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1. Актуальність теми дисертації та її зв'язок з науковими програмами. 

 

Забезпечення стабільного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств в 

сучасних ринкових умовах знаходиться в прямій залежності від ефективності 

управління їхньою збутовою діяльністю. При цьому проблема забезпечення 

ефективного управління збутовою діяльністю  в сучасній Україні 

посилюється не тільки нестабільністю зовнішнього середовища та значним 

підвищенням конкурентного тиску як на зовнішніх, так і на внутрішньому 

ринку, але й історично обумовленою недостатністю наукового досвіду щодо 

удосконалення управління збутовою діяльністю.  

Нестабільне політичне та макроекономічне оточення висуває 

принципово нові вимоги до управління збутовою діяльністю, швидко 

змінюючи не тільки перспективність нових ринків, але й досяжність та 

продуктивність тих, що вважались традиційними, що вимагає від української 

наукової думки переосмислення питання ефективності збутової діяльності. 

Необхідною умовою забезпечення сталого розвитку українських 

машинобудівних підприємств є удосконалення збутової діяльності, для 



розроблення якого необхідно вирішити ряд теоретико-методичних питань, 

пов’язаних з уточненням змісту економічних категорій «збут», «збутова 

діяльність», «система збуту», розробленням і доповненням існуючих підходів 

до оцінювання ефективності управління збутовою діяльністю та її 

прогнозуванням в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

Тому дослідження теоретичних та практичних аспектів удосконалення 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств є актуальним 

і своєчасним. 

Актуальність проблематики дисертації, наукова та практична 

спрямованість підтверджуються також її зв’язком з науково-дослідними 

темами Запорізького національного університету, зокрема з темою 

«Теоретичне обґрунтування, розробка та розвиток методів та моделей 

прийняття рішень в менеджменті персоналу підприємств та організацій 

регіону» (номер державної реєстрації 0116U004843), де автор надає 

визначення поняття збуту як економічної категорії, вдосконалює методичний 

підхід до встановлення послідовності оцінки ефективності збутової 

діяльності, розробляє методику формування маркетингової стратегії збутової 

діяльності, вдосконалює методичний підхід до оцінювання ефективності 

збутової діяльності. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

 

Детальний аналіз змісту дисертаційної роботи Терент’євої Наталії 

Валеріївни дозволяє зробити висновки щодо достовірності і достатньої 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, які в ній 

містяться. Зміст дисертаційної роботи охоплює основні аспекти обраної теми 

дослідження. 

Методологія наукового пізнання, вивчення положень, що знайшли 

відображення у наукових працях зарубіжних та вітчизняних економістів 



щодо удосконалення управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств, аналіз значного масиву статистичних даних забезпечили 

обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі Терент’євої Н.В. 

В цілому, тему дисертаційної роботи розкрито достатньо повно, усі 

поставлені завдання знайшли своє вирішення. Під час підготовки 

дисертаційної роботи використано значний обсяг спеціальної інформації, всі 

розділи містять схеми, таблиці, посилання на літературні джерела. 

Вирішення у роботі наукових проблем відрізняється системним 

підходом та базується на грамотному та доречному використанні існуючих 

загальнонаукових і спеціальних методів наукових досліджень, у тому числі: 

історико-аналітичний для дослідження еволюції реіормаційно-збутових змін 

на підприємстві; групування і семантичній при дослідженні термінологічного 

апарату збутової діяльності, інтеграційної трансформації промислових 

підприємств; типологізації при розгляді класифікаційних параметрів на 

підприємстві; абстрактно-логічний для обґрунтування засадничих положень 

інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання; аналізу і синтезу на різних 

етапах життєвого циклу підприємства; системний і комплексний аналіз для 

оцінки ефективності збутової  діяльності підприємств; економіко-статистичні 

та економіко-математичні та схематично і графічні для наочної презентації 

розроблених науково-методичних положень і підходів. 

Отже, зміст дисертаційної роботи засвідчує, що окресленої мети 

досягнуто, поставлені завдання виконано, висновки є достатньо 

аргументованими. 

Вірогідність результатів дослідження підтверджується як відповідною 

апробацією і схваленням на науково-практичних конференціях, так і  

впровадженням розроблених рекомендацій в практику діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області. 

 



3. Наукова новизна одержаних результатів теоретична цінність та 

практична значимість отриманих результатів 

. 

