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1. Актуальність теми дослідження та її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами 

В умовах глобалізації економіки і розвитку інтеграційних процесів 

одночасно відбувається й зростання міжнародної торгівлі, а відповідно і 

міжнародного транзиту вантажів, спрощується процедура переміщення 

товарно-інформаційно-фінансових потоків між країнами. Це особливо 

характерно для європейського регіону, де інтеграційні процеси в 

транспортній сфері ведуть до формування єдиного європейського 

транспортно-економічного простору, що тісно пов’язано з розвитком 

транс’європейських і трансконтинентальних транспортних систем і 

коридорів, трансформацією виробничих і розподільчих логістичних мереж 

регіону в єдину компактну мережу. Україна ж знаходячись на перехресті 

найважливіших міжнародних зв’язків, практично не використовує свої 

природні переваги і неотримує відповідної вигоди зі свого геополітичного 

положення. На сьогодні пропозиція послуг транспортного комплексу Україна  

перевищує реальні обсяги її споживання національною та іноземною 

клієнтурою по пропускній спроможності портів – на 40%,  по пропускній 

спроможності сухопутних ділянок транспортних коридорів, за різними 

оцінками, більш ніж на 50%. Більше того, структура послуг, що 



споживаються клієнтурою  з кожним роком схиляється у бік збільшення 

частки низько тарифних вантажів, в результаті чого транспортний комплекс 

недоотримає коштів, які могли б забезпечити оновлення та розвиток його 

матеріальної бази. 

Місце і роль України навіть у створюваних сьогодні коридорах Єдиний 

пояс – Єдиний шлях (ЄПЄШ) проглядаються нечітко. Кожен з трьох 

основних сухопутних маршрутів - північний (Китай-Монголія-Росія), 

центральний ( "Новий євразійський сухопутний міст" через Казахстан-РФ-

Білорусь-Польщу) і південний ("Новий шовковий шлях" через Казахстан-

Узбекистан-Туркменістан-Іран- Туреччину) - пролягає в обхід нашої 

території. Україна може приймати в них участь, але не як основна ланка, а як 

добровільний інвестор, без якого можна і обійтися. Гіпотетично 

інфраструктура України може бути вертикальним коннектором між 

центральним і південним коридорами, але стабільна перекидання товарних 

потоків по ньому не гарантована. 

Рентабельність транспортування вантажів по залізницях з Китаю в 

Україну і далі в Європу - інший фактор, що викликає застереження. Вартість 

доставки по залізниці стандартного 40-футового контейнера з 

перевантажувальних хабів на кордоні Китаю і Казахстану в східну Україну 

по найкоротшому центральному коридору (через Казахстан і Росію) 

становить понад 2 тис. дол.) У той же час доставка морським шляхом 

контейнера зі східних портів Китаю на південь України обходиться в 1 тис. 

дол. Хоча транспортування по залізниці відбувається в два рази швидше (14-

16 днів проти 30 днів морем), вона може бути штучно ускладнена 

недружньою політикою транзитних країн. Залізничні перевезення поки 

залишаються невигідними, а тому штучно підтримуються китайською 

владою на місцевому рівні. Субсидії складають від 1 до 5 тис. дол. На 40-

футовий контейнер в залежності від міста походження вантажу. Деякі 

китайські вантажовідправники, посилаючи в Європу не тільки вантажі, але і 

порожні контейнери, вже збудували бізнес навколо отримання субсидій. 



Хоча сукупні витрати на підтримання залізничного варіанту ЄПЄШ для КНР 

цілком підйомні, - вони оцінюються в 0,7-1 млрд дол. В рік, але вже 

розробляються плани з припинення з 2022 р субсидування. 

