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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Пріоритетними ознаками сучасного етапу 

глобалізації є інформатизація, електронізація та логістизація міжнародного бізнесу, 

що виступає як новітній етап інтеграції світової економіки, зміст якого полягає у 

поширенні віртуальних потоків ресурсів, у результаті чого відбувається загострення 

конкурентної боротьби на світових електронних ринках, поглиблення взаємозв’язків 

між національними економіками на рівні процесів суспільного відтворення і 

формування інтегрованих логістично-електронних мереж. 

Відповідно важливим науковим завданням є дослідження системи міжнародної 

логістики в умовах електронізації світової економіки і на цій основі обґрунтування 

логістичної концепції розвитку світового електронного бізнесу та механізмів її 

практичного застосування згідно з новими глобальними викликами щодо розбудови 

інформаційного суспільства. 

Дослідженню сучасних проблем розвитку інформаційного суспільства, 

глобалізації і транснаціоналізації світової економіки присвячено праці таких видатних 

зарубіжних та українських вчених, як О. Амоша, О. Булатова, В. Геєць, П. Друкер, 

М. Кастельс, Д. Лук’яненко, І. Масуда, М. Портер, О. Сазонець, Є. Савельєв, 

Е. Тофлер, А. Чухно, Ю. Чентуков, І. Шумпетер та ін. 

Суттєвий внесок в розвиток теорії та методології логістики, а також 

електронного бізнесу внесли такі відомі зарубіжні та вітчизняні науковці, як 

В. Алексунін, Д. Бауерсокс, М. Месарович, Л. Мяснікова, Т. Стоун`єр, І. Успенський, 

Д. Еймор, А. Юрасов, Г. Дугінець, Є. Крикавський, Н. Меджибовська, М. Окландер, 

Т. Салій, Н. Чухрай та ін.  

Проте, незважаючи на значущість наукових розробок зазначених вчених, 

потребують подальшого наукового опрацювання питання, пов’язані з тенденціями 

формування та розвитку глобального електронно-логістичного ринку, з 

концептуальним обґрунтуванням механізмів електронізації бізнесу в Україні на 

основі логістики. 

Ці обставини визначили актуальність теми дисертації, обумовили мету, 

завдання та змістовну спрямованість дослідження. 

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

роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри 

міжнародної економіки Донецького національного Університету МОН України за 

держбюджетними темами Г06/53а «Підвищення ефективності міжнародної 

економічної діяльності України в інтеграційних об’єднаннях: регіональний і 

галузевий аспект» (номер державної реєстрації 0106U012484), у рамках якої 

визначено пріоритетні фактори та механізми впливу глобальних інформаційних 

процесів на розвиток світового ринку електронної логістики; Г-11/3 «Розвиток 

старопромислового регіону на засадах інформаційної стратегії та трансферту знань» 

(номер державної реєстрації 0111U009621), у рамках якої обґрунтовано концепцію 

програми електронізації бізнесу в Україні на основі логістики та механізм її 

реалізації. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розвиток теоретико-

методологічних основ дослідження міжнародного ринку електронної логістики і на 



2 

цій основі розробка системи науково-практичних рекомендацій щодо формування і 

здійснення національної програми логістизації електронного бізнесу в Україні. 

Мета дослідження зумовила необхідність вирішення таких задач: 

- дослідити теоретичні основи трансформації виробничо-торговельних 

відносин в умовах поступової інформатизації світового господарства; 

- проаналізувати еволюцію концепцій формування принципів і механізмів 

логістизації економічних систем інформаційного суспільства; 

- обґрунтувати науково-методологічні основи створення систем міжнародної 

електронної логістики в контексті розвитку глобальної інноваційної гіперконкуренції; 

- визначити і систематизувати фактори і структуру розвитку глобального 

ринку електронної логістики; 

- узагальнити і синтезувати механізми інфраструктурного забезпечення 

функціонування міжнародного ринку електронної логістики; 

- дослідити особливості формування національного ринку електронної 

логістики в країнах з транзитивною економікою; 

- запропонувати принципові підходи щодо створення логістичних структур у 

системі безпеки електронної комерції; 

- розробити прогноз обсягів і структурних трансформацій розвитку світового 

логістичного ринку; 

- обґрунтувати концепцію національної програми електронізації бізнесу в 

Україні на основі логістики. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку міжнародної логістики у світовій і 

національній економіці в умовах глобальної інформатизації суспільних відносин. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та прикладні аспекти розвитку 

міжнародної логістики в умовах електронізації світової та національної економіки. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної 

роботи є положення сучасної економічної теорії, міжнародної економіки, наукові 

праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених в області глобалізації та 

інформатизації світової економіки, міжнародного електронно-логістичного 

менеджменту та маркетингу.  

У дисертації використано систему методів, які забезпечують логічну єдність 

дослідження – діалектичний метод наукового пізнання, а також загальнонаукові та 

спеціальні методи: метод історичного аналізу (при дослідженні еволюції концепцій 

формування механізмів логістизації економічних систем в умовах інформаційного 

суспільства); системно-структурного аналізу (при визначенні конкурентних позицій 

України з точки зору її інтеграції у світовий ринок електронної логістики); методи 

системного аналізу та синтезу, а також синергетики (при розробці понятійного 

апарату категорії «міжнародна електронна логістика»); методи індукції та дедукції 

(при дослідженні дефініцій «інформаційна економіка», «електронний бізнес», 

«електронна комерція»); метод встановлення причинно-наслідкових зв’язків (при 

дослідженні зарубіжного досвіду формування електронно-логістичного ринку); 

методи економіко-математичного моделювання (при розробці моделі системи 

електронної логістики на рівні первинної ланки економіки). 

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні дані міжнародних 

організацій (ЮНКТАД, СОТ та ін.), Укази Президента України, законодавчі акти 
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України, дані вітчизняної та зарубіжної офіційної статистики, монографічна та 

періодична література, Інтернет-ресурси, результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у концептуальному 

вирішенні питань розвитку теоретико-методологічних основ дослідження 

міжнародного ринку електронної логістики та розробці системи науково-

практичних засад формування і здійснення національної програми логістизації 

електронного бізнесу в України. 

