
 



2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація пов’язана з темами наукових досліджень Львівського 

торговельно-економічного університету, зокрема в межах науково-дослідних тем: 

«Проблеми метрологічного аналізу економічних систем» (номер державної 

реєстрації 0111U008262), де автором розроблено концепцію системного 

оцінювання стану розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах; 

«Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації» (номер державної 

реєстрації 0118U00032), де обґрунтовано інструменти та засоби підвищення 

ефективності управління сфери торгівлі на загальнодержавному, регіональному та  

мікрорівнях; «Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і функціонування  

товарного обігу в Україні» (номер  державної  реєстрації 0116U006451), в якій 

проаналізовано деталі використання матеріально-технічної бази туризму та 

логічно структуровано елементи індустрії туризму; «Структурні моделі та 

механізми інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва у сфері 

торгівлі і послуг» (номер державної реєстрації 0116U006452), де уточнено 

структурно-функціональну модель туристичного кластеру в межах ринкового 

фактора «туристичний  попит-туристична пропозиція». 

 

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,  

висновків і пропозицій здобувача 

Дисертація Ільчишина Степана Михайловича є науковим дослідженням, у 

якому набули подальшого розвитку теоретичні, методологічні та прикладні 

аспекти ролі торгівлі у розвитку туристичних кластерів. 

Автор дисертації чітко сформулював мету і завдання дослідження, виділив 

особистий внесок у розробку обраної проблематики, виважено підійшов до 

обґрунтування основних напрямів дослідження.  

Дисертація добре структурована, розділи роботи логічно взаємопов’язані 

та становлять цілісне наукове дослідження з питань розвитку внутрішньої 

торгівлі споживчими товарами, послугами та виявлення ролі торгівлі у 

розвитку туристичних кластерів. 



У першому розділі досліджено процес створення й розвитку економічної 

системи сучасної сфери туризму суть якої полягає в задоволенні туристичних 

потреб населення. Визначено основу попиту на туристичний продукт, під яким 

розуміється сукупність раціональних та ірраціональних споживчих вартостей, 

здатних повноцінно задовольнити різнопланові потреби туриста, що виникають 

під час туру і зумовлені ним. Доведено, що окреме туристичне підприємство не 

може самостійно задовольнити різносторонній попит туристів на туристичний 

продукт, що призводить до формування цілісного туристичного кластеру. 

Запропоновано виділяти три групи підприємств у системі туристичного 

бізнесу: підприємства, які здійснюють комплексне туристичне та екскурсійне 

обслуговування; підприємства, які надають послуги в місцях відпочинку не 

лише туристам, а і місцевим мешканцям; підприємства, які забезпечують 

експлуатацію матеріально-технічної бази туризму. Удосконалено визначення 

поняття торгівлі, під якою слід розуміти вид суспільно-корисної діяльності з 

обміну товарів та послуг шляхом купівлі-продажу з метою отримання 

прибутку.  

У другому розділі на належному рівні проведено аналіз розвитку торгівлі 

споживчими товарами та послугами у Львівській області. Оцінено стан 

роздрібної торгівлі по всіх районах та містах обласного значення Львівської 

області. Проаналізовано обсяги, динаміку та структуру розвитку оптової та 

роздрібної торгівлі споживчими товарами та послугами, а також ресторанного 

господарства України. Визначено індекси фізичного обсягу обігу ресторанного 

господарства загалом та на одну особу. Проведено характеристику об’єктів 

ресторанного господарства Львівської області та визначено їх спеціалізацію. 

Проаналізовано експорт та імпорт послуг Львівської області за видами 

економічної діяльності. 

У третьому розділі наведено сукупність рішень з обґрунтування 

стратегічних пріоритетів і напрямів забезпечення розвитку торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах. Визначено взаємозв’язок стратегічної мети та 

цілей розвитку підприємств торгівлі з врахуванням інтересів їх учасників. 



Наведено стратегічні альтернативи розвитку торгівлі туристично-рекреаційних 

зон з врахуванням SWOT-аналізу та категорій покупців. Запропоновано 

напрями підвищення ефективності управління діяльністю господарюючих 

суб’єктів за рівнями впливу. Побудовано структурно-логічну схему реалізації 

адаптивного управління торговельним підприємством в умовах підвищення 

ефективності управління сфери торгівлі на загальнодержавному, регіональному 

та макрорівнях. 

Достовірність і наукова обґрунтованість викладених у роботі висновків і 

наукових пропозицій забезпечується використанням у процесі дослідження 

широкого спектру літературних джерел і статистичних матеріалів. Під час 

підготовки дисертації використано 166 літературних джерела, серед яких праці 

провідних вітчизняних учених, законодавчі акти, матеріали науково-

практичних конференцій щодо досліджуваної проблематики. Обґрунтованість 

та аргументованість одержаних результатів базується на опрацюванні значної 

за масштабом інформаційної бази нормативно-правових і методичних 

матеріалів, а також положень та інших документів. 

