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Актуальність теми дослідження 

Розвиток та поширення міжнародних інтеграційних процесів є 

органічною  тенденцією сучасного етапу становлення глобального 

господарства. Більшість країн світу, які активно приймають участь у 

міжнародній інтеграції, демонструють стале економічне зростання, ефективно 

реалізують плани підвищення ефективності промислового комплексу та 

розвитку третинного сектору економіки. Як свідчить світовий досвід, в останні 

десятиліття вплив інтеграції на розвиток економіки принципово змінюється.   

У багатьох сферах вона стає не просто поширеною, а і переважаючою, 

утворюючи умови для формування нових секторів економіки.  

Особливо важливим завданням є підвищення ефективності інтеграційної 

взаємодії для країн Йорданського басейну, де нестабільна політична ситуація в 

останні роки вимагає формування інноваційних підходів до посилення 

економічного співробітництва між країнами регіону. У зв’язку з цим, існує 

нагальна потреба переосмислення наукових та прикладних підходів щодо 

розвитку міжнародних інтеграційних процесів, зокрема, в країнах 

Йорданського басейну, яким належить виняткова роль у міжнародних 

економічних відносинах та формуванні системи взаємодії в межах 

трансрегіональної та регіональної інтеграції. Враховуючи, що регіон річки 

Йордан є точкою перетину значної кількості соціально-економічних та 

політичних проблем, які на сьогодні є предметом дослідження багатьох 

міжнародних організацій, а також потенціал економічної взаємодії в межах 

регіону з метою подолання існуючих конфліктів, варто зазначити, що питання 
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розвитку інтеграційних процесів у країнах Йорданського басейну є вкрай 

важливим. Приймаючи до уваги все вищезазначене, тема представленої 

дисертаційної роботи є актуальною. 

Дисертацію виконано в рамках роботи над держбюджетною науковою 

темою Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського «Механізм міжнародного менеджменту в 

умовах глобальної нестабільності» (номер держреєстрації 0113U000638).  

 

Наукова новизна отриманих результатів 

Дисертантом отримано та сформульовано ряд положень, які 

характеризуються науковою новизною. Зокрема, до елементів наукової 

новизни дослідження належать: 

1. Удосконалено категоріально-понятійний апарат дослідження 

міжнародної економічної інтеграції за рахунок обґрунтування авторського 

підходу до визначення поняття «трансрегіональна інтеграція», який враховує 

умови досягнення вищого рівня взаємодії суб’єктів господарювання та 

специфіки кореляції між законотворчими інститутами в процесі конвергенції 

при дотриманні базових принципів цілісності, емерджентності, 

організованості, координованості інтеграційних процесів (с. 22-24), що 

дозволило автору визначити трансрегіональну інтеграцію як процес 

поступового створення численних мереж відносин національних суб'єктів 

господарювання різних регіонів, в межах яких на основі спільних політик і 

нормативно-правових актів у визначених сферах взаємодії здійснюється 

регулювання окремих напрямів розвитку національних економік; 

2. Дістали розвитку теоретико-методологічні засади дослідження 

механізму формування інтеграційного об’єднання, основними складовими 

якого визначено суб’єкти (с. 52), об’єкти (с. 53-54), управлінські засади 

розвитку (с. 54-56). Механізм передбачає створення ієрархічної організаційної 

структури управління інтеграційною взаємодією країн-учасниць та 



3 

 

формування специфічного правового забезпечення процесів регулювання 

політичних та соціально-економічних відносин;  

3. Систематизовано основні риси розвитку інтеграційних процесів країн 

Близького Сходу (с. 61-81) та країн Йорданського басейну (с. 102-117), серед 

яких виявлено такі спільні риси: 1) зростання значущості історичних та 

культурних факторів при формуванні спільних проектів; 2) посилення 

координаційної значущості універсальних (Ліга арабських держав, Організація 

ісламського співробітництва) та інтеграційних міжнародних організацій 

(Агадірська угода, Рада арабської економічної єдності тощо); 3) зростання 

домінуючого впливу рівня соціально-економічного розвитку на інтеграційну 

активність; 

4. Обґрунтовано алгоритм стратегії інтеграційного розвитку Палестини, 

який дозволить підвищити ефективність участі країни у процесах міжнародної 

економічної інтеграції у регіоні та в межах трансрегіональної інтеграції. 

Розроблений автором алгоритм базується на спільних цілях (с. 158), завданнях 

(с. 159-163), інструментах (с. 166) та напрямах посилення інтеграції з ЄС та 

країнами Йорданського басейну (с. 167-169); 

5. Удосконалено концептуальні засади дослідження інтеграційної 

взаємодії країн Йорданського басейну, які визначають напрями поглиблення 

інтеграційного співробітництва країн регіону, а саме: екстенсивний (с. 135-

139) та інтенсивний (с. 127-135), що дозволить значно підвищити активність 

регіональної та трансрегіональної інтеграції через розвиток взаємодії з ЄС, 

розвиток мирного діалогу з Ізраїлем, формування дієвих інститутів 

регіональної взаємодії та розробку політики антифрагментарності з метою 

створення єдиного соціально-економічного простору в регіоні річки Йордан. 

