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Актуальність обраної теми та її зв'язок з науковими програмами.  

 

Використання маркетингових комунікацій є невід'ємним інструментом 

управління збутом продукції на підприємствах машинобудування. За 

допомогою маркетингових комунікацій встановлюються причинно-

наслідкові зв'язки між результатами діяльності підприємства та обсягами 

збуту продукції. Одночасно, чим більшим є підприємство за масштабами 

діяльності, тим складніше зберегти конкурентні позиції на ринку, залучати 

інвестиційні ресурси, задовольняти потреби замовників, випускати якісну 

продукцію, вести управлінський процес та вищими є вимоги щодо 

ефективності використання маркетингових комунікацій.  

На даний момент керівники підприємств машинобудування приділяють 

недостатню увагу процесу впровадження маркетингових комунікацій, що 

ослаблює їх взаємозв’язки з партнерами, зменшує коло споживачів, збільшує 

витрати на маркетингові заходи, обумовлює використання неефективних 

рекламних заходів. Відповідно, потреби підприємств у використанні якісного 

маркетингу постійно зростають. Практика свідчить, що наявність на 

підприємстві ефективних маркетингових комунікацій створює ряд переваг 

 



для його діяльності, що стосуються процесу управління фінансовими 

результатами.  

Наявність на підприємстві ефективних маркетингових комунікацій 

відіграє вагому роль не лише для власників підприємства, що дозволяє 

отримати позитивний економічний ефект, задовольнити потреби замовників, 

організувати рекламні компанії, підвищити ефективність каналів 

комунікацій, налагодити взаємозв’язок підприємства з ринковим сегментом, 

забезпечити інформаційний обмін з цільовою аудиторією, але й також є 

позитивним сигналом для інвесторів, кредиторів щодо вкладення коштів в 

розвиток підприємства.  

Актуальність теми дисертаційної роботи також визначається тим 

фактом, що виникнення кризового стану на підприємствах 

машинобудування, скорочення частки іноземного інвестиційного капіталу, 

зниження рівня довіри з боку населення є підтвердженням неефективності 

управління процесом виробництва продукції та її реалізацією. У першу 

чергу, це пов'язано з недосконалістю та низькою ефективністю використання 

маркетингових комунікацій. Саме тому необхідність використання 

маркетингових комунікацій на підприємствах машинобудування України є 

нагальною та очевидною. 

Виходячи з вищевказаного, наукове дослідження Сиваченка О.В., 

безумовно, є актуальним для вирішення проблем використання 

маркетингових комунікацій з метою стимулювання збуту продукції на 

підприємствах машинобудування. 

Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з планами науково-

дослідних робіт Запорізького національного університету за темою 

“Дослідження фінансово-економічного потенціалу Запорізької області” 

(номер державної реєстрації 0116U004853), що є зайвим підтвердженням 

його наукової та практичної спрямованості. 

 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформованих у дисертації. 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі, забезпечено методологією 

наукового пізнання, положеннями, що знайшли відображення у численних 

роботах зарубіжних та вітчизняних вчених з питань дослідження 

використання маркетингових комунікацій з метою стимулювання збуту 

продукції на підприємствах машинобудування. 

Всебічне, послідовне та логічне розкриття теми забезпечило одержання 

та детальне обґрунтування таких результатів проведеного дослідження. 

У першому розділі дисертаційної роботи досліджено і удосконалено 

сутність поняття «ефективна маркетингова комунікація»; розширено 

класифікацію каналів маркетингових комунікацій в мережі Інтернет; 

встановлено взаємодію між споживачем і підприємством в процесі 

маркетингових комунікацій; висвітлено методи оцінки ефективності 

маркетингової комунікації; запропоновано модель визначення точності 

розрахунку ROI за характером носія реклами. 

У другому розділі проведено детальний аналіз ефективності 

використання маркетингових комунікацій на підприємствах 

машинобудування; здійснено оцінку стану використання маркетингових 

комунікацій, визначено їх вплив на підприємствах машинобудування; 

обґрунтовано доцільність використання маркетингових комунікацій через 

пошукові системи; визначено необхідність впровадження маркетингових 

комунікацій на підприємствах. 

