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 “Трансформації внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах” 
(номер державної реєстрації 0112U003207), в межах якої автором розроблено 
інструменти та засоби державної політики розвитку сфери торгівлі; “Формування 
системи логістики підприємств торгівлі” (номер державної реєстрації 
0112U007113), де автором розроблено рекомендації з формування ефективних 
логістичних систем у сфері товарного обігу України; “Управління інноваційним 
розвитком підприємств сфери товарного обігу” (номер державної реєстрації 
0116U008696), в межах якої автором обґрунтовано засоби державної підтримки 
інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів сфери товарного обігу; “Проблеми 
функціонування та розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 
0111U008260), де автором запропоновано положення державної політики 
підвищення ефективності функціонування сфери товарного обігу; 
“Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації” (номер державної 
реєстрації 0118U000032), в межах якої автором обґрунтовано механізми та 
інструменти державного регулювання розвитку сфери товарного обігу України. 

Перелік тем науково-дослідних робіт та охоплений значний період 
досліджень підтверджує, що робота над дисертацією мала багаторічний 
цілеспрямований характер. 

Новизна основних наукових положень, висновків і рекомендацій 
дисертаційної роботи полягає в такому:  

Основні положення й результати дисертаційної роботи, що визначають її 
наукову новизну, полягають у такому. 

Удосконалено методологічні засади та функціонально-структурні 
характеристики сфери товарного обігу, що дозволило розширити концептуальний 
зміст поняття “сфера товарного обігу” за рахунок доповнення усталених підходів 
до її порівняння з сектором внутрішньої торгівлі (с. 46-52). 

Обґрунтовано авторське визначення сутності поняття “соціально-
економічна модернізація сфери товарного обігу” та її базові напрями, що дало 
можливість запропонувати напрями державної політики та засоби їх реалізації у 
контексті проведення модернізації (с. 60-71). 

Доповнено фактори соціально-економічної модернізації сфери товарного 
обігу економіко-організаційними та соціально-політичними факторами, яку 
згрупована за відповідними класифікаційними ознаками, що дозволить визначити 
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реакцію суб’єктів сфери товарного обігу на результати її соціально-економічної 
модернізації (с. 112-123). 

Розвинуто особливості державної політики соціально-економічної 
модернізації в різних умовах функціонування та розвитку сфери товарного обігу 
(с. 129-145). 

Розширено теоретико-методичні засади державного регулювання 
модернізації сфери товарного обігу шляхом обґрунтованих таких методів і 
засобів, як інституційно-правове регулювання, податкова політика, стратегування 
та планування розвитку, фінансово-кредитна політика, організаційно-
інституційні, соціально-психологічні та інформаційно-роз’яснювальні засоби 
(с. 214-249). 

Вперше визначено методологічні засади розробки державної концепції 
соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, реалізація якої 
дозволить утвердити стратегічно-системне бачення інструментів державної 
політики осучаснення і підвищення ефективності сфери товарного обігу на всіх 
рівнях управління (с. 254-272). 

Удосконалено систему інституційного забезпечення соціально-економічної 
модернізації сфери товарного обігу, яка орієнтована на реалізацію необхідних 
функцій та завдань державного регулювання у цій сфері (с. 275-277). 

Запропоновано рекомендації щодо формування механізму соціально-
економічної модернізації сфери товарного обігу на засадах збалансованої 
реалізації функцій управління (с. 293-306). 

Вперше сформовано концептуально-стратегічний підхід до забезпечення 
модернізації сфери товарного обігу на основі реалізації структурних змін та 
інституційних реформ, що у підсумку дозволить реалізувати державну політику 
модернізації сфери товарного обігу (с. 313-325). 

Обґрунтовано відповідні інструменти підвищення фінансово-економічної 
ефективності функціонування сфери товарного обігу, що забезпечить 
удосконалення інструментарію державної політики її соціально-економічної 
модернізації (с. 327-330). 

