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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора економічних наук, доцента 

Резнікової Наталії Володимирівни  

на дисертаційну роботу Басема Ф.А. Абудавуда на тему  

«Міжнародні інтеграційні процеси в країнах Йорданського басейну»,  

яку представлено до захисту у спеціалізованій вченій раді К 12.093.03 у 

Маріупольському державному університеті МОН України на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – 

світове господарство і міжнародні економічні відносини 

 

Актуальність теми дослідження 

 

Однією з основних особливостей сучасного етапу глобалізації виступає 

посилення процесів міжнародної економічної інтеграції, яка охопила всі 

регіони світу, залучаючи все більшу кількість країн, незалежно від їх позицій у 

світогосподарській системі. На сьогодні участь країн Близького Сходу в 

процесах міжнародної економічної інтеграції активізується у зв’язку із 

прагненням налагодження взаємовигідних відносини з ЄС та іншими 

розвиненими країнами світу, здебільшого з метою отримання технічної та 

фінансової допомоги. Країни Йорданського басейну – одна з найбільш 

«гострих» точок серед країн Близького Сходу: вирішення складних 

геоекономічних, геополітичних та соціальних проблем потребує зміцнення 

економічних відносин країн регіону і побудови міжрегіональних зв'язків з ЄС. 

Разом з тим, з огляду на недостатню активність країн регіону в реалізації 

інтеграційних угод, а також нові глобальні виклики, інтеграційна стратегія 

регіону вимагає суттєвого удосконалення. 

Країни Йорданського басейну, які є територією Південного 

Середземномор'я, розташовані у безпосередній близькості від розвинених країн 

Європи і одночасно представляють собою осередок відкритих і латентних 

конфліктів, що робить вироблення загального курсу політики міжнародної 

взаємодії як всередині регіону, так і з третіми країнами, важливим у 

стратегічному плані, особливо після закінчення конфронтації по лінії Схід – 



2 

 

Захід і з появою стійкої тенденції до глобалізації міжнародних процесів у всіх 

сферах життя. Головними інструментами зовнішньоекономічного впливу в 

даному випадку є перспективи гармонізації економічних відносин, 

удосконалення соціальних стандартів, створення зони вільної торгівлі тощо. 

Вищевикладені міркування доводять необхідність вивчення особливостей 

протікання регіональних та трансрегіональних інтеграційних процесів у країнах 

Йорданського басейну, а також розробки науково-практичних рекомендацій 

щодо поглиблення міжнародної інтеграційної взаємодії країн регіону. Саме на 

цьому посиланні ґрунтується актуальність теми, обраної дисертантом. 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

 

Робота, що опонується, містить результати, які можна визнати науково 

новими: 

удосконалено категоріально-понятійний апарат дослідження міжнародної 

економічної інтеграції в частині визначення поняття «трансрегіональна 

інтеграція», яку дисертант розглядає 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 (с. 20-22); 

розвинуто теоретико-методологічні засади дослідження механізму 

формування інтеграційного об’єднання, основними складовими якого 

виступають суб’єкти, об’єкти, управлінські засади розвитку, і який передбачає 

створення ієрархічної організаційної структури управління інтеграційною 

взаємодією країн-учасниць (с. 45-59);  

визначено закономірності розвитку інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну, які полягають у поступовій синхронізації економічних 

процесів в країнах регіону; поглибленні науково-технічного співробітництва; 

зростанні значущості історичних та культурних факторів при формуванні 



3 

 

спільних проектів; посиленні координаційної значущості універсальних та 

інтеграційних міжнародних організацій; зростанні домінуючого впливу рівня 

соціально-економічного розвитку на інтеграційну активність, що призводить до 

збереження пасивного характеру інтеграційної взаємодії країн регіону та 

орієнтації на поглиблення трансрегіонального співробітництва (с. 99-123); 

удосконалено концептуальні засади дослідження інтеграційної взаємодії 

країн Йорданського басейну, які на підставі урахування специфіки розвитку 

територій та механізмів реалізації внутрішньої та зовнішньої інтеграції 

дозволили визначити напрями поглиблення інтеграційної взаємодії країн: 

екстенсивний та інтенсивний (с. 125-140); 

обґрунтовано необхідність розробки нової парадигми розвитку 

інтеграційної стратегії країн Йорданського басейну, яка базується на врахуванні 

перманентного домінування в регіональному інтеграційному процесі історично 

сформованих геополітичних викликів і полягає у формуванні стійких 

механізмів підвищення інтенсивності інтеграційної взаємодії та підтримці 

інтеграційно-орієнтованих напрямів співробітництва в довгострокових 

стратегіях розвитку країн регіону (с. 140-155); 