Конкретні наукові результати, які характеризують новизну проведеного 

дослідження, полягають у наступному: 

вперше: 

у результаті систематизації і узагальнення сучасних факторів функціонування 

світового та національного електронного ринку обґрунтовано логістичну концепцію 

електронізації бізнесу в Україні, цільовою спрямованістю якої є стимулювання 

інноваційних процесів у вітчизняній економіці на основі принципів пріоритезації, 

цілісності та взаємообумовленості розвитку продуктивних сил та інституціонально-

правових відносин на засадах електронно-логістичних технологій. Запропонована 

концепція дозволяє застосовувати принципи і методи міжнародної логістики при 

моделюванні державної політики інформатизації бізнесу як потокової системи; 

удосконалено: 

концептуальні підходи щодо розробки механізму формування національного 

електронно-логістичного ринку, який базується на обґрунтуванні мети, завдань, 

інструментів реалізації, джерел фінансування, взаємодії системи електронних 

потоків ресурсів, взаємопов’язаності господарських процесів на макро-, мезо- та 

мікрорівні в контексті підвищення конкурентоспроможності України на світовому 

ринку електронної логістики; 

науково-методологічні підходи щодо дослідження особливостей формування 

національних ринків електронної логістики у країнах з транзитивною економікою за 

критеріями: досконалості нормативно-правового забезпечення розвитку електронного 

бізнесу; стану розвитку ІТ-сектору та розповсюдження Інтернет, мережевої та 

електронної готовності; оптимальності сегментної структури електронно-

логістичного ринку; ефективності існуючого стану інфраструктурного забезпечення 

розвитку національного ринку електронної логістики. Це дозволяє створити 

інформаційно-аналітичну базу для корегування пріоритетів розвитку вітчизняного 

електронно-логістичного бізнесу на державному рівні; 

отримали подальшого розвитку: 

методологія дослідження процесу регулювання світового та національного 

ринку електронної логістики в частині систематизації пріоритетних вектор-

факторів їх стійкого розвитку, яка базується на комплексній взаємодії та 

взаємообумовленості інноваційно-технологічних, інфраструктурно-логістичних, 

правових, маркетингових та фінансово-економічних механізмів. Це дозволяє не 

тільки розробити принципи формування національного ринку електронної 

логістики, але і забезпечити якісний моніторинг розвитку окремих сегментів з точки 

зору їх результативної інтеграції та адаптованого входження до світового 

електронно-логістичного ринку; 
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понятійний апарат категорії «міжнародна електронна логістика», яка, на 

відміну від існуючих, трактується як особлива форма ведення сучасного світового 

бізнесу за допомогою оптимізації руху і використання матеріальних, фінансових, 

інформаційних та інших ресурсних потоків на основі тотального застосування ІТ-

технологій та глобальної мережі Інтернет. Дана інтерпретація дає можливість 

максимально використовувати потенціал системного підходу до досліджень 

інформаційної економіки і суттєво розширити функціональні горизонти 

застосування теорії логістики. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретико-

методологічні положення, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження 

сприятимуть розвитку логістичних механізмів підвищення ефективності процесів 

електронізації вітчизняного бізнесу з метою входження України до глобального 

електронно-логістичного простору у якості рівноправного партнера.  

Рекомендації та пропозиції, викладені у дисертації, впроваджено у діяльність 

Інституту економіки промисловості НАН України (довідка № 127/К-146 від 

25.03.2015 р.) – результати оцінки сучасних тенденцій інституціональної реорганізації 

світових мережевих ринків на основі електронно-логістичних технологій; 

Маріупольської міської ради (довідка № 14/01-36 від 20.01.2015 р.) – організаційно-

економічні механізми реалізації концепції електронного бізнесу в Україні на основі 

логістики; Донецької торгово-промислової палати (довідка № 989 від 20.04.2015 р.) – 

механізми формування мережі провайдерів електронної логістики та ІТ-аутсорсингу; 

ПАТ «ММК ім. Ілліча» (довідка № 01-40 від 22.01.2015 р.) – рекомендації щодо 

входження підприємницьких структур в електронно-логістичний бізнес; 

АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Маріупольська філія) (довідка 

№ 12-130/50-1 від 02.02.2015 р.) – концептуальний механізм захисту електронно-

логістичної інформації в діяльності банківських структур. 

Теоретичні та практичні положення дисертації використовуються у 

навчальному процесі кафедри міжнародної економіки і кафедри маркетингу 

Донецького національного університету МОН України при викладанні дисциплін 

«Міжнародний менеджмент», «Міжнародний маркетинг», «Логістика» (довідка 

№ 822/01-27/6.9.0 від 28.11.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Науково-практичні положення, які викладено у 

дисертаційній роботі, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих 

у співавторстві, у дисертації використано лише ті матеріали, які є результатом 

самостійної роботи здобувача, що конкретизовано у списку публікацій.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертації доповідались і отримали позитивну оцінку на 9 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема: «Проблеми 

розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: 

регіональний аспект» (м. Донецьк – м. Святогірськ, 2011-2014 рр.); «Проблеми і 

перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в 

рамках Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ» (м. Одеса – 

м. Вилкове – м. Севастополь, 2011 р., м. Албена – м. Донецьк, 2012 р., м. Ростов-на-

Дону, 2013 р.); «Северо-восточный азиатский форум» (м. Харбін, Китай, 2013 р.); 

«Маркетинг і цифрові технології» (м. Одеса, 2014 р.). 
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Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 12 

наукових робіт загальним обсягом 38,85 д.а., з яких особисто автору належить 

4,45 д.а., з них – одна колективна монографія обсягом 33,25 д.а., з яких особисто 

автору належить 0,6 д.а., 11 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 

5,6 д.а., з яких особисто автору належить 3,85 д.а., у тому числі 3 роботи у наукових 

періодичних виданнях інших держав та виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз, загальним обсягом 1,6 д.а., з яких особисто автору 

належить 1,3 д.а. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 212 найменувань, 

додатків. Зміст роботи викладено на 199 сторінках друкованого тексту, включаючи 

23 таблиці на 22 сторінках, 36 рисунків на 31 сторінці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

поставлено задачі, розкрито об’єкт, предмет та методологію дослідження, наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Теорія і методологія формування і розвитку 

міжнародної електронної логістики» досліджено еволюцію тенденцій розвитку 

виробничо-торговельних відносин в умовах інформатизації світового господарства, 

концептуальних підходів щодо формування принципів логістизації економічних 

систем інформаційного суспільства, обґрунтовано науково-методологічні основи 

створення системи міжнародної електронної логістики в контексті розвитку 

глобальної інноваційної гіперконкуренції. 

