мети 

дослідження, є підтвердженням наукової аргументованості та 

обґрунтованості положень і висновків, викладених в дисертації. 

 

 

 

 



3. Оцінка змісту дисертації та завершеності наукового 

дослідження 

 

Ґрунтовне вивчення змісту дисертації Селезньової О.О. дозволяє 

зазначити, що у роботі чітко визначено мету та сформульовано і поступово 

розв’язано комплекс наукових, методологічних, методичних і науково-

прикладних завдань. Зміст визначається логічністю викладання результатів 

за усіма тематичними елементами: вступом; п’ятьма розділами; загальними 

висновками та висновками за кожним розділом, списку використаних джерел 

(нараховує 324 найменування на 32 сторінках), 16 додатків на 63 сторінках. 

Повний обсяг роботи викладено на 482 сторінках. Основний текст роботи 

становить 362 сторінки, містить 22 таблиці та 65 рисунків (з них 4 таблиці та 

9 рисунків розміщено на 13 окремих сторінках). 

Зміст автореферату оформлено та репрезентовано результатами 

теоретико-концептуальних і методичних розробок зі списком опублікованих 

дисертантом праць, анотаціями та загальними висновками, відповідно до 

вимог, які передбачені нормативно-правовими положеннями МОН України 

щодо повноти висвітлення наукових здобутків. 

Дисертацію та автореферат за своїм змістом і послідовністю 

представлено у вигляді авторських трактувань, які послідовно відображають 

розв’язання науково-прикладного завдання та вагомість і конкретність 

наукового внеску дисертанта у науково-прикладні засади розбудови такої 

галузі науки, як економіка та управління підприємствами. 

У вступі дисертації (с. 3) обґрунтовано актуальність теми та розкрито її 

зв'язок із науковими програмами і науково-дослідними роботами, визначено 

мету та сформульовано пошукові і науково-прикладні завдання, приведено 

методи дослідження, викладено положення, що відрізняються суттєвими 

елементами наукової новизни, обґрунтовано практичну цінність і теоретичну 

значущість дисертації, розкрито особистий внесок здобувача, представлено 

перелік науково-практичних конференцій, обсяг та кількість публікацій, 

структуру роботи. 

У першому розділі «Теоретичні основи управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств» проаналізовано підходи до трактування 

понять «будівельний ринок» (с. 38), «будівельне підприємство» (с.40), 

«управління маркетинговою діяльністю підприємств» (с. 46), запропонована 

функціональна модель маркетингової діяльності будівельного підприємства 

(с. 48) та модель управління маркетинговою діяльністю будівельного 

підприємства (с. 54), розроблено матрицю-генератор задач управління 

маркетинговою діяльністю будівельного підприємства (с.55), розглянуто 

особливості системного підходу щодо реалізації управлінських функції в 

розрізі маркетингових складових посередництвом виконання будівельними 

підприємствами послідовності конкретних операцій (с.59), сформульовано 

концепцію холістично-орієнтованого управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств (с.89). 



У другому розділі «Методологічні засади дослідження управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств» представлене 

авторське трактування поняття «методологічні засади дослідження 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств» (с.96), 

сформована модель етапів генезису управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств України (с.130), обґрунтовано доцільність 

здійснювати оцінку управління маркетинговою діяльністю будівельного 

підприємства за 7 компонентами, що відбивають орієнтованість, 

інтегрованість, адекватність, стратегічність, якість, забезпеченість та 

результативність управління маркетингом досліджуваного об’єкту (с.138-

139). 

У третьому розділі «Стан та тенденції розвитку управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств» проведено 

діагностику маркетингового середовища будівельних підприємств (с. 155-

176), визначено особливості ринку будівництва України (с. 176-197 ), 

визначено економічну ефективність ринкової діяльності будівельних 

підприємств(с. 197-217 ).  