У третьому розділі дисертаційної роботи, автором, було розроблено 

метод інтенсифікації збуту онлайн (ІЗО), який дозволяє зменшити питомі 

витрати на залучення нових замовників та підвищити економічний ефект; 

удосконалено систему управління ефективністю багатоканальних 

маркетингових комунікацій на основі використання utm-розмітки; 



удосконалено методичний підхід до підвищення ефективності сайту на 

підприємствах машинобудування, який базується на оцінці зручності його 

використання та визначенні якості навігації, контенту і дизайну. 

Аналіз змісту дисертації, опублікованих праць та автореферату 

підтверджує достатній ступінь обґрунтованості наукової новизни, висновків і 

рекомендацій, що містяться у дисертаційній роботі та виносяться на захист.  

Статистичний матеріал дисертаційної роботи Сиваченка Олександра 

Вікторовича, ґрунтується на матеріалах Державної служби статистики 

України, даних фінансового і управлінського обліку підприємств 

машинобудування Запорізької області, результатах досліджень міжнародних 

організацій. 

Одержані автором результати мають високий ступінь обґрунтованості, 

що підтверджується узагальненням значної кількості фундаментальних праць 

вітчизняних та закордонних вчених-економістів, використанням великого 

обсягу офіційної статистичної інформації, широкою апробацією і схваленням 

на міжнародних та університетських науково-практичних конференціях, 

впровадженням у практику діяльності провідних підприємств 

машинобудівних Запорізької області та використання теоретичних 

результатів у навчанні.  

 

Наукова новизна одержаних результатів. 

 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в опрацюванні 

теоретичних, методичних і практичних положень, спрямованих на 

вдосконалення теоретико-методичних підходів та розробку практичних 

рекомендацій щодо впровадження маркетингових комунікацій для 

стимулювання збуту продукції на підприємствах машинобудування.  

Сутність наукової новизни основних результатів дослідження 

Сиваченка О.В. полягає в наступному:  



1. Вперше було запропоновано метод інтенсифікації збуту онлайн 

(ІЗО) на підставі визначення системи оптимізації маркетингових комунікацій 

підприємств машинобудування. Автором запропоновано використовувати 

даний метод з урахуванням особливостей застосування методу селекції 

пошукових запитів та методу вибору напрямку розвитку інтерфейсу сайту, 

які дозволяють підвищити ефективність контекстної реклами, здійснити 

оцінку ефективності проведення рекламних компаній на підприємстві, 

проаналізувати асортимент продукції та наявні послуги. Застосування 

розробленого методу в практичній діяльності підприємств машинобудування 

дозволить останнім скоротити частку витрат на збут продукції, залучити 

додаткові фінансові ресурси та зацікавити нових замовників своєю 

діяльністю (с. 162-173).  

2. Надано визначення «ефективна маркетингова комунікація», яка 

розглядається як процес взаємодії підприємства з ринком, при якому 

представники цільової аудиторії отримують комерційне повідомлення 

підприємства, здатні усвідомлювати його та виконати дії, що направлені на 

отримання позитивного економічного ефекту (с. 21). 

3. У дисертаційній роботі викладено авторське бачення поняття 

«юзабіліті сайту», що визначено як здатність веб-сайту надати цільовій 

аудиторії всю необхідну інформацію щодо продукції або послуг, сприяючи 

задоволенню потреб замовника з максимальним економічним ефектом для 

підприємства-власника сайту, що дозволяє встановити зв'язок зручності 

використання даного сайту із потребами покупця. Практичне застосування 

даного положення в діяльності підприємств дозволить їм ефективно 

використовувати маркетингові комунікації за умови мінімізації витрат, 

максимізації очікуваного ефекту та задоволення потреб цільової аудиторії 

(с. 155-157). 

4. В роботі удосконалено систему управління ефективністю 

багатоканальною маркетинговою комунікацією у всесвітній мережі шляхом 

використання utm-розмітки посилань. Використання даної системи 



управління дозволяє в залежності від запитів користувачів їх ідентифікувати, 

здійснити корективи даних стосовно результатів рекламних кампаній та 

процесу розподілу бюджетних коштів підприємств, підвищити економічні 

результати комунікаційних заходів (с. 174-189). 