Проблеми динаміки трансформацій економіки України вимагають системного 

вивчення механізмів розвитку сучасного світового господарства в контексті його 

поступового переходу від індустріального капіталізму до інформаційно-мережевої 

економіки. У результаті аналізу постулатів інституціональної теорії, теорій 

постіндустріального та інформаційного суспільства встановлено, що його відмінною 

рисою є те, що вагома частина бізнесу і господарських відносин переміщується до 

електронного середовища на базі інноваційно-інформаційних технологій і засобів 

мережі Інтернет, а у структурі економіки превалюють сфери послуг та наукових 

знань. 

Системний аналіз сучасних постіндустріальних процесів і фундаментальних 

наукових розробок теорії менеджменту та міжнародної економіки дозволив зробити 

висновок, що використання у світовій інформаційній економіці систем 

автоматизованого мережевого зв’язку, електронного документообігу, електронної 

пошти, електронних платіжних систем, механізмів аутсорсингу тощо дозволяє 

суттєво збільшити швидкість обороту обігових коштів корпорацій, як втім і всієї 

грошової маси в масштабах економіки. При цьому зміст і технологія здійснення цих 

процесів пов’язані з системною взаємодією вхідних, внутрішніх та вихідних 

інформаційних та інших потоків ресурсів, вивчення та дослідження ефективності 

яких є прерогативою науки логістики, що стає все більш затребуваною в умовах 

електронізації сучасного світового бізнесу. 
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Дослідження фундаментальних праць з проблем інформаційного суспільства 

(П. Друкер, М. Кастельс, Е. Тофлер, Д. Бауерсокс, А. Чухно та ін.) дозволило 

висловити гіпотезу, що саме логістичне бачення процесів виробництва і розподілу 

матеріальних благ, комерції і торгівлі, управління потоками ресурсів в умовах 

функціонування глобальної мережі Інтернет і розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) стане пріоритетною теоретичною базою 

оптимізації системи сучасного глобального електронного бізнесу.  

На цих підставах зроблено висновок, що логістика сьогодні – це сучасний 

підхід в управлінні процесом руху і використання ресурсів, заснований на 

інформаційних електронних комунікаціях, які дозволяють зв’язати в єдине ціле весь 

процес товароруху. До того ж вона виступає як найважливіший стратегічний 

елемент у конкурентних перевагах організацій світового електронного бізнесу, 

оскільки технологічні можливості, насамперед, у галузі гнучких виробництв, ІКТ і 

телекомунікаційних систем радикально змінилися і відкрили нові горизонти 

міжнародної інтеграції. 

Дослідження досвіду розвитку найбільших організацій-лідерів електронного 

бізнесу (США, Японії, країн ЄС, Китаю) дозволяє стверджувати, що основним 

фактором перемоги в умовах загострення конкурентної боротьби між корпораціями 

нового типу є випереджувальні домінантні інновації (комбінації космо-, нано-, біо- 

та інфотехнологій) та нові методи ведення гіперконкурентної боротьби, насамперед, 

з використанням логістичних механізмів розвитку електронного бізнесу. У зв’язку з 

вищезазначеним встановлено, що у сучасній світовій економіці дістають особливого 

розвитку глобальні інноваційні гіперконкурентні корпорації (ГІГК), такі як 

Microsoft, IBM, Apple, Intel, Google, Samsung та ін. На відміну від традиційних, ці 

компанії відрізняє: системне розуміння новітніх ринкових механізмів і визначення 

глобальної електронної логістики як стратегічного аспекту своїх конкурентних 

можливостей; потоковий інтегративно-комплексний підхід до інновацій 

(інноваційне випередження); домінування на ринку (гіперконкурентність); високий 

рівень капіталізації; гнучка матрично-мережева структурно-функціональна 

організація; ефективний інтерактивний логістичний менеджмент. 

На цих підставах зроблено висновок, що під логістизацією електронного 

бізнесу необхідно розуміти широке впровадження логістичного підходу, тобто 

аналізу і синтезу логістичних ланцюгів та систем в рамках віртуалізації економічних 

процесів і всебічного використання ІКТ. Особливо підкреслено, що в результаті 

логістизації електронного бізнесу повинен сформуватися новий феномен сучасної 

глобальної економіки – міжнародна електронна логістика. 

Узагальнення і синтез існуючих визначень дозволили надати авторське 

тлумачення понятійного апарату міжнародної електронної логістики як особливої 

форми ведення сучасного бізнесу за допомогою оптимізації потокових процесів 

виробництва, розподілу та реалізації матеріальних, трудових, енергоресурсів, 

готової продукції, руху і використання інформації, фінансів, вантажів за допомогою 

тотального використання ІКТ та глобальної мережі Інтернет. 

Метою міжнародної електронної логістики є мінімізація сукупних витрат, що 

виникають у електронній системі руху і використання потоків ресурсів 

(інформаційних, матеріальних, фінансових та ін.) зі сфери виробництва у сферу 
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споживання. Об’єктом міжнародної електронної логістики є соціально-економічні 

системи на глобальному, національному, регіональному та мікрорівні, опис 

діяльності яких може бути легко відображений у Web-просторі. Предметом 

міжнародної електронної логістики є потокові економічні відносини, у процесі яких 

використовуються електронні інформаційні технології.  

Базуючись на сформульованих дефініціях, сучасних теоретичних постулатах 

логістичного менеджменту та практиці функціонування промислово-

посередницьких мікро-, мезо-, макро-, мегалогістичних систем в США, країнах ЄС, 

Японії та ін., синтезовано і обґрунтовано принципи, механізми, моделі 

взаємовідносин між учасниками міжнародної електронної логістики, а також форми 

системної взаємодії між ними (рис. 1). Це створює науково-методологічні 

передумови подальших досліджень існуючих механізмів і перспектив формування 

системи глобальної електронної логістики у світовій економіці. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Форми взаємодії в міжнародній електронній логістиці 

 

У другому розділі «Синтез сучасних механізмів формування електронної 

логістики у світовій економіці» досліджено існуючий стан і структуру 

міжнародного ринку електронної логістики, обґрунтовано механізми 

інфраструктурного забезпечення функціонування світового електронно-

логістичного ринку, систематизовано особливості формування національного ринку 

електронної логістики в країнах з транзитивною економікою. 

