


економічного розвитку України» (номер державної реєстрації 0115U004165), де автором 

обґрунтовані напрями та засоби модернізації системи банківської кредитної діяльності 

на споживчому ринку України. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Ознайомлення з дисертацією дає підстави стверджувати про достатній рівень 

обґрунтованості і достовірності її основних наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Вони базуються на використанні загальнонаукових та спеціальних 

методів декомпозиції; прогнозування; експертних оцінок; аналізу та синтезу; 

статистично-економічного; комплексного; порівняльного та абстрактно-логічного 

методів пізнання. 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-правові 

акти з питань регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку, 

офіційні статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації комерційних 

банків України, Державного фонду сприяння молодіжному будівництву, Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державної служби 

статистики України та Міжнародного валютного фонду, монографічні дослідження та 

наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, періодичні видання, 

інформаційно-аналітичні бюлетені, офіційні інтернет-ресурси. 

Характеризуючи дисертаційну роботу, слід відзначити, що основні її наукові 

положення викладені переконливо і логічно, висновки і рекомендації ґрунтуються на 

результатах власних досліджень здобувача. Отримані результати в достатній мірі 

обґрунтовані, мають чіткі кількісні та якісні характеристики і повністю витікають з 

проведених досліджень. Пропозиції і рекомендації автора характеризуються 

конкретністю, вони є результатом переконливих розрахунків і мають практичне 

значення. 

 

Новизна основних наукових положень, висновків і рекомендацій  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні існуючих та 

обґрунтуванні нових теоретичних і практичних рекомендацій щодо формування та 

реалізації організаційно-економічного механізму державного регулювання 

банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України. Зокрема, наукову 

новизну дисертації можна представити за блоками:  



o сутнісно-типологічний. Здобувач забезпечила подальший розвиток сутнісних 

характеристик понять: 

- «споживчий ринок» (п. р. 1.1 дослідження, на с. 27) як динамічну, відкриту 

система економічного відтворення споживчих товарів та послуг, в межах якої 

відбувається сукупність відносин, що забезпечують реалізацію економічних і 

соціальних інтересів учасників ринку та сприяють розширенню виробництва товарів 

(послуг) і стимулюють платоспроможний попит населення з присутньою вільною 

конкуренцію при застосуванні державного регулювання; 

- «державне регулювання споживчого ринку» (п. р. 1.1 дослідження, на с. 27) як 

діяльність органів державної влади різних рівнів, спрямованою на забезпечення 

сталого розвитку країни для реалізації інтересів суб'єктів ринку споживчих товарів і 

послуг;  

- «банківська кредитна діяльність на споживчому ринку» (п. р. 1.1 дослідження, 

на с. 48) як комплекс дій, пов’язаних із організацією та розвитком банком кредитних 

відносин на ринку споживчих товарів та послуг, що включає стратегію та тактику їх 

учасників з приводу використання, видачі, залучення та повернення позикових 

коштів та задоволення потреби кінцевого споживання товарами та послугами за 

наявності фінансово-кредитної інфраструктури, кредитного продукту і законодавчого 

та ринкового середовища їх здійснення, що здійснюються на підставі таких 

принципів кредитування, як строковість, платність, забезпеченість, поверненість та 

цільовий характер використання кредитних ресурсів; 

o аналітичний. Дисертантом удосконалено методику оцінювання: 

- стану споживчого ринку як передумова реалізації державної політики 

регулювання банківської кредитної діяльності (п. р. 2.1. дослідження) шляхом 

відстеження динаміки зміни головних показників розвитку споживчого ринку 

України у 2000-2016 рр. (п. р. 2.1 дослідження, табл. 2.1. на с. 79) та розрахунку 

темпів зростання заробітної плати, номінального ВВП,  показників зовнішньої 

торгівлі в Україні і їх співвідношення до зростання обсягів банківських кредитів 

наданих домашнім господарствам в Україні за 2008-2016 рр. (п. р. 2.1 дослідження, 

рис. 2.2. на с. 81, рис. 2.3. на с. 82); 

- стану державного регулювання банківської кредитної діяльності на 

споживчому ринку (п. р. 2.2. дослідження) шляхом визначення залежності облікової 

відсоткової ставки НБУ і середньозваженої процентної ставка за всіма інструментами 



рефінансування та відсоткових ставок за операціями банків України у період 2007-

2016 років (п. р. 2.2 дослідження, табл. 2.9. на с. 109); 

