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Актуальність обраної теми та її зв'язок з науковими 

програмами 

Однією із актуальних проблем забезпечення ефективної  реалізації  

стратегії  є оптимізація  маркетингових комунікацій. Вибір ефективних 

засобів просування товарів  можна визначити як одну із актуальних 

проблем наукових досліджень.  В останні роки однією із найбільш вагомих 

характеристик ринкового середовища виступає його динамічність, що 

вимагає швидкої адекватної реакції маркетологів та змушує підприємства у 

своїй діяльності все більше орієнтуватись  на чинники зовнішнього 

середовища прямої та непрямої дії. Швидка реакція виробників на ці зміни 

може бути досягнута, у тому числі, й  шляхом підвищення ефективності 

маркетингових комунікацій. 

Здатність підприємств забезпечити стабільний рівень збуту залежить 

у тому числі й від ефективності маркетингових комунікацій. Агресивна 

збутова політика останнім часом формує вимоги до відповідної реакції 

вітчизняних  промислових виробників для формування позитивного іміджу 

на ринку та зростання обсягів реалізації продукції.  

Маркетингові комунікації та їх роль  у забезпеченні ефективної  

маркетингової діяльності  розглядається у наукових працях як класиків 

маркетингу, так і сучасних науковців. Серед них: Д. Аакер, Т. Альошина, 

Амблер, Н.Андерсон, Г. Багіева, Л. Балабанова, Дж. Бернет, С. Блек,  Г. 



Брум, А.Войчак, С. Гаркавенко,  Н. Гованні, О.Голубкова,  Я. Гордон, Е. 

Гуммессон, А.Дайан, Д. Джоббер, В. Зунде, С. Катлип, Г. Картер, Ф. 

Котлер, Ж. Ламбен, Т.Левітт, Т. Лук’янець, Л. Маттссон, П. Сміт, С. 

Моріарті, В. Оберемчук, Т. Осентон, А. Панько,  Р. Пейтон,  Л. Персі, Т. 

Примак, А. Пулфорд,  А. Романов, Е. Ромат, Дж.Р Росситер, М. Сабурова, 

А. Сентер та ін. 

Попри значну кількість наукових публікацій питання ефективності 

маркетингових комунікацій та їх вплив на ефективність збутової діяльності 

залишається дискусійним. 

Сучасне ринкове середовище вимагає нових підходів до здійснення 

маркетингових комунікацій. Тому, пошук нових каналів маркетингових 

комунікацій є актуальною проблемою для забезпечення ефективної 

діяльності вітчизняних підприємств. 

Постійні новації в комунікаційній сфері формують вимоги до 

визначення комунікаційної політики підприємств, підвищення 

ефективності звернень до споживачів. 

З огляду на це  дослідження у площині здійснення маркетингових 

комунікацій, визначення інструментів  їх оцінювання та підвищення ролі  в 

утриманні та збільшенні ринкової частки ринку є важливим науковим 

завданням. 

Дисертаційна робота виконувалась в контексті  наукової теми 

Запорізького національного університету «Дослідження фінансово-

економічного потенціалу Запорізької області»  (номер державної реєстрації 

0116U004853).  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Теоретичною та методичною основною дисертації є об’єктивні 

економічні закони, фундаментальні положення теорії маркетингу, 

результати наукових досліджень напрямів, засобів та інструментів 



взаємодії зі споживачами, наукові праці вітчизняних та іноземних вчених, 

власні дослідження та розробки дисертанта.  

Логічне розкриття теми забезпечило використання таких методів 

наукового пізнання: метод системного аналізу та формалізації складних 

структур, графічний, табличний та рейтинговий методи, метод порівняння, 

узагальнення та наукової абстракції, метод групування, синтезу, аналізу, 

системний підхід, метод економічного моделювання та експертних оцінок. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретично-

методологічні підходи до оцінки використання маркетингових 

комунікацій» досліджено еволюцію поглядів на маркетингові комунікації 

(с.12-17);  охарактеризовано комунікаційні моделі (с.18-19). Автором 

запропоновано власне  визначення ефективної маркетингової комунікації 

як процесу 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). В роботі визначені особливості 

інтернет-комунікацій (с. 21-28), охарактеризовано  канали маркетингових 

комунікацій (с. 36-40)  та розширено їх класифікацію у всесвітній мережі; 

встановлено взаємодію між споживачем і підприємством у процесі 

маркетингових комунікацій. Зважаючи на особливість діяльності 

промислових підприємств, визначено особливості маркетингу у 

інноваційній діяльності  та місце маркетингових комунікацій в реалізації 

інноваційної стратегії (с. 41-47), визначено підходи до управління 

маркетинговими комунікаціями (с. 42), охарактеризовано підходи та 

відображено методи оцінки ефективності до визначення ефективності 

маркетингових комунікацій  (с. 46-58), охарактеризовано схеми взаємодії із 

контактною аудиторією (с. 63-67); запропоновано модель визначення 

точності розрахунку ROI відповідно до характеру маркетингового каналу 

(с. 68-69).   

