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Актуальність теми дослідження 

 

В сучасних умовах розвитку усіх галузей національної економіки і, 

зокрема будівельної, однією із важливих проблем є забезпечення 

результативної діяльності їх суб’єктів діяльності як системних цілісностей в 

органічній єдності екологічних, соціальних, організаційно-економічних 

складових. Це комплексна проблема, яку можна розв`язувати в 

перспективному плані лише на основі системного підходу до обґрунтування і 

вибору стратегічних рішень щодо вибору місця забудови виробничо-

господарського та житлового будівництва з врахуванням екологічних, 

соціальних та інших вимог. Лише при такому комплексному підході можна 

розв`язати цю проблему. 

В розв’язанні цієї проблеми велика роль відводиться системі 

маркетингового забезпечення управлінської діяльності при прийнятті 

доленосних стратегічних рішень щодо вибору місця та обсягів їх будівництва 

як виробничого, так і житлового та функціонально-забезпечуючого 

спрямування в просторовому варіанті на відповідних територіях. Така 

система повинна бути сформована на вимогах принципу системності, який 

охоплює проблеми екологізації, соціалізації, концентрації, інтенсифікації, 

гуманізації, територіальної гармонізації та ін. 

В умовах прискорення інтеграції України у світовий економічний 

простір дослідження проблеми управління маркетинговою діяльністю 
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будівельних підприємств викликає практичний інтерес, а тема дисертаційної 

роботи беззаперечно є актуальною.  

Проведене дослідження є складовою науково-дослідної роботи 

одеської державної академія будівництва та архітектури за темами 

«Ефективний розвиток виробничо-господарської діяльності підприємств 

трансформаційної економіки (за видами економічної діяльності)» (номер 

державної реєстрації 0108U010760),  в  якій автором опрацьовано методичні 

підходи щодо оцінкт управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств; «проблеми розвитку менеджменту та маркетингу будівельного 

сектора економіки півдня України в умовах становлення ринкових відносин» 

(номер державної реєстрації 0106U000951), в частині науково-прикладних 

засад управління маркетинговою діяльністю будівельних піприємств з 

теоретичних, методологічних, аналітичних, концептуальних та практичних 

позицій. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі  

 

Ознайомлення з теоретичними основами управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств, представлених в першому розділі 

дисертаційної роботи, показує правомірність ідентифікації понятійно-

категоріального аппарату та розкриття сутності досліджуваного явища в 

якості управлінського об’єкта (с. 22-34),  достовірність якого в достатній мірі 

розкривається висвітленням еволюції теоретичних поглядів на 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Науково 

обгрунтованими постають фундаментальні аспекти управління 

маркетинговою діяльністю, що показують зміст, цільову спрямованість 

напрямків функціонування на ринку відповідного виявлення потреб 

споживачів виробленої будівельної продукції (с. 35-55). Завдяки такому 

підходу здобувачеві вдається подолати неоднозначність існуючих підходів 

науковців при трактуванні низки досліджуваних економічних категорій. 
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Поділяємо позицію автора щодо холістичності, як генеральної властивості 

сучасного управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств 

(с. 56-73). Розроблена концепція холістично-орієнтованого управління 

маркетиноговою діяльністю будівельних підприємств заслуговує на 

особливу увагу, бо грунтується на цілісності управлінсько-маркетингової 

інтеграції яка направлена на актуалізацію потреб споживачів  та інтересів 

стейкхолдерів.  

Методологічні засади дослідження управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств, наведених в другому розділі дисертації, 

вірно грунтується на наукових теоріях, зміст яких стосується розвитку, 

системності, синергетичності, конкурентоспроможності, управління, 

маркетингу (с. 96-115). Автором враховуються сучасні особливості 

конкурентоспроможного розвитку будівельних підприємств, що 

обумовлюються соціально-економічною складністю власне об’єкта 

дослідження, динамічними змінами зовнішнього і внутрішнього середовищ, 

необхідністю збалансовувати інтереси підприємства та різнорівневого 

соціуму, потребами певного часу на проведення адаптивних процесів 

управління виробничо-збутовою діяльністю будівельного підприємства. 