У результаті аналізу історичної логіки та новітніх тенденцій розвитку 

електронного бізнесу у найбільш розвинутих країнах світу (США, Японія, країни 

ЄС, Китай та ін.) зазначено, що базовою основою формування світового та 

національного ринків електронної логістики є еволюція систем електронної обробки 

даних та постійне зростання світової Інтернет-аудиторії.  

Це підтверджується даними міжнародних експертів, які прогнозують, що до 

2018 року більше 51% населення Землі буде користуватися мережею Інтернет, а у 

Центральній та Східній Європі цей показник досягне 70%. Цей прогноз 
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проілюстровано реальною динамікою зростання числа користувачів мережі Інтернет 

у світі за останні 20 років (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка збільшення Інтернет-користувачів у світі  

в 1995-2015 рр. (станом на початок року), млн. осіб 

 

Крім того особливо підкреслено, що формують ринок електронної логістики 

державні (або, як у системі ЄС, наднаціональні) установи (міністерства, комісії, 

відомства тощо), суб’єкти господарювання (публічні та приватні акціонерні 

товариства, ТНК, ФПГ та ін.), споживачі (фізичні особи), партнери (посередники). 

Виходячи з вищезазначеного сформовано і обґрунтовано класифікацію 

організаційно-економічних моделей ринку електронної логістики з точки зору 

функціонування державного сектору економіки (держава, великий бізнес, партнери, 

споживачі) та приватного сектору (держава, середній (малий) бізнес, партнери, 

споживачі). Це створює організаційно-інституціональні передумови формування 

національного ринку електронної логістики у країнах з транзитивною економікою. 

Аналітична оцінка діяльності глобальних електронно-логістичних систем у 

розвинутих національних економіках дозволила стверджувати, що зростання 

світового обсягу продажів сегментів В2В (бізнес-бізнес) та В2С (бізнес-споживач) 

міжнародного ринку електронної логістики є позитивно динамічним і здолає 

позначку у 4,4 трлн. євро (близько 5 трлн. дол.) вже у другій половині 2015 року. 

При цьому США є безумовним лідером за обсягами і потенціалом ринку 

електронної логістики (близько 1280 млрд. дол. на кінець 2014 р.). За ними йдуть 

країни ЄС («локомотивом» є, насамперед, Великобританія), Японія та Китай 

(рис. 3). Спрогнозовано, що темпи зростання логістичного електронного ринку у 

цих країнах до 2017 р. будуть становити 10-15% щорічно.  
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Рис. 3. Регіональна структура міжнародного ринку електронної логістики 

(на кінець 2014 р.), % 
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З точки зору обґрунтування пріоритетів інтеграції України у структури світової 

та європейської торгівлі визначено основні тенденції розвитку міжнародного ринку 

електронної логістики: збереження стабільного співвідношення розвитку секторів 

В2В та В2С за обсягами продажів у пропорції 75/25 на користь першого сегменту; 

нерівномірність темпів зростання електронно-логістичного ринку у США, країнах 

ЄС, Японії, Китаї, а особливо у країнах з транзитивною економікою (Україна, країни 

СНД тощо) за рахунок різного рівня широкосмугового доступу до Інтернету 

абонентів з числа як фізичних, так і юридичних осіб, недостатнього фінансового 

забезпечення ведення електронного бізнесу середніх та малих підприємств, 

неоднорідного стану розвитку ІТ-сектору, а також електронної та мережевої 

готовності багатьох країн світу в цілому; продуктово-товарна неоднорідність 

функціонування сегментів В2В та В2С у тих же країнах; пріоритет у клієнтській базі 

процесу закупівель/продажу крупного бізнесу (сегмент В2В) і фізичних осіб з 

вищою освітою віком до 30 років (сегмент В2С); зростання ролі надання послуг, що 

збільшують вартість продукції, як методу підвищення конкурентоспроможності 

електронної логістики; подальше ускладнення електронно-логістичних рішень 

шляхом все більш широкого впровадження новітніх інформаційних технологій. Це 

дозволило визначити концептуальні підходи щодо формування програми 

логістизації електронного бізнесу в Україні, в основу якої покладені 

систематизовані напрямки інституціонально-правових, інноваційно-технологічних 

та інфраструктурних трансформацій. 

У результаті аналізу доведено, що темпи зростання, поліпшення структури 

світового ринку електронної логістики прямо пов’язані зі створенням системи 

інфраструктурного забезпечення його функціонування. При цьому виділено 

найважливіші елементи світової електронно-логістичної інфраструктури, до яких 

віднесено: 

1) базові функціональні структури ринку електронної логістики, у взаємодії 

яких формується система господарських відносин електронних бізнес-процесів: 

електронні торговельні ряди, Інтернет-магазини, торговельні Інтернет-системи 

(ТІС), електронні торговельні майданчики, Інтернет-аукціони, електронні біржі; 

2) систему електронно-логістичних посередників, яка включає провайдерів 

управлінської логістики, а також провайдерів ІТ-аутсорсингу; 

3) транспортно-логістичні центри і системи експрес-доставки продукції, які 

забезпечують весь комплекс торговельних послуг щодо диспетчеризації потоків 

ресурсів, координації операторів зв’язку, контролю умов постачання та ін.  

На цих підставах досліджено і синтезовано структуру існуючих В2В і В2С-

елементів світової електронної логістичної інфраструктури. Особливо підкреслено, 

що в результаті використання принципів управлінської логістики у компаній-

замовників продукції логістичні витрати знизились на 8,2%, середній цикл 

замовлення продукції скоротився з 10,7 до 8,4 днів, загальні запаси зменшилися на 

5,3%. 

На основі аналізу структури та синтезу факторів розвитку глобального 

електронного логістичного ринку, а також механізмів його інфраструктурного 

забезпечення обґрунтовано принципи методологічної спрямованості дослідження 

особливостей формування національних ринків електронного бізнесу в країнах з 
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транзитивною економікою (Україна, Росія, Білорусь та ін.), які базуються на: оцінці 

досконалості нормативно-правового забезпечення розвитку електронного бізнесу у 

країнах з транзитивною економікою; аналізі динаміки розповсюдження Інтернет, 

стану розвитку ІТ-сектору, мережевої та електронної готовності країн з 

транзитивною економікою; дослідженні сучасних принципів, факторів, структури 

та основних сегментів національного ринку електронної логістики у вищезазначених 

країнах; аналізі існуючого стану інфраструктурного забезпечення розвитку 

національного електронно-логістичного ринку у цих країнах. 