запропоновано кількісний інструментарій оцінки глибини та напрямів 

інтеграційного розвитку Палестини, який ґрунтується на моделі рівномірної 

поляризації векторів інтеграційної взаємодії в межах регіональної та 

трансрегіональної інтеграції, що дозволило обґрунтувати алгоритм стратегії 

інтеграційного розвитку Палестини (с. 155-173). 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які представлено у 

дисертації Басема Ф.А. Абудавуда, необхідно оцінити як теоретично 

обґрунтовані й достовірні. Це обумовлено тим, що вони базуються на 

застосуванні діалектичного методу наукового пізнання, використанні наукових 
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праць провідних українських та зарубіжних вчених, офіційних матеріалів та 

публікацій ЮНКТАД, СОТ, ООН, Світового банку, Європейського Союзу, 

нормативно-правових документів ЄС та країн Йорданського басейну, 

результатів власних досліджень автора. 

Використання загальнонаукових методів пізнання – індукції та дедукції, 

системного аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, аналогії, а також 

спеціальних методів – історичного, абстрактно-логічного, інституціонально-

компаративного, статистичного, економіко-математичного та графічного 

аналізу – забезпечує достовірність результатів проведеного дослідження. 

Автореферат повністю відповідає основному змісту дисертації, 

відображаючи основні авторські ідеї та їх обґрунтування. 

 

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами 

 

Дисертаційна робота відповідає напрямкам наукових досліджень 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського; у рамках виконання держбюджетної теми «Механізм 

міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності» (номер 

держреєстрації 0113U000638) автором розроблено рекомендації щодо 

врахування впливу міжнародної економічної інтеграції на розвиток 

міжнародного та національного бізнесу.  

 

Повнота викладення результатів в опублікованих роботах 

 

Матеріали дослідження Басема Ф.А. Абудавуда в достатній мірі 

висвітлені у наукових працях автора.  

У відкритому друці за темою дослідження опубліковано 13 наукових 

праць 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 яких особисто автору 

належить 1,4 д.а., 6 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 2,9 
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д.а., з яких особисто автору належить 2,65 д.а., у тому числі у наукових 

періодичних виданнях України, включених до міжнародних наукометричних 

баз, – 4 роботи загальним обсягом 1,9 д.а., з яких особисто автору належить 

1,65 д.а. 

Основні результати дослідження підтверджено їх апробацією на п’яти 

міжнародних науково-практичних конференціях, що також свідчить на користь 

достовірності та обґрунтованості наукових положень дисертаційної роботи, 

висновків та рекомендацій автора. 

 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 

 

Теоретичне та науково-практичне значення результатів проведеного 

дослідження полягає в розвитку теоретико-методологічних основ дослідження 

інтеграційних процесів та розробці науково-практичних рекомендацій щодо 

поглиблення міжнародної інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну. 

На особливу увагу в дисертаційній роботі заслуговує кількісний 

інструментарій оцінки глибини та напрямів інтеграційного розвитку 

Палестини, який дозволив не тільки дослідити інтеграційну взаємодію в межах 

регіональної та трансрегіональної інтеграції, а й обґрунтувати алгоритм 

стратегії інтеграційного розвитку, що дозволить підвищити ефективність участі 

Палестини у процесах міжнародної економічної інтеграції. 

Результати дослідження мають практичне значення і отримали 

впровадження в діяльність Управління економіки виконкому Криворізької 

міської ради (довідка № 988/01-07 від 17.05.2016 р.); Запорізької торгово-

промислової палати (довідка № 1547/р від 04.05.2016 р.); ТОВ «Альянс+» 

(довідка № 157/В від 18.04.2016 р.); ТОВ «Інформаційні технології» (довідка 

№ 575 від 22.04.2016 р.); ТОВ «Альбіон» (довідка № 178/04/2016 від 

15.04.2016 р.). 

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 
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Михайла Туган-Барановського при розробці навчально-методичного 

забезпечення і викладанні дисциплін «Міжнародна інтеграція» і «Європейська 

інтеграція» (довідка № 745 від 24.05.2016 р.). 

 

Зауваження та дискусійні положення щодо дисертації 

 

Відзначаючи в цілому достатній науковий рівень розробок здобувача в 

результаті проведених досліджень, обґрунтованість отриманих результатів, слід 

вказати на певні дискусійні положення і зауваження до роботи: 

1. У підрозділі 1.2 дисертації представлено ґрунтовне дослідження 

передумов та чинників розвитку міжнародної економічної інтеграції через 

призму теорій інтеграційних процесів (с.30-45). При цьому теоретичне 

обґрунтування сучасних форм інтеграції (зокрема, сіамізації) та ознак 

інтеграційних процесів (гомогенна та гетерогенна ознаки) залишилося поза 

увагою автора. Дослідження цих форм та ознак інтеграції у першому розділі 

дисертації посилило б теоретичне обґрунтування факторів розвитку інтеграції в 

межах еволюції інтеграційних процесів. 

