
 

ВІДГУК 

 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Омельченко Олександри 

Володимирівни на тему «Розвиток міжнародної логістики в умовах 

електронізації світової економіки», яку представлено до захисту у 

спеціалізовану вчену раду 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.  

У сучасному світі здійснюються кардинальні економічні зміни, обумовлені 

формуванням та розвитком інформаційно-мережевої економіки ХХІ століття. 

Одним із її феноменів у світовій економіці є електронізація та логістизація 

господарських процесів. 

Електронізація і логістизація торкнулися усіх сторін нашого життя, зумовили 

активний вплив не тільки на бізнес, але і на соціальні, політичні та культурно-

психологічні аспекти розвитку практично у кожній країні світу. У цьому зв’язку на 

сучасному етапі для України немає іншого шляху вирішення соціально-економічних 

проблем, окрім переходу на принципи формування і розвитку інформаційного 

суспільства. 

Ці принципи розуміються як процес гармонізації взаємовідношень 

суспільства, бізнесу, споживачів та навколишнього середовища, у якому 

забезпечуються збалансоване вирішення системно-економічних завдань на основі 

випереджувальної системи наукових знань, інноваційно-технічного прогресу, 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Тому необхідна нова концепція формування бізнес-процесів в Україні, яка на 

основі принципів стійкого розвитку повинна забезпечити інноваційно-

інформаційний прорив.Логістика у цих умовах як наука, що вивчає потокові 

процеси (у тому числі і електронні) з метою їх раціоналізації, відіграє в контексті 

інформатизації суспільства все більш важливу роль і прогресує у своєму розвитку. 

Це відбувається в силу масштабів і складності віртуальних потокових процесів в 

умовах електронізації світової економіки, розвитку інформаційно-



 

комунікаційнихсистем, збільшення ролі і значущості сервісної діяльності, 

орієнтованої на потреби покупця (споживача). 

У сучасній трактовці ці процеси об’єднуються поняттям «управління 

ланцюгами постачань» («supplychainmanagement»). В умовах тотальної 

інформатизації світового суспільства це означає підвищення рівня електронного 

обслуговування ринку з урахуванням необхідності зниження сукупних витрат та 

пошук нових нетривіальних рішень у взаємовідносинах виробника і споживача. 

У цьому зв’язку актуальним представляється дисертаційне дослідження 

Омельченко О.В., у якому обґрунтовуються концептуальні підходи щодо 

формування глобального і національногоринку електронної логістики на основі 

синтезу теорій інформаційного суспільства,транснаціоналізації і глобалізації, 

постулатів інституціоналізму та логістичної теорії, що може кваліфікуватися як 

суттєвий внесок у розвитокнауки і практики трансформаційних процесів. 

Актуальність дослідження підтверджується його зв’язком з науково-

дослідними роботами, які виконувались на кафедрі міжнародної економіки 

Донецького національного університету (м. Вінниця) 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), в рамках якої 

здобувачем 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 якійдисертанткою 

розроблено концепцію національної програми електронізації бізнесу в Україні на 

засадах логістики та механізм її реалізації. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації, повнота викладення їх в опублікованих працях. 

Вивчення змісту дисертації, колективної монографії, наукових публікацій 

здобувача дозволяє зробити висновок про те, що отримані наукові результати є 

обґрунтованими і достовірними. 



 

Цілісність методологічного підходу забезпечено використанням 

загальнонаукових філософських методів дослідження, діалектичного і економіко-

статистичного аналізу, принципів динаміки, індукції і дедукції, системного підходу 

та синергетики, аналізу і синтезу, економіко-математичного моделювання. 

Основні положення, висновки та рекомендації дисертації базуються на 

фундаментальних положеннях класиків економічної теорії, теоретичних розробках 

вітчизняних та зарубіжних учених у галузі інформаційного суспільства, міжнародної 

економіки, транснаціоналізації та глобалізації, комерційної логістики, міжнародного 

електронно-логістичного менеджменту і маркетингу, а також рекрематики. 

Достовірність наукових положень дисертації підтверджується використанням 

у процесі дослідження документів міжнародних угод, законів України, даних 

Державної служби статистики, офіційних матеріалів міжнародних фінансових і 

електронних бізнес-структур, аналітичних матеріалів офіційних сайтів, нормативно-

правових державних актів України. 