Основним стримуючим фактором незатребуваності послуг 

транспортного комплексу України є недосконалий економіко-правовий 

механізм його функціонування. Відсутність цілісності, відповідності 

сучасним вимогам практично за всіма складовими, наявність внутрішніх 

фундаментальних протиріч свідчить про відсутність методологічних засад 

його формування. Очевидно, що найважливішими принципами формування 

економіко-правового механізму повинні бути принципи системності та 

одноманітності, виходячи з того що логістичний комплекс України не є 

ізольованою складовою національної економіки, а являє собою елемент 

світової логістичної системи і його функціонування та розвиток повинні 

здійснюватись за законами та тенденціями саме цієї системи. Принципи 

системності та одноманітності у даному випадку передбачають розглядання 

логістичного процесу як закінченої сукупності дій різних суб’єктів по 

забезпеченню необхідного переміщення вантажу і з погляду на це 

необхідного встановлення загальних засад і умов розробки правил і 

положень здійснення цього процесу. Саме створення методології управління 

розвитком ринку логістичних являтиме собою найважливішу наукову та 

господарчу проблему забезпечення економічної безпеки держави – 

підвищення ефективності використання транзитного потенціалу,  та 

збільшення надходжень до Державного бюджету на цій підставі.  

Обрана тема дослідження збігається планами наукових досліджень  

Національного авіаційного університету МОН Україна (м.Київ), зокрема: 

«Розробка моделі (системи) організації транспортного обслуговування та 

взаємодії видів транспорту між містами та в містах-учасниках під час 

проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу» (№ ДР 

01080008092, 2008 р.;,  «Провести дослідження та розробити технічні вимоги 

для створення інформаційно-диспетчерської системи управління процесами 



транспортно-логістичного забезпечення футбольного чемпіонату «Євро-

2012» (№ ДР 01090004787, 2009 р.), «Взаємодія транспортно-логістичних 

систем в глобальному інформаційному просторі: розробка напрямів взаємодії 

співробітництва транспортно-логістичних систем України та Китаю» (№ ДР 

0111U005841, 2011 р.), «Взаємодія транспортно-логістичних систем в 

глобальному інформаційному просторі: Організаційне структурування 

взаємодії транспортно-логістичних систем України і Китаю в глобальному 

інформаційному просторі  (№ ДР 0112U004607, 2012 р.), «Формування 

транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) в Україні» (№ ДР 116U0009606, 

2016-2019 р.), «Розробка моделей, методів та інструментів інтелектуалізації 

логістичної діяльності в інноваційній економіці»  (№ кафедральної НДР 

№ 91/11.02.04, 2014 ‒ 2017 р.р.), «Transport Clusters Development and 

Implementation Measures of a Six Region Strategic Joint Action Plan for 

Knowledge-based Regional Innovations» (європейський дослідницький  проект 

REGIONS-CT-2011-28091-LOG4GREEN, 2011 ‒ 2014 р), «GUMLog – German-

Ukrainian Master Program in Logistics” (україно-німецький проект DAAD  

№57217148, 2015 ‒ 2019 р.). 

Враховуючи вищезазначене, опонент має підстави підтвердити: 

обґрунтовані дисертантом теоретичні, методологічні, методичні і практичні 

рекомендації щодо управління розвитком логістичних послуг та 

сформульовані концептуальні положення інституційного формування 

національній логістичній системи  що має суттєве значення для розвитку 

базових положень економічної науки і відповідають паспорту спеціальності 

08.00.03 - економіка та управління національним господарством.  

 

2. Ступінь обґрунтованості, достовірності та новизни наукових 

положень, висновків і рекомендації, що наведено в дисертації 

 

Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені у дисертації 

Григорак М.Ю. мають належний ступінь наукової обґрунтованості, що 

зумовлено системним узагальненням і ґрунтовним аналізом значної кількості 



наукових публікації із питань економіки та управління національним 

господарством, забезпечення теоретико-методологічних основ управління 

розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань, що 

ґрунтуються на взаємодії логістичних потокових процесів у ланцюгах 

товарного руху у просторі і часі, міжрівневих зв’язках системи логістичного 

управління з урахуванням стадій зрілості ринку, що дає змогу підвищити 

якість логістичних послуг та реалізувати логістичний потенціал країни. 

Зазначене дозволило дисертанту досягнути основну мету дослідження -  

поглиблення та розвиток теоретико-методологічних і методико-прикладних 

засад управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах становлення 

економіки знань. 