У другому розділі «Сучасний стан використання маркетингових 



комунікацій на підприємствах машинобудування», проаналізовано ринки 

збуту продукції підприємств машинобудування (с. 72-77), 

охарактеризовано продукцію та ринки збуту підприємства АТ «Мотор Січ» 

(с. 78-79), проаналізована маркетингова активність підприємства та його 

комунікаційна політика (с. 79- 83). Для визначення ефективності збутової 

діяльності проведено аналіз витрат на збут досліджуваних підприємств (с. 

84-85) і доведено необхідність посилення комунікаційних заходів для 

збільшення обсягів реалізації продукції. При цьому здійснено 

порівняльний аналіз ефективності онлайн продажу, рітейлу та 

дропшипінгу (с. 86-87).  Представлено аналіз діяльності та збутові витрати 

підприємств ТОВ «Технолітінвест», ПП НВК «Роста», ТОВ «Гідромаш», 

ТОВ «Крок ГТ»  (с. 87-93). В роботі досліджено вплив маркетингових 

комунікацій на параметри збуту підприємства машинобудування (с. 93- 

110). Обґрунтована доцільність використання маркетингових комунікацій 

через пошукові системи на підприємствах машинобудування (с. 111-123). 

Цікавими є проведені автором розрахунки прогнозу витрат на кампанію КР 

(бюджет витрат) та ROI для досліджуваних підприємств (с.124-133). 

Третій розділ дисертаційної роботи «Напрямки удосконалення 

використання маркетингових комунікацій на підприємствах 

машинобудування»  представляє  метод інтенсифікації збуту онлайн (ІЗО), 

удосконалену систему управління ефективністю багатоканальних 

маркетингових комунікацій і методичний підхід до підвищення 

ефективності сайту на підприємствах машинобудування. 

Автором запропоновано концептуальний підхід до селекції та 

гуртування ключових слів контекстної реклами як напрямок підвищення 

збуту (с.136-139). Автором визначено підходи до гуртування пошукових 

запитів для контекстної реклами (с.139), визначено групу загальних 

запитів для підприємств машинобудування (с.140-141), та представлено 

результати вивчення цих запитів для машинобудівних підприємств (с. 

142), охарактеризовано комерційні запити та визначено витрати на збут в 



результаті формування групи комерційних запитів (с. 142-144) та 

ефективність впровадження сегменту комерційних запитів (с. 144). В 

дисертаційній роботі пропонується визначення опосередковано 

комерційних запитів як таких, в які не входять слова прямого наміру 

здійснення покупки або укладання угоди, але які включають слова, що 

можуть опосередковано означати такі наміри (с. 145) та визначено 

опосередковані комерційні запити для машинобудівних підприємств 

(с.145), запропоновано ознаки гуртування при створенні оголошень для 

цільової аудиторії (с.146-149) та представлено результати впровадження 

методу гуртування за визначеними ознаками та його ефективність (с.149-

152). 

Автором запропоновано алгоритм безперервного підвищення 

ефективності оголошень контекстної реклами шляхом тестування (с. 154-

155). Аналіз та проектування інтерфейсу веб-сайту розглянуто як спосіб 

підвищення ефективності маркетингових комунікацій. Для досліджуваних 

підприємств визначені цілі сайтів  (с. 155-166). 

Визначено вплив корекції юзабіліті сайтів на ефективність 

маркетингових комунікацій та обсяги збуту підприємств 

машинобудування (с. 167-169). 

Визначені напрями управління ефективністю маркетингових 

комунікацій онлайн (с. 173-190). 

Аналіз змісту дисертації, опублікованих праць та автореферату 

підтверджує достатній ступінь обґрунтованості одержаних Сиваченком 

О.В. наукових  результатів.  

Статистичний матеріал дисертаційної роботи Сиваченка 

Олександра Вікторовича ґрунтується на офіційних даних міжнародних 

організацій, статистичних служб України та Запорізькій області, річній 

фінансовій звітності підприємств машинобудування. 

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 одержаних результатів на всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях, впровадженням у 

практику діяльності провідних машинобудівних підприємств Запорізької 

області результатів дослідження та використання теоретичних положень 

дисертаційної роботи  у навчальному процесі Запорізького національного 

університету.  