- реалізації організаційно-економічного механізму державного регулювання 

банківської кредитної діяльності на споживчому ринку (п. р. 2.3. дослідження) 

шляхом визначення взаємозалежності таких макроекономічних проблем як зростання 

заборгованості кредитної системи України та збільшення кількості безробітних в 

країні (п. р. 2.3 дослідження, рис. 2.18. на с. 131), а також розрахунку динаміки зміни 

обсягів кредитного портфелю та простроченої заборгованості банків України у 2007-

2016 рр. (п. р. 2.3 дослідження, табл. 2.10. на с. 129) та показників покриття банками 

проблемної заборгованості й частки такої заборгованості в кредитному портфелі у 

2007-2016 рр. (п. р. 2.3 дослідження, рис. 2.19. на с. 132); 

o стратегічно-управлінський: 

- автором встановлено пріоритети державного регулювання розвитку 

банківської кредитної діяльності на споживчому ринку, зокрема визначено їх перелік, 

умови (середовище) застосування пріоритетів та очікувані результати державного 

регулювання внаслідок їх реалізації (п. р. 3.1 дослідження, табл. 3.1. на с. 148), та 

розроблено стратегічну послідовність реалізації  державної політики регулювання 

розвитку банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України (п. р. 3.1. 

дослідження, рис. 3.1. на с. 150); 

- дисертантом визначено цільові орієнтири ведення ефективного державного 

регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку (п. р. 3.2 

дослідження на с. 156), а також запропоновано організаційно-економічний механізм 

державного регулювання  кредитування банківського споживчого ринку України, що 

включає в себе такі елементи як: суб’єкти, об’єкти, методи, форми, функції, шляхи 

оптимізації та цільові орієнтири (п. р. 3.2. дослідження, рис. 3.3. на с. 158); 

- здобувачем запропоновано напрями удосконалення правового базису 

державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку, 

зокрема, шляхом внесення змін до Закону України «Про споживче кредитування» (п. 

р. 3.3 дослідження, табл. 3.6. на с. 175) 

У результатах дослідження містяться й інші положення, що характеризуються 

високим рівнем наукової новизни. 

  

Обґрунтованість і достовірність наукових висновків. 

Загалом, основні положення, що виносяться на захист, свідчать про 



фундаментальність, комплексність та системність наукового дослідження. Наукові 

положення, висновки і рекомендації дисертації мають високий ступінь 

обґрунтованості, що зумовлюється докладним вивченням, аналізом та узагальненням 

значного обсягу сучасних наукових джерел з питань розвитку і впровадження 

організаційно-економічного механізму державного регулювання банківської 

кредитної діяльності на споживчому ринку України, застосуванням здобувачем 

сучасних методів наукового пізнання, статистичних та економіко-математичних 

методів. 

Заслуговує на увагу і чіткий підхід автора до методології дослідження. В роботі 

відсутні методологічні протиріччя. Кожний наступний висновок спирається на 

теоретичне осмислення попереднього, аналіз вихідної інформації, а також наукових і 

практичних напрацювань з проблематики дослідження. Одержані результати 

пройшли апробацію на наукових і науково-практичних конференціях, опубліковані у 

провідних фахових наукових виданнях. 

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки й рекомендації 

відзначаються достовірністю, яка забезпечена значним обсягом матеріалів офіційної 

статистики, зібраними та узагальненими особисто здобувачем матеріалами 

фінансово-статистичної звітності банківського сектору держави. Впровадження 

пропозицій дисертації в практику роботи банків України, а також в навчальний 

процес підтверджується відповідними документами. 

Таким чином, аналіз дисертаційної роботи, розроблених і представлених у ній 

наукових положень та практичних рекомендацій дозволяє зробити висновок про 

обґрунтованість і достовірність отриманих результатів. 

 

Практична цінність дисертаційної роботи. 

Практична цінність дисертаційної роботи Бублик Лілі Ярославівни 

підтверджується тим, що її теоретичні положення, висновки і рекомендації доведені 

до рівня практичних методик, які можуть бути безпосередньо використаними в 

системі державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому 

ринку України. 

Практична спрямованість отриманих результатів дисертаційного дослідження 

підтверджується наступним.  Одержані результати, зокрема щодо формування 

стратегій державного регулювання споживчого кредитування використані в 

діяльності виконавчого комітету Великолюбінської селищної ради (довідка № 93 від 



12.01.2018 р.). 