Обґрунтованість наукових положень дисертації забезпечується 

широким застосуванням не лише загальнонаукових, а й спеціальних методів 

економіко-статистичного дослідження. Зокрема, дисертантом у роботі 

використано методи аналізу, синтезу, наукової абстракції при уточненні 

понятійна-категоріального апарату; порівняльного аналізу, логічного 

узагальнення та групування під час узагальнення зарубіжної та вітчизняної 

практики застосування щодо підходів до вирішення проблем управління 

розвитком ринку логістичних послуг, аналізу та синтезу логістичних систем 

та їх діалектичного розвитку. 

Науково-методичні та методологічні положення, висновки і 

рекомендації, що сформульовані у дисертаційній роботі Григорак М.Ю., є 

достовірними, що підтверджується:  

а) використанням здобувачем  значної статистичної бази даних 

(Державної служби статистики України, міжнародних статистичних 

організацій: Державної служби статистики України, дані Світового банку та 

Євростату, звітно-аналітична інформація міжнародних і вітчизняних 

логістичних асоціацій), 

б) глибоким аналізом законодавчих та нормативних актів з питань, 

щодо функціонування і розвитку ринку логістичних послуг,  державного 



регулювання логістичної діяльності і формування логістичних систем, а 

також наукових робіт провідних вітчизняних із учених і практиків. 

Офіційним опонентом визнається і підтверджується наступне: 

об’єктивність і достовірність отриманих у дисертації Григорак М.Ю. 

наукових і прикладних результатів підтверджується: а) коректністю 

постановки завдань дослідження, логічним обґрунтуванням запропонованого 

до використання методологічного, методичного та практичного забезпечення 

засад управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки 

знань, що ґрунтуються на взаємодії логістичних потокових процесів у 

ланцюгах товарного руху в просторі і часі, міжрівневих зв’язках системи 

логістичного управління з урахуванням стадій зрілості ринку;  б) 

об’єктивністю поведених розрахунків; в) позитивними результатами 

впровадження авторських розробок у практику економіки та управління 

національним господарством. 

Усі висновки дисертаційної роботи теоретично обґрунтовані та 

доведені до високого рівня деталізації, придатного до запровадження у 

практику господарювання та у навчальний процес і є аргументованими.  

Відтак, ознайомлення зі змістом дисертації Григорак М.Ю., та 

одержаних результатів (підтверджених публікаціями у наукових виданнях та 

їх апробацією на міжнародних та всеукраїнських конференціях) і 

представлених в авторефераті дисертації  дає підставу офіційному опоненту 

стверджувати про таке: основні наукові положенні і висновки дисертації 

мають суттєвий перелік елементів наукової новизни і відображають 

особистий внесок автора у розвиток такої галузі науки як економіка та 

управління національним господарством. Ґрунтовний аналіз змісту 

дисертаційної роботи, розроблених і представлених у ній наукових положень 

та рекомендацій дозволяє зробити висновок про достатній ступінь їх 

обґрунтованості. 

 

  



3. Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

 

До положень, які, на думку опонента, містять достатній та вагомий 

рівень елементів наукової новизни і свідчать про особистий внесок автора у 

розвиток такої галузі науки як економіка та управління національним 

господарством у площині подальшої розбудови теоретико-методологічних і 

методичних засад управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах 

економіки знань можна віднести такі теоретико-методологічні розробки, 

методичні підходи і практичні рекомендації: 

Автором розроблено методологічні підходи до управління збалансованим 

розвитком системи логістичних послуг в умовах економіки знань,  в основу 

яких покладено об’єктивні принципи і закони економії витрат, запасів,  

закономірності організації логістичних потоків у просторі й часі, що дало змогу 

організаційно чи віртуально структурувати  комплекс взаємопов’язаних 

елементів – процесів, функцій, процедур, методів і інструментів, взаємозв’язків 

між ними, структурування за логістичними цілями й підсистемами 

господарюючих суб’єктів.  Автор довела, що концепція збалансованого 

розвитку означає дотримання пропорцій   з точки зору виробництва, розподілу, 

обміну та споживання товарів і послуг,  ефективне та ощадливе використання 

ресурсів, розвиток екологічної та конкурентоспроможної системи 

господарювання, відтворення та збереження людського та природно-ресурсного 

потенціалу з метою максимального задоволення життєво необхідних потреб 

людей і суспільства загалом. Збалансованість ринку логістичних послуг автор 

розглядає як рушійну силу яка дає  старт процесам інноваційного оновлення 

ринку і забезпечує довготермінову збалансованість та реалізує логістичний 

потенціал країни  (стор.94-114). 

