
 



положення використовувались у процесі виконання науково-дослідних робіт 

Львівського торговельно-економічного університету, зокрема: «Розроблення 

нормативів забезпеченості населення торговою площею у магазинах» (номер 

державної реєстрації 0116U013023), в межах якої автором систематизовано 

методичні підходи до оцінювання забезпеченості населення роздрібною 

торговельною мережею; «Розроблення нормативів забезпеченості населення 

побутовими послугами» (номер державної реєстрації 0109U007963), де автором 

запропоновано підходи до нормування забезпеченості населення об’єктами 

торгівлі та сфери послуг; «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. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Ознайомлення з дисертацією дає підстави стверджувати про достатній рівень 

обґрунтованості й достовірності її основних наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Вони базуються на використанні загальнонаукових та спеціальних 

методів логічного узагальнення, групування, аналізу і синтезу, статистичного 



аналізу і розрахунку, теоретичного узагальнення, системного підходу, тощо.  

Інформаційною основою дослідження є закони України, укази Президента 

України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, статистичні матеріали 

Державної служби статистики України, вітчизняних і міжнародних економічних 

та торговельних організацій, науково-прикладні публікації вітчизняних і 

зарубіжних авторів, 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 достатньою 

мірою обґрунтовані, мають чіткі кількісні та якісні характеристики і повністю 

витікають з проведених досліджень. Пропозиції і рекомендації автора є 

конкретними, базуються на переконливих розрахунках і мають практичне 

значення. 
 

Новизна основних наукових положень, висновків і рекомендацій 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-

методологічних засад і прикладних рекомендацій щодо соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу. Зокрема, наукову новизну дисертації можна 

представити за блоками: 

Концептуальні положення: 

– державного регулювання модернізації сфери товарного обігу за рахунок 

виокремлення принципів, базових напрямів, заходів та очікуваних результатів, що 

дозволило запропонувати картографічний план сценаріїв державної політики (с. 

60-64 рукопису); 

– визначення факторів соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу, які доповнено економіко-організаційними та соціально-

політичними факторами за групами: зовнішнє та внутрішнє середовище; 

глобалізаційні, інтернаціоналізаційні і гіперглобалізаційні процеси, 

інституціональні зміни, екстенсивний та інтенсивний тип розвитку, стимулюючі 



та дестимулюючі, що надало можливість визначити реакцію суб’єктів сфери 

товарного обігу на результати її соціально-економічної модернізації (с. 112-121); 

– особливостей державної політики соціально-економічної модернізації 

сфери товарного обігу шляхом врахування обставин нестандартності зовнішнього 

середовища, що дозволило ідентифікувати специфіку державного регулювання в 

умовах становлення і розвитку ринкових відносин і принципів конкуренції на 

внутрішньому ринку, глобалізації та зовнішньої фінансово-економічної агресії 

(с. 129-145); 

– державної концепції соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу, зорієнтованої на стратегічно-системне бачення інструментів 

державної політики осучаснення і підвищення ефективності сфери на всіх рівнях 

управління (с. 256-264); 

– забезпечення модернізації сфери товарного обігу, що базується на 

реалізації структурних змін, орієнтованих на забезпечення нових та покращення 

існуючих співвідношень у ключових аспектах функціонування і розвитку сфери 

та інституційні реформи з метою створення нових і покращення існуючих 

можливостей елементів інституційної інфраструктури соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу (с. 313-324); 

Методичний інструментарій: 

− державного регулювання модернізації сфери товарного обігу шляхом 

обґрунтування доцільності, переваг та недоліків застосування таких методів і 

засобів, як інституційно-правове регулювання, податкова політика, стратегування 

і планування розвитку, фінансово-кредитна підтримка, організаційно-

інституційні, соціально-психологічні та інформаційно-роз’яснювальні засоби (с. 