Основні положення, висновки 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 них – одна колективна монографія обсягом 33,25 д.а., з яких особисто 

автору належить 0,6 д.а., 11 статей у наукових фахових виданнях, з них – 3 роботи у 

наукових періодичних виданнях інших держав і України, включених до 

міжнародних наукометричних баз, а також апробовані на 9 міжнародних науково-

практичних конференціях, де отримали позитивну оцінку. 

 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Новизна отриманих результатів дисертаційної роботи Омельченко 

О.В.полягає у концептуально-методологічному обґрунтуванні питань розвитку 

наукових основ дослідження міжнародного та національного ринків електронної 

логістики і на цих засадах розробці і здійснення програми електронізації бізнесу в 

Україні на основі логістики. 

Конкретні наукові результати, які характеризують новизну виконаного 

дослідження, такі: 



 

− розробленоновіконцептуально-логістичні підходи щодо розвитку трансформацій 

світогосподарських процесів в умовах глобалізації, інформатизації та 

електронізації, які базуються на визначенні пріоритетів змістовної інтеграції 

теоретичних положень транснаціоналізації, інституціоналізму, теорії 

інформаційного суспільства та логістичної теорії, що створює передумови зміни 

принципів управління світовим господарством на основі формування соціально-

економічних систем на різних ієрархічних рівнях (підприємство-регіон-держава-

союзи держав), які системно інтегруються у процеси руху і використання усіх 

видів електронних потоків ресурсів (матеріальних, інформаційних, фінансових 

та ін.) (стор.12-20, 23-30, 40-46, 62-64); 

− базуючись на детальному аналізі сучасної інформаційно-мережевої економіки, 

підкреслюючи її інноваційний характер, у дисертаційному дослідженні отримали 

подальшого розвитку, насамперед, концепція міжнародної інноваційної 

гіперконкурентності компаній, яка в роботі обґрунтовується з точки зору оцінки 

корпораціями прогресивних ринкових механізмів і визначення глобальної 

електронної логістики як пріоритету у своїх конкурентних можливостях, їх 

потокового інтегративного підходу до інновацій. Новітнім, на наш погляд, у 

даному контексті є ствердження автора, що інновацією у електронній логістиці є 

суто логістизація, тобто представлення будь-якої системи у вигляді електронної 

потокової моделі з метою оптимізації параметрів потоку при мінімальних 

витратах (стор. 46-51); 

− необхідно також підкреслити, що у дисертаційному дослідженні отримали 

подальшого розвитку концептуальні положення теорії логістики у частині 

удосконалення понятійного апарату категорії «міжнародна електронна 

логістика», яка цілком слушно трактується автором як особлива форма ведення 

сучасного міжнародного бізнесу на основі оптимізації руху і використання 

матеріальних, інформаційних, фінансових, трудових, вантажних ресурсних 

потоків тощо, представлених у цифровому форматі. Даний підхід, на нашу 

думку, дає можливість максимально використовувати потенціал системного 



 

− підходу до досліджень сучасної світової інформаційно-мережевої економіки 

(стор. 52-61); 

− у дисертаційному дослідженні на основі узагальнення потенційних можливостей 

вітчизняної економіки (розвиток ІТ-сектору, мережева, електронна готовність 

тощо), її сучасних позицій на міжнародних електронних ринках у порівнянні зі 

світовими тенденціями господарського розвитку зроблено об’єктивний висновок, 

що формування в Україні економіки інноваційно-інформаційного типу, 

підвищення її конкурентоспроможності на світових електронних ринках 

потребує кардинального змінення принципових підходів до удосконалення 

моделей розвитку електронних бізнес-процесів на основі логістики (стор. 118-

122, 124-143). На підставі визначених дефініцій у роботі методологічно 

аргументовано та практично обґрунтовано концепцію розробки національної 

довгострокової програми електронізації бізнесу в Україні, цільовою 

спрямованістю якої є стратегія поетапної логістизації електронних бізнес-

процесів. Вона базується на системному виділенні пріоритетів логістизації 

(інституціонально-правові, організаційно-економічні, науково-технологічні, 

інфраструктурні зміни в економіці), цілісному узгодженні інтересів окремих 

структур, формуванні елементної бази, етапів проведення логістичних 

перетворень (створення системи провайдерів е-логістики, систем експрес-

доставки продукції та інтермодальних перевезень, електронних торгівельних 

мереж, телекомунікацій тощо) (стор. 177-185).Реалізація висунутої концепції 

безумовно сприятиме формуванню в Україні електронно-логістичного ринку як 

базової основи підвищення її конкурентоспроможності на міжнародних 

електронних ринках, а також входження України у світовий економічний простір 

на правах рівноправного партнера. 