Обґрунтування переліку та змісту антикризових заходів державного регулювання 

розвитку кредитування населення, використані при розробці методичного забезпечення 

та викладанні нормативної дисципліни «Фінанси, гроші і кредит» для студентів 

Львівського торговельно-економічного університету (довідка  № 283/01-1.08 від 

07.05.2018 р.).  

Теоретико-методичні рекомендації щодо модернізації елементного складу 

організаційно-економічного механізму державного регулювання банківської кредитної 

діяльності на споживчому ринку знайшли використання у роботі Львівського обласного 

управління АТ «Ощадбанк» (довідка № 64 від 15.01.2018 р.).  

Результати дослідження, що стосуються обґрунтування теоретико-прикладних 

положень державного регулювання кредитних відносин в Україні впроваджені у 

практику діяльності Мостиської районної державної адміністрації (довідка № 123 від 

22.01.18 р.). 

Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій в опублікованих 

працях. За результатами дослідження опубліковано 20 наукових праць, серед яких 8 – у 

наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 8 тез 

доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 7,74 друк. 

арк., з яких автору належить 6,46 друк. арк. 

Оцінка мови та оформлення дисертації та автореферату. Дисертаційна 

робота складається зі вступу, трьох розділів з висновками наприкінці кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків.  

Робота написана грамотно, державною мовою. Тексту рукопису притаманна 

логічність викладення матеріалу, цілісність та пов’язаність. Термінологія 

дисертаційної роботи є загальновизнаною науковою. Оформлення як дисертаційної 

роботи, так і автореферату відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів», при цьому автореферат стисло і достатньо повно передає зміст дисертації і 

не містить наукових висновків і положень, які відсутні в дисертації. 

 

Оцінка змісту дисертаційної роботи та її завершеності, зауваження та 

дискусійні положення 

1. При розгляді теоретичних засад споживчого кредитування доцільним було б 

відзначити ту його особливість у сучасних умовах, яка полягає у небезперечному 

характері принципу цільового використання коштів. Якщо кредитування корпоративних 



клієнтів досі ґрунтується на даному принципі, то для деяких сучасних банківських 

продуктів його застосувати неможливо, що банки прямо постулюють  у власних 

корпоративних нормативних актах. Зокрема, це стосується кредитів фізичним особам за 

допомогою платіжних карток. Вважаємо, що розгляд даного питання, особливо 

відповідних аспектів державного регулювання, змогло б посилити загальних рівень 

даного дисертаційного дослідження. 

2. Дискусійним є акцентування дисертантом уваги на відсотку в якості плати за 

кредит. Сучасний банківський бізнес характеризується зростанням ролі непроцентних 

доходів, джерелом яких, зокрема, є комісії за різні види послуг, включаючи й послуги 

у сфері споживчого кредитування. На нашу думку, основні проблеми захисту 

позичальників полягають не тільки у площині процентних виплат, скільки саме 

комісій, прихований вигляд яких може здатен спотворити реальний рівень плати за 

позику. Саме тут інститут державного регулювання був би доволі доречним, а його 

теоретико-методична розробка мала б велике наукове значення. 

3. Неповним є виклад  автором історії споживчого кредитування в Україні. Так, 

дуже коротко згадується її дореволюційний етап, зокрема  говориться про позиково-

ощадну касу на Полтавщині у 19 ст., й одразу дослідження переноситься на 

«кредитний ринок СРСР» (с. 54). Уникаючи дискусії щодо правомірності опису 

кредитної системи СРСР в рамках такої економічної категорії як ринок, зауважимо, 

що найцінніший матеріал з історії формування споживчого кредитування в Україні за 

період кінця 19 ст. – початок 20 ст. дають ті українські землі, що входили до складу 

Австро-Угорщини. Робота б значно виграла від більш детального дослідження 

історичного досвіду функціонування споживчого кредитування та його регулювання 

в нашій країні. 

4. Слід звернути увагу на роботу з посиланнями на джерела інформації. У низці 

випадків автор допускає бездоказові твердження без наведення посилань, або ж 

наявні посилання є малоінформативними. Наприклад, на с. 22 дисертації голослівно 

стверджується про зменшення доходів населення, а на с. 52 розглядається британське 

законодавство і при цьому використовується самопосилання. 

5. Рецензована робота відзначається змістовним оглядом літературних джерел, 

однак у низці випадків праці згадуваних науковців відсутні у переліку літератури, 

зокрема це стосується робіт О. Чуб, А. Мазаракі, Б. Пасхавера. 

У цілому зазначені зауваження не знижують високий рівень дисертаційної 

роботи та суттєво не впливають на її загальну позитивну оцінку. 



 