241-249); 

− формування механізму соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу, елементами якого є управлінський апарат, ресурсний блок, 

технологічна компонента та діагностична підсистема, побудованого на засадах 

збалансованої реалізації функцій планування, аналізу, організації, мотивації та 

контролю (с. 293-306); 



− реалізації державної політики соціалізації сфери товарного обігу з 

визначеною метою, стратегічними пріоритетами, інструментами, засобами та 

очікуваними результатами (с. 352-354); 

− планування становлення якісної інституційної інфраструктури галузевих 

систем за рахунок упровадження функціонально-суб’єктного підходу, відмінна 

ознака якого – поєднання базисних та функціональних інституцій, що дозволяє 

обґрунтувати напрями та засоби розвитку інституційної інфраструктури 

соціально-економічної модернізації сфери товарного обіг (с. 375-382); 

Прикладні положення щодо: 

− формування інституційного забезпечення соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу; зокрема, при визначенні складу елементів за 

інституційно-правовим та інституційно-організаційним напрямами розроблено 

систему, орієнтовану на реалізацію необхідних функцій та завдань  (с. 270-277); 

− визначення низки мікрорівневих інструментів підвищення фінансово-

економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу, а саме: 

капіталізація та формування фінансово-інвестиційного ресурсу, підвищення 

економічної стабільності, зміцнення фінансової безпеки та забезпечення 

фінансово-економічної ефективності сфери товарного обігу в галузево-

функціональному аспекті, що надає можливість обґрунтувати засоби та цільові 

індикатори реалізації завдань державного регулювання її соціально-економічної 

модернізації (с. 327-328); 

− підвищення ефективності логістично-збутових процесів у межах 

реалізації соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу, для чого 

визначено склад суб’єктів та їх завдань на етапах збуту, посередництва, опту та 

роздрібної торгівлі (с. 357-369). 

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 економіки та 

управління національним господарством, застосуванням здобувачем сучасних 

методів наукового пізнання, статистичних та економіко-математичних методів. 

Заслуговує на увагу  чіткий підхід автора до методології дослідження. В 

роботі відсутні методологічні протиріччя. Усі положення опираються на 

теоретичне осмислення, 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. 

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 Мельник Ірини Миколаївни 

підтверджується тим, що її теоретичні положення і висновки доведені до рівня 

практичних методичних рекомендацій. 

Так, рекомендації стосовно стратегічних пріоритетів та заходів 

удосконалення системи інституційного забезпечення соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу використано 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.). 

Рекомендації щодо методики системного і комплексного аналізу 



передумов, стану і тенденцій розвитку, ефективності політики модернізації сфери 

товарного обігу використано Державним науково-дослідним інститутом 

інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України при стратегічному та тактичному плануванні фінансово-

господарської діяльності підприємств сфери товарного обігу (довідка № 01/25/1 

від 29.01.2019 р.). 

Запропоновані методи дослідження регіональних аспектів модернізації 

сфери товарного обігу на основі сформованої системи показників, підходи щодо 

обґрунтування прикладних інструментів підвищення фінансово-економічної 

ефективності функціонування сфери товарного обігу регіону прийнято до 

впровадження у діяльність Департаменту економічної політики Львівської 

обласної державної адміністрації (довідка № 1-11-106 від 29.01.2019 р.). 

Рекомендації з удосконалення управління процесами модернізації сфери 

товарного обігу та запропонований аналітичний інструментарій визначення 

факторів впливу на соціально-економічну модернізацію цієї сфери 

використовуються 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.). 

Рекомендації щодо узгодження стратегічних пріоритетів соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу з базовими параметрами безпеки 

розвитку внутрішнього ринку використано 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», підготовленої та поданої до Адміністрації 

Президента України у 2015 р. (довідка № 1/15/1 від 25.07.2018 р.). 

Запропонована концепція соціально-економічної модернізації сфери 

товарного обігу України прийнята до використання 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.). 

Теоретико-методологічні положення 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 і 2 колективні монографії; 25 статей 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 40,949 друк. арк. 

 

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 містить 35 рисунків, 33 таблиці.  

