
 



СТУПІНЬ ОБГРУНТОВАНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ НАУКОВИХ 
ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У 

ДИСЕРТАЦІЇ 
Основні наукові положення, результати, висновки і рекомендації 

дисертаційної роботи достатньою мірою обґрунтовані, відповідають 
сформульованій меті та завданням дослідження. В основу дослідження 
покладено положення економічної теорії, розвитку економічних систем, 
організації і управління торгівлею, сучасні концепції розвитку РМКПТ, 
фундаментальні монографічні праці та публікації зарубіжних і вітчизняних 
дослідників трансформаційних процесів у роздрібній торгівлі. 

Дисертантом опрацьовано значну кількість джерел інформації (199 
джерел), що відповідають тематиці дослідження. 

Дисертаційна робота Павлової М.Б. є оригінальною науковою працею, 
яка виконана на належному теоретичному та прикладному рівні. Вона має 
послідовну та виважену побудову і за своєю архітектонікою є комплексним та 
завершеним науковим дослідженням. 

У першому розділі досліджено теоретико-методичні засади формування і 
управління асортиментом у роздрібних мережах. Розкрито сутнісну 
характеристику роздрібних мереж торгівлі (с.27-28), узагальнено основні 
фактори, які впливають на формування асортименту (с. 50-53), окреслено 
підходи до асортиментної політики в мережевих структурах роздрібної торгівлі 
(с.65-67), охарактеризовані види асортиментних моделей (с.72), які 
використовують роздрібні торговельні мережі. На позитивну оцінку 
заслуговують запропоновані автором класифікаційні ознаки роздрібних мереж 
крупноформатних підприємств торгівлі (с. 43) та структура системи управління 
асортиментом товарів у форматних роздрібних мережах (с.81). 

У другому розділі здійснено оцінювання товарного асортименту 
роздрібних мереж крупноформатних підприємств торгівлі. Автором 
виокремлено основні показники асортименту товарів (с.94) і методичні підходи 
до їх аналізу (с.103), проаналізовано структуру роздрібного товарообороту 
будівельних матеріалів за 2011–2016 роки (с.85-86), здійснено АВС-аналіз 
асортименту товарів відділу “Будівельні матеріали”  гіпермаркету “Епіцентр К” 
(с.118-121). Автором використано каскадний метод АВС- та XYZ- аналізів, що 
дало змогу виявити економічні параметри та ринкові показники для кожної 
підгрупи “Будівельні матеріали” мережі гіпермаркетів “Епіцентр К” (с.133-135), а 
також в роботі проаналізовано основні тенденції реалізації будівельних матеріалів 
за 2001-2015 рр. й побудовано моделі лінійного типу (с.138-139).  

Третій розділ присвячений стратегічним напрямам підвищення 
ефективності управління асортиментом товарів у роздрібних мережах 
крупноформатних підприємств торгівлі. Автором обґрунтовано підхід до 
диверсифікації асортименту товарів, як основи для переформатування  РМКПТ 
(с.157-159), запропоновано методичний підхід до удосконалення асортиментної 
стратегії (с.194-195). На позитивну оцінку заслуговує запропоновані автором 
визначення складових процесу диверсифікації роздрібних торговельних мереж 
(с.150), схема диверсифікації та перспективи розвитку національної компанії 



гіпермаркетів “Епіцентр К” (с.163), розроблення стандарту мерчандайзинга 
(с.168, 174). 

Зважаючи на вищевикладене, поставлена мета дисертаційного 
дослідження, що полягає у розробці теоретичних, методичних підходів до 
управління асортиментом товарів в роздрібних мережах крупноформатних 
підприємств торгівлі та практичних рекомендацій щодо їх запровадження, 
досягнута. Отже, можна підсумувати, що використана дисертантом 
аргументація у теоретичному, методичному та прикладному аспектах 
дослідження забезпечує наукову обґрунтованість розроблених положень, 
висновків і рекомендацій. 

 
1. ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ОДЕРЖАНІ АВТОРОМ ТА ЇХ 

НОВИЗНА 
Наукова новизна, теоретична та практична значимість дисертаційного 

дослідження полягають у поглиблені, розроблені, обґрунтуванні автором 
теоретичних та методичних положень і засад управління асортиментом товарів 
у РМКПТ за профілем будівельні матеріали і стратегічних підходів 
диверсифікації асортименту. Вагомим внеском у науковий доробок щодо 
проблематики, яка досліджується, є: 
удосконалено: 

- методичні підходи управління асортиментом на основі асортиментної 
структури, яка має форму асортиментної моделі, і змістовного її наповнення за 
рахунок унікальних товарів, власних торговельних марок, брендів, 
спеціалізованого, універсального сезонного асортименту (підрозділ 1.3 с.72-76);  