У дисертації запропоновано методичний підхід до позиціонування 

постачальників логістичних послуг з урахуванням сукупності факторів, що 

відображають стан та динаміку конкурентного середовища, визначають 

архітектуру ринку і специфіку логістичного продукту, масштаби і 



перспективи розвитку в регіональному та галузевому розрізах. На підставі 

цього автором розроблено підходи до визначення пріоритетів держави в 

розробленні національної логістичної стратегії, планів розвитку логістичної 

інфраструктури, врахуванні глобальних тенденцій і викликів функціонування 

та розвитку ринку логістичних послуг, тощо (стор.134-153).  

Застосування системі статистичних макроекономічних показників, 

експертних оцінок та кореляційно-регресійних моделей дозволило автору 

обґрунтувати методичний підхід до оцінювання структури і величини 

національних логістичних витрат як індикатора результативності ринку 

логістичних послуг. Автор довела справедливість гіпотези про вплив структури 

і розміру логістичних витрат суб’єктів ринку на економію ресурсів виробничого 

споживання і таким чином  обґрунтувала можливість створення умов для 

збільшення валового національного продукту; розробила функціонально-

вартісну стратегію цільового управління національними логістичними 

витратами відповідно до рівня зрілості ринку (стор.  163 - 180). 

Крім того, у дисертації розроблено методологічні підходи до  

формування та реалізації національної логістичної стратегії, орієнтованої на 

збалансоване економічне зростання.  Розроблено типологію чинників впливу на 

функціонування і розвиток ринку логістичних послуг. Запропоновано 

процедуру стратегічного планування конвергентних логістичних потоків у 

межах країни з метою їх оптимізації та узгодження з регіональними, 

міжрегіональними та національними потребами. Запропоновано організаційний 

механізм стратегічного планування розвитку національної логістичної системи, 

конкретизовано систему стратегічних імперативів, стратегічних пріоритетів і 

цілей розвитку, які враховують різновекторність і дозволяють знайти 

оптимальне поєднання економічних, соціальних, екологічних та 

інституціональних інтересів з точки зору сталого розвитку логістики та 

визначених цільових індикаторів. Запропоновані методологічні підходи до 

розроблення стратегії розвитку національної логістичної системи створюють 

передумови збалансованого розвитку ринку логістичних послуг і є основою для 



прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення механізмів державного 

регулювання і механізмів саморегулювання ринку (стор. 203 – 235). 

Важливим доробком автора є обґрунтування методологічних основ 

управління збалансованим розвитком ринку логістичних послуг, орієнтований 

на вдосконалення наявних ринкових інститутів та встановлення оптимального 

співвідношення між їх функціями та характеристиками ринку. Визначено 

форми, методи та інструменти державного регулювання та саморегулювання 

ринкових відносин. Доведено необхідність розвитку механізмів взаємодії та 

соціального партнерства бізнесу і влади. Розроблено практичні рекомендації 

щодо організації державного стратегічного контролінгу стану та динаміки 

розвитку ринку логістичних послуг. Розроблено карту збалансованих 

показників логістичної діяльності на різних рівнях управління, яка дозволяє 

трансформувати стратегічні цілі в плани оперативної діяльності та управляти 

стратегічними розривами і змінами (стор. 253-311) 

Наведені у дисертаційні роботі обґрунтування положень наукової 

новизни результатів дослідження, авторські публікації, практичні 

впровадження підтверджують відповідність висновків та результатів 

дисертації Григорак М.Ю. вимогам Міністерства освіти і науки України 

щодо їх новизни та достовірності. 

