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Дугінець Ганни Володимирівни на дисертаційну роботу Омельченко 

Олександри Володимирівни на тему «Розвиток міжнародної логістики в 

умовах електронізації світової економіки», яку представлено до захисту у 

спеціалізованій вченій раді К 12.093.03 у Маріупольському державному 

університеті на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини 

 

Актуальність теми дисертації. 

Під впливом поглиблення міжнародного розподілу праці, прискорення 

науково-технічного прогресу, удосконалення світової комунікаційної 

інфраструктури на основі електронізації та інших вектор-факторів сучасної 

цивілізації збільшуються масштаби, ступінь взаємообумовленості розвитку 

продуктивних сил. Усе більша чисельність світових господарських структур 

перетворюється на відкриті, а потім у «наскрізні» віртуальні системи. На відміну 

від закритих систем, притаманних для індустріальної епохи, вони виявляють 

об’єктивну тенденцію трансформації у більш складні електронні інфрасистеми.  

Електронні інфрасистеми, створені у результаті глобалізації, набувають 

форми інтегрованих об’єднань у вигляді віртуальних корпоративних і 

асоціативних ринкових структур і потребують для свого ефективного розвитку 

нових форм і методів управління на базі сучасних логістичних та інформаційних 

технологій. 

Інтегрованій міжнародній логістиці у цих умовах належить особливе місце. 

На її основі створюються мікро- та макрологістичні системи, адекватні за 

складністю і структурному різноманіттю сучасним об’єктам управління – 

глобальним електронним системним утворенням у світовій та національній 

економіці. В рамках інтернаціоналізації та електронізації світогосподарських 

процесів глобальні електронно-логістичні системи дозволяють ефективно 

координувати багатоцільову діяльність різнопрофільних економічно і юридично 

самостійних структур з виробництва продукції і послуг на основі використання 

методів процесно-орієнтованого управління, об’єднувати логістичні активності і 



 

потенціали учасників електронного ринку заради досягнення відчутного 

синергічного ефекту від їх партнерської діяльності. 

В результаті деструктивна для суспільства і самих структур конкуренція 

між учасниками товароруху замінюється продуктивними альянсами, націленими 

на кінцевий результат. 

Таким чином, актуальність теми дисертаційної роботи Омельченко О.В. 

можна вважати беззаперечною. 

 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, їх 

достовірність, повнота викладу в опублікованих працях. 

У теоретичному та методологічному плані робота побудована за чіткою 

логічною схемою з викладенням предмету дослідження, до якого автор відносить 

принципи, закони і методи розвитку системи міжнародної електронної логістики 

та стратегічні напрями її формування в умовах тотальної інформатизації. 

Теоретичною і методологічною основою представлених у дисертаційній 

роботі наукових визначень, висновків та рекомендацій є положення економічної 

теорії, теорії інформаційного суспільства, міжнародної економіки та інтеграції, 

теорій та концепцій діяльності ТНК, наукові праці провідних вітчизняних та 

зарубіжних вчених у сфері міжнародного логістичного менеджменту, комерційної 

та стратегічної логістики, електронного бізнесу. У дослідженні автором 

використано діалектичний метод пізнання, методи наукової абстракції, аналізу і 

синтезу, синергетики, системного узагальнення, порівняльного та статистичного 

аналізу, методи економіко-математичного аналізу та моделювання. 

Найважливіші положення та результати дисертації опубліковано автором у 

12 наукових працях загальним обсягом 38,85 д.а., з яких особисто автору 

належить 4,45 д.а., з них1колективна монографія, 11 статей у наукових фахових 

виданнях, з яких 3 роботи у виданнях інших держав та виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз, а також апробовано на 9 

міжнародних науково-практичних конференціях. 

Достовірність і обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій базується на використанні Законів України та нормативних 



 

документів, статистичних даних Державної служби статистики України, 

статистичних та аналітичних матеріалів офіційних сайтів ЮНКТАД, Всесвітнього 

банку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Світової організації 

торгівлі, Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейського 

союзу та інших міжнародних організацій. 

Результати дослідження використано у навчальному процесі Донецького 

національного університету (м. Вінниця) при створенні науково-методичних 

комплексів та викладанні дисциплін «Міжнародний менеджмент», «Логістика», 

«Міжнародний маркетинг». Відповідні довідки представлено у додатках до 

дисертаційної роботи. 

Таким чином, основні наукові положення, що виносяться на захист, є 

обґрунтованими та відповідають сформульованій меті і завданням дослідження. 

 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих у дисертаційній роботі результатів полягає у 

обґрунтуванні і розвитку теоретико-методологічних основ 

дослідженняміжнародного ринку електронної логістики і розробці на цих засадах 

концепції електронізації бізнесу в Україні як чинника підвищення її міжнародної 

конкурентоспроможності.  