Наукова новизна одержаних результатів. 

Дисертаційна робота вирішує важливу наукову задачу. Наукова 

новизна дисертаційного дослідження полягає в опрацюванні теоретичних, 

методичних і практичних положень, спрямованих на вдосконалення 

теоретико-методичних підходів та розробку практичних рекомендацій 

щодо використання маркетингових комунікацій із метою підвищення 

ефективності збуту підприємств машинобудування.  

Основні положення наукової новизни та основні результати 

дослідження Сиваченка О.В. полягають у наступному:  

1. Автором запропоновано метод інтенсифікації збуту онлайн, що 

дозволяє залучати нові замовлення через веб-сайт та оптимізувати витрати 

підприємств машинобудування (с. 154-155; 171-173).  

2. Набула розвитку теорія маркетингу в частині: 

 визначення автором понять: 

- «ефективна маркетингова комунікація» як процесу взаємодії 

підприємства з ринком, при якому представники цільової аудиторії 

отримують комерційне повідомлення підприємства, здатні 

усвідомлювати його та виконати дії, спрямовані на отримання 

позитивного економічного ефекту (с. 19-21);  

-  «юзабіліті сайту»  як здатності веб-сайту надати цільовій 

аудиторії всю необхідну інформацію щодо продукції або послуг, 



сприяючи задоволенню потреб замовника з максимальним 

економічним ефектом для підприємства (с. 157-158); 

- розширення переліку класифікаційних ознак маркетингових каналів 

комунікації в мережі Інтернет, шляхом введення  ознаки  за 

характером взаємодії із цільовою аудиторією (дедуктивно-

інтеракційні та індуктивно-інтеракційні) (с. 65-68). 

3. Удосконалено підхід до підвищення ефективності сайту через 

оцінки зручності його використання, який ґрунтується на діагностуванні 

якості навігації, контенту і дизайну і дає можливість впливати на 

ефективність взаємодії сайту з потенційним замовником, що дозволяє 

підприємству підвищити обсяги реалізації та знизити питомі витрати на 

залучення нових замовників (с. 162-171). 

Значущість дисертації для науки та практики. 

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

теорії та практики використання маркетингових комунікацій підприємств 

машинобудування з метою підвищення збуту. 

Отриманні результати у дисертаційній роботі, сформовані наукові 

положення, висновки та рекомендації є достатньо глибоко 

аргументованими та отримані за допомогою сучасних методів наукових 

досліджень, містять елементи наукової новизни як у теоретико-

методологічному й методичному, так і у практичному плані. Результати 

дослідження базуються на глибокому вивченні та критичному аналізі 

наукових публікацій з проблеми, що розглядається. Для роботи 

характерний комплексний аналіз досліджуваної проблеми, результати 

дослідження підкріплені  значним масивом статистичної інформації.  

Вищевизначене дозволило автору здійснити внесок  у вітчизняну 

науку та практику діяльності підприємств машинобудівного комплексу.  

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає дозволяє підвищити ефективність маркетингових комунікацій за 

рахунок інтенсифікації збуту продукції машинобудівних підприємств 



онлайн.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

застосування запропонованих науково-методичних положень при 

прогнозуванні бюджету маркетингових комунікацій та визначенні їх 

ефективності. 

Одержані результати наукового дослідження використовуються 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”. 

Висновки та рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути 

успішно використані в діяльності промислових підприємств, підприємств 

машинобудування та інших комерційних структурах. 

Розроблені методичні підходи можуть бути адаптовані для 

підприємств різних видів економічної діяльності.  

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях. 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 

15 наукових працях загальним обсягом 5,38 друк. арк., в яких особисто 

автору належить 5,08 друк. арк.. Автором опубліковано: 8 статей у 

наукових фахових виданнях (2 статті у наукових фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз, 6 статтей у 

наукових фахових виданнях України), 1 стаття у наукових періодичних 

виданнях інших держав, 7 тез доповідей за матеріалами конференцій 

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки та 

пропозиції належать особисто автору, є його науковим доробком.  



Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідають встановленим 

вимогам Міністерства освіти і науки України 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 

дискусійні положення дисертаційної роботи: 

1. У матеріалах підпункту 1.1 (с. 21-24) зроблено огляд 

альтернативних рекламних каналів в мережі Інтернет, таких як дошки 

оголошень, тематичні форуми та блоги. При цьому не приділена увага 

системі роботі сайтів прайс-агрегаторів (Hotline та ін.) З огляду на 

специфіку продукції підприємств АТ «Мотор Січ» та ПП НВК «Роста», 

необхідно розкрити шляхи використання ними прайс-агрегаторів, 

економічні та організаційні аспекти ефективного забезпечення взаємодії з 

даним каналом збуту.  