Усе вищенаведене надає офіційному опонентові підстави для загальної 

позитивної оцінки:  

а) змістовності винесених на захист елементів наукової новизни 

дисертації Григорак М.Ю.;  

б) вагомості наведеного у дисертації доробку у контексті його 

подальшого використання для розвитку такої галузі науки як економіка та 

управління національним господарством; 

в) достатності науково-прикладної сутності здобутків та їхньої 

експериментальної перевірки задля досягнення  поставленої мети та 

вирішення сформульованих у дослідженні ключових завдань. 

  



 

4. Теоретична цінність та практичне значення наукових результатів 

 

Наукова цінність дисертаційної роботи Григорак М.Ю. полягає у 

можливості застосування розроблених у дисертації методологічних підходів 

щодо проникнення логістичного підходу до управління матеріальними та 

нематеріальними потоками в різні сфери життєдіяльності суспільства, що 

призвело, з одного боку, до розширення розуміння логістичної теорії, а з 

іншого, – до поглиблення знань і появи нових підходів до оптимізації 

логістичних рішень, які сприяли радикальним трансформаціям ринку 

логістичних послуг. Результати дисертації спрямовані на вирішення такої 

важливої науково-прикладної проблеми, як комплексне обґрунтування 

теоретико-методологічних засад, міжрівневої та міжорганізаційної потокової 

взаємодії суб’єктів ринкових відносин з урахуванням просторової 

розподіленості та економічних трансформацій. 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у: 

1) Виокремленні дисертантом проблемної ситуації, невирішеність 

якої гальмує розвиток такої галузі науки як економіка та управління 

національним господарством; 

2) Обґрунтуванні методологічних та методичних положень щодо 

забезпечення виявлення та підтримки  потенціалу розвитку ринку 

логістичних послуг в умовах економіки знань; 

3) Розробленні низки теоретичних положень, придатних для 

використання в інших галузях економіки.   

Практична спрямованість і адекватність реальним процесам отриманих 

результатів дисертаційної роботи підтверджується доведенням основних її 

теоретичних та методологічних положень до рівня науково обґрунтованих 

пропозицій і рекомендацій, можливістю їхнього використання у діяльності 

відповідних державних органів в контексті стимулювання соціально-

економічного розвитку країни в умовах ресурсних обмежень.  Запропоновані  

в  дисертації  висновки  та  рекомендації,  які  мають прикладний  характер, 



прийнято до використання Міністерством інфраструктури України (акт від 

12.02.2015 р.), ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» (акт 

впровадження від 18.11.2015 р., Міністерства інфраструктури України 

(довідка від 15.01.2018 р.), пропозицій асоціації «Український логістичний 

альянс» до Національної логістичної стратегії України (довідка №20 від 

14.02.2018 р.), а також в і Асоціації міжнародних експедиторів України 

проведення форумів та курсів професійної підготовки міжнародних 

експедиторів та управління ланцюгами постачання (довідка № 04/04-18 від 

5.04.2018 р.), та Торгово-промислової палати України (довідка ТПП України 

від 23.01.2018 р.), Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська 

аграрна конфедерація» в управлінні ланцюгами постачання експортної 

аграрної продукції (довідка № 2-2/36 від 04.05.2018 р.), в діяльності компанії 

ДП «Прем’єр Експо» під час проведення спеціалізованих виставок 

«ТрансУкраїна», «ІнтерСклад» (довідка № 11 від 19.02.2018 р.), в практичній 

діяльності логістичних компаній ДП «Кюне і Нагель» (довідка № 567/17 від 

09.02.2018 р.), ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА» (довідка від 13.02.2018 р.), ТОВ 

«5ПІЕЛЬ» (довідка № 8 від 19.02.2018 р.). 

На  думку офіційного опонента, низка  методичних  розробок  та  

рекомендацій автора  мають  міжгалузевий  характер  і  можуть  бути  

використані в інших галузях економіки України. 

