
 



економічних відносин та посиленням конкурентного середовища. У цьому 
полягає актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Актуальність та цінність дисертаційної роботи підтверджується тим, що 
її положення використовувались у процесі виконання науково-дослідних 
робіт: Львівського торговельно-економічного університету за темами: 
“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. 

У дисертаційній роботі Мельник Ірини Миколаївни знайшов розробку 
комплекс теоретичних і практичних питань щодо теоретико-методологічних 
та прикладних аспектів соціально-економічної модернізації сфери товарного 
обігу. Основою дисертаційного дослідження стали багаторічні наукові 
дослідження автора з ряду проблем, що пов’язані із питаннями економіки та 
управління розвитку національного господарства та сфери товарного обігу. 



Коректне визначення мети дисертації та послідовне вирішення 
сформульованих відповідно до неї завдань дали змогу авторові отримати нові 
наукові результати, які свідчать про досягнення поставленої мети дослідження 
та про наявність предмету для публічного захисту. 

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 
 
Ознайомлення з дисертацією дає підставу стверджувати про достатній 

рівень обґрунтованості і достовірності її основних наукових положень, висновків 
і рекомендацій. Вони базуються на принципах структурного підходу, системного 
аналізу теоретичних, методологічних, методичних та практичних основ щодо 
обґрунтування інструментів та засобів модернізації сфери товарного обігу, 
опрацюванні значної кількості економічної літератури, законодавчих та 
нормативних актів, залученні різноманітних статистико-економічних даних. 
Отримані здобувачем результати дослідження, сформульовані висновки та 
рекомендації є науково обґрунтованими, базуються на використанні класичних і 
новітніх поглядів, підходів до управління розвитком економічних систем у 
сучасних умовах.  

При проведенні дослідження використані такі наукові методи: логічного 
узагальнення, групування, аналізу і синтезу, статистичного аналізу і 
розрахунку, теоретичного узагальнення, стратегічного менеджменту, 
системного підходу 

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 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. 

 
Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 

 
Достовірність даного дисертаційного дослідження забезпечується 

поєднанням глибокого і критичного аналізу та осмисленням здобувачем 
положень, які містяться в численних зарубіжних та вітчизняних наукових 
джерелах, з використанням достатньої кількості фактичних даних і науковим 
обґрунтуванням власних наукових положень. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів підтверджується 
також позитивною оцінкою їх у процесі апробації на міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, реалізації їх в конкретних 
розробках, призначених для використання в роботі органів влади та вищих 
навчальних закладах, публікаціями у фахових наукових виданнях, 
монографіях.  

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів дисертації 
забезпечується вагомою джерельною базою, ґрунтовним аналізом 
нормативно-правового забезпечення досліджуваного процесу, достатньо 
широким спектром використаних наукових методів, здатністю дисертанта до 
критичного аналізу та узагальнень. 

Зокрема, у дисертації узагальнено концептуальні 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 додатковими підсистемами, ширшим складом суб’єктів 
та доповненим переліком об’єктів (с. 46-52). 

Визначено сутність поняття соціально-економічної модернізації сфери 
товарного обігу та окреслено її базові напрями, що дало можливість 
запропонувати напрями державної політики та засоби їх реалізації у контексті 
проведення модернізації (с. 60-71). 

Дістали подальшого розвитку фактори 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 дасть можливість визначити реакцію 
суб’єктів сфери товарного обігу на результати її соціально-економічної 
модернізації (с. 112-123). 

Науково обґрунтовано особливості державної політики соціально-
економічної модернізації сфери товарного обігу в умовах становлення і 
розвитку ринкових відносин, глобалізації та зовнішньої фінансово-
економічної агресії (с. 129-145). 

Розвинуто теоретико-методичні засади державного регулювання 
модернізації сфери товарного обігу шляхом обґрунтованих методів і засобів, 
зокрема стратегування і планування розвитку, фінансово-кредитна політика 
тощо (с. 214-249). 

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 теоретико-прикладні моделі формування інституційного 
забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу 
шляхом розробки системи, орієнтованої на реалізацію необхідних функцій та 
завдань державного регулювання у цій сфері (с. 275-277). 

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

Сформовано концептуально-стратегічний підхід до забезпечення 
модернізації сфери товарного обігу, в основі якого закладено реалізацію 
стратегій державної політики, пов’язаних із структурними змінами та 
інституційними реформами, що у підсумку дозволить реалізувати політику 
модернізації сфери товарного обігу (с. 313-325). 

Удосконалено інструментарій державної політики соціально-
економічної модернізації сфери товарного обігу шляхом обґрунтування 
відповідних інструментів підвищення фінансово-економічної ефективності 
функціонування цієї сфери (с. 327-330). 

Розроблено методико-прикладний підхід до реалізації державної 
політики соціалізації сфери товарного обігу з обґрунтуванням мети, 



стратегічних напрямів та очікуваних результатів (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). 

Удосконалено методичний підхід до формування інституційної 
інфраструктури галузевих систем сфери товарного обігу на основі поєднання 
базових та функціональних інституцій (с. 375-382). 

Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій підтверджується 
логічною завершеністю виконаної дисертації та апробацією результатів 
дослідження на науково-практичних конференціях зокрема міжнародних: 
“Trends in regional Development in the EU Countries 2018” (м. Варшава, 
Польща, 2018 р.), “Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та 
теоретико-методологічний аспекти” (м. Одеса, 2018 р.), “Напрями та сучасні 
фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти” (м. 
Ужгород, 2018 р.), “Development of trade relations from the perspective of 
economic integration of the Republic of Moldova in the international economy” (м. 
Кишинів, Молдова, 2017 р.), “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої 
торгівлі України на інноваційних засадах” (м. Львів, 2017 р.), “Development of 
social and economic systems in a global competitive environment” (м. Кишинів, 
Молдова, 2016 р.), “Інформаційні технології та моделювання в економіці” (м. 
Черкаси, 2015 р., 2012 р.), “Методологія та практика менеджменту у ХХІ 
столітті: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти” (м. Полтава, 2012 
р., 2010 р.), “Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки” (м. 
Кременчук, 2012 р.), “Управление развитием предпринимательства в 
современных условиях” (м. Євпаторія, 2012 р.), “Трансформаційні процеси в 
економіці держави та регіонів” (м. Запоріжжя, 2010 р.), “Теорія і практика 
сучасної економіки” (м. Черкаси, 2009 р.), “Управління розвитком соціально-
економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне 
зростання” (м. Донецьк, 2008 р.); всеукраїнських: “Механізми економічного 
зростання і конкурентоспроможності національного господарства” (м. Київ, 
2018 р.), “Внутрішня торгівля: розвиток та механізми регулювання на макро- і 
макрорівнях” (м. Львів, 2013 р.), “Комп’ютерне моделювання та інформаційні 
технології в науці, економіці і освіті“ (м. Черкаси, 2011 р.); вузівських: 
“Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” 
(м. Львів, 2016 р., 2015 р.), “Кооперативна модель економічного розвитку в 



умовах глобалізації” (м. Львів, 2012 р.), “Проблеми післякризової економічної 
політики в Україні” (м. Львів, 2011), “Актуальні проблеми підготовки фахівців 
для підрозділів державної служби боротьби з економічними злочинами” (м. 
Львів, 2009 р.). 

Достовірність отриманих результатів підтверджують відповідні розробки 
Мельник Ірини Миколаївни, які знайшли своє практичне застосування в 
діяльності окремих установ, що підтверджується відповідними довідками про 
впровадження, зокрема: Комітетом з питань промислової політики та 
підприємництва Верховної Ради України, Державним науково-дослідним 
інститутом інформатизації та моделювання економіки Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Департаментом економічної політики 
Львівської обласної державної адміністрації, Департаментом економічного 
розвитку Львівської міської ради, Регіональним філіалом Національного 
інституту стратегічних досліджень у місті Львові, Державною науковою 
установою “Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки 
України. 

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”. 

 
Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 
 
Наукові положення і висновки дисертаційної роботи достатньо повно 

висвітлені в наукових працях, у тому числі в 1 одноосібній монографії; 2 
колективних монографіях; 25 статтях у наукових фахових виданнях України, у 
т. ч. 13 статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз 
даних; 1 статті в зарубіжному виданні; 23 тезах доповідей у збірниках 
матеріалів наукових та науково-практичних конференцій. Загальний обсяг 
публікацій – 125,11 друк. арк., з них особисто автору належить 40,94 друк. 
арк.  

В опублікованих працях знайшли відображення положення наукової 
новизни і висновки за результатами дослідження, зафіксовано особистий внесок 
дисертанта в розробці зазначеної наукової проблеми. За побудовою та 
структурою наукові праці автора відповідають вимогам до наукових публікацій. 



Оцінка змісту дисертаційної роботи та її завершеності, зауваження та 
дискусійні положення 

 
Аналіз змісту та структури дисертаційної роботи, викладених в ній 

теоретичних 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, літературною українською мовою, оформлена у відповідності з 
вимогами. 

У цілому, оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, вважаємо за 
доцільне звернути увагу на наступні дискусійні положення і окремі недоліки, 
зокрема: 

1. На ст. 69 дисертації подано авторське визначення поняття 
«соціально-економічна модернізація сфери товарного обігу» як «комплексної, 
швидкої і системної реорганізації інституційних, організаційних, економічних, 
соціальних, інфраструктурних, інформаційно-технологічних, психолічно-
ментальних та інших умов і засад її функціонування, що дозволяє у 
короткостроковій перспективі досягти якісних структурно-інституційних змін 
та інклюзивного характеру зростання…», проте це твердження не набуло 
подальшого розкриття в роботі, а саме щодо деталізації критеріїв якісних 
структурно-інституційних змін та параметрів інклюзивного характеру 
зростання в контексті реалізації економічного та соціального потенціалу 
сфери товарного обігу. 

