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 регіон, прагне придбати будь-яку послугу відповідної якості за оптимальну 

ціну. В дисертаційній роботі розглянуто як теоретико-методологічні, так і 

прикладні засади розвитку вітчизняної торгівлі, виявлено її роль в інтенсифікації 

розвитку туристично-рекреаційних зон. Отож, обрана дисертантом тема роботи 

є, безумовно, актуальною, а проведене дослідження – своєчасним, оскільки 

спрямоване на вивчення різних аспектів функціонування торгівлі в якості 

заснованого на конкурентних відносинах елементу структури туристичного 

кластеру та особливостей її розвитку в регіоні. Поставлені та реалізовані 

завдання є актуальними і сприятимуть пошуку нових шляхів оптимізації 

діяльності туристичного комплексу.  

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-

дослідних робіт кафедри менеджменту теоретичної та прикладної економіки 

Львівського торговельно-економічного університету за темами: «Проблеми 

метрологічного аналізу економічних систем», «Трансформація економічного 

розвитку за умов глобалізації»; «Теоретико-методологічне забезпечення розвитку 

і функціонування товарного обігу в Україні», «Структурні моделі та механізми 

інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в сфері торгівлі і 

послуг», у межах яких Ільчишиним С. М. було розроблено концепцію 

системного оцінювання стану розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних 

зонах та уточнено структурно-функціональну модель туристичного кластеру в 

межах ринкового фактора «туристичний попит-туристична пропозиція». 

Відповідні пропозиції дисертанта включені у звіти по відповідним темам. 

В роботі коректно визначено мету і завдання дослідження, відповідно 

до яких автор проаналізував методологічні підходи до управління та оцінки 

конкурентоспроможності торговельних підприємств, дослідив регіональні 

особливості розвитку торгівлі і ресторанного господарства як елементів 

туристичної галузі, а також окреслив стратегічні пріоритети розвитку 

торгівлі як провідного елементу туристичного кластеру. 
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2. Наукова новизна одержаних результатів 

Представлена до захисту дисертаційна робота має наукову цінність і 

новизну, адже комплексно висвітлює процеси організації торгівлі в умовах 

розвитку туристичного кластеру.  

З моєї точки зору, як опонента, найбільш значними науковими 

результатами дисертаційної роботи Ільчишина Степана Михайловича є такі: 

1) дисертантом розроблено концептуальну модель системного 

оцінювання стану розвитку торгівлі в межах туристичного кластера. Вдале 

використання математичного апарату, а саме таксономічного аналізу 

показників розвитку торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, 

дозволило визначити вплив стимуляторів і дестимуляторів на розвиток 

туристично-рекреаційних зон. Апробація моделі і отримані результати з 

достатньою достовірністю дозволяють використовувати це авторське 

напрацювання як на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях 

туризму в Україні; 

2) автором здійснено систематизацію ієрархії методів оцінки 

конкурентоздатності, що дозволяє отримати вихідні результати для розробки 

заходів посилення конкурентного становища підприємства на ринку і 

формування конкурентних стратегій; 

3) науковий доробок полягає також в авторському уточненні 

структурно-функціональної моделі туристичного кластеру, з чітким 

вирізненням в його межах ринкового фактора «туристичний попит – 

туристична пропозиція». Використання запропонованої дисертантом моделі 

сприятиме якісному і узгодженню розвитку всіх структурних елементів 

туристичного кластеру; 

4) особливо слід наголосити на визначенні Ільчишиним С. М.  

взаємозв’язків стратегічної мети та цілей розвитку підприємств торгівлі з 

врахуванням інтересів інших учасників туристичного кластеру. Зазначу, що 

обґрунтоване визначення мети та цілей формування стратегічних засад 

розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах сприятиме більш 
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ефективному розвитку всіх елементів туристичного кластера; 

5) науковий аналіз економічних і соціальних функцій торгівлі, 

проведений дисертантом, дозволив наповнити їх новим змістом. Ступінь 

розвитку цих функцій характеризує спроможність торгівлі як економічної 

підсистеми, її самодостатність і самовизначення в системі суспільного 

розподілу праці, суспільну роль торгівлі як інституту соціально-економічних 

відносин. 

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Обґрунтованість наукових положень базується на логіці дослідження і 

системному підході до вирішення поставлених автором завдань. 