 

 

 

5.  Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових 

виданнях 

 

Основні  результати  дисертаційної роботи  опубліковано у 65 наукових 

працях загальним обсягом 57 друк. арк., з них: 1 одноосібна монографія (29,9 

друк. арк.), 4 колективні монографії, 26 статей у виданнях, визначених МОН 

України фаховими з економічних наук; у тому числі 8 статей входять до 

міжнародних наукометричних баз; 5 – у наукових періодичних виданнях 



іноземних держав; 25 наукових праць у матеріалах науково-практичних 

конференцій; 4 наукові праці, що додатково відображають наукові 

результати дисертації. 

Характер видінь і зміст опублікованих праць відповідають вимогам 

Міністерства освіти і науки України щодо повноти висвітлення отриманих 

результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. 

Ознайомлення із змістом наукових праць свідчить про повноту 

відображення в них основних положень та результатів дисертації. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, що сформульовані у дисертації, 

ідентичні представленим в авторефераті дисертації. Останній за своїм 

змістом відповідає дисертації. В авторефераті розкрито мету, завдання та 

зміст дослідження, наукову новизну, апробацію основних наукових 

результатів та їх практичну значущість.  

Детальне вивчення змісту усіх наукових праць здобувача та наведене 

вище дозволяє офіційному опонентові зробити наступний висновок: 

результати дисертаційної роботи Григорак М.Ю. оприлюднені  до захисту 

дисертації. 

 

 

 

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

 

Дисертаційна робота Григорак М.Ю. за своїм змістом, рівнем наукової 

новизни, систематизацією та логікою викладення матеріалу, висновками та 

пропозиціями являє собою завершене і самостійно виконане наукове 

дослідження. Дисертація на тему «Управління розвитком ринку логістичних 

послуг  в умовах економіки знань» виконана в межах визначеної за 



паспортом спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. 

Офіційний опонент підтверджує отримані Григорак М.Ю. науково 

обґрунтовані та прикладні  результати щодо вирішення актуальної  науково-

прикладної формування та розвитку ринку логістичних послуг як 

специфічного галузевого ринку, що задовольняє міжгалузеві логістичні 

потреби національної економіки – певним чином забезпечують розвиток 

такої галузі науки як економіка та управління національним господарством. 

Дисертаційна робота виконана діловою українською мовою із: а) 

науковим стилем викладення матеріалу та використанням у дослідженні 

спеціальної термінології і методів економіко-статистичного і структурного 

аналізу; б) застосуванням об’єктивних методів та способів подання та 

опрацювання статистичної бази дослідження. 

За своєю структурою та оформленням дисертаційна робота Григорак 

М.Ю. відповідає вимогам, що висуваються до докторських дисертацій із 

зазначеного напряму економічних досліджень Виклад матеріалу подається 

обґрунтовано, розділи дисертаційної роботи достатньо взаємопов’язані між 

собою, висновки й пропозиції логічно відповідають змісту дисертації. 

Авторські пропозиції та рекомендації, методологічні положення та 

методичні підходи і наукові розробки, представлені у роботі, деталізовано 

здобувачем і доведено до рівня конкретних методик і рекомендацій, що 

уможливлює їхнє упровадження у практику. Зазначене підтверджується 

відповідними довідками. 

Наукові розробки кандидатської дисертації Григорак М.Ю. в 

докторській дисертації не використовувалися. 

Офіційним опонентом підтверджується: тема дисертації Григорак 

М.Ю. «Управління розвитком ринку логістичних послуг  в умовах економіки 

знань», визначені в дисертації мета, предмет і об’єкт дослідження, 

сформульовані завдання, що потребують вирішення, винесені на захист 

наукові положення, запропоновані на розгляд наукової спільноти  загальні 



висновки, обсяг друкованих праць та їхня кількість відповідають вимогам 

Міністерства освіти і науки України до дисертацій, представлених на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

 

 

 

 

7. Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень 

дисертації 

 

 При детальному вивченні змісту наукових публікацій і монографій 

Григорак М.Ю, дисертації та автореферату, офіційний опонент дійшов такого 

висновку: 

1) Дисертаційна робота на тему  «Управління розвитком ринку 

логістичних послуг  в умовах економіки знань» та автореферат дисертації 

написані відповідно з вимогами Міністерства освіти і науки України що 

висуваються до змісту і структури економічних досліджень, які передбачено 

для наукових розробок за даним напрямом досліджень і кваліфікаційним 

рівнем;  

2) Результати, а також текст дисертації та автореферату дисертації 

подані автором науковим стилем із підібраними, у відповідності з логікою 

дослідження, ілюстративним та інформаційним матеріалом.  