У четвертому розділі «Концептуальні основи управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств» автором виділено 

основні цілі та функції розвитку управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств з узгодженням із державною регуляторною 

політикою, а саме: кооперація зусиль державного регулювання та управління 

маркетинговою діяльністю підприємств будівельної галузі; вироблення 

проектів та моделей поведінки у нестабільному середовищі; моніторинг 

ринкових та внутрішніх змін, аналіз поточних результатів підприємства; 

координація роботи та контроль якості виконання завдань; оцінка результатів 

та прогноз наступних рішень (с.234-235) та складники розвитку державного 

регулювання будівництва (інформація, кооперація та інновація) (с.238).  

Здобувачем обгрунтована система взаємопов’язаних напрямків 

розвитку управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств 

України (зміни потреб споживачів та суспільства; підвищення вимог до 

персоналу; зміни інструментарію маркетингу та менеджменту; розвиток 

техніки і технологій) (с.244). Викладено авторське бачення характеристики 

бренду будівельного підприємства (рис.4.4, с.259) та алгоритму брендінгу 

будівельного підприємства (рис.4.5, с.261). Визначено, що основними цілями 

просування та популяризації бренду будівельного підприємства є: 

підвищення пізнаваності імені; формування позитивного сприйняття з 

асоціацією надійності; завоювання конкурентної аудиторії; підйом продажів ( 

с.270). 

У п’ятому розділі «Основні напрями удосконалення управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств» обґрунтовано 

доцільність використання аналітико-графічного підходу до оцінки 

маркетингової діяльності будівельного підприємства, оскільки є дієвим 

інструментом в управлінні суб’єкта господарювання будівництва та дозволяє 

провадити дослідження стану та напрямків розвитку маркетингової 



діяльності з низкою переваг, таких як: універсальність застосування, 

наочність віддзеркалених результатів, легкість у використанні те 

економічність впровадження (с.300). Заслуговує на увагу  запропоноване 

автором економіко-математичне моделювання з оптимізації товарно 

асортиментної політики будівельних підприємств, яке доцільно 

використовувати в якості методичного забезпечення при визначенні 

співвідношення квартир з різною кількістю кімнат на етапі планування 

будівництва житлових будинків (с.321). Проведення економіко-

математичного моделювання та оптимізації товарного асортименту 

будівельних підприємств України базується на авторському алгоритмі 

оптимізації проекту будівництва шляхом обрання максимального рівня 

реалізації при різних значеннях двох факторів – введення в експлуатацію 

квартир та середньої заробітної плати у цільовому регіоні, – що дозволяє 

робити об’єктивний прогноз співвідношення 1,2,3,4,5-кімнатних квартир під 

час проектування багатоквартирного житлового об’єкту (с.351). 

Обґрунтовано, що для формування каналів розподілу продукції слід 

використовувати аналітичний метод, який ґрунтується на комплексному 

обліку різних факторів, що впливають на структуру каналу розподілу (с.335-

336). Визначено місце маркетингових комунікацій у системі управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (с.340-341). 

У кінці кожного розділу роботи наведені ґрунтовні висновки. Також 

відзначаємо, що по тексту є дуже багато ілюстративного матеріалу, який 

грамотно відображає окремі важливі результати дослідження. Загалом 

дисертаційна робота, її автореферат і за своїм змістом, і за логікою викладу 

матеріалу підтверджують вагомий науковий внесок здобувача в розвиток 

галузі знань, за якою захищається робота, – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Таким чином очевидно, що структура роботи логічна і завершена. 

Зміст дисертаційної роботи, який відповідає назві теми, засвідчує 

завершеність дослідження.  

 

4. Ступінь новизни наукових положень дисертації 

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в комплексі 

вони вирішують наукову проблему щодо обґрунтування теоретико-

методологічних основ управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств України.  

