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Актуальність теми дослідження 

Інтенсивний розвиток та розширення процесів економічної інтеграції, що 

відбуваються на глобальному та регіональному рівнях, став однією з 

визначальних ознак сучасного етапу світогосподарського розвитку. Сучасна 

просторова структура є полісистемною та визначається певним набором 

елементів – регіонів світу, між якими розвиваються стійкі економічні зв’язки та 

інтеграційна взаємодія. 

Просторовий характер розвитку міжнародних економічних відносин, 

детериторизація учасників цих відносин, інтенсифікація світогосподарських 

інтеграційних процесів визначають появу нових форм взаємодії та 

взаємозалежності, що вимагає розробки нових підходів багатомірної оцінки 

динаміки розвитку інтеграційних процесів, які відбуваються під впливом 

глобальної регіоналізації. У зв’язку з цим дослідження процесів міжнародної 

регіональної економічної інтеграції, які набувають глобальних ознак, мають 

актуальне значення, оскільки визначають новий світогосподарський процес – 

глобальну регіоналізацію. 

Враховуючи вищезазначене, розробка теоретико-методологічних основ 

інтеграційних процесів, що відбуваються на глобальному та регіональному 

рівнях, і на цій основі – цілісної наукової концепції глобальної регіоналізації 

світової економіки в умовах глобальної інтеграції є важливим науково-

прикладним завданням, що обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи. 

Дисертація є складовою наукових розробок Маріупольського державного 

університету, про що свідчить участь здобувача у науково-дослідних роботах 
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кафедри економіки та міжнародних економічних відносин зазначеного 

університету, а саме у виконанні держбюджетної теми «Розвиток організаційно-

економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення 

європейської інтеграції» (номер держреєстрації 0115U003043). 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

До елементів наукової новизни дослідження належать: 

1. Обґрунтовано діалектичний взаємозв’язок та взаємозалежність 

процесів регіоналізації та глобалізації і встановлено, що в умовах поглиблення 

глобалізації процеси регіональної інтеграції набувають нових якісних ознак, 

які пов’язані із формуванням глобальних регіонів у світовому господарстві, що 

ґрунтуються на спільності інтересів відповідних суб’єктів міжнародних 

економічних відносин і в умовах розвитку мережевої економіки не 

прив’язуються із конкретною територією, а формують нові форми просторової 

організації (стор.21-31). 

2. Запропоновано авторський підхід до визначення категорії «глобальна 

регіоналізація», яку автор розглядає як об’єктивний процес, що знаходить своє 

втілення у якісно новій структурі світового простору, що ґрунтується на 

поширенні та поглибленні діалектично взаємопов’язаних інтеграційних 

процесів, які розвиваються на глобальному та регіональному рівнях, 

основними системними елементами якого стають глобальні регіони, розвиток 

яких відбувається на функціональній (інституційній) основі (стор.30). 

3. Розвинуто концепцію транснаціонального регіоналізму як складову 

концепції нового регіоналізму, що характеризує залучення до процесів 

регіоналізації територій відповідного таксономічного рівня, які відносяться до 

різних національних держав (стор.43), із виділенням фокусу проблем, на 

вирішення яких зорієнтовані транснаціональні партнерства (с.136-137). 

4. Набуло подальшого розвитку розкриття ключових ознак 

функціонування глобальних регіонів за рахунок виокремлення глобальних 
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ознак процесів регіоналізації у системі сучасного світового господарства 

(стор.46-47). 

5. Розроблено методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку 

процесів регіональної інтеграції, в основі якого знаходиться визначення 

узагальнюючого індексу інтеграції (aggregated integration index), що 

розраховується за принципом агрегування трьох складових субіндексів. 

Використання зазначеної методики дозволило отримати комплексну оцінку 

рівня розвитку процесів інтеграції в межах регіональних об’єднань та провести 

компаративний аналіз їх розвитку в рамках глобальних регіонів світу (стор.58-

64). 

