
 



Додатково підтверджує актуальність роботи те, що проведені 

дослідження є складовою наукової теми Запорізького національного 

університету “Теоретичне обґрунтування, розробка та розвиток методів та 

моделей прийняття рішень в менеджменті персоналу підприємств та 

організацій регіону” (номер державної реєстрації 0116U004843), де автором 

надано визначення поняття збуту як економічної сутності, удосконалено 

методичний підхід до встановлення послідовності оцінки ефективності збутової 

діяльності, розроблено методику формування маркетингової стратегії збутової 

діяльності, вдосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності 

збутової діяльності. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Детальний аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій 

Терент’євої Н.В., дозволяє констатувати високий ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій. 

В першу чергу, вони опираються на сучасні теоретичні та практичні 

економічні дослідження з питань організації збуту й управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств. Автором проаналізовано значний 

обсяг як вітчизняних, так і іноземних наукових досліджень, що дозволило 

окреслити сучасний стан проблеми та ґрунтовно підійти до розв’язати 

визначених у дисертаційній роботі завдань.   

Для досягнення мети дослідження, автором було використано метод 

узагальнення наукового досвіду та термінологічного аналізу, аналізу і синтезу, 

індукції та дедукції, системний підхід, статистичний метод обробки даних, 

метод групування, порівняння, системного аналізу, коефіцієнтний метод, метод 

експертних оцінок, рейтинговий метод, метод порівняння та логічного 

узагальнення, узагальнення результатів проведеного дослідження. Окрім того, 

для наочного представлення економічних даних, отриманих у процесі 

дослідження, автор широко застосовував можливості графічного методу.  



Ознайомлення зі змістом роботи дозволяє стверджувати, що завдяки 

логічній послідовності проведеного дослідження, чіткості викладання 

матеріалу як усієї роботи, так і кожного з її трьох розділів, мету дослідження 

досягнуто, а завдання роботи виконані у повному обсязі.  

Кожен з розділів та підрозділів роботи містить результати, що становлять 

значний науковий інтерес та є обґрунтованими і достовірними. 

Так, у першому розділі “Теоретико-методичні основи управління 

збутовою діяльністю підприємства” автор дає визначення понять “збут”, 

“збутова діяльність”, “система збуту” (с. 32; с. 36; с. 37), аналізує систему 

управління збутовою діяльністю (с. 40-46), розглядає основні напрямки 

збутової політики (с. 47-50), формулює основні  принципи управління збутовою 

діяльністю промислових підприємств (с. 60). Аналіз багатьох економічних 

джерел (с. 64-72) дозволив дисертанту зробити висновки, що в науковій 

економічній літературі недостатньо розроблені методичні підходи щодо 

послідовності визначення ефективності збутової діяльності, тому в дисертації 

запропоновано авторський методичний підхід до встановлення послідовності 

оцінки ефективності збутової діяльності (с. 76–77). Далі автором 

проаналізовано підходи щодо оцінки ефективності управління збутовою 

діяльністю та визначено основні їх недоліки (с. 77-81).  

У другому розділі “Аналіз сучасного стану управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств” автор проводить аналіз чинників, що 

впливають на управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

(с. 85-87), аналізує сучасний стан і тенденції розвитку машинобудівних 

підприємств Запорізької області за 2013-2017 рр. (с. 88-106), виявляє 

особливості формування збутової діяльності машинобудівних підприємств 

Запорізької області та оцінює динаміку зміни чистого доходу, собівартості, 

чистого прибутку, витрат на збут та структури збуту (с. 107-127). Проводить 

аналіз методів оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області, що дозволяє сформулювати 

рекомендації щодо доцільності використання окремих методів для оцінки 



ефективності управління збутовою діяльністю в сучасних економічних умовах 

(с. 127-145).  