Найсуттєвіші наукові результати, отримані особисто здобувачем 

складають три цілісних блоки, а саме: 

Перший, що включає теоретичні аспекти управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств: 

– визначено понятійно-категорійний апарат щодо дефініції «управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств» як складної соціально-

економічної категорії, яка, на відміну від інших, включає дослідження ринку, 

виявлення потреб, формування попиту, виконання будівельних робіт, 



ціноутворення, розподіл, просування, продаж, зворотний зв’язок зі 

споживачами, врахування сукупного впливу чинників мікро- та 

макросередовища, цілісна єдність яких забезпечує як задоволення попиту 

споживачів на будівельну продукцію, так і досягнення управлінських цілей 

підприємств будівельної галузі; 

– обґрунтовано тезаурус управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств, який, на відміну від інших, ґрунтується на 

системному підході до реалізації управлінських функцій загального 

(визначення підприємницьких орієнтирів, прогнозування, планування, 

організації, координації, мотивації, обліку, контролю) та спеціального 

(економічного, соціального, кадрового, технічного, технологічного) 

характеру в розрізі комплексу маркетингу, ринкова реалізація яких 

здійснюється адекватно впливу внутрішнього та зовнішнього середовища, і 

забезпечує відповідність виробленої будівельної продукції актуальному 

попиту споживачів. 

Другий, який містить результати розробки методологічних засад 

оцінки рівня управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств, а саме: 

–– розроблено науково-методичний підхід щодо оцінки управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, система показників якої 

відображає кількісні та якісні маркетингові характеристики (орієнтованість, 

інтегрованість, адекватність, стратегічність, якість, забезпеченість, 

результативність), що на основі експертно-статистичного та аналітико 

графічного методів обробки маркетингової інформації дозволяє отримувати 

адекватну реальному стану комплексну оцінку маркетингової діяльності та 

визначати основні напрямки її удосконалення в підприємствах будівельної 

галузі; 

– обґрунтовано науково-методичний підхід до управління товарно-

асортиментною політикою будівельних підприємств на основі вторинної 

статистичної інформації стосовно відносного рівня заробітної плати і 

введення в експлуатацію квартир за допомогою авторських технологій та  

економіко-математичної моделі раціоналізації вибору проекту будівництва 

багатоквартирного житлового будинку, що дозволяє під час прогнозування 

визначати необхідну кількість 1,2,3,4,5-кімнатних квартир майбутнього 

будівельного об’єкту відповідно до наявного ринкового попиту;  

– визначено методичний підхід щодо управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств, що, на відміну від існуючих, 

виокремлює наступні властивості: необхідність використання холістичного 

маркетингу в якості управлінського інструментарію з адаптації підприємства 

до змін ринкового середовища; цілеспрямованість формування 

маркетингового комплексу відповідно до умов функціонування конкретних 

будівельних ринків з метою задоволення попиту споживачів та досягнення 

підприємствами наперед визначених соціально-економічних цілей; 

перспективність застосування різнопланових управлінських важелів, що 

дозволяє збалансовувати інтереси споживачів, стейкхолдерів, територіальних 



громад, природного довкілля, власників та працівників будівельних 

підприємств;  

– систематизовано методологічний інструментарій дослідження 

процесу управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, 

система методів пізнання якого, на відміну від інших, поєднує наукові 

положення та прикладні рекомендації щодо посилення 

конкурентоспроможності підприємств будівельної галузі на основі 

використання національного та світового досвіду в сфері управління 

маркетинговою діяльністю, що дозволяє будівельним підприємствам 

застосовувати адекватні наукові підходи у 30 здійсненні ринкових 

досліджень, виявленні та задоволенні потреб споживачів будівельної 

продукції; 

 – обґрунтована процедура діагностики маркетингового середовища 

будівельних підприємств, що, на відміну від інших, базується на 

комплексному підході до дослідження чинників маркетингового середовища, 

обґрунтовує залежність управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств від сукупної дії внутрішньогалузевих та зовнішніх чинників, 

діагностика яких дозволяє підприємствам будівельної галузі визначати 

перспективи здійснення розширеного відтворення завдяки використанню 

ринкових переваг та усунення слабких сторін при мінімізації загроз чинників 

маркетингового макро- та мікросередовища; 

– визначено науково-прикладні аспекти дослідження результативності 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, що, на 

відміну від інших, складаються з аналізу ключових кількісних результатів їх 

будівельнозбутової діяльності та обґрунтовує доцільність застосування 

бенчмаркінгу, використання якого дозволяє порівнювати результати 

маркетингової діяльності з лідером будівельного ринку та виявляти 

перспективні управлінсько-маркетингові інструменти підвищення 

економічної результативності будівельних підприємств в динамічному 

ринковому середовищі. 