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 

та рекомендацій, представлених у дисертації 

Дисертаційна робота «Міжнародні інтеграційні процеси в країнах 

Йорданського басейну» охоплює широке коло важливих питань теорії та 
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практики розвитку міжнародної інтеграційної взаємодії країн Йорданського 

басейну, у тому числі Палестини. Дослідження чітко спрямоване на 

визначення особливостей протікання міжнародних інтеграційних процесів в 

країнах Йорданського басейну та виявлення механізмів підвищення 

ефективності участі країн регіону у регіональній та трансрегіональній 

інтеграційній взаємодії з метою гармонізації міжнародних економічних 

відносин. 

Для вирішення складних питань, що розглядаються у роботі, дисертант 

фундаментально опрацював теоретичні здобутки вчених, провів глибокий 

емпіричний аналіз впливу економічних та соціальних факторів розвитку країн 

Йорданського басейну на розвиток міжнародних економічних процесів. 

Високому ступеню обґрунтованості положень дисертації сприяло чітке 

формулювання мети та завдань, об’єкту та предмету дослідження. 

Дослідження побудовано на основі діалектичного методу наукового пізнання 

та цілої низки загальнонаукових (теоретичного узагальнення, абстрагування та 

формалізації, порівняння, індукції, дедукції, синтезу та аналізу) та аналітичних 

(компаративного аналізу, статистичного та математичного аналізу) методів.  

При виконанні дослідження застосовано системний підхід, ідеї 

еволюціонування та ієрархічності розвитку інтеграційних процесів. Автором 

узагальнено досягнення сучасної економічної теорії, міжнародної економіки, 

розробки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, розроблено 

новаторські підходи до удосконалення інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну. Це сприяло чіткому формулюванню пропозицій і 

рекомендацій автора, логічності та обґрунтованості його власних розробок і 

висновків.  

Обґрунтованість та вірогідність результатів дослідження забезпечується 

використанням у якості інформаційної бази офіційних даних міжнародних 

організацій (ЮНКТАД, СОТ, ООН, Світового банку та ін.), статистичних 

відомств і центральних органів влади ЄС та Палестини, нормативно-правових 

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-55f0rrXJAhXrCHMKHX_2DrYQvwUIGSgA
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актів та міжнародних договорів ЄС та країн Йорданського басейну, а також 

наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Основні положення роботи, висновки і рекомендації, які є результатом 

дисертаційного дослідження та складають його новизну, викладено у 13 

наукових працях загальним обсягом 23,1 д.а., з яких особисто автору належить 

5,55 д.а., з них – одна колективна монографія обсягом 18,7 д.а. з особистим 

внеском автора 1,4 д.а. Автором опубліковано 6 статей у наукових фахових 

виданнях загальним обсягом 2,9 д.а. з авторською часткою 2,65 д.а. Результати 

проведеного дослідження отримали апробацію на 5 науково-практичних 

конференціях і семінарах, де вони одержали позитивну оцінку. Отже, основні 

результати і висновки дослідження у достатній мірі апробовані та представлені 

в опублікованих дисертантом наукових працях.  

Автореферат відповідає основному змісту дисертаційної роботи і містить 

всі важливі наукові результати дослідження.  

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

обґрунтованими та відповідають сформульованій меті і завданням 

дослідження. 

 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження 

Результати проведеного дослідження мають безумовну теоретичну 

цінність та практичне значення. Теоретичне значення мають виявлені на 

підставі теоретичних узагальнень принципи міжнародної економічної 

інтеграції, сутність кожного з яких розкривається на більш високих стадіях 

розвитку інтеграційного процесу; систематизовану передумови, фактори та 

цілі розвитку міжнародної економічної інтеграції; визначені відмітні 

властивості інтеграції, що дозволяють виокремити її від інших сучасних 

процесів у світовому господарстві; розроблена ієрархічна організаційна 

структура управління економічним розвитком суб’єктів міжнародних відносин 

в рамках формування інтеграційної одиниці. 
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Привертають увагу запропоновані автором етапи процесу розробки 

стратегії інтеграції країн Йорданського басейну, які включають формування 

цілей інтеграцій; оцінку учасників інтеграційного процесу; аналіз та вибір 

можливих способів і стратегій інтеграції; організацію контролю реалізації 

процесу інтеграції та організацію моніторингу ефективності процесу 

інтеграції. Також заслуговують на увагу механізми підвищення активності 

інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну, серед яких активна участь 

законотворчої влади в стратегічному плануванні, систематичне удосконалення 

інституціональної, нормативної та методичної бази тощо. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає у 

обґрунтуванні висновків та розробці рекомендацій щодо розвитку процесів 

міжнародної економічної інтеграції країн Близького Сходу та удосконалення 

якості інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну, у тому числі 

розвитку інтеграційної стратегії Палестини в рамках регіональної і 

трансрегіональної взаємодії. 