В теоретичній частині роботи дисертантом розкрито сутність 

туристичної галузі як економіко-технологічної системи, досліджено 

теоретичні засади організації торгівлі споживчими товарами і послугами в 

межах структури туристичного кластеру, проаналізовано сучасні методичні 

підходи до управління та оцінки конкурентоспроможності торговельних 

підприємств. Автор логічно і послідовно доводить, що окремо взята 

туристична послуга з транспортування розміщення, харчування, задоволення 

побутових чи культурно-масових, спортивних чи оздоровчих потреб не може 

всеосяжно задовольнити комплекс туристичних сподівань споживача (стор. 

32-36). Отож, об’єктивно виникає необхідність в кооперуванні різних послуг 

в межах єдиного комплексу. Індустрію туризму за таких умов дисертант 

пропонує розглядати як системну сукупність організацій різних напрямків 

діяльності і форм власності, спільні зусилля яких щодо створення 

матеріально-технічної бази туризму і використання наявних туристичних 

ресурсів, здатні забезпечити якісне виробництво, розподіл і споживання 

туристичного продукту (стор.40-42). У результаті автор приходить до 

висновку, що торгівля як складова кластеру туризму, є необхідною умовою 

освоєння рекреаційних ресурсів і розвитку туристичної індустрії в цілому. 

Аналітичний розділ дисертації «Аналіз розвитку торгівлі споживчими 
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товарами та послугами у Львівській області» присвячено детальному 

висвітленню регіональних особливостей розвитку роздрібної торгівлі та 

прицільному діагностуванню розвитку ресторанного господарства і торгівлі 

послугами у туристично-рекреаційних зонах Львівщини. Проведений 

дисертантом аналіз засвідчив скорочення роздрібної торгівлі у сільській 

місцевості, з одночасним зростанням у містах з розвиненою інфраструктурою 

лікувального туризму (п. 2.1). Водночас, автор доходить висновку, що 

низький індекс обсягу обороту ресторанного господарства свідчить про його 

нереалізований потенціал (п. 2.2). Отож, відповідно до отриманих 

результатів, Ільчишиним С. М.  розроблено пропозиції щодо підвищення 

ефективності управління торгівлею, які оптимально узгоджують управлінські 

процеси на загальнодержавному, регіональному та мікрорівнях. 

Пропозиційний розділ дисертації «Адаптація розвитку торгівлі до вимог 

конкурентного середовища туризму» присвячений розробці напрямів 

підвищення ефективності управління торгівлею і містить авторські пропозиції 

щодо розробки стратегій інноваційного розвитку торгівлі в туристичних і 

рекреаційних зонах (п. 3.2). Дисертантом обґрунтовано оптимальні 

стратегічні рішення з врахуванням не лише впливу загальних та специфічних 

факторів та особливостей функціонування підприємств сфери торгівлі, але й 

з врахуванням специфіки формування клієнтів туристичних кластерів (п. 3.1). 

В умовах децентралізації автор пропонує акцентувати увагу на таких 

питаннях, як сприяння фінансовому забезпеченню розвитку торговельних 

підприємств, управління оптимальним розміщенням суб’єктів торгівлі, 

реалізації контролюючих заходів щодо дотримання законодавства (п. 3.3). 

Одержані в роботі результати обґрунтовані теоретично, 

підтверджуються аналізом і узагальненням наукових доробків вітчизняних 

та зарубіжних вчених-економістів, фактичними й розрахунковими 

матеріалами та статистичними даними, апробацією та впровадженням. 

Висновки роботи є логічним наслідком проведених досліджень, ґрунтуються 

на широкій інформаційній базі наукового, нормативного і статистичного 
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характеру.  

Достовірність результатів забезпечується обґрунтованістю положень, 

сформульованих автором, застосуванням сукупності різних методів 

наукового пізнання, як загальнонаукових, так і спеціальних економічних. 

Підтвердженням достовірності результатів є також їх апробація на наукових і 

науково-практичних конференціях різних рівнів. 

Результати розрахунків та  висновки не викликають заперечень і 

становлять інтерес як для розвитку наукової думки, так і для практичної 

діяльності підприємств торгівлі в туристичних зонах України. 

4. Повнота викладу основних результатів в опублікованих працях 

Основні результати дослідження Ільчишина С.М. викладені у  

12 наукових працях загальним обсягом 6,91 друк. арк. Серед праць автора 

 6 статей у фахових виданнях України (у т.ч. наукометричних – 4 статті),   

1 стаття в іноземному наукометричному виданні; 5 – у збірниках матеріалів 

наукових конференцій.  