Третій, що включає розроблені автором шляхи удосконалення 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств зокрема: 

– розроблено концепцію холістично-орієнтованого управління 

маркетинговою діяльністю будівельного підприємства, що ґрунтується на 

цілісності управлінсько-маркетингової інтеграції, дуальність якої передбачає 

трансформацію виявленого та/або сформованого ринкового попиту в систему 

функціонального управлінського впливу на комплекс маркетингових заходів 

з виробництва та збуту будівельної продукції відповідно до актуального 

попиту споживачів та інтересів стейкхолдерів, адекватне реагування на дії 

чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, й досягнення 

будівельним підприємством довгострокової тріадної цілі економічного, 

соціального та інституціонального характеру; 

– удосконалено модель формування цінової політики будівельних 

підприємств, яка, на відміну від інших, враховує системний вплив сукупності 

чинників маркетингового середовища та включає визначення мети цінової 



політики, виявлення попиту на будівельну продукцію, з’ясування цінових 

пропозицій конкурентів, встановлення видатків на будівництво, 

обґрунтування цінової стратегії, методів ціноутворення, можливого 

діапазону цінових параметрів, ціни контракту, що дозволяє узгоджувати 

ціновий чинник співпраці замовника й підрядника та гнучко реагувати на 

коливання ринкової кон’юнктури; 

 –  визначено алгоритм формування дистрибутивної політики 

будівельних підприємств, що на відміну від інших, базується на 

комплексному дослідженні дистрибутивних засобів ринку, оцінці каналів 

розподілу конкурентів, аналізі ринкової кон’юнктури каналів дистрибуції, 

моніторингу ефективності каналів збуту, що дозволяє підприємствам 

будівельної галузі створювати та переформовувати мережі розподілу для 

досягнення цілей дистрибуції у відповідності з наявним ресурсним 

потенціалом власної та залученої дистрибутивної мережі;  

– дістали подальшого розвитку концептуальні положення щодо 

адаптації управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств до 

державної регуляторної політики, які, на відміну від інших, передбачають 

використанню системного підходу у вирішенні проблем виробничо-

господарської взаємодії досліджуваних суб’єктів з ринковим середовищем 

завдяки виконання цільових соціальноекономічних програм з будівництва і 

реконструкції житла та житловокомунальної інфраструктури; дотримання 

державних будівельних норм та сучасних стандартів з екологічної безпеки та 

енергетичної ефективності; впровадження інноваційних моделей у здійсненні 

будівельних технологій; узгодження кількісних, якісних, асортиментних та 

цінових параметрів будівельної продукції з потребами споживачів; залучення 

ресурсів підприємств будівельної галузі для покращання умов 

життєдіяльності населення місцевих та регіональних громад; 

 – обґрунтовано напрямки розвитку управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств, що, на відміну від існуючих, враховує 

кумулятивну дію чинників сучасного будівельного ринку (динаміку потреб 

споживачів та інтересів стейкхолдерів, підвищення вимогливості до якості 

будівельної продукції, зміни інструментарію маркетингу та менеджменту, 

вплив економічних та науково-технологічних досягнень на ведення 

будівельнозбутової діяльності), забезпечує своєчасне корегування 

стратегічних планів та сприяє досягненню будівельними підприємствами 

довгострокових цілей;  

– визначено концептуальні положення щодо управління брендінгом 

підприємств будівельної галузі, які, на відміну від інших, включають 

визначення цілі, планування, створення, просування й моніторинг бренду 

відповідно до умов ринку та дозволяють удосконалювати корпоративну 

позицію (призначення), корпоративну поведінку, корпоративний імідж та 

інші компоненти бренду будівельного підприємства;  

– обґрунтовано науково-прикладний підхід щодо організації 

маркетингових комунікацій у будівельних підприємствах, що, на відміну від 

інших, враховує структуру та вагомість складових комунікативного 



комплексу, включає алгоритм здійснення маркетингових комунікацій та 

передбачає використання інноваційних здобутків у процесі розвитку 

маркетингового комунікативного інструментарію. 