6. Систематизовано моделі інтеграційної співпраці, які реалізуються на 

наднаціональному, національному і субнаціональному рівнях, і на цій основі 

визначено напрями розвитку регіонального співробітництва на різних рівнях 

для формування відносно стабільного середовища у горизонтальному та 

вертикальному вимірах (стор.132-134). Оцінено вплив інтеграційної 

торговельної взаємодії на динаміку економічного зростання регіональних 

об’єднань (с.168) та згруповано інтеграційні об’єднання за характером впливу 

інтеграційних процесів на економічну динаміку (с.169). 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, 

висновків та рекомендацій 

Дисертаційна робота «Розвиток інтеграційних процесів в умовах 

глобальної регіоналізації» охоплює широке коло важливих питань теорії та 

практики розвитку інтеграційних процесів на регіональному та глобальному 

рівнях. Дослідження чітко спрямоване на досягнення мети та завдань, 

поставлених автором. 

Для вирішення складних питань, що розглядаються у роботі, дисертант 

фундаментально опрацював теоретичні здобутки вітчизняних та зарубіжних 

вчених, провів глибокий емпіричний аналіз сучасних тенденцій розвитку 

інтеграційних процесів та надав оцінку їхньої глибини та інтенсивності. 
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Високому ступеню обґрунтованості положень дисертації сприяло чітке 

формулювання мети та завдань, об’єкту та предмету дослідження, а також те, 

що дослідження побудовано на основі діалектичного методу наукового 

пізнання та цілої низки загальнонаукових та спеціальних методів. Автором 

узагальнено досягнення сучасної економічної теорії, міжнародної економіки, 

розробки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених в сфері дослідження 

процесів глобальної та регіональної інтеграції. Це сприяло чіткому 

формулюванню пропозицій і рекомендацій автора, логічності та 

обґрунтованості його власних розробок і висновків.  

Обґрунтованість та вірогідність результатів дослідження забезпечується 

якістю використаної інформаційної бази, у яку увійшли офіційні матеріали, 

аналітичні публікації та річні звіти UNCTAD, регіональних економічних 

комісій ООН, Світової організації торгівлі, Світового банку, регіональних 

банків розвитку, Організації економічного співробітництва та розвитку, 

регіональних інтеграційних об’єднань, державних статистичних установ, 

дослідницьких центрів тощо. 

Основні положення роботи, висновки і рекомендації, які є результатом 

проведеного дослідження та складають його новизну, викладено у 17 наукових 

працях загальним обсягом 22,9 д.а., з яких особисто автору належить 5,2 д.а., з 

них – одна колективна монографія обсягом 17,8 д.а., з яких особисто автору 

належить 0,6 д.а. Автором опубліковано 8 статей у наукових фахових виданнях 

загальним обсягом 3,5 д.а., з яких особисто автору належить 3,0 д.а., зокрема 5 

статей опубліковано у наукових періодичних виданнях інших держав та 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз. 

Результати проведеного дослідження отримали апробацію на 9 науково-

практичних конференціях і семінарах різного рівня, де вони одержали 

позитивну оцінку. Таким чином, основні результати дослідження і його 

наукова новизна достатньо широко представлені в опублікованих наукових 

працях та отримали необхідну апробацію.  



5 

 

Автореферат відповідає основному змісту дисертаційної роботи. У 

авторефераті у стислій формі розкрито всі основні наукові результати 

проведеного дослідження, ступінь новизни розробок, висновки та рекомендації 

щодо використання результатів у практичній діяльності. 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів 

Результати проведеного дослідження мають теоретичну та практичну 

цінність. Теоретичне значення мають поглиблені дисертантом концептуальні 

засади дослідження глобальної регіоналізації через розвиток концепції 

транснаціонального регіоналізму, а також надання авторського бачення 

терміну «глобальна регіоналізація». 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає у розробці 

науково-практичних положень, висновків та рекомендацій щодо оцінки стану 

розвитку інтеграційних процесів та обґрунтування напрямів розвитку 

регіонального співробітництва в умовах глобальної регіоналізації. 

Привертає увагу запропонований автором науково-методичний підхід до 

оцінки розвитку процесів регіональної інтеграції, який дає можливість на 

основі розрахунку узагальнюючого індексу інтеграції проводити 

компаративний аналіз розвитку процесів інтеграції в рамках глобальних 

регіонів світу та визначати вплив процесів інтеграції на зміни, що відбуваються 

у глобальному економічному середовищі. Також заслуговує на увагу 

систематизація моделей інтеграційної співпраці на наднаціональному, 

національному і субнаціональному рівні, що дозволило автору запропонувати 

напрями розвитку регіонального співробітництва на різних рівнях. 

