
ВІДГУК  

офіційного опонента д.е.н, професора Літовченко І.Л. 

на дисертаційну роботу Селезньової Ольги Олександрівни на тему: 

«Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств» подану на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 

 

Актуальність обраної теми та її зв'язок з напрямами наукових 

досліджень 

 

Дисертаційне дослідження Селезньової Ольги Олександрівни 

присвячене актуальним та значимим для науки й практики проблемам 

розвитку управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, 

ефективне функціонування яких у час динамічних політико-правових, 

соціально-економічних, демографічних, техніко-технологічних змін 

передбачає відповідної до ринкового оточення спрямованості на краще 

задоволення споживчого попиту й на підвищення конкурентоспроможності 

господарюючих суб’єктів будівництва. 

Зважаючи на сучасні глобалізаційні процеси в світовій економіці, що 

вимагають від України зміцнення господарського комплексу, зокрема, 

укріплення ринкових позицій та посилення ресурсного потенціалу 

будівельних підприємств, особливо вагоме, а підчас і визначальне значення 

набуває забезпечення споживачів відповідною до наявного попиту 

будівельною продукцією. 

В цих умовах розробка наукових підходів, методологічного 

забезпечення, важелів та інструментів щодо ефективного розвитку 

управління маркетинговою діяльністю підприємств будівельної галузі, 

удосконалення взаємозв’язків між структурами та елементами всієї системи 

індустрії, що стосується будівництва та споживання будівельної продукції є 
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актуальним, теоретично і практично значимим дисертаційним 

дослідженням. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових 

досліджень 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. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій 

Ознайомлення з дисертаційною роботою Селезньової О.О. дає 

підстави стверджувати, що її наукові положення, висновки та рекомендації є 

достовірними і обґрунтованими. Вони базуються на принципах системного 

підходу, детального аналізу соціально-економічних проблем будівельних 

підприємств, вивченні законодавчих та нормативно-правових актів, а також 

узагальненнях наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених за 

проблемою дослідження. Для досягнення належних рівнів обґрунтованості 

та достовірності докторантом використано такі методи, як абстрактно-

логічний, монографічний, морфологічний, узагальнення, аналізу, синтезу, 

аналітико-графічний, соціологічного опитування, експертно-статистичний, 

економіко-математичного моделювання тощо. 

Зміст та структура роботи у цілому відповідають поставленим 

завданням. Теоретична частина дисертації виконана на основі узагальнення, 
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систематизації існуючих наукових розробок та публікацій у сучасних 

періодичних виданнях провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-

економістів з проблем управління маркетинговою діяльністю підприємств, 

що слугувало надійною базою для формування нових теоретико-

концептуальних положень і методологічних та методико-прикладних 

підходів щодо вирішення поставленої дослідницької проблеми – розробки та 

обґрунтування теоретико-методологічних положень, методичних й 

прикладних рекомендацій щодо управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності в 

сучасних умовах господарювання. 

У процесі досліджень, автором використана значна кількість 

статистичних матеріалів, проведено їх творчий аналіз, що дозволило досить 

логічно і чітко окреслити необхідність поставлених на вивчення задач, а 

широкий інформаційний пошук і обробка наукових праць підтверджують 

обґрунтованість розроблених наукових положень та достовірність висновків 

і рекомендацій. 

Оцінюючи зміст дисертаційної роботи, можна стверджувати, що 

одержані наукові результати є достатньо обґрунтованими, а їх наукова 

новизна в світлі представлених у роботі доказів достовірна, що 

підтверджується методологією і застосуванням загальнонаукових принципів 

проведеного комплексного дослідження. Висновкам та пропозиціям, що 

представлені у дисертації, притаманні повнота та логічність викладання, 

достатні рівні наукової обґрунтованості і достовірності. 

 Наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації 

Дисертаційна робота Селезньової О.О. характеризується певним 

внеском у розвиток теорії, методології та практики формування основ 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств України на 

інноваційних принципах в сучасних соціально-економічних умовах. 

Основними науковими результатами дослідження, що 

характеризуються новизною, на наш погляд, є: 
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– науково-методичний підхід щодо оцінки управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств; 

– науково-методичний підхід до раціоналізації вибору проекту будівництва 

багатоквартирного житлового будинку; 

– визначення дефініції «управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств»; 

– модель формування цінової політики будівельних підприємств; 

– алгоритм формування дистрибутивної політики будівельних підприємств; 

– тезаурус управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств; 

– методологічний інструментарій дослідження процесу управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств;  

– процедура діагностики маркетингового середовища будівельних 

підприємств; 

– науково-прикладні аспекти дослідження результативності управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств; 

– концептуальні положення щодо адаптації управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств до державної регуляторної політики; 

– обґрунтування напрямків розвитку управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств; 

– концептуальні положення щодо управління брендінгом підприємств 

будівельної галузі; 

– науково-прикладний підхід щодо організації маркетингових комунікацій у 

будівельних підприємствах. 