На основі вивчення еволюції та сучасного стану теорій транснаціоналізації і 

глобалізації, інформаційного суспільства, інституціоналізму, неокласичної та 

логістичної теорій у дисертації висунуто низку концептуально-методологічних 

положень і отримані результати, які мають характер наукової новизни. 

По-перше, своєрідність дисертації О.В. Омельченко полягає у тому, що на 

базі оцінки реальних тенденцій функціонування міжнародного електронно-

логістичного ринку запропоновано оригінальні концептуальні підходи щодо 

подальшого розвитку методології дослідження процесу його регулювання на 

світовому та національному рівнях в контексті систематизації домінантних 

факторів його економічної стійкості, яка формується на базі комплексної 

взаємодії інноваційних, техніко-технологічних, інфраструктурно-логістичних, 

маркетингових, фінансово-економічних та правових механізмів. На цій основі у 



 

дисертації робиться цілком об’єктивний висновок про те, що у рамках 

практичного використання системи цих взаємопов’язаних механізмів можливо не 

тільки розробити принципи формування національного ринку електронної 

логістики, але й забезпечити постійний моніторинг розвитку окремих його 

складових з точки зору їх поступової інтеграції зі структурами світового 

електронно-логістичного ринку (стор. 162-171). 

По-друге, значний науково-практичний інтерес представляє розвиток у 

дисертації понятійного апарату теорії логістики. У цьому зв’язку заслуговують 

уваги застосовувані автором системно-наскрізні принципи взаємодії між 

окремими категоріями і визначеннями. 

Зокрема, бізнес-структури різного ієрархічного рівня в роботі 

розглядаються як електронно-економічнісистеми; логістика (в авторському 

трактуванні) подається як наука про управління складними господарськими 

системамишляхом інформаційно-технологічної оптимізації потокових процесів, 

які відбуваються у цих системах. І, нарешті, категорія «міжнародна електронна 

логістика» визначається як особлива форма ведення сучасного міжнародного 

бізнесу, цільовою функцією якої є наскрізна електронно-економічна оптимізація 

ресурсних потокових процесів, поданих у цифровому форматі (стор.34-45, 49-63). 

Такий підхід у формуванні та уточненні понятійного апарату логістики 

дозволить розширити сферу і можливості застосування системного підходу до 

дослідження інформаційно-мережевої економіки. 

По-третє, наукову цінність та практичну значущість мають концептуальні 

підходи здобувачадо змінення цільової місії і характеру виробничо-комерційної 

діяльності глобальної електронної бізнес-структури (фірми, ТНК, ФПГ, кластеру 

та ін.) в умовах інформаційно-мережевої економіки. При цьому робиться вірний 

висновок про те, що в цих умовах головним принципом існування суб’єктів 

господарювання є їх інноваційна гіперконкурентність з точки зору задоволення 

ринкового попиту споживачів. У цьому зв’язку дисертант обґрунтовано 

стверджує, що електронно-логістична парадигма ринково-орієнтованого 

підприємництва глобальної бізнес-структури передбачає використання концепції 

трансакційного потенціалу господарських зв’язків між контрагентами обміну, яка 



 

дозволяє систематизувати взаємодію організаторів ресурсних потоків 

(виробників, посередників, споживачів) і потокопроваджувальної системи 

(системи, яка обслуговує маршрутизацію потоків), у якості якої виступає 

відповідна електронно-логістична інфраструктура (транспортно-складська, 

інформаційно-комунікаційна, кредитно-банківська, соціальна та ін.) (стор. 68-77, 

91-96, 98-116). 

По-четверте, на базі аналізу і синтезу механізмів розвитку і структури 

сучасного міжнародного ринку електронної логістики, системи його 

інфраструктурного забезпечення у дисертаційному дослідженні розроблено 

критеріальний підхід щодо оцінки інституціонально-правових, інформаційно-

комунікаційних, інфраструктурно-логістичних та організаційно-економічних 

можливостей країн з транзитивною економікою забезпечити формування 

національного ринку електронної логістики, що заслуговує на практичне 

впровадження у діяльність державних структур управління (стор. 117-122, 124-

128, 130-143). 

По-п’яте, узагальнення змістовних аспектів позиціонування господарства 

України на міжнародному електронно-логістичному ринку дозволило автору 

сформулювати і обґрунтувати концепцію розробки національної програми 

електронізації бізнесу в Україні на основі логістики, метою якої є поетапна 

логістизація господарських процесів через глибинні інституціонально-правові, 

інноваційні та інфраструктурні зміни на основі принципів цілісності, системності, 

пріоритезації, взаємопов’язаності і взаємообумовленості розвитку продуктивних 

сил та виробничих відносин. Це, безумовно, створює організаційно-економічні та 

інституціональні передумови формування конкурентоспроможної на світових 

електронних ринках національної економіки (стор. 177-185). 