Результати дослідження динаміки розвитку ІТ-сектору у країнах з 

транзитивною економікою у порівнянні з США, країнами Європи та Центральної 

Азії, а також країнами середнього та низького рівнів доходів населення у світі 

(табл. 1) дозволяють стверджувати, що практично у всіх розглянутих областях, 

насамперед, в Україні, спостерігається стійка тенденція до розвитку. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика ІКТ-сектору України з іншими світовими 

територіальними сегментами, 2008-2013 рр.  

№ 

з/п 

Показники розвитку 

ІКТ 

Країни 

Україна Країни 

середнього та 

низького рівня 

доходів 

населення 

Країни Європи 

та Центральної 

Азії  

США 

Роки  Роки  Роки  Роки  

2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

1. Кількість абонентів 

Інтернет на 100 

мешканців 

4,12 7,4 7,3 7,3 13,5 17,8 56,5 68,7 

2. Кількість користувачів 

Інтернет на 100 

мешканців 

10,54 41,8 15,26 23,8 28,56 43,0 75,85 86,0 

3. Кількість персональних 

комп`ютерів на 100 

мешканців 

4,5 6,8 4,5 6,1 9,8 12,1 80,5 89,1 

4. Кількість абонентів 

широкосмугового 

доступу до Інтернет, % 

до загальної кількості 

абонентів Інтернет 

83,99 93,1 39,0 56,2 25,1 55,1 104,1 115,6 

5. Пропускна здатність 

каналів доступу до 

Інтернет, біт/сек на 1 

мешканця 

206,0 301,45 151,0 265,8 1087,0 1465,0 11279,0 12459,0 

6. Кількість безпечних 

Інтернет-серверів на 1 

млн. мешканців. 

4,28 15,20 5,10 6,80 23,22 42,10 1174 1572 

 

Підкреслено, що за багатьма показниками Україна за останні роки стала 

перевершувати середній рівень групи країн з низьким та середнім рівнями доходів 

населення, до якої сама і відноситься. Проте, незважаючи на певні досягнення, 

Україна за значною кількістю показників суттєво відстає від США, середнього рівня 

країн Європи та Центральної Азії (чиї показники вищі через наявність серед них 

низки технологічно високорозвинених країн). 
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Встановлено, що основними вектор-факторами, які гальмують розвиток ринку 

електронної логістики в Україні та інших країнах з транзитивною економікою, є: 

- слабкість законодавчої бази, яка не сприяє прозорості «правил гри» на 

електронному ринку як для продавців, так і для покупців продукції, регулюванню 

процесів купівлі-продажу онлайн, здійсненню електронних платежів за замовлені 

товари і послуги; 

- системна соціально-економічна та військово-політична криза в Україні у 

2013-2015 рр. та продовження з 2009 р. фінансової кризи в інших країнах з 

транзитивною економікою; 

- низький рівень в Україні та інших державах з перехідною економікою 

мережевої, електронної, технологічної готовності, а також використання ІКТ та ін. 

(табл. 2); 

- недостатньо розвинена система електронних платежів; 

- низька ефективність функціонування більшості національних Інтернет-

магазинів і торговельних майданчиків вищезазначених країн; 

- суттєве відставання в розвитку інфраструктури ринку електронної логістики 

в частині формування, насамперед, системи логістичних провайдерів, а також 

структур ІТ-аутсорсингу; 

- відсутність достатньої кількості підготованих спеціалістів, здатних 

ефективно працювати в структурах ринку електронної логістики. 

Таблиця 2 

Місце України у світових ІКТ-рейтингах 

Найменування індексу Період 

дослідження 

Рейтинг 

України 

Загальна кількість 

досліджуваних країн 

Індекс розвитку ІКТ 2013 73 160 

Індекс мережевої готовності 2014 81 148 

Індекс електронної готовності 2014 66 75 

Індекс розвитку електронного 

уряду 

2014 87 193 

 

Вищевикладене створює основи для систематизації концептуальних підходів 

щодо формування та перспективного розвитку міжнародного та національних 

ринків електронної логістики. 

У третьому розділі «Стратегічні механізми перспективного розвитку 

ринку міжнародної електронної логістики» обґрунтовано принципові підходи 

щодо створення логістичних структур у системі безпеки електронної комерції; 

здійснено прогноз розвитку потенціалу і структурних трансформацій міжнародного 

електронно-логістичного ринку; розроблено концепцію електронізації бізнесу в 

Україні на основі логістики. 

Доведено, що впровадження систем електронного бізнесу на світовому та 

національному рівнях потребує комплексного підходу, який включає планування, 

організацію, координацію та контроль, котрі підтримуються техніко-

технологічними процесами та структурними перетвореннями. При цьому 

трансформацію світового інформаційного простору неможна вважати завершеною, 

доки не вирішено основні проблеми, пов’язані з безпекою інформації у сучасному 



12 

світі, до яких слід віднести надійність програмного та апаратного забезпечення 

захищеності інформаційного простору, каналів зв’язку та мережі Інтернет в цілому. 

На підставі проведених узагальнень обґрунтовано механізм управління системою 

захисту електронної логістики фірм і корпорацій, який передбачає взаємодію та 

взаємообумовленість технологічних, програмно-технічних  засобів захисту, 

законодавчого регулювання безпеки електронного простору, адміністративних засобів 

захисту електронної інформації та морально-етичних норм. Це дозволить на усьому 

шляху руху потоків віртуальних ресурсів створити об’єктивні передумови для 

зростання потенціалу глобального електронно-логістичного ринку, удосконалення 

інформаційно-комунікаційної взаємодії галузей, регіонів, корпорацій у рамках 

розвитку сучасних мережевих світогосподарських відносин. 