2. Автор охоплює питання ефективності управління внутрішньою 

комунікацією в контексті менеджменту підприємства у підпункті. Якість 

внутрішньої комунікації неминуче відбивається на обсягах збуту, тому в 

роботі необхідно було б приділити більше уваги підвищенню ефективності 

внутрішніх комунікацій на підприємствах машинобудування.  

3. На сторінках 35-36 наведено керівні комунікативні ролі за 

визначенням Г. Мінцберга, за допомогою чого відображено розподіл 

комунікаційних обов’язків за департаментами на підприємстві. Для 

підвищення практичного значення  дослідження було б доцільним навести 

аналіз комунікативних ролей на підприємствах машинобудування і 

зазначити шляхи їх оптимізації. 

4. Автором запропоновано цікавий підхід до оцінювання 

ефективності маркетингових комунікацій за допомогою  ROI (с.  61). 

Проте він набув би більш чіткої окресленості при використанні, якби 



автором була виписана методика оцінювання і  приведений алгоритм 

проведення  розрахунків, за допомогою яких одержано розподіл 

ефективності маркетингових заходів. 

5. Розділ 2 та підпункт 2.1. в дисертації мають однакову назву –  

стан використання маркетингових комунікацій на підприємствах 

машинобудування. Хоча в підпункті 2.1 охарактеризовано динаміку 

виробництва промислової продукції, визначено  споживачів продукції, та 

здійснено аналіз комунікаційної активності машинобудівних підприємств.  

6.  В рамках дослідження маркетингової ефективності АТ «Мотор 

Січ» (с. 81-83) автор наводить рекомендації щодо розширення географії 

виставкових заходів підприємства з метою стимулювання збуту 

авіапродукції підприємства. Проте виробнича діяльність підприємства не 

обмежується лише випуском авіа продукції. Висококонкурентними та 

інноваційними продуктами підприємства також виступають розробки в 

медичній сфері, тому необхідно було б запропонувати комунікаційні  

заходи і для цього ринкового сегменту підприємства.  

7. Автором наведено дані стосовно динаміки використання 

інтернету, у тому числі і мобільного інтернету в Україні (с. 113-114). 

Досвід західних держав показує, що зміщення балансу користувачів з 

десктопних до мобільних підключень вимагає нових аспектів в управлінні 

залученням замовників через онлайн, тому доцільно було б розкрити вплив 

такої тенденції на маркетингові комунікації промислових підприємств 

визначити та шляхи використання даного тренду в маркетинговій політиці 

підприємств машинобудування. 

8. В підпункті 2.3 обґрунтовано використання контекстної реклами 

у пошукових системах. Такі системи представляють собою складний 

лексично-математичний механізм, на якому також ґрунтується і 

контекстна реклама, із метою підтримання доступності інформації для 

управлінців доцільно було б більш детально висвітлити основи устрою 

сучасних пошукових систем.  



8. У підпункті 3.1 автором запропоновано метод гуртування за 

географічною ознакою (краще було б метод групування). Оскільки метод 

фокусується на уточнені оголошень відповідно до висловлених 

географічних ознак запиту користувача, залишається нерозкритим підхід 

до кореляції висловлених географічних ознак із геотаргетингом рекламної 

кампанії у випадку, коли висловлена і географічна спрямованість не 

співпадає із геолокацією користувача, що здійснює запит. 

9. На нашу думку, в дисертаційній роботі варто було б приділити 

більше уваги інтегрованим маркетинговим комунікаціям.   

10. В роботі присутня некоректна побудова словосполучень. При 

проведенні аналізу автором використовується терміни: «маркетингові 

джерела прибутку» (с. 96, 99), прогресує прибуток від угод  (с. 97), 

гуртування ( тощо.  

11. В розробленому автором алгоритмі безперервного підвищення 

ефективності оголошень контекстної реклами шляхом тестування (с. 155) 

важливу роль має умовний блок визначення достатності ефективності 

оголошення. Враховуючи складність та значимість даного аспекту, 

необхідно було б більш детально розкрити підходи та критерії для 

визнання оголошення ефективним. 

Проте наведені зауваження не зменшують загальної позитивної 

оцінки дисертаційної роботи та її значущості.  

Дисертаційна робота Сиваченка О.В., що представляє собою 

самостійну, завершену наукову працю, яка вирішує важливе наукове 

завдання – використання маркетингових комунікацій для підвищення 

ефективності збутової діяльності підприємств машинобудування. 

 

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  



 