- концептуальні підходи до управління асортиментом товарів і 
стимулювання їх продажу на засадах інструментів мерчандайзингу, в основу 
якого покладено принципи оптимальності товарних запасів, ефективного 
розміщення та презентації товарів (підрозділ 3.2 с.168-170); 

- теоретико-методичні положення розробки асортиментної стратегії, 
орієнтованої на доповнення асортименту товарів брендами і власними 
торговельними марками, що для вітчизняної торгівлі слід вважати перспективним 
напрямом формування й управління асортиментом (підрозділ 3.3 с.195,198); 
набули подальшого розвитку: 

- теоретичні положення сутнісної характеристики роздрібних мереж 
крупноформатних підприємств торгівлі. Автором запропоновано 
класифікаційні ознаки РМКПТ, залежно від поєднання яких створюються різні 
види форматних мереж (підрозділ 1.1 с.43-44); 

- методичні підходи адаптування і використання матричного (АВС, 
XYZ та VEN) аналізу як важливого інструменту категорійного менеджменту. 
Автором обґрунтовано етапи його проведення, структуру товарних груп, 
визначено оптимальні пропорції співвідношення їх часток у товарообороті й 
виділено пріоритетні, базові та зручні товари. (підрозділ 2.2 с.119-122); 

- теоретико-методичні засади переформатування роздрібних 
торговельних мереж і диверсифікації асортименту товарів. Автором 



обґрунтовано підхід до диверсифікації асортименту товарів, як основи для 
переформатування мережі підприємств торгівлі (підрозділ 3.1. с.157-159). 

 
2. ІДЕНТИЧНІСТЬ ЗМІСТУ АВТОРЕФЕРАТУ ТА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ, ПОВНОТА ВИКЛАДУ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В 
ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЯХ 

Основні наукові положення, результати і висновки дисертаційної роботи 
опубліковано у 17 наукових працях, в тому числі 6 у наукових фахових 
виданнях, 1 статті у наукових періодичних виданнях інших держав та 10 
публікацій за матеріалами конференцій. 

Автореферат віддзеркалює основний зміст дисертаційної роботи, містить 
відомості про наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих 
результатів. Матеріал автореферату та дисертації викладено чітко, послідовно 
та літературною мовою. 

 
3. ВІДПОВІДНІСТЬ СТРУКТУРИ ДИСЕРТАЦІЇ ВСТАНОВЛЕНИМ 

ВИМОГАМ 
Проведений аналіз дисертаційної роботи дає всі підстави зробити 

висновок, що вона є завершеним науковим дослідженням, що містить елементи 
наукової новизни та практичної значимості. У дисертації чітко визначені мета 
та завдання дослідження, її предмет і об’єкт. Отримані результати 
дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції є конкретними, достатньо 
аргументованими та обґрунтованими.  

За змістом, структурою, обсягом та оформленням дисертація відповідає 
вимогам Міністерства освіти і науки України. Вона містить вступ, три розділи, 
висновки, список використаних джерел та додатки. Загальний обсяг дисертації 
становить 243 сторінок і містить 26таблиць, 31 рисунок. Список використаних 
джерел включає 199 найменувань та викладений на 19 сторінках, кількість 
додатків – 9. 

 
4. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Практичне значення одержаних результатів полягає у подальшому 

розвитку прикладних процесів типізації в роздрібній торгівлі, реалізації їх  
асортиментної стратегії та посиленні впливу на конкурентоспроможність 
суб’єктів торгівлі, а також підвищенні культури торгівлі та якості торговельного 
обслуговування населення. 

Окремі наукові результати, висновки та рекомендації доведено до рівня 
практичного застосування, зокрема рекомендації щодо застосування 
методичних положень переформатизації роздрібних мереж і диверсифікації 
торговельного асортименту під впливом змін у поведінці споживачів прийняті 
до розгляду Управлінням економіки Хмельницької міської ради (довідка № 
455/1 від 27.11.2017 р.); методи матричного аналізу торговельного асортименту, 
адаптовані до практики функціонування крупноформатних підприємств із 
торгівлі будматеріалами, впроваджуються в процесі управління асортиментом 
ТЦ “Епіцентр К” (довідка № 540 від 15.12.2017 р.). 



Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 
процесі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 
при розробці методичного забезпечення і викладанні дисциплін “Організація 
торгівлі” та “Комерційна діяльність” (довідка № 155/1 від 30.11.2017 р.). 

 
5. ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ЇЇ ЗМІСТУ 

Відзначаючи ваговий науковий доробок дисертанта, все ж варто звернути 
увагу на наявність положень, що можуть слугувати підставою для дискусій. 
Окремі недоліки та побажання щодо змісту дисертаційного дослідження 
полягають у наступному: 

1. Визначення сутності управління асортиментом товарів за 
багатокритеріальним підходом для крупноформатних торговельних мереж з 
високою концентрацією товарів вірне. Проте критерій гармонізації асортименту 
відповідно до потреб споживачів вимагає більш глибоких обґрунтувань с.93 в 
сенсі відповідності його споживчої вартості, структури та змісту матеріальним, 
суспільно-культурним та фізіологічним потребам конкретного контингенту 
споживачів. 