 

4. Найвагоміші результати дослідження, їх наукова новизна та 

практичне значення 

До найбільш вагомих наукових результатів виконаної дисертації належать:  

– запропоновано концептуальну модель системного оцінювання стану 

розвитку торгівлі як елементу туристичного кластера, що дало можливість 

адекватного визначення стимуляторів та дестимуляторів та з’ясувати їх вплив на 

інтегральну оцінку розвитку туристично-рекреаційних зон;  

– сформульовано авторський підхід до визначення структурної схеми 

системи туризму, в межах якої об’єкту туристичної діяльності (туристу) у системі 

протистоїть суб’єкт туристичної діяльності (індустрія туризму), який є 

виробником споживаних туристом товарів і послуг, що дозволяє точно 

ідентифікувати всі суб’єкти системи туристичного кластеру; 

– систематизовано ієрархію методів оцінки конкурентоспроможності, що 



дозволяють точно визначити співвідношення і розробити першочергові заходи 

щодо посилення становища підприємства на ринку, встановити потенційних 

конкурентів, виробити рекомендації щодо формування конкурентної стратегії; 

– визначено взаємозв’язки стратегічної мети та цілей розвитку підприємств 

торгівлі з урахуванням інтересів інших учасників туристичного кластеру, що 

дозволяє обґрунтовано визначати мету та цілі формування стратегічних засад 

розвитку торгівлі туристично-рекреаційних зон, що сприятиме ефективнішому 

розвитку всіх елементів туристичного кластера; 

– конкретизовано поняття туристичної індустрії, яка визначається як 

сукупність підприємств, установ і організацій матеріального виробництва і 

невиробничої сфери, що забезпечують виробництво, розподіл, обмін і споживання 

туристичного продукту, освоєння і використовування туристичних ресурсів і 

створення матеріально-технічної бази туризму, що дозволяє точніше 

структурувати елементи індустрії туризму; 

– уточнено структурно-функціональну модель туристичного кластеру, з 

чітким вирізненням в його межах ринкового фактора «туристичний попит – 

туристична пропозиція», що сприятиме узгодженню розвитку всіх структурних 

елементів туристичного кластеру; 

– обґрунтовано економічні та соціальні функції торгівлі, ступінь розвитку 

яких характеризує спроможність торгівлі як економічної підсистеми, її 

самодостатність і самовизначення у системі суспільного розподілу праці, 

суспільну роль торгівлі як інституту соціально-економічних відносин. 

На основі узагальнення результатів дослідження автором зроблені 

змістовні висновки та конкретні пропозиції, що визначають економічний 

напрям дисертації і мають практичне та наукове значення у розвитку галузі 

економіки за напрямом – економіка та управління національним 

господарством. 

Практичне значення основних положень дисертації Ільчишина Степана 

Михайловича визначається тим, що використання розробок і пропозицій автора 

дозволить визначити роль торгівлі у розвитку туристичних кластерів.  



5. Значимість результатів дослідження для науки та практики та 

повнота їх висвітлення в опублікованих працях 

Результати дослідження мають як теоретичну, так і практичну значимість. 

Вони розвивають наукові основи, розширюють межі пізнання предмету 

дослідження і, відповідно, збагачують науку у туристичній сфері та сфері 

торгівлі. Практичне значення отриманих результатів і висновків полягає у тому, 

що побудовані на їх основі підходи, методики, алгоритми та рекомендації 

дозволяють як органам влади, так і підприємствам ухвалювати обґрунтовані 

рішення у туристичній сфері та сфері торгівлі. Найважливіші результати 

дослідження впроваджені на регіональному рівні та підприємницькій 

діяльності.  

Результати дослідження опубліковані автором у 12 наукових працях, серед 

яких: 6 – у фахових наукових виданнях, з яких 1 – у наукометричних базах; 1 – 

в іноземному наукометричному виданні; 5 – у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 3,92 друк. арк., з яких 

автору належить 3,71 друк. арк. 

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

За структурою, обсягом та оформленням дисертація відповідає вимогам, 

встановленим МОН України до кандидатських дисертацій. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Повний обсяг дисертації складає 258 сторінок комп’ютерного набору, 

з яких 227 сторінок основного тексту. Робота містить 36 таблиць; 25 рисунків; 

11 формул; 11 додатків; список використаних джерел налічує 166 найменувань.  

 

7. Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертації 

Поряд з позитивною оцінкою дисертації в ній містяться окремі дискусійні 

положення. Зокрема: 

1. На с. 48-70 Вами досліджено теоретичні засади організації торгівлі 

споживчими товарами і послугами як елемента структури туристичного 



кластеру. Однак, на наш погляд, дослідження було б ґрунтовніше, якщо було б 

більше уваги приділено не визначенням понять «кластер», «торгівля», «оптова 

торгівля», «роздрібна торгівля», а зосереджено увагу, зокрема, на тих видах 

споживчих товарів і послуг, які безпосередньо стосуються структури 

туристичного кластеру. 

2. На с. 98-174 Вами проведено аналіз розвитку торгівлі споживчими 

товарами та послугами у Львівській області. Оскільки робота захищається за 

спеціальностю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством, то на наш погляд, дослідження б мало більшу цінність, якщо б 

такий аналіз було проведено в розрізі не одного регіону, а цілої України чи в 

розрізі регіонів України. 

3. На с. 159-174 Вами досліджено процес розвитку торгівлі послугами у 

туристично-рекреаційних зонах, де наводиться: динаміка реалізованих послуг в 

Україні та у Львівській області за 2012-2017 рр., порівняння темпів змін обсягу 

реалізованих послуг в Україні та у Львівській області у 2011-2017 рр.; динаміка 

розподілу надання послуг за категоріями споживачів у Львівській обл. у 2012-

2017 рр. тощо. Однак залишається незрозумілим, чи всі розрахунки по наданих 

послугах стосуються цілої території країни чи регіону, чи саме туристично-

рекреаційних зон. 

4. Не знайшов відображення у роботі аналіз нормативно-правових актів 

щодо регулювання розвитку туристичної сфери, сфери торгівлі та організації 

створення кластерів. На наш погляд, це дало б змогу краще дослідити процес 

формування туристичних кластерів, встановити можливості залучення 

інвестицій і впровадження інновацій у туристичну сферу, а також посилити 

роль торгівлі у розвитку туристичного кластеру. 

Водночас вказані дискусійні положення не мають принципового характеру 

та не зменшують загальної позитивної оцінки виконаного дослідження, його 

теоретичної та практичної значущості.  

 

 



 
 