У результаті проведеного аналізу підтверджено висновок про те, що основними 

позитивними аспектами перспективного зростання потенціалу глобального 

електронно-логістичного ринку є: подальша консолідація світового ринку 

електронної логістики через систему злиттів і поглинань; створення стратегічних 

альянсів у складі провідних провайдерів логістики та наукових корпорацій зі сфери 

ІТ (наприклад, «Shenker» і «IBM», «DHL Logistics» і «Finmatica» та ін.) з метою 

розробки новітніх програмних продуктів з високим рівнем безпеки у рамках їх 

реалізації; поетапне укріплення одного з нових сегментів світового ринку 

електронної логістики – ринку мобільної комерції (при цьому, на кінець 2015 р. 

очікується, що у світі буде використовуватись більш ніж 6 млрд. мобільних 

пристроїв з можливістю підключення до мережі Інтернет, що значно збільшує 

чисельність потенційних замовників у секторі В2С); розширення сфери послуг, що 

надаються споживачам через мережу Інтернет (інформаційні, фінансові,  

маркетингові, аутсорсинг, у т.ч., ІТ-аутсорсинг, туристичні, освітні та ін.). За 

рахунок дії цих факторів прогнозується зростання обсягів продажу у мережі 

Інтернет до 2017 р. на рівні 8,5-9 трлн. дол., а частка електронної логістики у 

світовій економіці може досягти 23-26%. 

Встановлено, що істотними ризиками подальшого зростання міжнародного 

ринку електронної логістики є значний ступінь цифрової нерівності між країнами та 

регіонами, серйозна відмінність у можливостях широкосмугового доступу до мережі 

Інтернет між окремими територіями, високий рівень фрагментарності світового 

ринку електронно-логістичних послуг. Підкреслено, що на ньому здійснюють 

бізнес-процеси більш ніж 63 тис. фірм, проте на долю лише 40 провідних 

корпорацій припадає більше ніж 38% продажів через Інтернет. 

Синтез позитивних напрямків та ризиків перспективного зростання 

міжнародного електронно-логістичного ринку дозволив обґрунтувати систему 

пріоритетних вектор-факторів стійкого розвитку глобального та національного 

ринків електронної логістики, яка базується на комплексній взаємодії та 

взаємообумовленості інноваційно-технологічних, інфраструктурно-логістичних, 

правових, маркетингових та фінансово-економічних механізмів (рис. 4). Це дозволяє 

не тільки розробити принципи формування національного ринку електронної 

логістики, але і забезпечити якісний моніторинг розвитку окремих сегментів з точки 

зору його результативної інтеграції та адаптованого входження до світового 

електронно-логістичного ринку. 
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Розбудовуючи у процесі дослідження доказову базу факторів стійкого зростання 

потенціалу світового ринку електронної логістики, розроблено (на прикладі 

Великобританії – лідера у системі електронного бізнесу ЄС) економетричну модель 

залежності торговельного обороту на електронно-логістичному ринку від кількості 

Інтернет-користувачів та витрат на Інтернет-рекламу. Вибір Великобританії у якості 

об’єкта моделювання пов’язано, насамперед, з визначенням євроінтеграції 

найважливішим пріоритетом міжнародної економічної діяльності сучасної України. 

З використанням результатів економіко-математичного моделювання  
 

   USERSADSREV  322968,095563,2358,5222 ,    (1) 
 

де REV – обсяг торговельного обороту ринку електронної логістики 

Великобританії; 

ADS – витрати на рекламу в мережі Інтернет Великобританії;  

USERS – кількість Інтернет-користувачів у Великобританії, 

а також на основі їх емпіричної перевірки визначено, що при витратах на 

рекламу в мережі Інтернет в 1 фунт стерлінгів, Інтернет-компанія одержить 

2,95 фунтів стерлінгів доходу, а кожний новий користувач мережі Інтернет принесе 

електронним підприємцям 0,32 ф.ст. доходу. 

У результаті систематизації та узагальнення сучасних факторів розвитку 

національного електронного ринку обґрунтовано концепцію електронізації бізнесу в 

Україні на основі логістики, цільовою спрямованістю якої є оптимізація інноваційних 

процесів у вітчизняній економіці та укріплення її конкурентоспроможності на 

світових електронних ринках в умовах поглиблення інформатизації 

світогосподарських відносин (рис. 5).  

Концепція електронізації бізнесу в Україні на основі логістики охоплює два 

основні структурні напрямки: розвиток продуктивних сил на основі електронно-

логістичних технологій та удосконалення на тій же основі інституціонально-

правових відносин. Доведено, що базовою інституціональною основою 

електронізації бізнесу в Україні на основі логістики є затвердження в системі 

державного управління електронно-логістичної доктрини, метою якої є юридичне 

забезпечення формування та оптимізації руху і використання потоків електронних 

ресурсів на всіх рівнях економічного розвитку країни.  

Виходячи з принципових положень концепції електронізації бізнесу в Україні на 

основі логістики розроблено механізм формування національного електронно-

логістичного ринку, який базується на обґрунтуванні мети, завдань, інструментів 

реалізації, джерел фінансування, взаємодії системи електронних потоків ресурсів, 

взаємопов’язаності господарських процесів на макро-, мезо- та мікрорівні в контексті 

підвищення конкурентоспроможності України на світовому електронному ринку. 

Системна реалізація цього механізму дозволяє, за проведеними розрахунками, 

підвищити якість обслуговування споживачів на світовому і національному електронно-

логістичному ринку за рахунок скорочення транспортних витрат на 9-14%, прискорення 

обігу товарних ресурсів на 17-26% та зменшення часу очікування доставки замовленої 

продукції на 14-21%. При цьому, згідно прогнозу, ємність електронно-логістичного 

ринку України може сягнути на кінець 2016 р. 6,5 млрд. дол. США. 
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Впровадження запропонованих стратегічних напрямків електронізації бізнесу в 

Україні на основі логістики буде сприяти підвищенню ефективності процесів 

інтеграції країни зі структурами глобального електронно-логістичного ринку 

шляхом оптимізації діяльності систем електронної логістики на всіх рівнях 

управління. 

 

ВИСНОВКИ 

На основі проведених досліджень вирішено важливу наукову задачу розвитку 

теоретико-методологічних основ дослідження міжнародного ринку електронної 

логістики та розробки системи науково-практичних рекомендацій щодо формування 

і впровадження національної програми логістизації електронного бізнесу в Україні. 

