
 



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 висвітлено теоретико-методичні основи формування і 
управління асортиментом у роздрібних мережах. 

Розкрито сутність понять «торговельна мережа» (с.27-28) та “асортиментна 
політика” (с.65), охарактеризовано сучасні торговельні формати (с.34-40), 
узагальнено засади формування та управління асортиментом (с.57-59), 
проаналізовано вітчизняний та закордонний досвід розвитку та функціонування 
торговельних мереж (с.67-71), виділено та охарактеризовано асортиментні моделі 
(с. 72). Позитивної оцінки заслуговують запропоновані автором структура 
роздрібної торговельної мережі України (с.44) та структура системи управління 
асортиментом товарів у крупноформатних роздрібних мережах (с.81). 

У другому розділі здійснено оцінювання товарного асортименту роздрібних 
мереж крупноформатних підприємств торгівлі. Автором проаналізовано 
структуру роздрібного товарообороту будівельних матеріалів за 2011–2016 роки 
(с. 85-86), систематизовані основні показники асортименту товарів (с. 94) і 
обґрунтовані основні методи його аналізу (с.103), проведено матричний АВС-
аналіз будівельних матеріалів(с.119-121) та органічно поєднано його з XYZ-
аналізом (с. 135), на основі економетричної моделі визначено прогноз реалізації 
будівельних матеріалів (с. 146). Автором зроблено висновки, що матричні АВС- і 
XYZ- аналізи визначають основні фінансово-економічні параметри асортименту, 
вплив кон’юнктури ринку й сезонні коливання і дають змогу ефективно 
управляти (регулювати і прогнозувати) асортиментом товарів (с.137). 

Третій розділ присвячений стратегічним напрямам підвищення 
ефективності управління асортиментом товарів у мережевих структурах 
крупноформатних підприємств. Автор розкриває особливості диверсифікації 
асортименту, концептуальні положення управління асортиментом з метою 
активізації продажу, основні засади асортиментної стратегії, орієнтованої на 
власні торговельні марки і товарні бренди. На позитивну оцінку заслуговують 
схеми складових процесу диверсифікації роздрібних торговельних мереж (с.150) 
та диверсифікації і перспективного розвитку національної компанії гіпермаркетів 
«Епіцентр К» (с. 163), запропоновані автором складові інструментів управління в 
системі мерчандайзингу (с.168), а також асортиментна стратегія, орієнтована на 
торговельні марки і бренди  (с.194). 

Зміст роботи та багатогранність висвітленої проблеми свідчать про 
різносторонню, і водночас комплексну наукову компетентність автора. 

Засвідчене підтверджує обґрунтованість і достовірність наукових положень, 
висновків і рекомендацій, що представлені у дисертаційній роботі «Управління 
асортиментом товарів в роздрібних мережах крупноформатних підприємств 
торгівлі»  Павлової Марини Борисівни.  

Викладення матеріалу в роботі структуроване та логічно побудовано, що 
відображає комплексне дослідження питань управління асортиментом товарів в 
роздрібних мережах крупноформатних підприємств торгівлі. 



У роботі всі розділи і підрозділи взаємоузгоджені, органічно пов’язані. 
Основний зміст дисертації викладено на 203 сторінках. Список використаних джерел 
налічує 199 найменувань на 19 сторінках.  

 
Достовірність отриманих результатів 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертаційного 
дослідження підтверджується повнотою, надійністю й об'єктивністю використаної в 
роботі наукової, статистичної й практичної інформації. Основні положення і висновки 
дисертації проілюстровані за допомогою 26 таблиць, 31 рисунку та 9 додатків. 

 
Наукова новизна отриманих результатів 

Наукова новизна, теоретична та практична значимість дисертаційного 
дослідження полягають у системному вирішенні важливої наукової проблеми, 
пов’язаної з удосконаленням процесу управління асортиментом товарів у 
роздрібних мережах крупноформатних підприємств торгівлі.  

Дисертація містить результати досліджень, що проводилися відповідно до 
науково-дослідницьких робіт Львівського торговельно-економічного університету 
«Трансформації внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах» 
(ДР № 011U003207) та Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 
інституту “Формування структури асортименту на основі якісних характеристик 
продукції, інтенсифікація маркетингових форм і засад зовнішньоекономічної 
діяльності торговельних підприємств” (ДР № 0116U608641). 