5. Для дослідження якості навігації, контенту і дизайну 

удосконалено методичний підхід до підвищення ефективності сайту шляхом 

оцінки зручності його використання (с. 156-162. Запропонований методичний 

підхід визначає можливості щодо зростання обсягів збуту продукції за умови 

покращення її якості відповідно до вимог замовників, поступового 

скорочення витрат на маркетинг за умови інноваційного розвитку 

підприємства, зростання числа нових замовлень, оцінки впливу на показники 

рівня конверсії та відмов.  

6. Розширено класифікацію маркетингових каналів комунікації в 

мережі Інтернет, яку доповнено класифікаційною ознакою залежності від 

механізмів взаємодії з користувачем. За даною ознакою комунікації поділено 

на: індуктивно-інтеракційні, які надаються у відповідь на запит користувача, 

залежать від сформованого попиту користувача та стимулюють збут; 

дедуктивно-інтеракційні комунікації дозволяють сформувати попит 

користувача, визначають пропозицію для замовника (с. 66-67). Дана 

класифікація дає можливість підприємству створити передумови щодо 

залучення нових покупців шляхом організації рекламних майданчиків та 

взаємодії зі споживачем через комунікацію.  

 

Значущість дисертації для науки та практики. 

 

Дисертаційна робота Сиваченка О.В. є вагомим внеском у розвиток 

теорії та практики дослідження маркетингових комунікацій задля 

стимулювання збуту продукції підприємств. 

Отриманні результати у дисертаційній роботі, сформовані наукові 

положення, висновки та рекомендації є достатньо глибоко аргументованими 



та отримані за сучасними методами наукових досліджень і містять наукову 

цінність як у теоретико-методологічному й методичному, так і у 

практичному плані.  

Вони базуються на глибокому вивченні, критичному аналізі та 

узагальненні наукових розробок з проблеми, що розглядається, 

комплексному системному аналізі значного масиву економіко-статистичної 

інформації. Все це дало підстави автору сформувати наукові положення, які 

збагатили економічну науку новими теоретико-методичними підходами та 

змогли знайти своє відображення у практичній діяльності підприємств. 

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає перш за все в удосконаленні розуміння сутності ефективної 

маркетингової комунікації та юзабіліті сайту, а також у доповненні 

класифікації маркетингових каналів комунікації в мережі Інтернет. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання запропонованих науково-методичних положень до визначення 

особливостей використання маркетингових комунікацій на підприємствах 

машинобудування з метою стимулювання збуту продукції, що дає змогу 

підвищити ефективність діяльності шляхом скорочення витрат, 

налагодження взаємодії підприємства з постачальниками, покупцями, 

підвищення якості продукції, дослідження попиту споживачів.  

Основні результати наукового дослідження використано у діяльності 

підприємств АТ «Мотор Січ», ТОВ «Гідромаш», ТОВ «Крок ГТ», 

ПП НВК «Роста», ТОВ «Технолітінвест», а також впроваджені у навчальний 

процес економічного факультету Запорізького національного університету 

при викладанні дисциплін «Маркетинг промислового підприємства», 

«Маркетингова товарна політика», «Організація маркетингової діяльності на 

підприємстві» (про що свідчать відповідні акти). 

Висновки та рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути 

успішно використані на підприємствах машинобудування та торгових 

підприємствах, оскільки розроблені методичні підходи є уніфікованими та 



загальнодоступними, є засобом вирішення загальних проблем вітчизняних 

підприємств. У цілому дисертаційне дослідження має наукове і прикладне 

значення.  

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях.  

 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 16 

наукових працях, загальний обсяг публікацій 5,38 друк. арк., з них особисто 

автору належить 5,08 друк. арк., з яких: 8 статей у наукових фахових 

виданнях (6 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті у 

наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз), 1 стаття у науковому періодичному виданні іноземної 

держави, 7 тез доповідей за матеріалами конференцій. Положення 

дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, повністю 

висвітлені у фахових наукових виданнях та обговорені на міжнародних та 

університетських конференціях. 