Це дало можливість зробити наступні висновки: 

1. На основі систематизації концептуальних підходів соціально-

інституціональної теорії, теорії неокласичного синтезу, наукових розробок 

сучасного менеджменту та міжнародної економіки доведено, що відмінною рисою 

інформаційного суспільства є те, що більша частина бізнесу стає електронною і 

здійснюються у мережі Інтернет на базі інноваційних та інформаційно-логістичних 

технологій, а у структурі економіки пріоритетною є сфера послуг. При цьому наука 

стає найважливішою продуктивною силою, а головним капіталом у новій економіці 

є інформація.  

2. Аналіз і синтез новітніх концепцій теорії міжнародного бізнесу дозволив 

зробити висновок, що використання логістики в умовах мережевої економіки 

повинно базуватись на розумінні основної ідеї логістичного підходу, значущість 

якого полягає в зміні пріоритетів між різними видами господарської діяльності на 

користь поглиблення ролі діяльності з управління ресурсними потоками. На цих 

підставах розроблено систему принципів і механізмів логістизації соціально-

економічних суб’єктів різкого рівня, яка базується на методології загальної 

кібернетичної теорії систем з визначенням мети, завдань, функціонування, елементів 

взаємодії в рамках урахування потреб ринку, пріоритетів розподілу товарів, інтересів 

учасників ланцюгів постачання, процесів електронізації бізнесу тощо.  

3. Запропоновано та теоретично обґрунтовано авторську інтерпретацію 

категорії «міжнародна електронна логістика», яка представляє собою новітню 

систему ведення глобального бізнесу на основі комплексного використання ІКТ та 

мережі Інтернет з метою оптимізації товарно-матеріальних потоків ресурсів, руху і 

використання інформації, фінансів, вантажів, а також відходів виробництва і 

споживання. На цій основі конкретизовано об’єкт, предмет, принципи, механізми, 

моделі взаємовідносин між учасниками міжнародного ринку електронної логістики, 

а також форми системної взаємодії між ними. Такий підхід методологічно 

обґрунтовує напрямки подальших досліджень сучасних механізмів і перспектив 

формування системи міжнародної електронної логістики у світовій економіці. 

4. Доведено, що базовою основою формування міжнародного та національних 

ринків електронної логістики є еволюція систем електронної обробки даних та 

динамічне зростання глобальної Інтернет-аудиторії. На підставі проведених 

узагальнень визначено, що формують міжнародний ринок електронної логістики 

державні установи (міністерства, відомства та ін.), суб’єкти господарської 
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діяльності (публічні та приватні акціонерні товариства, приватні підприємства, ТНК, 

ФПГ тощо), споживачі продукції/послуг (фізичні особи), партнери (посередники), а 

в його структурі найбільш пріоритетними сегментами є «бізнес-бізнес» (В2В) і 

«бізнес-споживач» (В2С). 

5. На підставі обґрунтованих дефініцій визначено основні тенденції розвитку 

сучасного міжнародного ринку електронної логістики, а саме: безумовне лідерство 

на цьому ринку США, Великобританії, Японії, Китаю з потенціалом зростання, 

згідно прогнозів до кінця 2017 р., 10-15% щорічно; збереження пропорції розвитку 

провідних секторів світового електронно-логістичного ринку В2В та В2С у 

співвідношенні 75/25 на користь першого сегменту; неоднорідність та 

нерівномірність розвитку ІТ-сектору у багатьох країнах світу; переважання серед 

клієнтури системи закупівель/продажу у сегменті В2В представників крупного 

бізнесу і фізичних осіб з вищою освітою віком до 30 років у сегменті В2С; високий 

рівень фрагментарності глобального ринку електронно-логістичних послуг, де на 

долю лише 40 провідних корпорацій (з 63 тис. фірм, що діють на ринку) припадає 

більше ніж 38% продажів через Інтернет; збільшення впливу на розвиток світового 

ринку електронної логістики широкосмугового доступу до Інтернету абонентів з 

числа як фізичних, так і юридичних осіб, а також використання системними 

логістичними провайдерами новітніх технологій, програмного забезпечення 

формування інформаційних потоків та сучасних моделей управління ланцюгами 

постачання у режимі онлайн. 

6. На базі визначених закономірностей розвитку глобального електронно-

логістичного ринку обґрунтовано науково-методологічні підходи щодо проведення 

дослідження особливостей формування національних ринків електронної логістики 

у країнах з транзитивною економікою за критеріями: досконалості нормативно-

правового забезпечення розвитку електронного бізнесу; стану розвитку ІТ-сектору; 

оптимальності сегментної структури електронно-логістичного ринку; ефективності 

існуючого стану інфраструктурного забезпечення розвитку національного ринку 

електронної логістики. Це дозволяє створити інформаційно-аналітичну базу для 

корегування пріоритетів розвитку вітчизняного електронно-логістичного бізнесу на 

державному рівні. 

7. На основі аналітичної оцінки розвитку країн з транзитивною економікою 

визначено, що основними чинниками, які стримують становлення електронно-

логістичного ринку у цих країнах, є: недосконалість нормативно-правової бази, яка 

не сприяє розбудові електронного ринку; вкрай низький рівень впровадження і 

використання ІКТ, а також електронної та мережевої готовності; суттєві недоліки в 

системі якості обслуговування споживачів у існуючих Інтернет-структурах 

вищезазначених країн; значне відставання, насамперед, України, навіть від 

середнього світового рівня в розвитку електронно-логістичної інфраструктури; 

відсутність системних заходів у підготовці достатньої кількості спеціалістів у сфері 

електронної логістики. 

8. Внаслідок узагальнення сучасних напрямів розвитку світового електронно-

логістичного ринку (його подальша консолідація через систему злиттів і поглинань; 

створення міжнародних науково-виробничих альянсів з метою розробки новітніх 

програмних продуктів для системи е-логістики; стрімке зростання потенціалу 
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сегменту мобільної комерції; розширення сфери послуг комерційного характеру, що 

надаються споживачам через всесвітню мережу) розроблено і обґрунтовано систему 

механізмів стійкого розвитку міжнародного та національних електронно-логістичних 

ринків, базовою основою якої є стратегічна взаємодія та взаємообумовленість 

інституціональних, інноваційно-технологічних, маркетингових, інфраструктурно-

логістичних та фінансово-економічних трансформацій. Це дає можливість створити 

аналітичну базу для оцінки розвитку окремих його сегментів з точки зору 

результативної інтеграції країни до світового ринку електронної логістики. 