Таким чином, можна зробити висновок, що основним результатом 

дисертаційного дослідження є вирішення важливої наукової задачі розвитку 

методологічних і теоретичних засад дослідження міжнародного ринку електронної 

логістики і на цій основі розробка концепції системної логістизації електронного 



 

бізнесу в Україні як важливого фактору підвищення її міжнародної 

конкурентоспроможності. 

 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Теоретична цінність отриманих результатів, висновків і рекомендацій, 

обґрунтованих у дисертаційній роботі, полягає у поглибленні теоретико-

методологічних основ дослідження розвитку і трансформацій міжнародного і 

національного ринку електронної логістики в умовах електронізації світової 

економіки. 

Результати дисертаційного дослідження використано на регіональному, 

місцевому рівні, а також у діяльності підприємств, які визначають експортний 

потенціал України, що свідчить про їх практичне застосування і значущість для 

господарської практики. Це підтверджується необхідними довідками, які 

представлено у додатках до дисертації. 

 

Зауваження та дискусійні положення дисертації. 

Дисертація носить комплексний характер і вирішує багатоаспектне 

науковезавдання, але незважаючи на високий рівень її підготовки та обґрунтування 

теоретико-прикладних положень, слід вказати на деякі її упущення та недоліки. 

1. На логічній схемі формування інформаційної економіки (Рис. 1.1, стор.17) 

недостатньо представлено зв’язки між блоками, що формують 

інформаційну економіку. 

2. На стор. 24 дисертації треба було б узгодити поняття «електронний» і 

«інформаційний» при висвітленні понять «електронна комерція», 

«електронний ринок». Поняття «інформаційна економіка» є більш 

широким поняттям. 

3. На рис. 1.2 (стор. 25) «Структура і інформаційно-технологічне середовище 

електронного бізнесу» не висвітлено аспекти Електронного уряду та мереж 

міжнародних організацій. 

 

 



 

4. На стор. 87 приводиться міжнародна класифікація електронних товарів. 

Але не приводяться такі широко розповсюджені товари, як іграшки. У 

третьому пункті чомусь у якості товарів розглядаються послуги. 

5. Перевезення є ємною частиною міжнародної логістики, але на жаль тільки 

на стор. 91, 98 є згадка про цей вид діяльності. 

6. В розділі 3.1 міститься інформація, яка є теоретичною частиною і більше 

підходить для розділу 1. 

7. В 3.2 багато аналітичного матеріалу, який повинен бути у розділі 2. 

Проте, наявність спірних моментів та дискусійних положень не зменшують 

теоретико-методологічного та науково-практичного значення роботи. Можна з 

впевненістю відзначити високий рівень одержаних у дослідженні результатів. 

 

Загальний висновок. 

Дисертація Омельченко О.В. представляє собою самостійне, завершене, 

системне наукове дослідження, яке свідчить про його пошуковий характер, творчий 

підхід автора до вирішення поставлених завдань. В ній вирішеневажливезавдання 

теоретико-методологічного обґрунтування системи дослідження міжнародного та 

національного ринків електронної логістики і розробка програми електронізації 

бізнесу в Україніна основі логістичних принципів. При цьому основні теоретичні та 

науково-практичні результати дисертації можуть бути використані у рамках 

продовження економічних реформ в Україні. 

Фундаментальність і глибина виконаного Омельченко О.В. дослідження, 

структура і логіка його побудування, рівень теоретичних узагальнень та аналітичних 

розробок, ґрунтовність висновків і практичних пропозицій є характерними рисами 

науковоїшколи, яка створена на кафедрі міжнародної економіки Донецького 

національного університету. 

Основний зміст дисертації знайшов повне відображення у авторефераті та 

опублікованих статтях у фахових виданнях. 

За актуальністю теми, мети та поставлених завдань, теоретичною та науково-

практичною значущістю дисертаційна робота Омельченко Олександри 



 

 