Поділяємо точку зору дисертанта стосовно необхідності 

ретроспективного управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств (с. 116-136). Ця оцінка дійсно важлива при виході на нові ринки, 

прийнятті рішення про розширенні (скороченні) виробництва певної 

будівельної продукції, виборі партнерів для спільного бізнесу, інвестуванні 

конкретних проектів, ухваленні рішень стратегічного та тактичного 

характеру, посиленні конкурентоспроможності, банкрутстві тощо. 

Запропоновані авторські підходи та положення в частині методичного 

забезпечення оцінки ефективності управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств (с. 137-156) об’єктивно включають інноваційні, 

інвестиційні, фінансові та маркетингові складові, що належать до 

стратегічних пріоритетів сучасної ринкової діяльності будівельних 
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підприємств. Здобувачем сформовано досить солідну систему оцінки 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, 

ґрунтовність якої витікає з науково опрацьованих критеріїв і показників, що 

визначають ефективність функціонування підприємства на сучасному ринку. 

Стан та тенденції розвитку управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств, що має місце в третьому розділі дисертації, цілком 

справедливо першу позицію відводить діагностики маркетингового 

середовища будівельних підприємств (с. 161-181). Предметно досліджуючи 

глибинні трансформаційні процеси, здобувачем справедливо вказується на 

комплексний підхід до дослідження факторів маркетингового середовища. 

Адже всебічне одержавлення власності, пріоритет політичних запитів по 

відношенню до соціально-економічних потреб населення, утиски особистості 

та індивідуальних інтересів при жорсткій централізації командно-

адміністративної системи управління дійсно спричинювало втрату 

ініціативності та самостійності підприємств, гальмуючи економічний та 

цивілізаційний прогрес суспільства.  

Слушними в аналізі результативності управління маркетинговою 

діяльністю (с. 182-203) є узагальнення дисертанта щодо обгрунтування 

залежності управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств 

від сукупної дії внутрішньогалузевих та зовнішніх факторів. Останні 

заслуговують на особливу увагу. Бо надають можливості підприємствам 

будівельної галузі визначити перспективи здійснення розширеного 

відтворення за рахунок використання ринкових переваг та усунення слабких 

сторін при мінімізації загроз чинників маркетингового середовища на макро 

та мікро рівні. Даний висновок ґрунтується на огляді різнобічних 

літературних джерел вітчизняних вчених та зарубіжних економістів з 

досліджуваної проблеми. 

Поведенний аналіз економічної ефективності ринкової діяльності 

будівельних підприємств  (с. 204-223), здобувач цілком справедливо вказує 

на необхідність здійснювати даний процес на аналізі кількісних результатів 
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будівельно-збутової діяльності. Адже через застосування бенчмаркетингу яке 

грунтується на порівнянні результатів маркетингової діяльності з лідером 

будівельного ринку дозволяє виявити перспективні управлінсько-

маркетингові інструменти для підвищення економічної результативності 

саме будівельних підприємств. Логічно підкреслюється, що максимізація 

використання конкурентного потенціалу підприємство можлива в умовах 

стабільного зовнішнього середовища. Сучасна вітчизняна дійсність досить 

переконливо підтверджує дане авторське положення. 

Висвітлення в четвертому розділі дисертації концептуальні основи 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, правомірно 

першочергово проводиться в розрізі представлення адаптації управління 

маркенговою діяльністю будівельних підприємств стосовно державної 

регуляторної політики (с. 228-248). Автором рекомендовано згідно 

моніторінгу ринкових та внутрішніх змін  використовувати гнучкість та 

адаптивність яка досягається посередництвом кооперації зусіль державного 

регулювання та управління маркетинговою діяльністю господарючих 

підприємств галузі будівництва. 

Перспективний розвиток управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств (с. 249-268) автор своєчасно розглядає зміни потреб 

споживачів зручності в обслуговуванні, індивідуальному підході, 

екологічності, ергономічності, економічності продукції, підвищенні вимог до 

персоналу, підвищенні кваліфікації та загальній ерудованності, розширенні 

вимог до вмінь й навичок менеджерів з маркетингової діяльності. Оскільки 

все це призводить до зміни інструментарію маркетингу та менеджменту. В 

продовж цьому представлені автором концептуальні основи удосконалення 

брендінгом будівельних підприємств (с.268-288 ) розкривають основні 

компоненти бренду, які автор детально представляє в моделі корпоративної 

поведінки, що дає змогу наголосити  на необхідності комплексного підходу  

до управління складовими маркетингової діяльності будівельних 

підприємств як умови отримання синергетичного ефекту.  
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Запропоновані в п’ятому розділі дисертації основні напрямки 