Усе вищезазначене надає підстави офіційному опоненту позитивно 

оцінити науковий доробок Селезньової Ольги Олександрівни, зокрема 

щодо змістовності винесених на захист елементів наукової новизни 

дисертації та вагомості наведених у дисертації методологічних засад для 

подібних досліджень у царині економіки та управління підприємствами. 

 

5. Практичне значення одержаних результатів 

 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробці прикладних рекомендацій щодо формування та розвитку управління 

маркетинговою діяльністю будівельного підприємства. 

Обґрунтовані в дослідженні висновки та рекомендації схвалено та 

прийнято до впровадження будівельними підприємствами: ТОВ «Квадрат» 

(довідка № 89 від 18.10.2016); ТОВ «Обрій» (довідка № 33 від 18.10.2016); 

ТОВ «Істок-2001» (довідка № 38 від 18.10.2016); ПКП «РУБИКОН – ЛТД» 

(довідка № 3916 від 30.09.2016); ТОВ «Стікон» (довідка № 03/765 від 

29.09.2016); ТОВ «Альфапівденьбуд» (довідка № 25/10 від 25.10.2016); ТОВ 

«ТАЙМ АУТ ПРОДАКТ» (довідка № 35 від 20.12.2016). 

 Основні теоретичні результати дослідження використовуються в 

навчальному процесі Одеської державної академії будівництва та архітектури 

у викладанні дисциплін «Маркетингова діяльність будівельного 

підприємства», «Управління маркетингом у будівництві», «Паблік рілейшн» 

(довідка № 08-37-1809 від 20.12.2016).  

Пропозиції щодо подальшого розвитку управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств прийняті Управлінням капітального 

будівництва Одеської міської ради (довідка № 02-05/1795-01 від 15.09.2017, 

33 №02-05/1808-01 від 18.09.2017), Державним підприємством «Науково-

дослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ») (довідка № 

975/01-10 від 29.12.17 р.).  

Результати аналізу управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств України в контексті їх ресурсного потенціалу було використано 

при написанні рекомендацій ІV міжнародної науково-практичної 

конференції: «Україна – Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан та 

перспективи», яку організував і провів Херсонський національний технічний 

університет (Україна) в м. Варна, Болгарія, 10-16 вересня 2016 року (акт № 

137 від 26.09.2016). 

 

6. Повнота викладу в опублікованих працях наукових 

положень,висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Результати дисертаційного дослідження Селезньової Ольги 

Олександрівни відображені у 53 наукових публікаціях, з яких 1 монографія, 



27 статей у фахових виданнях України (зокрема 5 – у електронних фахових 

виданнях України, 3 – в наукових виданнях іноземних держав), а також 25 

тез доповідей у збірниках конференцій. Загальний обсяг публікацій – 44 

у.д.а. (з яких особисто автору належить 42,2 у.д.а.).  

Характер видань і зміст опублікованих наукових праць достатньо 

повно висвітлюють отримані автором результати дисертаційної роботи та 

підтверджують правомірність здобуття автором наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Особистий внесок здобувача у колективних працях відображено у 

переліку публікацій, які наведено в авторефераті. Основні наукові розробки, 

ідеї щодо використання представлених у роботі теоретико-концептуальних 

положень, методологічних засад, прикладного інструментарію, а також 

загальні наукові положення і практичні результати доповідалися дисертантом 

на 25 конференціях різного рівня. 

Зазначене вище та детальне вивчення змісту усіх наукових праць 

здобувача дозволяє нам зробити наступний висновок: результати 

дисертаційної роботи Селезньової Ольги Олександрівни оприлюднені до її 

захисту. 

 

7. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

 

Дисертаційна робота написана діловою українською мовою з 

дотриманням наукового стилю викладу результатів проведеного 

дослідження. Зміст роботи характеризується цілісністю, завершеністю, 

логічною послідовністю і конкретністю викладу матеріалу. У роботі 

раціонально поєднані теоретичні та методичні аспекти висвітлення проблеми 

з конкретними практичними пропозиціями та методичними рекомендаціями, 

які характеризуються відповідним рівнем їх обґрунтованості. Стиль 

написання дисертації відповідає вимогам атестаційної колегії Міністерства 

освіти і науки України щодо дисертаційних робіт на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук. 