Як відомо, найбільш вагомо характеризують наукову новизну і  

практичну значимість результати що розкривають сутність дисертаційного 

дослідження, його ґрунтовність, масштабність та повноту  викладу  

результатів. У дисертації вони полягають у наступному: 

- удосконалено методичний підхід до встановлення послідовності 

оцінки ефективності збутової діяльності, який дозволив включити 

дослідницький, аналітичний, операційний і стратегічний етапи та дав змогу 

машинобудівним підприємствам вдосконалити процес оцінки на основі 

систематизації критеріїв управління збутовою діяльністю, що забезпечить 

підвищення якості прийняття управлінських рішень відносно збутової 

діяльності підприємства (с. 76); методику формування маркетингової 

стратегії збутової діяльності на основі матриці Shell/DPM. Такий підхід дає 

змогу машинобудівним підприємствам оцінити одночасно кількісні та якісні 

параметри бізнесу, тобто зробити багато-параметричний стратегічний аналіз 

та визначити певну стратегію підприємства залежно від життєвого циклу 

конкретного виду продукції, також врахувати ефективність збутової 

діяльності, вплив кризових явищ, забезпечити конкурентні переваги (с. 186-

188).; методичний підхід до оцінювання ефективності збутової діяльності з 

використанням економіко–математичного моделювання (с. 171-180). 

Запропонований методичний підхід може бути використаний для розробки 

економіко-математичних моделей максимізації ефективності збутової 

діяльності з урахуванням витрат на збут в умовах сталого розвитку, що 

дозволить значно підвищити ефективність збутових витрат та оптимізувати 

збутову діяльність підприємств інших галузей або інших регіонів; 

маркетингові механізми управління збутовою діяльністю промислових 

підприємств, які відкривають нові можливості для систематизованого та 

упорядкованого здійснення управління збутовою діяльністю, 



використовуючи при цьому весь спектр методів, засобів та інструментів 

(с. 147-165). 

 - розвинуто трактування сутності поняття «збутова діяльність», що 

визначено як цілеспрямована організаційно-економічна діяльність, яка 

орієнтована на збільшення реалізації товарів і послуг шляхом урахування 

виробничого потенціалу, технологічного циклу продукції, інноваційної 

складової діяльності підприємства, маркетингового плану, логістичних 

зв’язків, механізмів сервісної підтримки, пріоритетів зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства відповідно до стратегічного плану його розвитку, що 

забезпечує двосторонній зв'язок підприємства з бізнес-партнерами та бізнес-

інфраструктурою (с. 36).  

 - набули подальшого розвитку  трактування сутності поняття 

«збутова діяльність»; економічну категорію «система збуту» промислового 

підприємства, яку розглянуто як комплексне поєднання збутової структури 

підприємства та каналів збуту, що використовуються підприємством для 

здійснення збутової діяльності, при цьому під збутовою структурою 

розуміють елементи організаційної структури підприємства, які здійснюють 

управління збутовою діяльністю (с. 37). Удосконалення даної дефініції дало 

змогу використовувати ефект синергії від поєднання складових збутової 

структури підприємства та каналів збуту; авторське бачення дефініції «збут», 

яке розглядається як система відносин, що виникає в процесі товарно-

грошового обміну, спрямованого на задоволення комерційних потреб 

суб’єктів ринку через виробництво або перепродаж товарів і послуг (с. 32); 

принципи управління збутовою діяльністю промислових підприємств, які є 

підґрунтям ефективної збутової політики, а саме – сукупності збутових 

стратегій маркетингу і комплексу заходів з формування асортименту 

товарної продукції та ціноутворення, стимулювання збуту, застосування 

провідних інноваційних механізмів укладання договорів, моніторингу ринку, 

транспортування та інших організаційних аспектів збуту (с. 59-60). 



Таким чином, наукова новизна, теоретичні, методичні і практичні 

положення розвивають розуміння проблеми та дозволяють покращити 

результати їх розвитку.  

 

4. Значущість дисертації для науки та практики. 

 

Дисертаційна робота Терент’євої Н.В. є внеском у розвиток теорії та 

практики дослідження проблеми підвищення ефективності управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств.  

Отримані у дисертаційній роботі результати, сформовані теоретичні 

положення, висновки та рекомендації характеризуються науковою новизною 

і мають практичне значення. 