Рекомендації та пропозиції, розроблені й викладені у дисертації, 

упроваджено у практичну діяльність Управління економіки виконкому 

Криворізької міської ради, Запорізької торгово-промислової палати, ТОВ 

«Альянс+», ТОВ «Інформаційні технології», ТОВ «Альбіон», що 

підтверджується відповідними довідками. 

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського МОН України при розробці навчально-

методичного забезпечення і викладанні дисциплін «Міжнародна інтеграція» та 

«Європейська інтеграція». 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

Незважаючи на високий рівень проведеного дослідження та 

обґрунтованість отриманих результатів, в роботі мають місце окремі недоліки 

та дискусійні положення: 
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1. У підрозділі 1.3 автор досліджує механізми формування і розвитку 

інтеграційних об’єднань, зокрема, розглядає ієрархічно-організаційну 

структуру управління економічним розвитком кількох суб’єктів економічної 

діяльності (с.52), визначає принципи формування інтеграційного об’єднання 

(с.55) та види контролю інтеграційної взаємодії (с.57). Однак у подальшому ці 

здобутки в роботі практично не використовуються і не слугують теоретичним 

підґрунтям для аналітичних та практичних досліджень в межах дисертації. 

2. Досліджуючи стан інтеграційної взаємодії країн Йорданського 

басейну, дисертант обмежується аналізом переважно показників зовнішньої 

торгівлі (с.111-117) та прямих іноземних інвестицій (с.104-105), тоді як інші 

напрями інтеграційної взаємодії (науково-технічний, валютно-фінансовий 

тощо) автор оминає увагою. Це ускладнює отримання повноцінного уявлення 

про поточний стан інтеграційної взаємодії країн регіону та виявлення усіх 

потенційних резервів її інтенсифікації. 

3. Безумовний науковий інтерес представляє запропоноване автором 

рейтингування країн Йорданського басейну за рівнем соціально-економічного 

розвитку (с.118-122). Робота виграла б, якби автор оцінив кореляційний зв'язок 

між розрахованими показниками рівня соціально-економічного розвитку країн 

регіону та потенціалом їх інтеграційної взаємодії. Це дозволило б визначити 

додаткові напрями впливу на поглиблення інтеграційного співробітництва 

через реалізацію інструментів економічної політики. 

4. З метою оцінки ефективності реалізації інтеграційної стратегії за 

кожним з напрямків автор пропонує здійснювати розрахунок кількох 

показників, що характеризують економічний ефект від міжнародної співпраці, 

а саме ефекти від міжнародного співробітництва у сфері логістики, науково-

технічного співробітництва та у сфері промислової кооперації (с. 147-148). 

Однак розрахунки зазначених показників відносно інтеграційних угруповань 

за участю країн Йорданського басейну у роботі відсутні, що зменшує 

практичну цінність запропонованої методики. 
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5. Дисертант розмежовує рекомендації щодо розвитку інтеграційної 

стратегії країн Йорданського басейну (підрозділ 3.2) та Палестини (підрозділ 

3.3). При цьому зі змісту дисертаційної роботи не зовсім зрозуміло, яким 

чином корелюють між собою стратегічні пріоритети інтеграційного розвитку 

Палестини з відповідними пріоритетами для інших країн Йорданського 

басейну та чи доцільно використовувати напрями інтеграційного розвитку 

Палестини, запропоновані автором, при формуванні інтеграційної стратегії 

інших країн Йорданського басейну та країн Близького Сходу. 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок  

присудження наукових ступенів» 

Зазначені зауваження та дискусійні положення не впливають на 

позитивне враження від дисертації. Критичний аналіз матеріалів дисертації та 

автореферату засвідчує, що опонована дисертаційна робота є завершеною 

науковою працею, виконаною автором самостійно. За результатами 

дослідження дисертантом вирішено важливу наукову задачу розвитку 

теоретико-методологічних основ дослідження інтеграційних процесів та 

розробки науково-практичних рекомендацій щодо поглиблення міжнародної 

інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну. 

Зміст дисертаційної роботи Басема Ф.А. Абудавуда відповідає обраній 

темі, забезпечує досягнення поставленої мети і вирішення задач дослідження, 

а сама робота «Міжнародні інтеграційні процеси в країнах Йорданського 

басейну» відповідає вимогам п. 9, 11, 12, 14 «Положення про порядок 

присудження наукових ступенів».  

 

Загальні висновки щодо дисертації 

Вивчення дисертації дозволяє зробити висновок, що робота демонструє 

високий рівень наукової підготовки дисертанта, містить висунуті до захисту 

теоретичні положення і узагальнення, аналітичні розробки, економіко-

математичний інструментарій, ґрунтовні висновки та практичні пропозиції.



 

 

   