У третьому розділі “Удосконалення методичних підходів до оцінки 

ефективності управління збутовою діяльністю” автором розроблено низку 

науково обґрунтованих та практично значущих рекомендацій щодо 

удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності управління 

збутовою діяльністю, зокрема: з використанням експертної оцінки 

вдосконалено маркетингові механізми управління збутовою діяльністю (с. 148-

165); запропоновано економіко-математичну модель оцінки ефективності 

збутової діяльності з урахуванням витрат на збут, за допомогою якої 

сформовано плановий показник бюджету витрат на збутову діяльність 

АТ “Мотор Січ” (с. 165-181); удосконалено методику формування 

маркетингової стратегії збутової діяльності машинобудівних підприємств 

Запорізької області з використанням матриці Shell/DPM (с. 181-194). 

Таким чином, результати наукового дослідження Терент’євої Н. В., 

представлені в дисертаційній роботі, достатньо обґрунтовані і мають наукову 

достовірність. 

Висновки за розділами та загальні висновки характеризуються логічністю 

та цільністю, а результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності машинобудівних підприємств. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи “Удосконалення управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств” повністю відповідає її змісту. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Терент’євої Н. В., полягає 

у розвитку теоретичних положень, удосконаленні методичного забезпечення та 

розробці практичних рекомендацій щодо управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств. 

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні: 



на теоретичному рівні: 

– надано визначення сутності трактування поняття “збут”, яке розглянуто 

як систему відносин, що виникає під час товарно-грошового обміну, 

спрямованого на задоволення комерційних потреб суб’єктів ринку через 

виробництво або перепродаж товарів і послуг (c. 32); 

– уточнено сутність поняття “збутова діяльність”, яке запропоновано 

розглядати як цілеспрямовану організаційно-економічну діяльність, 

зорієнтовану на збільшення обсягів реалізування 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);  

– проаналізовано теоретичні підходи до розкриття сутності економічної 

категорії “система збуту” промислового підприємства та сформовано власне 

бачення даного поняття, яке запропоновано розглядати 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);  

– у ході дослідження автором удосконалено принципи управління 

збутовою діяльністю промислових підприємств, які враховують зважений 

відбір планування товарної політики; спрямованість на досягнення високого 

рівня рентабельності за рахунок ефективного управління збутовими витратами; 

проведення моніторингу ринку, враховуючи динаміку змін стану ринку та 

потреб споживачів промислової продукції; комплекс програм забезпечення 

ресурсами збутової діяльності, що передбачає налагоджування тісних 

внутрішньокорпоративних взаємозв’язків системи управління збутовою 

діяльністю підприємства; здатність  своєчасно  проводити  адекватні  зміни  для 



корекції  діяльності елементів збутової системи підприємства  у  відповідності  

до  вимог зовнішнього середовища; інноваційна складова, яка по суті є 

рушійною силою розвитку збутової політики підприємства (с. 60). Застосування 

даних принципів в практичному значенні для підприємств відіграватиме 

провідну роль у визначенні ефективної збутової політики;  

на методичному рівні: 

– під час дослідження автором удосконалено методичний підхід до 

встановлення послідовності оцінювання рівня ефективності збутової діяльності 

(с. 76-77), який дозволяє вдосконалити процес оцінки на основі систематизації 

критеріїв управління збутовою діяльністю та сприяє підвищенню рівня 

продуктивності за допомогою кращого розуміння стосунків між покупцем і 

продавцем з використанням технологічного процесу для збільшення часу 

працівників збуту на творчі види діяльності та підвищенню ефективності 

збутової діяльності в цілому;  

– автором удосконалено маркетингові механізми управління збутовою 

діяльністю промислових підприємств, що дозволило забезпечити маркетингову 

орієнтацію управлінської діяльності підприємства, підвищити рівні 

внутрішньої і зовнішньої ефективності підприємств, що нарівні з 

використанням стратегічного підходу до управління забезпечить зміцнення їх 

ринкових позицій і отримання довготривалих конкурентних переваг (с. 164-

165);  

– автором удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня 

ефективності збутової діяльності з використанням економіко–математичного 

моделювання, застосування якого дозволило визначити ступінь впливу окремих 

складових витрат на збут, сформувати планові показники бюджетування 

збутових витрат (с. 172-180);  

– розроблено методику формування маркетингової стратегії збутової 

діяльності з використанням матриці Shell/DPM, яка дозволяє оцінити одночасно 

кількісні та якісні параметри бізнесу, тобто зробити багато-параметричний 

стратегічний аналіз та визначити певну стратегію підприємства (с. 183-189). 