2. У дисертаційній роботі асортимент товарів досліджений крізь призму 
його особливостей управління в роздрібних мережах крупноформатних 
підприємств торгівлі, при цьому не ясно, як співвідносяться формати з типами 
об’єктів торгівлі с. 32-33 . Автору слід було чітко розмежувати формат і тип 
об’єкту торгівлі, показати їх відмінності та місце в сучасних організаційних 
формах рітейлу, а також взаємозалежність при побудові або трансформації 
структури роздрібних мереж. 

3. Матричний метод аналізу асортименту товарів адаптований автором 
дисертації до специфіки кількісних та якісних показників будівельних 
матеріалів с. 119. Однак, асортимент компанії “Епіцентр К” нараховує сотні 
тисяч товарних позицій, тому важливо більш докладно обґрунтувати методичні 
підходи адаптації цього універсального методу аналізу з тим, щоб розширити 
масштаби його використання в межах торговельних мереж. 

4. На сторінці 81 автор приводить структуру системи управління 
асортиментом товарів (рис.1.8), де досить детально визначено засоби 
управління, складові процесу управління та апарат управління. Однак, 
результати управління в роботі подано спрощено і фрагментарно. Їх необхідно 
ув’язати зі стадіями управління, визначити вимоги до кількісних та якісних 
параметрів кожної стадії, а також сформулювати узагальнені результати.  

5. Кризові явища, негативні тенденції, а також специфіка асортименту 
торговельної мережі гіпермаркетів будівельних матеріалів вимагають 
використання ефективних методів активізації торгівлі і стимулювання продажу 
товарів. Тому в роботі слід поглибити методичні підходи щодо організації 
панелі покупців, впровадження програм їх лояльності, використання широкого 
спектру методів стимулювання продажу. 

6. У параграфі 3.3 автором запропоновано методичний підхід до 
удосконалення асортиментної стратегії мережі крупноформатних підприємств 
торгівлі. Проте не зрозуміло, чому саме дисертант оцінює тільки вибір 



стратегічних напрямів розвитку РМКПТ та формування конкурентних переваг 
за допомогою бренд-орієнтованого управління. Дисертант приділяє увагу 
тільки   розвитку асортиментної стратегії, орієнтованої на торговельні марки і 
бренди, та розкриває сутність торговельних марок і брендів, їх особливості, 
основні функції, а також етапи і засоби просування на ринок. Проте  реалізація 
стратегічних напрямів асортиментної політики конкретизує перспективи 
розвитку РМКПТ в цілому, а саме:  розширення на існуючому ринку;  
підтримування рівня збуту на ринку та ін. Бажано було б у дисертаційній роботі 
навести методичні розробки щодо формування товарного асортименту для 
національної компанії гіпермаркетів “Епіцентр К”, відповідно до стратегічних, 
тактичних й оперативних рішень в рамках асортиментної політики. 

 Зазначені недоліки не зменшують науково-практичного значення 
дисертаційної роботи. Дискусійні аспекти та побажання підтверджують 
багатоплановість та широкий спектр питань у рамках проблематики, яка 
досліджується, актуальність та значущість у науковому та практичному 
аспектах. 

Зазначені зауваження не зменшують загальної позитивної оцінки 
дисертації. 

 
 

6. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ДИСЕРТАЦІЇ, ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ ІСНУЮЧИМ 
ВИМОГАМ ТА ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота Павлової Марини Борисівни на тему “Управління 
асортиментом товарів в роздрібних мережах крупноформатних 
підприємств торгівлі” є повністю завершеним, оригінальним, самостійним 
науковим дослідженням, що висвітлює актуальну тему і має вагоме теоретичне 
і практичне значення. За рівнем наукової новизни наведені у дисертаційній 
роботі результати відповідають вимогам, що висуваються до дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук. Тема роботи, об’єкт та предмет 
дослідження, її зміст, а також положення та висновки відповідають паспорту 
спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). 

Текст автореферату повною мірою відповідає змісту дисертаційної 
роботи. Згідно існуючих вимог положення та результати дисертаційної роботи 
опубліковано у наукових фахових виданнях та обговорено на науково-
практичних конференціях. Представлені у дисертаційній роботі результати, як 
свідчать документи, подані в дисертації, знайшли своє відображення у 
практичній діяльності. 

Таким чином, на підставі аналізу дисертації Павлової Марини Борисівни, 
автореферату дисертації, публікацій дисертанта можна зробити висновок, що 
дисертаційна робота виконана на високому теоретичному та методичному рівні, 
відповідає вимогам щодо дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук, зокрема пп. 9, 11, 12 “Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567,  



 