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає в обґрунтуванні сутності управління збутовою діяльністю та у 

розробленні теоретико-методичних засад його удосконалення у діяльності 

машинобудівних підприємств. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання обґрунтованих науково-методичних положень дисертаційної 

роботи на машинобудівних підприємствах, що сприятиме досягненню 

сталого розвитку та підвищенню конкурентоспроможні цих підприємств як 

на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

Висновки та рекомендації автора знайшли практичне впровадження в 

діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств, таких як, 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «Бердянські жниварки», 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ТОВ «НВП «Енергомаш» 

(про що свідчать відповідні довідки), а також впроваджені у навчальний 

процес економічного факультету Запорізького національного університету 

при викладанні дисциплін «Маркетинг промислового виробництва», 

«Маркетинговий менеджмент» і «Маркетинг В2В». 

 



5. Оцінка змісту та достовірність отриманих результатів дослідження  

 

Дисертаційна робота Терент’євої Н.В. є цілісною, логічно побудованою 

науковою працею, яка викладена чітко і ясно у науковому стилі. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на 180 сторінках 

комп’ютерного тексту; загальний обсяг роботи складає 250 сторінок. 

Дисертація містить 10 додатків, 31 рисунок, 41 таблицю. Список 

використаних джерел нараховує 205 найменувань. 

Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій 

підтверджується логічною завершеністю виконаної дисертації, апробацією 

результатів дослідження на 20 міжнародних та інших науково-практичних 

конференціях та інших наукових заходах різного рівня. 

Окремі обґрунтовані в дисертаційній роботі положення щодо 

впровадження і практичної апробації методичного інструментарію, 

використані в практичній роботі  машинобудівних промислових і інших сфер 

національної економіки, що підтверджується відповідними актами: 

В цілому, дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, 

представлені висновки і пропозиції розкривають зміст одержаних 

результатів, відповідно до поставлених завдань. 

Автореферат дисертації відповідає змісту дисертаційної роботи та 

розкриває її суть. 

 

6. Повнота викладення наукових положень, 

висновків і рекомендацій в опублікованих працях їх ідентичність 

 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 18 

наукових працях загальним обсягом 7,03 друк, арк., з яких особисто автору 

належить 6,24 друк, арк., у тому числі: 1 стаття у колективній монографії, 8 

статей у наукових фахових виданнях (із них 3 статті у наукових фахових 



виданнях України, 5 статей у наукових фахових виданнях України, які 

включено до міжнародних наукометричних баз), 8 тез доповідей за 

матеріалами конференцій, 1 стаття в іншому виданні. Положення 

дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, повністю 

висвітлені у фахових виданнях та обговорені на міжнародних і вітчизняних 

науково-практичних конференціях. 

Що до ідентичності змісту автореферату та основних положень 

дисертації, то потрібно сказати:  автореферат дисертації відповідає 

встановленим вимогам Міністерства освіти і науки України до дисертацій, 

поданих на здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук.  Зміст 

автореферату в повній мірі відображає основні положення, висновки і 

пропозиції дисертаційної роботи, достатньо ґрунтовно розкриває всі 

положення наукової новизни, представлені у дисертації, дає повне уявлення 

про наукові здобутки, що виносяться на захист 

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, 

рекомендації і пропозиції належать особисто автору, є її науковим доробком. 

Особистий внесок дисертанта є достатнім. Обсяг друкованих праць та їх 

кількість відповідає встановленим вимогам щодо публікацій основних 

положень дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід звернути увагу на окремі  

дискусійні питання та критичні зауваження до дисертаційної роботи: 

1. У дисертації в підрозділі 1.1 (с. 31-34) надано системні підходи 

науковців до визначення поняття «збутова діяльність», також автор детально 

розглядає управління збутовою діяльністю, але в роботі відсутня інформація 

щодо існуючих моделей управління та оптимізації збутової діяльності. 

Вважаємо за доцільніше було б розглянути  моделі, що висвітлені у працях 



зарубіжних і вітчизняних вчених та використовуються сучасними 

підприємствами, для ґрунтовного дослідження особливостей управління 

збутовою діяльністю на вітчизняних промислових підприємствах. 

2. Одним із завдань в роботі є доповнення основних принципів 

управління збутовою діяльністю промислових підприємств (підрозділ 1.2, 

с. 59-61). Однак, залишилось поза увагою питання щодо впровадження цих 

принципів в систему практичного управління збутовою діяльністю 

підприємств.  

3. В дисертаційній роботі автором сформовано методичний підхід до 

встановлення послідовності оцінки ефективності збутової діяльності (с. 76). 

У цій ситуації доречно було б ретельно проаналізувати всі етапи оцінки 

ефективності збутової діяльності (дослідницький, аналітичний, операційний, 

удосконалюючий та стратегічний) з метою уточнення особливостей їх 

реалізації та визначення очікуваних результатів від проведення кожного з 

них. 