Вперше обґрунтовано синергічні ефекти соціальної та економічної 
компонент модернізації сфери товарного які дозволять визначити очікувані 
результати реалізації державної політики на державно-суспільному, галузево-
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секторальному та підприємницькому рівнях (с. 352-354). 

Дістали подальшого розвитку організаційно-методичні рекомендації з 
підвищення ефективності логістично-збутових процесів у межах реалізації 
соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (с. 357-369). 

Заслуговує на увагу і чіткий підхід автора до методології самого 
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. Впровадження пропозицій дисертації в практику роботи 
державних органів влади, а також в освітній 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. 

Узагальнюючи наукові результати дисертаційної роботи, доцільно 
зауважити, що у сукупності вони доповнюють і розвивають теорію економіки та 
управління національним господарством та його структурних елементів.  

Практична цінність дисертаційної роботи. Практична цінність 
дисертаційної роботи Мельник Ірини Миколаївни підтверджується тим, що 
теоретичні положення, висновки і рекомендації доведені до рівня практичних 
методик, які можуть бути безпосередньо використані в системі органів влади та 
місцевого самоврядування. 

Практична спрямованість отриманих результатів дисертаційного 
дослідження підтверджується тим, що вони використані Комітетом з питань 
промислової політики та підприємництва Верховної Ради України при розробці 
заходів державної політики у сфері розвитку та підтримки малого і середнього 
підприємництва (довідка № 04-30/28-64/33388 від 19.02.2019 р.); Державним 
науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України при стратегічному та 
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тактичному плануванні фінансово-господарської діяльності підприємств сфери 
товарного обігу (довідка № 01/25/1 від 29.01.2019 р.); у роботі Департаменту 
економічної політики Львівської обласної державної адміністрації (довідка № 1-
11-106 від 29.01.2019 р.); Департаментом економічного розвитку Львівської 
міської ради при стратегічному й тактичному плануванні у сфері економічного, 
соціального та інвестиційного розвитку м. Львова, при складанні та реалізації 
місцевих програм (довідка № 23-вих-6 від 18.02.2019 р.); Регіональним філіалом 
Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові при підготовці 
аналітичної довідки “Дисбаланси та механізми розвитку внутрішнього ринку 
України в умовах воєнних дій на Донбасі” (довідка № 1/15/1 від 25.07.2018 р.); 
Державною науковою установою “Інститут модернізації змісту освіти” 
Міністерства освіти і науки України для підготовки методичних документів з 
впровадження науково-дослідних розробок у діяльність закладів освіти України 
(довідка № 3/12 від 12.09.2018 р.). 

Результати дослідження використовуються в освітньому процесі 
Львівського торговельно-економічного університету при викладанні дисциплін 
“Глобальна економіка”, “Трансформаційні процеси у сфері товарного обігу”, 
“Організація й моделювання інноваційних процесів” (довідка № 70/16 від 
03.09.2018 р.) 

Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій в 
опублікованих працях. За результатами дослідження опубліковано 52 наукові 
праці, із них: 1 одноосібна монографія; 2 колективних монографії; 25 статті у 
наукових фахових виданнях України, у т. ч. 13 статей у виданнях, які включені до 
міжнародних наукометричних баз даних; 1 стаття у зарубіжному виданні; 23 тези 
доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій. Загальний обсяг 
публікацій – 125,11 друк. арк., з них особисто автору належить 40,94 друк. арк. 

Статус, обсяги та зміст публікацій відповідають встановленим вимогам 
МОН України. 

Оцінка мови та оформлення дисертації та автореферату. Дисертація 

складається з анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 

джерел з 212 найменувань та 5 додатків на 33 сторінках. Загальний обсяг роботи 

складає 450 сторінок. Основний зміст роботи викладено на 372 сторінках. Робота 
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містить 35 рисунків, 33 таблиці. 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. 

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи. У цілому високо 
оцінюючи результати дослідження, слід зазначити, що вона не позбавлена 
окремих дискусійних положень і недоліків, серед яких необхідно відзначити такі. 