удосконалення управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств, цілком вірно розпочинається з використання аналітико-

графічної методики оцінки ефективності управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств (с. 291-312), це полегшує сприйняття і 

подальший аналіз маркетингової діяльності, який дозволяє виявити найбільш 

слабкі місця, визначити шляхи з удосконалення роботи підприємства, 

скласти календарний план усунення маркетингових недоліків. Економіко-

математичне моделювання та оптимізація товарно-асортиментної політики 

будівельних підприємств ( с.313-333), які ґрунтується на тому, що 

оптимальний розподіл витрат на виробництво та доходів від реалізації 

використовуються автором для поліпшення іміджу, зниження 

ризиків,оптимального використання технологічних потужностей. Вірно 

наголошується на тому, що всі вони взаємопов’язані та взаємозалежні у 

своєму розвитку та слугують для забезпечення оптимальної програми 

випуску продукції та збалансування темпів її оновлення. Авторський підхід 

щодо розвитку цінової політики та дистрибуції продукції будівельних 

підприємств (с. 333-353) є достатньо науково ґрунтованим. Аргументом на 

користь такого висновку слугує те, що здобувач висвітлює розвиток 

маркетингових комунікацій суб’єктів господарювання будівництва, 

змістовний аналіз дистрибутивних функцій. Науково доказовою постає 

авторська пропозиція щодо удосконалення маркетингових комунікацій 

будівельних підприємств (с. 353-372)  використання альтернативного 

напрямку комунікацій. Автор пов’язує маркетингові комунікації та 

позитивний імідж будівельного підприємства як взаємопроникаючі чинники, 

що впливають на підвищення лояльності відносин між постачальниками та 

споживачами результатів діяльності будівельних підприємств. Крім того, 

автор приділяє належну увагу  впливу певних чинників на склад внутрішніх 

комунікацій, які в свою чергу є системою забезпечення зв’язуючих процесів 

підприємства. 
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Достовірність і новизна наукових досліджень, повнота їх викладу 

 в опублікованих працях 

 

 Сформульовані в дисертації наукові положення базуються на сучасних 

теоретико-методологічних та методичних підходах, матеріалах значної 

кількості літературних джерел, фактичних даних підприємств будівельної 

діяльності, статистичної інформації з функціонування будівельної галузі 

економіки країни та її регіонів. Поглиблені дослідження проводилися на 

матеріалах Одеської області. Результати дисертаційної роботи апробовані на 

багаточисельних наукових конференціях, а науково-прикладні та методичні 

розробки впроваджуються в практику, що підтверджується відповідними 

документами. Наукові положення, висновки та пропозиції, що містяться в 

дисертації, цілком достовірні. 

До нових наукових результатів слід віднести те, що  

вперше: розроблено концепцію холістично-орієнтованого управління 

маркетинговою діяльністю будівельног підприємства, що грунтуєтьсч на 

цілісності управлінсько- маркетингової інтеграції, дуальність якої пердбачає 

трансформацію виявленого та / або сформованого ринкового попиту в 

систему функціонального управлінського впливу на комплекс маркетингових 

заходів з виробництва та збуту будівельної продукції відповідно до 

актуальних потреб споживачів та інтересів стейкхолдерів, адекватне 

регування на дії чинників внутрішнього та зовнішнього середовища й 

досягнення будівельним підприємством довгострокової тріадної цілі 

економічного, соціальногго та інституціонального характеру; розроблено 

науково-методичний підхід щодо оцінки управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємтсв, система показників яка відзиркалює 

кількісні та якісні маркетингові характеристики (орієнтованість,  

інтегрованість, адекватність, стратегічність, якість, забезпеченість, 

результатівність), що в поєднані з експертно-статистичними та аналітико-

графічними методами обробки маркетингової інформаці дозволяє 

отримувати вдекватну реальному стану компексну оцінку маркетингової 
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діяльності та визначати   основні напрямки ії  удосконалення в підприємствах 

будівельно галузі; розроблено 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 при 

прогнозуванні визначити необхідну кількість 1,2,3,4,5-кімнатних квартир 

майбутнього будівельного об’єкту відповідно до наявного ринкового попату. 