Використання даної методики допомагає підвищити ефективність стратегічного 

маркетингового управління на рівні підприємства. 

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Терент’євої Наталії Валеріївни розвивають теоретичне розуміння сутності 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств, дозволяють 

оцінити динаміку розвитку збутової діяльності та ефективності управління, 

знизити вплив ймовірних загроз на збутову діяльність  підприємств. 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку поняття “збут”, “збутова діяльність”, “система збуту”, визначенні 

принципів управління збутовою діяльністю промислових підприємств.  

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження 

Терент’євої Н.В. полягає у тому, що було запропоновано методичні підходи 

щодо оцінки та прогнозування ефективності управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області та здійснено їх практичне 

застосування на даних підприємствах.  

Ознайомившись із текстом дисертаційної роботи, змістом автореферату 

та публікацій Терент’євої Н.В. можна стверджувати, що переважна більшість 

наукових положень, пропозицій і висновків представлених у роботі є 

обґрунтованими та не дають підстави сумніватися в їх достовірності. Наукова 

новизна та практична значущість дисертаційної роботи знайшли відповідне 

відображення у фахових наукових статтях, матеріалах апробаційного 

характеру. При цьому кількісне і якісне представлення друкованих праць 

надають авторові офіційне право публічного захисту дисертаційної роботи. З 

публікацій, що написані у співавторстві, використано тільки ті результати, які 

отримані автором особисто. 

Результати наукового дослідження використані в діяльності вітчизняних 

машинобудувних підприємств, зокрема: ПрАТ “Запоріжтрансформатор” 

(довідка № 1/1-60-565а від 15.05.2018 р.), ПрАТ “Бердянські жниварки” 



(довідка № 172 від 28.05.2018 р.), ПрАТ “Запорізький автомобілебудівний 

завод” (довідка № 627 від 28.05.2018 р.), ТОВ “НВП “Енергомаш” (довідка 

№ 28/05-1 від 28.05.2018 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

“Маркетинг промислового виробництва”, “Маркетинговий менеджмент” і 

“Маркетинг В2В” (довідка № 01.01-13/38 від 23.05.2018 р.).  

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

дисертаційне дослідження має наукове та практичне значення.   

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта дозволяє стверджувати, що ключові наукові положення, 

висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє 

відображення у публікаціях автора.  

У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано 18 

наукових праць, з них: 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. Загальний обсяг публікацій становить 7,03 друк. арк., з них 

особисто автору належить 6,24 друк. арк.  

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на 

захист, одержано автором самостійно. В опублікованих працях достатньою 

мірою відображено сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову 

новизну. Основні положення і наукові результати, що представлені у 

дисертаційній роботі Терент’євої Н.В. доповідалися й отримали позитивну 



оцінку на 8 міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, що 

дозволяє вважати апробацію результатів дисертаційної роботи достатньою. 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук.  

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота має логічну структуру, складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  

Загальний обсяг роботи становить 250 сторінок, з них основний текст 

викладений на 180 сторінках. Робота містить 41 таблицю та 31 рисунок.   

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що 

встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Відзначаючи авторський підхід до вирішення досліджуваної 

проблематики та позитивну оцінку викладених положень, висновків і 

рекомендацій, необхідно відмітити ряд положень, які мають дискусійний 

характер та потребують додаткової аргументації, а саме: 

1. Автором на с. 85 (рис. 2.1) наведено систему факторів зовнішнього 

середовища, яку класифіковано за ознакою впливу на господарську діяльність 

підприємства, але відсутня характеристика кожного фактору. Вважаємо, що у 

тексті дисертації доцільно було б уточнити призначення та роль кожного 

фактору та конкретизувати їхнє значення у сформованій системі.  