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, 

рекомендації і пропозиції належать особисто автору, є його науковим 

доробком. Особистий внесок дисертанта є достатнім. У працях, написаних у 

співавторстві, здобувачеві належать конкретні висновки щодо 

досліджуваного питання. Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає 

встановленим вимогам щодо публікації основного змісту дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід зазначити наступні 

зауваження до дисертаційної роботи: 



1. Автором наведено характеристику гуртування пошукових запитів 

для контекстної реклами (с. 139). Бажано було б дослідити детальніше задачі, 

які можна вирішити шляхом застосування гуртування запитів та визначити 

доцільність використання загальних, комерційних, опосередковано-

комерційних запитів. 

2. Надаючи визначення юзабіліті сайту, автор визначає, що за 

допомогою юзабіліті сайту встановлюється зв'язок зручності використання 

сайту обраного підприємства із задоволенням конкретних потреби покупця 

та фінансовим результатом підприємства. При цьому автор ігнорує витрати 

підприємства, дію чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, 

можливі ризики, які впливають на процес передачі інформації від 

підприємства до покупця. Вважаємо за доцільне врахувати дані аспекти при 

визначенні поняття юзабіліті сайту. 

3. В підрозділі 3.2 автором запропоновано використання методу вибору 

напрямку розвитку інтерфейсу сайту на підприємствах машинобудування, 

який використано для розробки методу інтенсифікації збуту онлайн (ІЗО). Не 

применшуючи науково-практичну цінність даного методу зауважимо, що 

автором не обґрунтовано необхідність побудови методу вибору напрямку 

розвитку інтерфейсу сайту, відсутня характеристика архітектурних рішень 

що, на нашу думку, бажано було б провести.  

4. Ідея автора щодо використання удосконаленого методичного підходу 

до підвищення ефективності сайту шляхом оцінки зручності його 

використання, який включає дослідження якості навігації, контенту і дизайну 

(с. 156-162), заслуговує на увагу та є окремим цікавим результатом 

дослідження. Втім, з метою коректного застосування даного методичного 

підходу, за текстом роботи доцільно було б конкретизувати перелік 

рекомендацій щодо підвищення ефективності інтерфейсу сайту, які дозволяє 

надати аналіз сайту підприємства. 

5. При подачі теоретичного матеріалу дисертаційної роботи автором 

проведено глибокий теоретичний аналіз. Проте доречно було б узагальнити 



погляди науковців шляхом групування їх поглядів та підходів до трактування 

економічних категорій, що зробило б подачу матеріалу більш 

структурованою. 

6. Автором в підрозділі 2.2 детально проаналізовані основні канали 

залучення трафіку на сайт, при цьому не зовсім коректно сформульовано з 

якою метою наводиться даний матеріал (с. 114-122).  

7. Автором у підрозділі 3.3 наведено твердження, що «…отримання 

уточнених даних за допомогою UTM-міток дозволило прийняти низку 

ефективних рішень в управлінні існуючими рекламними кампаніями…» 

(с. 186), проте дану інформацію доцільно було б підтвердити даними 

офіційної статистики України, даними з інших авторитетних джерел, 

проведеними розрахунками.  

8. В дисертаційній роботі значну увагу автором зосереджено на 

дослідженні товарів народного споживання підприємств машинобудування 

та не проаналізовано товари основного виду діяльності даних підприємств. 

Тому доречно було б звернути увагу на аналіз товарів основного виду 

діяльності, що випускаються на підприємствах машинобудування.  

Але наведені зауваження не зменшують загальної значущості та 

позитивної оцінки дисертаційної роботи Сиваченка О.В., що представляє 

собою самостійну завершену наукову працю. 

 

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам МОН України. 

Дисертаційна робота Сиваченка Олександра Вікторовича, виконана з 

використанням сучасних методів наукового дослідження, є самостійним 

результатом наукового пошуку автора з достатньою обґрунтованістю та 

аргументованістю запропонованих рекомендацій; містить елементи наукової 

новизни та важливі практичні рекомендації, частина яких реалізується у 

практиці використання маркетингових комунікацій щодо стимулювання 

збуту продукції на підприємствах машинобудування; має чітку логічну  

 



  