удосконалено: трактування дифініції «управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств», як складової соціально-економічної 

категорії, що включає дослідження ринку, виявлення потреб, формування 

попиту, виконання будівельних робіт, ціноутворення, росподіл, просування, 

продаж, зворотний зв'язок зі споживачем, врахування сукупного впливу 

внутрішніх та зовнішніх чинників мікро- та макросередовища, цілісна 

єдність яких забезпечує як задоволення потреб споживачів в будівельній 

продукції, так і досягнення управлінських цілей підприємств будівельної 

галузі; 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, обгрунтування цінової 

стратегії, методів ціноутворення , можливого діапазону цінових параметрів, 

ціни контракту, що дозволяє узгоджувати ціновий фактор співпраці 

замовника й підрядника та гнучко реагувати на коливання ринкової 

кон’юктури; 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’юктури  каналів дистрибуції, моніторінгу 

ефективності каналів збуту, що дозволяє підприємствам будівельної галузі 



 9 

створювати та переформовувати мережі розподілу для досягнення цілей 

дистрибуції у відповідності з наявними ресурсним потенціалом власної та 

залученоїдистрибутивної мережі;   

набули подальшого розвитку: тезаурус управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств, що, на відмінувід інших грунтується на 

системному підході до реалізації управлінських функції загального 

(визначення підприємнецьких орієнтирів прогнозування, планування, 

організації, координинації, мотивації,обліку і контролю), та спеціального 

(економічного, соціального, кадрового, технічного, технологічного) 

характеру в розрізіф складових маректингу, ртнкова реалізація яких 

здійснюється адекватно впливу внутрішнбого та зовнішнього ередовища, і 

забезпечує відповідність виробленої будівельної продукції актуальним 

потребам споживачів; обгрунтування сучасних властивостей системи 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, шо, на 

відміну від існуючих, включають: неохідність використання холістичного 

маркетингу в якості управлінського інструментарію з адаптації підприємства 

до змін ринкового середовища; цілеспрямованність фомування конкретних 

будівельних ринків з метою задоволення потреб споживачів та досягнення 

підприємствами наперед визначених соціально-економіческих цілей; 

перспективність застосування різнопланових управлінських важелів, що 

дозволяє збалансовувати інтересів споживачів, стейкхолдерів, 

територіальних громад, природного довкілля, власників та працівників 

будівельних підприємств; методологічний інструментарій дослідження 

процесу управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, 

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

положення та прикладні рекомендації з посилення конкурентоспроможності 

підприємств будівельної галузі на основі використання національного та 

світового досвіду в сфері управління маркетинговою діяльністю, що дозволяє 

підприємствам будівельної галузі застосовувати адекватні наукові підходи 

приздійснені ринкових досліджень, виявлені та задоволені потреб споживачів 
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будівельної продукції; процедура діагностики маркетингового середовища 

будівельних підприємств, що на відміну від інших бахуються на 

комплексному підході до дослідження факторів маркетингового середовища, 

обгрунтовує залежність управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств від сукупної дії внутрішньогалузевих та зовнішніх факторів, 

діагностика яких дозволяє підприємствам будівельної галузі визначити 

перспективи здійснення розширеного відтворення за рахунок використання 

ринкових переваг та усунення слабких сторін при мінімізації загроз чинників 

маркетингового макро-та мікросередовища; науково-прикладні аспекти 

дослідження результативності управління маркетинговою діяльність 

будівельних підприємств, що на відміну від інших, включає аналіз ключових 

кількісних результатів їх будівельно-збутової діяльності та обгрунтовує 

доцільність застосування бенчмаркетингу, 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; концептуальні положення щодо 

адаптації управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств до 

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

використання системного підходу при вирішенні проблем виробничо-

господарської взаємодії досліджуваних суб’єктів  з ринковим середовищем за 

рахунок виконання цільових соціально-економічних програм з будівництва і 

реконструкції житла та житлово-комунальної інфраструктури; дотримання 

державних будівельних норм та сучасних стандартів з екологічної безпект та 

енергетичної ефективності; впровадження інноваційних моделей при 

здійсненні будівельних технолдогій; узгодження кількісних, якісних, 

асортиментних та цінових параметрів будівельної продукції з потребами 

споживачів; залучення ресурсів пеідприємств будівельної галузі для 

покращання умов життєдіяльності населення місцевих та регіональних 

громад; обгрунтування перспектив розвитку управління маркетинговою 
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діяльністю будівельних підприємств, що на відміну від існучуючих, 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 науко-технолгічних досягнень на ведення будівельно-