Таким чином, обґрунтовані у дисертації концептуальні та теоретичні 

положення, отримані науково-практичні результати дозволяють зробити 

висновок, що в ній дістали подальшого розвиткуметодологічні засади наукових 

досліджень міжнародного ринку електронної логістики і на цій основі розроблено 

ціліснупрограмуелектронізаціїбізнесу в Україні у контексті інституціонального 



 

забезпечення її міжнародної конкурентоспроможності на світових електронно-

логістичних ринках. 

 

Зв’язок дисертаційної роботи з напрямками наукових досліджень. 

Слід відзначити, що дисертацію виконано відповідно до плану наукових 

досліджень кафедри міжнародної економіки Донецького національного 

університету (м. Вінниця) МОН України за темами Г06/53а «Підвищення 

ефективності міжнародної економічної діяльності України в інтеграційних 

об’єднаннях: регіональний і галузевий аспект» (номер державної реєстрації 

0106U012484), Г-11/3 «Розвиток старопромислового регіону на засадах 

інформаційної стратегії та трансферту знань» (номер державної реєстрації 

0111U009621). 

 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. 

Теоретичне значення результатів дисертаційної роботи полягає у розвитку 

теоретико-методологічних основ наукових досліджень сучасної інформаційно-

мережевої економіки, а саме електронізації економічних систем на міжнародному 

та національному (мікро-, мезо-, макро-) рівнях на основі логістики. 

Практичне значення основних концептуально-прикладних положень, 

обґрунтованих у дисертації, полягає у тому, що вони сприятимуть формуванню 

науково-методологічних основ розробки загальнодержавної стратегії 

електронізації бізнесу в Україні у системі інституціонального забезпечення її 

конкурентоспроможності на світових електронних ринках. 

Результати дисертації використано у практичній діяльності Інституту 

економіки промисловості НАН України, Маріупольської міської ради, Донецької 

торгово-промислової палати, ПАТ «ММК ім. Ілліча», АТ «Державний експортно-

імпортний банк України» (Маріупольська філія), а також у навчальному процесі 

кафедри міжнародної економіки і кафедри маркетингу ДонНУ(м. Вінниця) при 

викладанні дисциплін «Міжнародний менеджмент», «Міжнародний маркетинг», 

«Логістика», що підтверджується довідками про впровадження. 

 



 

Недоліки та дискусійні положення щодо змісту дисертаційної роботи та 

автореферату. 

Поряд з визначеними науковими доробками дисертанта, в цілому позитивно 

оцінюючи дисертацію, слід відмітити деякі спірні моменти, дискусійні 

положення, які містяться у роботі: 

1. На наш погляд, при обґрунтуванні концептуально-методологічних підходів до 

формування національної програми електронного бізнесу в Україні на основі 

логістики, автор досить схематично зупиняється на трансформації старих і 

створенні нових електронно-логістичних інститутів – організацій в рамках, 

насамперед, структуризації потокопроваджувальної системи посередників та 

взаємодії її елементів на макро-, мезо- і мікрорівнях управління (стор. 177-192). 

2. У роботі (глави 2.3., 3.3.) доцільно було б більше уваги приділити питанням 

державного регулювання низки логістичних процесів, зокрема створення і 

розвитку системи електронного прок’юременту, тобто державної закупівлі 

промислової продукції, на основі міжнародного досвіду. 

3. Більш чіткого пояснення потребує позиція автора щодо організаційно-правових 

принципів формування і розвитку логістичної інфраструктури в Україні 

(стор. 118-122, 135-143). 

4. В роботі (глава 2.3.) також було б доцільно деталізовано розглянути механізм 

державної підтримки розвитку електронно-логістичного потенціалу підприємств 

загальнонаціонального значення (виробнича, банківська сфери тощо). 

5. З автореферату (стор. 12) не зовсім зрозуміло, які конкретно технологічні, 

технічні, організаційно-правові засоби тощо включає автор у систему 

запропонованих механізмів управління захистом електронної логістики 

міжнародних і національних фірм і корпорацій. 

6. На наш погляд, робота тільки виграла б, якби здобувачем було проведено 

апробацію на прикладі однієї з корпорацій України обґрунтованої у дисертації 

економіко-математичної моделі створення системи електронної логістики на 

мікрорівні (стор. 185-192). 

Проте, зазначені зауваження не применшують безсумнівних достоїнств 

дисертаційного дослідження, представленого до захисту. 



 

 