2. У п. 1.1 дисертації приділена належна увага дослідженню та 

узагальненню існуючих підходів вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів 

до трактування сутності понять “збут”, “збутова діяльність” (с. 31-35). Проте, 

при визначенні сутності терміну “управління збутовою діяльністю” відсутній 

детальний аналіз існуючих підходів, тому доцільно було б здійснити більш 

глибокий критичний аналіз праць науковців для підтвердження отриманих 

результатів.  

3. Розглядаючи формування маркетингової стратегії збутової діяльності 

(п. 3.3), автор стверджує, що “...в системі маркетингових стратегій управління 

збутом виділяють сім груп стратегій: управління бізнесом; управління цільовим 

ринком; управління товарним портфелем; цінові стратегії; управління збутовим 

потенціалом; управління збутовими ризиками; управління збутовим 

персоналом...” (с. 182). Необхідно конкретизувати, до яких саме груп стратегій 

належать рекомендовані в роботі маркетингові стратегії збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області.  

4. Автором в процесі розробки маркетингової стратегії збутової 

діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області шляхом 

використання матриці Shell/DPM (с. 186-188) для отримання розрахункових 

даних було проведено експертне опитування. Проте, достовірність експертизи 

залежить від загальної кількості та компетентності групи респондентів. 

Вважаємо, що до учасників такого опитування необхідно було долучити 

представників досліджуваних підприємств.  

5. Підкреслюючи важливість показника ефективності збутової 

діяльності підприємства для результативності його діяльності, в роботі 

розглянуто ряд методичних підходів щодо оцінки ефективності збутової 

діяльності підприємства та описані їх недоліки (с. 77-81), але не вказано 

переваги даних підходів. На нашу думку, доцільно було б обґрунтувати 

придатність використання методичних підходів на підприємствах 

машинобудівної галузі.  



6. Автором запропоновано методику побудови прогнозу розвитку 

ефективності збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької 

області (с. 188-189). Вважаємо, що доцільно було б більш детально розписати 

кожен її етап та вказати практичне значення даної методики для підприємств. 

7. На рис. 1.7 (с. 58) автор наводить формування впливу стратегії 

збутової діяльності, розподіляючи ресурси, які мають вплив на збутовий 

потенціал. На нашу думку, доцільно було б розкрити значення кожної 

складової структури ресурсів та особливості їх використання для 

машинобудівних підприємств з практичної сторони. 

8. Автором визначена класифікація основних складових витрат на 

збутову діяльність машинобудівних підприємств (с. 167, табл. 3.7). 

Дискусійним моментом є групування елементів “інші витрати, пов'язані зі 

збутом продукції”, оскільки витрати здійснюються з метою виконання різних 

функцій маркетингової діяльності, наприклад заходи щодо освоєння нових 

ринкових сегментів. Вважаємо, що доцільно було б конкретизувати наведену 

класифікацію складових витрат на збут. 

Загалом, викладені зауваження та дискусійні моменти мають частковий 

характер і не зменшують загальної теоретичної та науково-практичної 

значущості, а також позитивної оцінки дисертаційної роботи, до того ж окремі з 

них можуть бути враховані в подальшій роботі автора. 

 

8. Загальний висновок 

На підставі проведеного аналізу вважаю, що дисертаційна робота 

Терент’євої Наталії Валеріївни “Удосконалення управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств” є цілком завершеним, оригінальним, 

самостійним науковим дослідженням, що має вагоме теоретичне та практичне 

значення та висвітлює актуальну тему. Якісні показники роботи відповідають 

паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). Структура і зміст автореферату ідентичні 

основним положенням дисертації. У  дисертаційній   роботі  містяться  раніше  не  



 