2. Позиція автора про те, що «соціально-економічна модернізація 
досягається за рахунок змін в системі державного управління сферою 
товарного обігу, орієнтованих на підсилення дії ключових її факторів», серед 
яких «раціональності та збалансованості структури і системи товароруху» (ст. 
69), що є також пріоритетом у «структуризації цілей розвитку сфери товарного 
обігу України в підсумку реалізації Концепції її соціально-економічної 
модернізації» (рис. 4.5, ст.263) теж потребує додаткових пояснень в контексті 
критеріїв раціональності та збалансованості структури товароруху, 
можливостей державної політики щодо їх регулювання. 

3. При проведенні регресійного аналізу впливу соціально-економічних 
характеристик функціонування сфери товарного обігу на її частку у ВРП за 
регіонами України (табл. 3.15, ст. 209-210) автором використано для оцінки 



весь масив даних – «залежні та незалежні змінні були враховані за всіма 
регіонами України за такі періоди: 2005, 2010-2017 рр.». Проте, варто було б 
побудувати такі регресійні рівняння за окремі роки 2005, 2010 та 2017 рр. для 
порівняння та визначення зміни характеру впливу вибраних чинників. Тим 
більше, що вибірка за регіонами дозволяла це зробити. 

4. Серед факторів соціально-економічної модернізації сфери товарного 
обігу (табл. 2.1, ст. 111-112) автор доречно виділяє такий чинник як 
«розвиненість торгових мереж», які дійсно мають вищий потенціал і можливості 
для активізації цих процесів. Проте в аналітичній частині роботи не проведено 
відповідного дослідження щодо їх ролі і участі у процесах соціально-
економічної модернізації сфери товарного обігу, в тому числі, через різні 
соціальні, інфраструктурні та інноваційні проекти. 

5. Дискусійним та потребує уточнення висновок автора, що виявлені 
«міжрегіональні диспропорції за обсягами роздрібного товарообороту на 
одиницю населення, забезпеченістю населення об’єктами торгівлі та 
торговими площами, робочими місцями у виробничо-комерційному 
секторі….» (ст. 16 автореферату) призводить до «нераціонального розміщення 
та експлуатації базових об’єктів інфраструктури товарного обігу, послаблення 
покриття територій держави відповідною товарною пропозицією». По-перше, 
які критерії закладаються в раціональне розміщення об’єктів інфраструктури 
товарного обігу, коли асортимент товарної продукції об’єктивно буде різним в 
селах і містах. По-друге, пріоритетом швидше має бути доступність, а не 
тотальне покриття території держави відповідною товарною пропозицією.  

6. Викликає певні сумніви щодо методологічної коректності та 
потребує додаткового пояснення позиція автора, що проведений кластерний 
аналіз регіонів України за параметрами соціального та економічного стану 
розвитку сфери товарного обігу дозволяє виділити «5 груп регіонів України за 
параметрами соціально-економічної модернізації вітчизняної сфери товарного 
обігу» (ст. 210-212). Тобто власне за параметрами «модернізації» наскільки 
правомірним є групування регіонів України на основі даного кластерного 
аналізу та яке його практичне застосування в контексті обґрунтування 
управлінських рішень та відповідної державної політики модернізації сфери 
товарного обігу. 

7. Правомірною є позиція автора, що «сучасний стан сфери товарного 
обігу та гіперглобалізація формують нові підходи до державного регулювання 



процесів соціально-економічної модернізації даної сфери» і особливості 
такого регулювання обумовлені серед інших фактором «розширення 
електронної комерції та зміна інфраструктури товарного обігу» (ст.126). 
Проте, автором в роботі не приділено належної уваги розкриттю проблемних 
аспектів та розробці нових чи удосконаленню існуючих інституційних 
механізмів регулювання електронної комерції в контексті пріоритетів 
соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. 

Однак, висловлені зауваження не змінюють 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. 

 
Загальний висновок про відповідність дисертації встановленим 

вимогам 
 

Оцінюючи дисертаційну роботу Мельник Ірини Миколаївни за темою 
“Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-економічної 
модернізації сфери товарного обігу” в цілому, можна зробити висновок, що 
вона є актуальною, завершеною науковою працею, виконаною особисто на 
достатньо високому теоретико-методологічному рівні, в якій отримано нові 
науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують проблему 
обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка практичних 
рекомендацій із соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. 

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації. В 
ньому наведені головні результати та висновки дослідження, наукова новизна 
та практична цінність цих результатів. Основні положення дисертаційної 
роботи висвітлені в опублікованих працях автора. 

Новизна висновків наукового дослідження і практичних рекомендацій, 
викладених у дисертації, дають підстави оцінити роботу як вагомий науковий 
внесок, що дозволило обґрунтувати теоретико-методологічні та методичні 
засади щодо розвитку сфери товарного обігу. 

За формальними та якісними параметрами дисертаційна робота на тему 
“Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-економічної 
модернізації сфери товарного обігу” відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12, 13, 
14 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого Постановою  



  
 