Рекомендації та пропозиції, розроблені й викладені у дисертації, 

впроваджено у практичну діяльність Комітету з питань економічної політики 

Верховної Ради України, Департаменту економіки Донецької обласної 

державної адміністрації, Департаменту економіки та структурних реформ 

Маріупольської міської ради, Відділення в місті Маріуполь Донецької торгово-

промислової палати, товариства з додатковою відповідальністю 

«Транспрогрес», про що свідчать відповідні довідки. 
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Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Маріупольського державного університету МОН України при розробці 

навчально-методичного забезпечення і викладанні дисциплін «Міжнародна 

економіка», «Глобалізація і регіональний економічний розвиток». 

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, зокрема: 

1. У дисертаційній роботі автор надає системний аналіз еволюції теорій 

і концепцій глобалізації, які висунуті українськими та іноземними науковцями 

(п.1.1), досліджує генезис теорій регіональної інтеграції (п.1.2). Проте, 

здійснюючи їх теоретико-методологічну систематизацію, дисертанту варто 

було б запропонувати цілісну схему розвитку теорії регіоналізму у контексті 

глобалізаційного дискурсу. 

2. Розглядаючи сутність інтеграційного процесу, що відбувається в 

світовому господарстві на глобальному та регіональному рівнях, в аналітичній 

частині дослідження автор фактично основну увагу приділяє макро-, мезо-, 

мега- метарівням реалізації інтеграційних процесів, зосереджуючи увагу, в 

першу чергу на глобальних регіонах. Обраний формат виглядає дещо 

обмеженим, залишаючи поза увагою наукових розробок мікрорівень, який 

пов’язаний із внутрішньофірмовою взаємодією. Тим більше, що основна 

частина міжнародних економічних відносин, які реалізують ТНК, припадає 

сьогодні на головні регіони тріади світової економіки, в рамках яких компанії 

активно застосовують регіональні стратегії свого розвитку, у тому числі з 

урахуванням існуючих регіональних інтеграційних угод, які суттєво 

мінімізують торговельно-економічні бар’єри. 

3. В роботі відзначено, що аналіз інтеграції повинен охоплювати різні 

аспекти взаємодії країн, а система індикаторів включати два блоки індексів, що 

відображають різні аспекти регіональної взаємодії, а саме: інтеграцію ринків та 

конвергенцію економічних систем (с.56). Саме на основі поєднання цих 
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індексів можна розрахувати узагальнюючий індекс інтеграції, що дозволить 

оцінити в цілому картину регіональних економічних процесів на рівні країна-

країна, країна-регіон, регіон. Проте проведений аналіз розвитку інтеграційних 

процесів в умовах глобальної регіоналізації не врахував оцінку рівня 

конвергенції регіональних та глобальних економічних систем. 

4. Дисертант обґрунтував і застосував для цілей свого дослідження 

інтегральний показник узагальнюючого індексу інтеграції (с.58-64). Це дало 

можливість здійснити економіко-математичний аналіз інтеграційних процесів і 

певною мірою зменшити дефіцит кількісних оцінок щодо реальних процесів 

регіональної інтеграції, до яких залучені країни світу. На жаль, у тексті 

дисертаційної роботи відсутній аналіз інших наявних розробок показників 

міжнародної інтеграції. Зокрема, у 2008-2009 роках Євразійським банком 

розвитку реалізовано проект «Система індикаторів євразійської інтеграції», на 

яку автор безпосередньо посилається (с.55-56) і з якою доцільно було 

порівняти показник дисертанта. 

5. Представлені в роботі концептуальні засади розвитку глобальної 

регіоналізації дозволили авторові запропонувати горизонтальний та 

вертикальний виміри розвитку континентальної та трансконтинентальної 

інтеграції (с.133-134), визначити фокус проблем трансконтинентальних 

партнерств (с.136-137). На нашу думку, недостатньо враховано географічний 

фактор залучення до цих інтеграційних процесів конкретних груп країн 

світового господарства. 

 

Відповідність дисертації вимогам  

«Положення про порядок присудження наукових ступенів» 

Зазначені недоліки не зменшують теоретичного та науково-практичного 

значення дисертаційної роботи. Вивчення матеріалів дисертації свідчить про її 

пошуковий характер, творчий підхід автора до вирішення поставлених завдань. 

Дисертаційна робота, що опонується, представляє собою завершену самостійну 

наукову працю, у якій вирішено важливу наукову задачу поглиблення



 

 

 