9. У результаті систематизації існуючих факторів і механізмів функціонування 

світового та національних електронних ринків обґрунтовано логістичну концепцію 

електронізації бізнесу в Україні, цільовою спрямованістю якої є стимулювання 

інноваційних процесів у вітчизняній економіці на основі принципів пріоритезації, 

цілісності та взаємообумовленості розвитку продуктивних сил та інституціонально-

правових відносин на основі електронно-логістичних технологій.  

10. Визначено, що базовою юридичною основою логістизації електронного 

бізнесу в Україні є затвердження в системі державного менеджменту національної 

доктрини електронізації бізнесу на основі логістики, метою якої є інституціонально-

правове забезпечення формування та оптимізації руху і використання потоків 

електронних ресурсів на всіх рівнях управління національним господарством. 

11. Обґрунтовано пріоритетні напрямки електронізації розвитку продуктивних 

сил на основі логістики, серед яких найбільш важливими є: формування системи 

провайдерів е-логістики, що забезпечують споживачам весь комплекс електронно-

логістичних послуг, включаючи ІТ-аутсорсинг; розвиток технологічної бази мережі 

Інтернет; формування системи електронних мереж і телекомунікацій; розвиток 

систем експрес-доставки продукції споживачам за електронними замовленнями; 

створення системи підготовки фахівців з електронної логістики. 

12. На основі запропонованої концепції електронізації бізнесу в Україні на 

принципах логістики розроблено механізм формування вітчизняного електронно-

логістичного ринку, який базується на обґрунтуванні цільової спрямованості, 

завдань, напрямів реалізації, джерел фінансування, взаємодії системи віртуальних 

потоків ресурсів, взаємопов’язаності економічних процесів на макро-, мезо- та 

мікрорівні з точки зору підвищення конкурентоспроможності України на світовому 

ринку електронної логістики. 
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У дисертації поставлено та вирішено важливу наукову задачу обґрунтування 

теоретико-методологічних засад дослідження трансформації сучасної міжнародної 

логістики і розробки на цій основі цілісної концепції логістизації електронного 

бізнесу в Україні. 

Досліджено теоретичні засади трансформації виробничо-торговельних відносин 

в умовах поступової інформатизації світового господарства, обґрунтовано проблеми 

методології формування сучасної логістичної парадигми розвитку інформаційного 

суспільства, а також принципи створення системи міжнародної електронної 

логістики в контексті розвитку глобальної інноваційної гіперконкуренції. 

Проаналізовано фактори і структуру розвитку глобального електронно-

логістичного ринку, систему інфраструктурного забезпечення функціонування 

міжнародного ринку електронної логістики, а також особливості формування 
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національного ринку електронної комерції на основі логістики у країнах з 

транзитивною економікою. 

У контексті формування стратегічних механізмів розвитку світового та 

національних ринків електронної логістики обґрунтовано принципові підходи щодо 

створення логістичних структур у системі безпеки електронної комерції, здійснено 

прогноз структурних трансформацій і перспектив розвитку світового електронно-

логістичного ринку та розроблено концепцію програми електронізації бізнесу в 

Україні на основі логістики. 

Ключові слова: світова інформаційна економіка, міжнародний електронний 

бізнес, інформаційно-телекомунікаційні технології, логістика, міжнародна 

електронна логістика, міжнародна електронно-логістична інфраструктура, механізм 

логістизації міжнародного електронного бізнесу. 
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отношения. – Мариупольский государственный университет Министерства 

образования и науки Украины, г. Мариуполь, 2015. 

В диссертации поставлена и решена важная научная задача обоснования 

теоретико-методологических основ исследования трансформации современной 

международной логистики и разработки на этой основе целостной концепции 

логистизации электронного бизнеса в Украине. 

В работе исследована эволюция тенденций развития современной мировой 

информационной экономики и еѐ влияния на системы управления бизнесом. 

Обоснованы методологические аспекты перехода мирового хозяйства на 

электронные механизмы ведения экономики, развитие которой определяется 

тенденциями глобализации и логистизации международных электронных бизнес-

процессов, а также динамичным ростом использования глобальной сети Интернет и 

информационно-коммуникационных технологий. На этой основе определены 

принципы формирования системы международной электронной логистики, 

обобщены механизмы электронно-логистического управления как стратегии 

функционирования корпораций и фирм в контексте развития глобальной 

инновационной гиперконкуренции. 

Проанализированы факторы и структура развития глобального электронно-

логистического рынка. Выделены важнейшие элементы мировой электронно-

логистической инфраструктуры. Определены приоритеты инновационных 

процессов в системе международной электронной логистики. Систематизированы 

специфические особенности формирования рынка электронной коммерции на 

основе логистики в странах с транзитивной экономикой. 

В контексте формирования стратегических механизмов развития мирового и 

национальных рынков электронной логистики обоснованы принципиальные 

подходы к созданию логистических структур в системе безопасности электронной 

коммерции, осуществлен прогноз структурных трансформаций и перспектив 
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развития мирового электронно-логистического рынка и разработана концепция 

программы электронизации бизнеса в Украине на основе логистики. Структурно 

концепция логистизации национального электронного бизнеса охватывает два блока 

стратегических проблем: направления логистизации производительных сил и 

институционально-правовых отношений на основе информационных технологий и 

сети Интернет. 

Ключевые слова: мировая информационная экономика, международный 

электронный бизнес, информационно-коммуникационные технологии, логистика, 

международная электронная логистика, международная электронно-логистическая 

инфраструктура, механизм логистизации международного электронного бизнеса. 
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Dissertation studies the theoretical basis of the transformation of production and trade 

relations in the information world economy, grounds the methodological problems of 

formation of modern logistics paradigm of information society development, as well as the 

principles of international e-logistics system in the context of global innovation 

hypercompetition.  

Also, the work analyzes the factors and the structure of the global e-logistics market 

development, the system of infrastructural maintenance of the international e-logistics 

market, as well as the features of the electronic commerce national market formation on 

the basis of logistics in the countries with transitive economy. 

In the context of the formation of strategic mechanisms of e-logistics global and 

national markets dissertation work explains the fundamental approaches to the creation of 

logistical structures in the e-commerce security system. The forecast of structural reforms 

and the prospects of the global e-logistics market is made and the concept of the program 

of business electronization in Ukraine on the basis of logistics is developed. 
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