3) Автореферат дисертації Григорак М.Ю. у повній мірі відображає 

сутність та зміст дисертації, наявною є ідентичність основних наукових 

положень і науково-прикладного  внеску автора; 

4) Наукові положення, висновки і рекомендації, що приведені 

дисертантом в авторефераті дисертації, належним чином розкриті, 

деталізовані та обґрунтовані у дисертаційній роботі.  

Як дисертація, так й автореферат дисертації  Григорак М.Ю. за 

оформленням і рівнем наукової новизни відповідають вимогам, 

передбаченим пп. 9, 10, 12, 13 і 14 «Порядку присудження наукових 



ступенів», а їхній зміст – паспорту спеціальності 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. 

 

 

8.  Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертаційної роботи 

 

Поряд з одержаними у дисертації науковими здобутками і 

розробленими та обґрунтованими Григорак М.Ю. методологічними засадами 

та прикладним інструментарієм щодо формування та розвитку ринку 

логістичних послуг розвитком ринку логістичних послуг  в умовах економіки 

знань, офіційний опонент вважає  за доцільне звернути увагу наукової 

спільноти на дискусійні аспекти роботи та недоліки, що стосуються 

теоретичних, методологічних та науково-прикладних положень дисертації, 

які мають бути предметом дискусії на захисті та потребують додаткової 

аргументації автора. 

 

1. Некоректно сформульовано першій пункт наукової новизни «вперше 

розроблено методологію управління збалансованим розвитком ринку 

логістичних послуг….» оскільки методологія як такова існувала і існує, 

тому слід було б сформулювати так: «вперше в основу методології 

управління збалансованим розвитком ринку логістичних послуг 

покладено концепцію інтелектуалізації….», бо саме це й має місце у 

роботі.  

2. В роботі недостає наукової полеміки щодо результатів досліджень 

отриманих іншими науковцями. Здебільшого автор погоджується з 

результатами виконаних до неї досліджень і не приводить 

альтернативних висловлювань, хоча вони й напрошуються самі собою, 

наприклад, «…більшість дослідників розуміють послугу як різновид 

економічної діяльності….» (с.53), але ж послуга це не діяльність, а 

результат. Далі на с.54 « ….В.І.Сергєєв…. виділяє операційну логістичну 



діяльність…. Ознаками якої є … зміни фізичних або хімічних 

властивостей об’єкта…», але ж зміна цих властивостей призведе до 

втрати вантажу або його псуванню. І так далі. 

3. Взагалі логістика як оптимізація руху товарів у сфері обігу можлива 

тільки на найвищому рівні бо сума локальних оптимумів ніколи не 

відповідає оптимуму глобальному (с.55-56). Крім того, слід зауважити, 

що висловлення «найбільш оптимальний» не є коректним, бо оптимум 

вже і є найвищій рівень. Те ж саме відноситься і до терміну «…високо 

інноваційний» с.76.  

4. На рис 1.2. до результату логістичної послуги віднесено «створення 

доданої вартості товару», хоча ні транспорт ні логістика доданої вартості 

не створюють бо остання є результатом впливу засобів труда на предмет 

труда з метою зміни його форми чи властивостей, а зміна властивості чи 

форми вантажу і в логістиці і на транспорті неприпустима. 

5. На рис. 1.3. Удосконалена класифікація логістичних послуг автором 

«лізинг Т3 та обладнання» та «страхування відповідальності» віднесено 

до функцій, що забезпечують логістику, але це фінансова послуга (с.59). 