4. У другому розділі (підрозділ 2.3, с. 141-145).) дисертантом для 

визначення доцільності використання існуючих методів оцінки ефективності 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств було 

запропоновано проведення ранжування за допомогою АВС-аналізу Однак 

тут поза увагою залишилось питання щодо доцільності такого вибору, на що 

слід було б звернути увагу. 

5. Автором на с. 188-189 запропоновано методику формування 

маркетингової стратегії збутової діяльності за матрицею Shell/DPM. 

Вважаємо, що у тексті дисертації доцільно було б уточнити призначення 

варіантів можливих стратегій для кожного квадранту та конкретизувати 

практичне значення застосування даної методики в реальному секторі 

економіки. 

6. Дисертантом у другому розділі детально досліджено основні 

показники фінансово–господарської діяльності машинобудівних підприємств 

(с. 120-127), але не приділено уваги аналізу конкурентоспроможності 



продукції на ринку. На нашу думку, тут доречно було б більш ретельно 

дослідити дане питання, що дало б змогу більш точно визначити ринкове 

положення машинобудівних підприємств.  

7. В дисертації автор звертає увагу на те, що «...ефективність 

управління збутовою діяльністю більшості підприємств, особливо 

промислового ринку, значною мірою відстає від показників розвинених 

країн...» (с. 20-21), а також вказує, що «...на момент дослідження 

підприємства знаходились під впливом негативних чинників зовнішнього 

середовища, зокрема найбільш значні негативні наслідки для 

машинобудівних підприємств мали зовнішньоекономічні та політичні 

фактори...» (с. 105) тощо. В таких умовах функціонування машинобудівних 

підприємств, в роботі доцільно було б дослідити їх збутовий потенціал, 

рівень збутових можливостей.  

8. У підрозділі 1.3 дисертації наведено аналіз методів оцінки 

ефективності управління збутовою діяльністю та представлено три основні 

групи методів (методи порівняння, формально-логічні методи, економіко-

математичні методи) (с. 78, рис. 1.9, с. 128), а також в підрозділі 2.2 автором 

проаналізовано використання витратного підходу (с. 129-134) та експертного 

методу (с. 134-145). Тим часом ми, вважаємо за доцільне навести в роботі 

порівняльний аналіз методів, які використовуються для оцінки ефективності 

збутової діяльності та для наочності представити такий аналіз у таблиці.  

9. При розробці трендових моделей для досліджуваних підприємств 

(с. 190-193), автором здійснено прогноз ефективності збутової діяльності та, 

відповідно до розрахованого в роботі коефіцієнта детермінації, точність 

прогнозу є достатньо високою. Проте, в роботі доцільно було б навести 

прогноз з використанням інших методів екстраполяції.  

Однак, наведені зауваження та дискусійні моменти мають 

рекомендаційий характер і не зменшують загальної теоретичної та науково-

практичної значущості, а також загальної позитивної оцінки дисертаційної 

роботи. 



 

8. Висновок щодо відповідності дисертації вимогам МОН України. 

 

Аналіз дисертації Терент’євої Н.В. «Удосконалення управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств», дає підставу для 

висновку, що отримані  у ній наукові  результати містять наукову новизну.  

Тема дисертаціях є актуальною, завершеною, самостійно виконаною на 

достатньо високому теоретико-методологічному рівні науковою працею. 

мають прикладне значення і в сукупності вирішують важливу науково-

практичну проблему – щодо підвищення рівня ефективності збутової 

діяльності  промислових підприємств. 

За результатами дослідження здобувачем тему розкрито в повному 

обсязі, розв’язано поставлені завдання, мету дисертації досягнуто й отримано 

нові наукові результати, що мають істотне значення для підвищення 

ефективності управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств, 

впровадження заходів з оптимізації збутової діяльності. Робота 

Терент’євої Н.В. за змістом, науковим рівнем відповідає вимогам, що 

висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук. Робота має чітку логічну структуру та послідовно 

викладений зміст. 

Автореферат відображає зміст дисертації та висвітлює її основні 

положення. 

Враховуючи актуальність, наукову новизну, важливість одержаних 

автором наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також 

практичну значимість сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Терент’євої Наталії Валеріївни на тему: «Удосконалення управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств», відповідає вимогам 

МОН України та пунктам 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. № 567    (зі змінами) та   іншим   чинним   нормативним   актам  



 