Основні положення теорії, методологічні розробки, методичні підходи 

та напрямки практичної реалізації дисертаційного дослідження були 

прийняті до використання при вирішенні поточних і перспективних проблем 

формування стратегії ефективного функціонування суб’єктів 

господарювання будівельної галузі (Управлінням капітального будівництва 

Одеської міської ради; Мінрегіон України Державним підприємством 

«Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»), а також на 
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окремих будівельних підприємствах (ТОВ «Квадрат», ТОВ «Обрій», ТОВ 

«Істок-2001», ПКП «РУБИКОН – ЛТД», ТОВ «Стікон», ТОВ 

«Альфапівденьбуд», ТОВ «ТАЙМ АУТ ПРОДАКТ»), що підтверджено 

відповідними довідками. 

Теоретичні розробки й практичні результати дослідження 

використовуються в навчальному процесі Одеської державної академії 

будівництва та архітектури при викладанні дисциплін «Маркетингова 

діяльність будівельного підприємства», «Управління маркетингом у 

будівництві», «Паблік рілейшн» та при написанні рекомендацій ІV 

міжнародної науково-практичної конференції: «Україна – Болгарія – 

Європейський Союз: сучасний стан та перспективи», про що є відповідні 

довідки. 

Оцінка повноти вкладення результатів дослідження в 

опублікованих роботах 

Результати дослідження викладено в 53 наукових працях загальним 

обсягом 44 у. д. а. (особисто автору належить 42,2 у. д. а.), з них 1 – 

монографія; 27 – статей в наукових фахових виданнях та у виданнях 

України, що внесенні до міжнародних наукометричних баз; 3 – в іноземних 

виданнях; 25 – матеріали наукових конференцій. 

Структура і зміст дисертаційної роботи. Відповідність дисертації 

встановленим вимогам 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 482 

сторінки, з них основний текст – 362 сторінки, список використаних джерел 

– 32 сторінки, додатки – 63 сторінки. Дисертація містить 22 таблиці, 65 

рисунків. Список використаних джерел включає 324 найменування. 

Структура дисертації повністю узгоджується з її назвою, метою і 

завданнями дослідження. Розділи дисертації викладені змістовно, логічно, 

взаємопов’язані, зорієнтовані на забезпечення обґрунтованості висновків і 

пропозицій. 
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Досягненню поставленої мети відповідає побудова дисертаційного 

дослідження, в якому висвітлені такі складові: 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначена мета та основні 

завдання дослідження, що в процесі роботи над дисертацією були вирішені. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні основи 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств» 

ідентифіковано понятійно-категоріальний апарат та розкрито сутність 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (с. 35-56); 

визначено функціональні аспекти управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств (с. 56-72); розкрито сучасні особливості 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (с. 72-91). 

У другому розділі дисертаційної роботи «Методологічні засади 

дослідження управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств» обґрунтовано методологічні основи дослідження управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (с. 94-114); досліджено 

ретроспективу та тенденції розвитку управління маркетинговою діяльністю 

національних та зарубіжних будівельних підприємств (с. 114-131); 

розроблено методичне забезпечення оцінки ефективності управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (с. 131-150). 

У третьому розділі дисертаційної роботи «Стан та тенденції розвитку 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств» проведено 

діагностику маркетингового середовища будівельних підприємств (с. 154-

175); проаналізовано результативність управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств в контексті розвитку будівництва в 

Україні (с. 175-196); проаналізовано економічну ефективність ринкової 

діяльності будівельних підприємств (с. 196-216). 

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Концептуальні основи  

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств» 

обґрунтовано механізми адаптації управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств до державної регуляторної політики (с. 220-239); 
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обґрунтовано  перспективи розвитку управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств (с. 239-257); розроблено концептуальні основи з 

удосконалення управління брендінгом будівельних підприємств (с. 257-275). 

У п’ятому розділі дисертаційної роботи «Основні напрями 

удосконалення управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств» розроблено та апробовано аналітико-графічну методику 

оцінки управління маркетинговою діяльністю будівельного підприємства (с. 