2. У підрозділі 2.3, аналізуючи тенденції розвитку регіональних та 

трансрегіональних інтеграційних процесів за участю країн Йорданського 

басейну, автор досить фрагментарно розкриває зміст складових інтеграційних 

процесів. Так, серед головних кількісних показників оцінки активності 

інтеграційної взаємодії автор визначає обсяги інвестиційних потоків, структуру 

та обсяги міжнародної торгівлі, участь країни в регіональних та 

трансрегіональних інтеграційних об’єднаннях. Проте не достатньо уваги 

приділено таким складовим інтеграційних процесів як формування нових і 

диверсифікація існуючих форм інституціоналізації інтеграційних процесів 

(поєднання угод про асоціацію та інтеграційних угод; укладання угод між 

інтеграційними угрупованнями, а також між ними й окремими 

країнами/групами країн та ін.); розвиток механізмів інтеграції країн, 

включаючи формування інтеграційної інфраструктури (інформаційні, 
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аналітичні центри та мережі, консультаційні організації та ін.), що мають на 

сьогодні значний вплив на зазначені процеси.  

3. Коментуючи дані щодо динаміки зовнішньої торгівлі країн 

Йорданського басейну з країнами ЄС, наведені у табл.2.9 дисертації, дисертант 

зазначає, що питома вага країн ЄС у структурі зовнішньої торгівлі країн 

Йорданського басейну за період 2008-2014 рр. не зазнала суттєвих змін (с.116). 

Такий висновок є не зовсім коректним, оскільки у зазначеній таблиці 

представлено лише абсолютні показники зовнішньої торгівлі країн 

Йорданського басейну з країнами ЄС. Для підтвердження свого висновку 

дисертанту необхідно було б навести дані щодо питомої ваги країн – 

торговельних партнерів у географічній структурі експорту та імпорту країн 

Йорданського басейну, а також розрахувати та представити показники 

структурних зрушень.  

4. Важливим доробком автора є обґрунтування нової парадигми розвитку 

інтеграційної стратегії країн Йорданського басейну (с.140-147). Зокрема, автор 

зазначає, що розроблення парадигми розвитку інтеграційної стратегії країн 

Йорданського басейну обумовлюється багатовекторністю завдань інтеграційної 

взаємодії в регіоні. Водночас, не зовсім зрозумілими з тексту дисертації 

залишилися витоки та причини такої багатовекторності.  

5. Надаючи рекомендації з розвитку інтеграційної стратегії Йорданського 

басейну, серед пріоритетних завдань планування регіональної інтеграції автор 

визначає науково-технічне, інформаційне та ресурсне забезпечення 

інтеграційної взаємодії (с.152). Проте поточний стан науково-технічного та 

інформаційного забезпечення розвитку інтеграційних процесів в країнах 

Йорданського басейну у розділі 2 не досліджувався, що послаблює 

взаємозв’язок між аналітичним та рекомендаційним розділами дисертації і не 

дає можливості оцінити реальний потенціал такого забезпечення. 

6. У підрозділі 3.1 «Концептуальные основы исследования 

интеграционного взаимодействия стран Иорданского бассейна» автор більше 

уваги приділяє дослідженню інтеграційної взаємодії країн Йорданського 
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басейну, що на підставі урахування специфіки розвитку територій та механізмів 

реалізації внутрішньої та зовнішньої інтеграції дозволило у подальшому 

визначити напрями поглиблення інтеграційної взаємодії країн. Водночас, 

власне концептуальні основи, а саме принципи, критерії, методики дослідження 

взаємодії країн регіону представлено досить фрагментарно. Отже, назва 

підрозділу 3.1, на нашу думку, потребує відповідного уточнення. 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок присудження 

наукових ступенів» 

 

Висловлені зауваження та дискусійні положення стосовно дисертації та 

автореферату не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. Дисертаційна 

робота Басема Ф.А. Абудавуда «Міжнародні інтеграційні процеси в країнах 

Йорданського басейну» є завершеною самостійною науковою працею, в якій 

вирішено важливу наукову задачу розвитку теоретико-методологічних основ 

дослідження інтеграційних процесів та розробки науково-практичних 

рекомендацій щодо поглиблення міжнародної інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну. Дисертація виконана на належному науково-

теоретичному рівні, її зміст повністю відповідає темі, меті та визначеним 

завданням дослідження. Наукові праці, опубліковані автором, та автореферат у 

достатній мірі відображають основні положення дисертаційної роботи. У 

дисертації та авторефераті використані лише ті висновки та результати 

досліджень, які отримані дисертантом особисто. 

За актуальністю, постановкою мети і задач дослідження, теоретико-

методологічною обґрунтованістю, науково-практичною значущістю отриманих 

результатів представлена дисертаційна робота відповідає встановленим 

вимогам пп. 9, 11, 12, 14 «Порядку присудження наукових ступенів». 

 

 



 

 