Зазначене підтверджується позитивними відгуками на автореферат 

наукової спільноти. 

 

8.Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних 

положень дисертації 

 

Автореферат написаний у науковому стилі, літературною мовою, 

згідно з поставленими вимогами і в повній мірі відображає зміст і структуру  

дисертації. 

Автореферат Селезньової Ольги Олександрівни у повній мірі 

відображає сутність та зміст дисертації. Наявною є ідентичність основних 

наукових положень і наукового внеску здобувача. Наукові положення, 



висновки і рекомендації, репрезентовані дисертантом в авторефераті, 

належним чином розкриті та обґрунтовані у самій роботі. 

 

 

 

9. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації 

 

Поряд із визнанням вагомості, одержаних у дисертації науковими та 

методичними здобутками і розробленого Селезньовою О. О. прикладного 

інструментарію, а також викладених в межах дослідження результатів 

науково-методологічного і теоретико-концептуального обґрунтування рішень 

автора, вважаємо за доцільне звернути увагу на певні дискусійні аспекти та 

недоліки роботи, які повинні стати предметом дискусії на захисті. 

1. Вважаємо, що у вступі до роботи слід було б уточнити відомості про 

апробацію результатів дисертації: які саме конференції є всеукраїнські, 

міжнародні, зарубіжні тощо.  

2. На с.11-19 дисертації, здобувач подає список публікацій. Проте бажано 

було б зазначити, які саме фахові журнали України входять до 

наукометричних баз.  

3. Що стосується наукової новизни, то ряд позицій, які відображені у Вступі 

не ідентичні за визначенням, які подані у тексті дисертаційної роботи 

(наприклад, що стосується авторського бачення поняття «управління 

маркетинговою діяльністю підприємства» с.28,46, 56). 

4. Потребує обґрунтування, чому питання ретроспективи управління 

маркетинговою діяльністю національних та зарубіжних будівельних 

підприємств знайшло своє відображення у другому розділі дисертаційної 

роботи. Адже автор розриває ретроспективу становлення поняття 

«управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств» його 

тезаурус. Тому робота виграла якби здобувач поєднав п 1.1 та п 2.2. 

5. Враховуючи змістовне навантаження п 3.1 та п 3.2 вважаємо за доцільне 

поміняти їх місцями. Адже логічно спочатку проаналізувати загальний ринок 

будівництва України, а потім проаналізувати маркетингове середовище його 

суб’єктів. 

6. Робота виграла якби автор в рамках 4 та 5 розділів роботи більш конкретно 

розкрив би пропозиції, які підтверджені 12 довідками впровадження 

підприємств, державних установ. Потребує обґрунтування, чому у п 5.2 

об’єктом дослідження є саме ТОВ «Істок–2001». Адже у другому розділі 

здобувач не акцентує уваги на аналізі його діяльності.  

7. Виникає сумнів щодо актуальності здійсненого економіко-математичного 

моделювання та оптимізації товарно асортиментної політики будівельних 

підприємств за даними 2007-2013 рр. 

8. Робота містить ряд орфографічних та стилістичних погрішностей. 

 

Проте висловлені вище зауваження істотно не знижують теоретичної і 

методологічної цінності та практичного значення авторських розробок і, 



відповідно, суттєво не впливають на позитивну оцінку отриманих в процесі 

дослідження результатів. 

10. Загальна оцінка дисертаційної роботи 

 

Дисертаційна робота Селезньової Ольги Олександрівни на тему 

«Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств» є завершеним науковим дослідженням, 

виконаним автором самостійно, і характеризується високим рівнем 

актуальності, наукової новизни та практичної спрямованості. Вона містить 

науково обґрунтовані положення і розробки, що мають теоретико-

методологічне значення і практичну цінність, та сприяє розв’язанню проблем 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств.  

За своїм змістом, науково-прикладною сутністю та оформленням 

дисертація відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013р. №567 (зі змінами та доповненнями) та паспорту спеціальності 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності), а її автор – Селезньова Ольга Олександрівна заслуговує на 

присвоєння наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

 

 