6. Ствердження що «створення посередницьких структур, здатних 

виконувати складні логістичні завдання, вимагає значних інвестицій у 

складську й транспортну інфраструктуру» (с. 61) є некоректним, бо 

посередницькі структури не володіють основними засобами транспорту 

та складського господарства, а якщо володіють то вони вже не є 

посередницькими. 

7. У розділі 2, який названо «Методологія наукового дослідження 

управління розвитком ринку логістичних послуг», що доречи майже 

повністю збігається з назвою дисертації, не наведено будь яких 

кон’юнктурних досліджень ринку, трансформацій структури та 

співвідношення попиту та пропозиції, цін, тобто тих головних факторів 

які й формують підходи до управління ринковим розвитком. 

8. У формулі 3.1 не наведено позначень. 



9. Наведені на сторінках 190-192 статистичні данні не супроводжується 

необхідними економічними висновками. 

10. На с. 197 автор говорить про низьку частку мультимодальних перевезень 

в їх загальному обсязі в країні, а  причину цього – наявність в країні суто 

сировинної економіки не наводить. 

11. Рис 3.5. «Порівняний аналіз структури ринку….» відображає тільки 

структуру пропозиції, а структура попиту, що є важливим для управління 

розвитком ринку не розглядається. 

12. У табл. 3.9. США чомусь віднесено до Європи…. 

13. На рис 4.6. Інституційна складова логістичної інфраструктури містить 

тільки інституції, а інститути автором не наведено. 

14. Назва розділу 5 «Організаційно-управлінські заходи…» не притаманна 

науковим працям, краще було б назвати її «Методологічні чи методичні 

основи побудови системи заходів….» 

15. Підрозділ 5.2. «Механізм управління ….», викладений на 20 стор. ані 

якого механізму зовсім не містить.  

 

Проте, вважаю, що висловлені вище зауваження істотно не знижують 

наукової та методологічної цінності і практичного значення авторських 

розробок Григорак М.Ю. і, відповідно, не порушують загальної позитивної 

оцінки винесених на захист елементів наукової новизни, сформульованих 

дисертантом.  

Офіційним опонентом рекомендується  вказані зауваження врахувати у 

подальших системних дослідженнях у сфері розвитку ринку логістичних 

послуг транспортної інфраструктури України. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Загальна оцінка дисертаційної роботи 

 

Детальне ознайомлення з дисертаційною роботою Григорак М.Ю. на 

тему «Управління розвитком ринку логістичних послуг  в умовах економіки 

знань», авторефератом дисертації, монографіями та науковими публікаціями 

автора дисертації дозволяє офіційному опоненту зробити наступний 

висновок: 

дисертація та автореферат дисертації, наукові роботи Григорак М.Ю. 

виконані на актуальну тему і містять теоретичні, методологічні та прикладні 

розробки, які засвідчують: автором отримані науково обґрунтовані 

результати у такій галузі науки як економіка та управління національним 

господарством, які дозволяють у сукупності вирішити науково-прикладну 

проблему з управління формуванням та розвитком ринку логістичних послуг 

як специфічного галузевого ринку, що задовольняє міжгалузеві логістичні 

потреби національної економіки. 

Дисертаційна робота Григорак М.Ю. на тему «Управління розвитком 

ринку логістичних послуг  в умовах економіки знань» є самостійним, 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, що 

відзначено достатнім переліком ті рівнем наукової новизни і практичною 

значимістю. Зміст роботи викладено з логічною послідовністю, діловою 

мовою з кваліфікованою деталізацією основних положень авторських 

розробок, які випливають із результатів досліджень здобувача, його 

висновків та пропозицій. 

Зазначене дає підставу  стверджувати, що дисертація на тему 

«Управління розвитком ринку логістичних послуг  в умовах економіки 

знань»: 

1) Виконана на належному науково-теоретичному рівні; 

2) Відмічені до її змісту зауваження, що стосуються теоретичних, 

методологічних і концептуальних обґрунтувань автора, не змінюють 

загальної позитивної оцінки представленої до захисту дисертаційної роботи; 