Дисертація є самостійною, одноосібно виконаною науковою працею. Зі 

статей, яка опубліковані у співавторстві, в дисертаційній роботі використано 

тільки ті наукові положення, які належать особисто дисертанту.  

Науково-практичні результати роботи також були оприлюднені 

автором на 5 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

Наукові положення дисертаційної роботи викладені в обсязі, 

достатньому для повного і глибокого ознайомлення з ними.  Автореферат за 

змістом і формою відображає основний зміст дисертації. 

5. Теоретична цінність і практичне значення наукових результатів, 

можливі шляхи їх використання 

Теоретична цінність наукових результатів полягає у поглибленні 

наукового аналізу особливостей розвитку вітчизняної сфери торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах та адаптації торгівлі як елементу 

туристичного кластеру до сучасних вимог конкурентного середовища в 
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умовах інтеграції у світову туристичну індустрію, що дозволить забезпечити 

стабільне економічне зростання туристичних регіонів України. Результати 

дисертаційного дослідження були використані у навчальному процесі при 

розробці методичного забезпечення з дисциплін кафедри теоретичної та 

прикладної економіки та деяких інших кафедр Львівського торговельно-

економічного університету. 

Практична цінність висновків та рекомендацій автора доведена 

впровадженням результатів дисертаційної роботи у діяльність:  

- торговельних підприємств Львівської обласної спілки споживчих 

товариств;  

- управління туризму та курортів Львівської обласної державної 

адміністрації для розробки Програми розвитку туризму та курортів у 

Львівській області на наступні роки;  

- науково-дослідної лабораторії економічної оцінки Львівського 

торговельно-економічного університету при розробці методики визначення 

ефективності функціонування господарських систем. 

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

Поряд із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи 

потрібно відзначити наявність у ній окремих дискусійних положень та 

зауважень, які потребують додаткової аргументації.  

1. Метою дисертаційної роботи автор заявив виявлення ролі торгівлі у 

розвитку туристичних кластерів. Відповідно, у роботі проведено контент-

аналіз щодо визначення науковцями даної дефініції. Однак, доцільно було б 

надати узагальнення цього аналізу та обґрунтувати авторське бачення 

особливостей туристичного кластеру. 

2. На стор. 43 дисертант зазначає, що туристичний бізнес виступає 

одною зі складових економічного комплексу країни і надає детальну 

характеристику його основних властивостей і функцій. Водночас, ця теза 

автора у подальших дослідженнях не була використана для аналізу впливу 

розвитку туристичного бізнесу на загальні характеристики розвитку 
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вітчизняної економіки. 

3. Як стало зрозуміло з тексту дисертації, таксономічний аналіз автор 

застосовував для оцінки можливостей розвитку торгівлі в туристично-

рекреаційних зонах. Однак, виникає запитання, чому за результатами аналізу 

не було побудовано трендових моделей розвитку галузі на майбутні періоди, 

які би наочно відображали виявлені можливості. 

4. Доцільно  було б навести  в роботі аналіз відповідних напрацювань 

за проблематикою дослідження в інших країнах, зокрема з розвиненою 

туристичною інфраструктурою, досвід яких мав би неоціненне значення для 

розвитку вітчизняної туристичної галузі. 

5. При проведенні аналізу стану та визначенні напрямів розвитку 

туристичних кластерів в Україні та їх  складових,  в  тому числі торгівлі, слід 

було б розглянути нормативно-правове забезпечення та особливості 

державного регулювання їх діяльності. 

6. В умовах прагнення України до рівноправного входження в світову 

соціально-економічну спільноту мав би певний сенс розгляд  глобалізаційних 

аспектів  розвитку туризму, торгівлі, та особливостей їх прояву в Україні. 

7.  Мають місце певні неточності стилістичного та орфографічного 

характеру. 

Висловлені зауваження щодо наявності певних недоліків в роботі не 

знижують якість дисертаційної роботи, яку можна вважати цілком 

завершеною. Дискусійні питання, враховуючи актуальність обраної теми, 

можуть бути використані автором в процесі здійснення подальших наукових 

досліджень. 

7. Загальний висновок про відповідність встановленим вимогам 

Дисертація Ільчишина Степана Михайловича «Торгівля як елемент 

структури туристичного кластеру та її розвиток в Україні» є самостійним, 

завершеним дослідженням. Отримані ним нові науково обґрунтовані 

результати сприятимуть підвищенню ефективності розвитку  економіки 

України. 
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