Робота виконана державною мовою професійного спрямування. 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 

Аналіз змісту та структури дисертаційної роботи, викладених в ній 

теоретико-методологічних положень, науково-методичних і прикладних 

розробок, дозволяють оцінити її позитивно. Вона за своїм змістом повністю 

відповідає меті та поставленим завданням дослідження. Робота викладена у 

логічній послідовності, оформлена у відповідності з вимогами. 

У цілому, оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, доцільно звернути 

увагу на деякі дискусійні положення і окремі недоліки, зокрема: 

1) у п.п. 1.1 роботи автор визначає принципові відмінності між сферою 

товарного обігу та внутрішньою торгівлею (с. 47-48 рукопису), при цьому вірно 

виокремлює основні аспекти, а саме галузевий, асортиментний та просторовий. 

Проте цей висновок має констатуючий характер і в подальшому дослідженні не 

розвивається; 

2) у табл. 1.1 (с. 60) наведено концептуальні характеристики процесу 

модернізації сфери товарного обігу, у якій здобувач виділяє ряд аспектів 

(комплексність, законність, взаємозалежність тощо), що, на нашу думку, є 

скоріше принципами, на яких повинна здійснюватися модернізація; 

3) необґрунтованим видається перехід від модернізації, напрями якої автор 

розглядає на с. 53-68, до авторського визначення соціально-економічної 

модернізації (с. 69); 

4) потребує авторського уточнення тотожність або відмінність понять 

«соціально-економічна модернізація сфери товарного обігу» та «соціально-

економічні аспекти модернізації сфери товарного обігу» (с. 78); 

5) наведений на с. 133-139 аналіз нормативно-правових актів, які прийняті 

в Україні за 1991-2018 рр., не є значущим для наукового дослідження, оскільки 

автор лише перераховує документи без оцінки їх впливу на процеси модернізації 

сфери товарного обігу; 

6) у п.п. 2.3 автор наводить приклади систем державного регулювання 

модернізації сфери товарного обігу провідними країнами світу, що, безперечно, є 



позитивним і дозволяє виокремити його позитивні аспекти для України. Разом з 

тим, доцільно було звернути увагу на країни, які є більш подібними до нашої 

держави з точки зору стартових умов розвитку ринкових відносин (країни 

Прибалтики, Білорусія, країни Східної Європи); 

7) розділ 3 дисертації, як задекларовано у назві, присвячено аналізу стану, 

тенденцій розвитку сфери товарного обігу України, її соціально-економічної 

модернізації. Проте, вся аналітична інформація стосується виключно 

функціонування оптової та роздрібної торгівлі. Якщо базуватися на тезі автора 

щодо відмінності між сферою товарного обігу та внутрішньою торгівлею, то 

зроблені у цьому розділі висновки є не цілком обґрунтовані; 

8)  для проведення регресійного аналізу автор обрала певні показники 

соціально-економічної ефективності функціонування сфери товарного обігу 

(с. 210), але у тексті рукопису відсутня аргументація вибору саме таких 

показників, а не інших; 

9) на с. 293 автор зазначає, що механізм соціально-економічної 

модернізації сфери товарного обігу агрегується з сукупності елементів, надбудов, 

блоків та взаємозв’язків між ними, але у запропонованій на рис. 4.8 (с. 306) схемі 

такі складові механізму відсутні; 

10)  у 5 розділі роботи питанням соціальної модернізації присвячено менше 

уваги, ніж її економічним аспектам, оскільки лише п.п. 5.3 стосується соціалізації 

сфери товарного обігу. Таким чином, недостатньо розглянуто питання соціальної 

відповідальності, соціальної безпеки, соціального діалогу тощо. Їх розкриття 

значно підсилило б результати дослідження, зокрема в практичній площині. 

Однак, висловлені зауваження та дискусійні положення не знижують 

загальної високої оцінки теоретико-методологічного рівня і практичної 

значущості отриманих результатів дисертаційної роботи в цілому. За змістом і 

науково-практичною спрямованістю дисертаційне дослідження є 

фундаментальним і новаторським. 

 

 