1. Досліджуючи сутнісні характеристики сфери товарного обігу, автор 
стверджує, що вона складається з ринкової, фінансової, інфраструктурної, 
інституціональної та інших підсистем (рис. 1.3, с. 47), що не викликає заперечень. 
Проте в подальшому при дослідженні функціонування сфери товарного обігу не 
систематизує інформацію за цими підсистемами, що не дає можливості 
комплексно оцінити тенденції розвитку сфери. 

2. Цікавою і теоретично вагомою слід вважати авторську розробку, 
наведену на рис. 1.6 (с. 64 рукопису), де показано основні концептуальні напрями 
модернізації сфери товарного обігу. Але ця розробка не була надалі використана в 
рекомендаційній частині дослідження, оскільки мова йде тільки про соціально-
економічну модернізацію. 

3. Заслуговує на увагу дослідження здобувача специфіки функціонування 
та державного регулювання сфери товарного обігу не лише на рівні теоретичних 
засад, але й економічних теорій (п.п. 1.3 рукопису). Водночас, в повній мірі 
соціальні та економічні аспекти модернізації на засадах глибинного вивчення всіх 
теоретико-методологічних засад у цій сфері висвітлити не вдалося, 
підтвердженням чого є матеріал, поданий у таблиці 1.2, який лише частково 
розкриває задекларовані аспекти. 

4. Не до кінця зрозумілою є авторське узагальнення класифікації факторів 
соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (рис. 2.1 рукопису і 
рис. 3 автореферату), оскільки по-перше, окремі дублюються класифікаційні 
ознаки (глобалізація (гіперглобалізація) і зовнішнє середовище), по-друге, 
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відсутні правові, ринкові, матеріально-технічні та інші фактори.  

5. П.п. 3.3 рукопису присвячено діагностиці соціально-економічної 
модернізації сфери товарного обігу, де здобувач аналізує велику кількість 
результуючих соціально-економічних показників функціонування сфери 
товарного обігу. По-перше, більш доречніше було б обґрунтувати висновок про 
те, що такі показники є результатом саме модернізації. По-друге, крім 
статистичного, варто було б використати інші методи економічної діагностики.   

6. Вагомим доробком здобувача є запропонована концепція соціально-
економічної модернізації сфери товарного обігу (п.п. 4.1 рукопису), відповідно до 
структуру якої автор обґрунтовує цілі та прогнозні сценарії розвитку цієї сфери. 
Але слід звернути увагу на такі недоліки: доречно було запропонувати 
концептуальне авторське бачення параметрів модернізації різних секторів сфери 
товарного обігу: роздрібної та оптової торгівлі, основної та допоміжної 
інфраструктури; 2) перевагою було б визначення системи індикаторів та їх 
бажаних значень у підсумку реалізації розробленої. 

7. У частині практичного впровадження розроблених у дисертації 
рекомендацій вельми важливе значення мають запропоновані шляхи підвищення 
ефективності логістично-збутових процесів у сфері товарного обігу (п.п. 5.4 
рукопису). Проте, не обґрунтованою є необхідність підвищення ефективності, 
якщо попередньо не проведена її оцінка. 

Проте наведені дискусійні положення і недоліки істотно не впливають на 
загальну позитивну оцінку дисертації. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 
Дисертація Мельник Ірини Миколаївни є самостійно виконаною, завершеною 
науковою працею, в якій отримано нові науково-обґрунтовані результати, що у 
сукупності вирішують актуальну науково-практичну проблему – обґрунтування 
теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій соціально-
економічної модернізації сфери товарного обігу. 

Зміст дисертаційної роботи відповідає обраній темі, забезпечує досягнення 
поставленої мети і завдань дослідження. 

Оформлення дисертації та автореферату відповідає встановленим вимогам. 
Дисертаційну роботу відрізняє логічність викладення матеріалу, доречне 
використання аналітичних даних та результатів проведених спеціальних обстежень,  
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