278-300); здійснено економіко-математичне моделювання та оптимізацію 

товарно-асортиментної політики будівельних підприємств (с. 300-320); 

обґрунтовано пропозиції щодо розвитку цінової політики та дистрибуції 

продукції будівельних підприємств (с. 320-338); запропоновано заходи щодо 

удосконалення маркетинговими комунікаціями будівельних підприємств 

(с. 338-349). 

В цілому дисертація Селезньової О.О. на тему «Теоретико-

методологічні основи управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств» є самостійним науковим дослідженням, що досить повно 

висвітлює досліджувану тему за обраним напрямом, а його предметно-

об’єктна сфера за змістом відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами. 

Зауваження та дискусійні положення дисертаційної роботи 

За наявності досить високого теоретико-методологічного рівня 

виконання дисертаційної роботи, та при позитивній оцінці її прикладних 

положень, слід зробити деякі зауваження та вказати на існуючі дискусійні 

моменти, зокрема: 

1. В розділі 1 (підрозділ 1.1, рисунок 1.2) при розробці теоретичної 

моделі управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств 

вказуються окремо глобальні та локальні чинники впливу на споживачів і 

будівельний ринок та зовнішні фактори впливу на управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Дані відомості 
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потребують пояснення, бо здається що елементи у наведених блоках не 

взаємодіють між собою. 

2. В розділі 1 (підрозділ 1.3, рисунок 1.6) при висвітленні концепції 

холістично-орієнтованого управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств не достатньо повно розкривається відмінність 

запропонованої ідеї та маркетингового менеджменту.  

2. В розділі 2 (підрозділ 2.2), де наводиться ретроспектива 

формування маркетингової діяльності вітчизняних та зарубіжних 

будівельних підприємств, не в повній мірі представлені існуючі тренди 

розвитку управління маркетинговою діяльністю. 

3. При аналізі економічної ефективності управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств (розділ 3, підрозділ 3.3) доцільно було 

б охарактеризувати і більш повно висвітлити метод бенчмаркінгу у розрізі 

процедур та принципів його застосування у проведеному дослідженні. 

4. В розділі 3 бажано було розглянути хоча б в загальних рисах 

економіку окремих підприємств, що спеціалізуються на одному різновиді 

будівельних робіт.  

5. На наш погляд, не в повній мірі розкрито роль і значення 

інформаційних технологій в обґрунтуванні перспектив розвитку управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (розділ 4, підрозділ 

4.2). 

6. При розробці концептуальних основ з удосконалення управління 

брендінгом необхідно було вказати, які саме інноваційні розробки 

першочергово потребують впровадження (розділ 4, підрозділ 4.3). 

7. При розробці науково-прикладного підходу до раціоналізації 

асортименту будівельних підприємств авторка спирається на двохфакторну 

модель максимізації результуючого показника від двох впливових чинників, 

що обмежує можливості застосування розробки на практиці, бо при цьому 

не враховуються інші впливові чинники (розділ 5, підрозділ 5.2). 
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8. Не всі розділи та підрозділи дисертації рівноцінні за науково-

дослідницькою значущістю матеріалів. 

9. У роботі присутні певні редакційні погрішності. 

 

Загальні висновки і оцінка дисертації 

Дисертаційна робота Селезньової Ольги Олександрівни на тему: 

«Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств» є цілісним, самостійним і завершеним науковим 

дослідженням стосовно вирішення актуальної проблеми обґрунтування та 

розробки теоретико-методологічних основ та прикладних рекомендацій 

щодо управління маркетинговою діяльністю підприємств будівельної галузі. 

Сформовані в ній висновки мають як теоретико-методологічне, так і 

практичне значення. Матеріал представлений на достатньо високому 

науковому рівні, а актуальність теми дослідження та її значення для науки і 

практики національної економіки відповідають вимогам, що висуваються до 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. 

Дисертаційне дослідження охоплює широке коло питань, що дозволили 

автору всебічно й системно вивчити поставлену проблему і досягти 

наміченої мети. Роботу позитивно відзначають чіткість та логічність 

розв’язання проблеми дослідження, обґрунтованість і аргументованість 

методів і підходів до реалізації поставлених задач. Мова дисертації чітка, 

грамотна, викладена в одному стилі, який носить науково переконливий 

характер. 

Аналіз змісту автореферату та друкованих праць за темою дисертації 

дозволяє зробити висновки, що у них достатньо повно відображено 

методику дослідження, його наукові результати і основні висновки. Обсяг 

друкованих праць та їх кількість відповідає вимогам ДАК МОН України. 
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