 До основних результатів дослідження, що становлять наукову новизну, варто 
віднести: 

- запропонований універсальний інструмент управління асортиментом - 
асортиментна політика, та специфічний – асортиментні структурні моделі для 
конкретних типів підприємств і форматів мереж (с.48-61, 62-64); 

- обґрунтовано теоретико-методичні засади формування асортименту товарів 
у РМКПТ за багатокритеріальним підходом, який, на відміну від існуючої практики 
формування асортименту товарів, враховує маркетингові, економічні, фінансові, 
соціальні, торговельно-технологічні вимоги (с.50, 58-59).  

- уточнено методичний підхід до ідентифікації та систематизації 
показників-індикаторів управління асортиментом товарів (с. 94); 

- удосконалено концептуальні підходи до управління асортиментом товарів і 
стимулювання їх продажу на засадах інструментів мерчандайзингу (с.168). 

Загалом зміст дисертації свідчить про творчий, дослідницький підхід автора до 
вивчення сутності управління асортиментом товарів у РМКПТ. Наукові розробки 
автора, які є в дисертаційній роботі та які прийняті до впровадження, нададуть 
можливість в цілому покращити процес управління асортиментом товарів у 
крупноформатних підприємствах торгівлі.  

 
Практична значущість результатів дослідження 

Практична цінність результатів дослідження полягає в безпосередній участі 
автора у вирішенні питань, що стосуються управління асортиментом товарів. 

Основні положення дисертації Павлової М.Б. доведені до рівня конкретних 



методичних рекомендацій і можуть бути використані широким колом торговельних 
підприємств, зацікавлених у формуванні оптимального асортименту товарів. 

Результати дисертаційного дослідження використано у діяльності торговельних 
підприємств та державних установ м. Хмельницького. Науково-практичні 
результати дисертаційного дослідження використовуються в освітньому процесі 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Одержані 
результати підтверджені відповідними довідками про впровадження як в діяльність 
підприємств та установ, так і в освітній процес.  

 
Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях 
Пропозиції автора пройшли апробацію на 10 науково-дослідних конференціях 

різного рівня. За основними отриманими результатами опубліковано 6 наукових 
праць у фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій 3,01 друк. арк. 

Результати дисертаційного дослідження достатньо повно та вичерпно розкриті 
в опублікованих наукових роботах. Автореферат за змістом відповідає основним 
положенням дисертації, відображає її структуру та логічне викладення матеріалу. 

 
Дискусійні положення і зауваження щодо змісту та оформлення дисертації 

Оцінюючи позитивно дисертаційну роботу в цілому, слід відзначити такі 
недоліки та дискусійні положення: 

1. У роботі обґрунтовано теоретико-методичні засади формування асортименту 
товарів у роздрібних мережах крупноформатних підприємств торгівлі за 
багатокритеріальним підходом, що гарантує оптимальність структури торговельного 
асортименту (підрозділ 1.2). Проте, автор не пояснює, якими саме методами можна 
було б оптимізувати асортимент. 

2. У підрозділі 2.3 автором проаналізовано основні тенденції реалізації 
будівельних матеріалів. Однак, автор не зазначає, як на ці результати вплинула 
асортиментна політика ТОВ “Епіцентр К”. 

3. У підрозділі 3.2 автором описано концептуальні підходи до управління 
асортиментом товарів і стимулювання їх продажу на засадах інструментів 
мерчандайзингу. Проте, автор розкриває цей підхід суто теоретично. Варто було б 
дослідити, як використання інструментів мерчандайзингу впливає на поведінку 
покупців, показники товарообороту, який економічний ефект було отримано. 

4. У підрозділі 3.3 автором охарактеризована асортиментна стратегія, 
орієнтована на торговельні марки і бренди, розкрито їхню теоретичну сутність, 
особливості, основні функції, а також етапи й засоби просування на ринок. 
Доцільним було б показати, на скільки прогресивними є власні торговельні марки 
і яке місце вони займають в товарообороті мережі гіпермаркетів «Епіцентр К». 

 
Відповідність дисертаційної роботи встановленим вимогам 

Дисертація Павлової Марини Борисівни є актуальним, самостійним і 
завершеним дослідженням. Результати дисертаційної роботи вирішують важливе 
науково-практичне завдання щодо забезпечення оптимального асортименту товарів,  



 