збутової діяльності), забезпечує своєчасне корегування стратегічних планів 

та сприяє досягнення будівельними підприємствами довстрокових цілей; 

концептуальні положення з управління брендінгом підприємств будівельної 

галузі, які, на відміну від інших, включають визначення цілі, планування, 

створення будівельної продукції, просування й моніторинг бренду відповідну 

позицію (призначення), корпоративну поведінку, корпоративний імідж та 

інші компоненти бренду будівельного підприємства; 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 

здобутків у процесі розвитку маркетингового комунікативного 

інструментарію. 

За темою дисертації опубліковано 53 наукових праці, в тому числі  1 

одноосібна монографія, 24 статті у наукових фахових виданнях України (в 

тому числі 6 – у електронних фахових виданнях України), 3 – у наукових 

виданнях іноземних країн, а також 25 тез у збірниках конференцій. Загальний 

обсяг публікацій за темою дисертаційної роботи особисто автором складає 

42,2 умовних друкованих аркушів. В публікаціях відображені матеріали 

представлених розділів дисертації.  

Зміст автореферату в повній мірі відбиває зміст дисертації. 

Оформлення дисертації відповідає вимогам, що пред’являються до 

докторських робіт економічного профілю. 

Зауваження: 

 

1. На наш погляд, додатковою перевагою дисертаційного 

дослідження могло б стати більш поглиблене обґрунтування засобів 
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тактичного планування маркетингової діяльності ( с.65). 

2. Можливо є сенс приділити певну увагу обґрунтуванню вибору 

типів організаційної структури відділу маркетингу ( с.68). 

3. Імовірно, при обґрунтуванні методів мотивації, особливо 

причетно до систем заохочення на будівельних підприємствах, слід 

наголосити на можливості існування легальної та латентної мотивації ( с.70). 

4. До переліку особливостей щодо сучасного розвитку управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств в Україні слід додати 

невілювання впливу позицій закордонних інвесторів. 

5. В роботі на (с.260) здобувач не достатньо розкриває саме зміни 

інструментарію управління маркетингом які відзначає новими методами та 

засобами у менеджменті, мотиваційними заходами, розвитком стимулювання 

збуту, брендінгом, аутсорсингом, мають описовий характер, робота виграла б 

якщо було представлено практичне значення. 

6. Стосовно результатів апроксимації ( с.319) щодо поліному 

третього готунку є відсутнім рівняння моделі. 

7. В назвах рис.5.12 та 5.13 мова йдеться про залежність, яка 

фактично є відсутньою. Відповідні зауваження до рис. 5.16 -5.20. Можливо є 

сенс змінити в назві «залежність» на «графік залежності». До того ж, умовні 

позначення мають бути розташованими знизу діаграми, тобто після неї. 

8.  Стосовно назв рис. 5.21 та 5.22 виникає питання «графік 

поверхні» або власне поверхня. Виходячи з того, що отримані поверхні -

поліном третього готунку, необхідно було б визначити точки оптимуму: max, 

min. 

9. Привести у відповідність кількість знаків після коми (табл.5.3, 

с.296 та у розрахунках с. 307, 310).  

10. Дисертаційна робота має певні редакційні та стилістичні 

погрішності (253, 373 та ін.) 

Зазначаємо, що зроблені зауваження не знижують значущість праці 

здобувача для науки і практики управління маркетингової діяльності 
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будівельних підприємств.  

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Селезньової Олени Олександрівни на тему: 

“Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств”, є закінченою самостійно виконаною науковою 

працею. Отримані теоретико-методологічні та методичні результати 

дослідження можуть використовуватися при формуванні державної 

регуляторної політики стосовно підвищення ефективності управління 

маркетинговою діяльністю підприємств, а також у науково-дослідному та 

навчальному процесах. Опубліковані наукові праці відображають зміст 

дисертації. Актуальність, новизна, обґрунтованість основних наукових 

положень, висновків і рекомендацій проведеного дослідження, а також його 

значущість для науки і практики свідчать, що дисертаційна робота в цілому 

відповідає вимогам, які ставляться перед докторськими дисертаціями 

економічного профілю відповідає вимогам пп. 9, 10, 12 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор – Селезнева Олена 

Олександрівна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління  

підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 

 


