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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора економічних наук, доцента 

Резнікової Наталії Володимирівни  

на дисертаційну роботу Чентукова Іллі Юрійовича на тему «Розвиток 

інтеграційних процесів в умовах глобальної регіоналізації»,  

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 

Міжнародне економічне співробітництво є ключовою 

характеристикою сучасних міжнародних відносин. Практично кожна країна 

світу в даний момент є учасницею міжнародних угод, які намагаються за 

рахунок своєї формальної влади формувати та запроваджувати економічні 

політики без втручання ззовні. Такі угоди охоплюють широкий спектр сфер 

застосування, включаючи в себе угоди про торгівлю, валютно-фінансове 

співробітництво, інвестиції, регулювання та оподаткування і втілюючись у 

двосторонніх, регіональних і багатосторонніх угодах, які можуть бути 

описані як договори, конвенції, виконавчі угоди, міжвідомчі угоди, 

меморандуми про взаєморозуміння, декларації, або кодекси і інструкції, 

прийняті міжнародними організаціями. 

З великим ступенем апроксимації можна стверджувати, що 

економічний регіоналізм передбачає дві основні форми – співробітництво й 

інтеграцію. Втім, регіональне співробітництво, саме по собі, вирішує 

обмежене завдання. Держави, передусім, сприяють розвитку торгівлі між 

собою завдяки встановленню взаємозв'язків в економічній сфері, що 

передбачає деяку лібералізацію руху різних чинників виробництва з метою 

стимулювання торгівлі усередині такої групи держав. Регіональна співпраця 

не зачіпає державний суверенітет: вона вимагає лише одностайності держав-

учасниць. Оскільки міжнародна співпраця, за визначенням, жодним чином 

не обмежує суверенітет, багато країн, незалежно від рівня їхнього розвитку, 
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використовують цю форму на практиці. Тому регіональна співпраця 

розширюється як у межах розвинених країн, так і таких, що розвиваються. 

Державні і спільні інтереси країн все частіше консолідуються у рамках 

інтеграційних об'єднань, які й стають новим інструментом економічної сили. 

Набуваючи притаманних лише йому специфічних рис, виходячи як зі 

стартових умов, так і інтенцій країнового групування, інтеграційні об'єднання 

перетворюються на засіб співставлення та співіснування інтересів на 

глобальному рівні міжнародних економічних відносин. Інституціональні й 

правові зв'язки між інтеграційними об'єднаннями створюють передумови 

формування нового балансу сил, нової, відтепер вже глобальної, системи 

міжнародних економічних відносин.  

Вищезазначене обумовлює актуальність дослідження об’єктивних 

процесів інтеграційного розвитку в умовах глобальної регіоналізації, що й 

визначило вибір теми, мету та завдання дисертаційної роботи 

Чентукова І.Ю. і надає дослідженню важливого науково-практичного 

значення. 

  

Наукова новизна одержаних результатів 

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

новими, а саме: 

 розвинуто понятійно-категоріальний апарат дослідження 

глобальної регіоналізації за рахунок представлення авторського визначення 

поняття «глобальна регіоналізація», яку дисертант трактує 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 (с.30); 
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 розвинуто підходи до визначення характеру та тенденцій розвитку 

процесів регіоналізації та глобалізації як діалектично взаємозалежних та 

взаємопов’язаних процесів. Обґрунтовано набуття процесами регіональної 

інтеграції нових якісних ознак, пов’язаних з формуванням глобальних 

регіонів у світовому господарстві, які не прив’язуються до конкретної 

території, а формують нові форми просторової організації світового 

господарства (с.30-31); 

 удосконалено концептуальні засади дослідження глобальної 

регіоналізації через поглиблення теоретичного базису концепцій старого та 

нового регіоналізму, а саме розвинуто концепцію транснаціонального 

регіоналізму і доведено, що територіальний вимір його розвитку пов'язаний 

із локалізацією певного регіонального утворення, тоді як просторовий вимір 

не залежатиме від територіальних характеристик розташування регіону 

(с.43,47); 

 обґрунтовано ключові ознаки функціонування глобальних регіонів 

за рахунок визначення глобальних ознак процесів регіоналізації у системі 

сучасного світового господарства (мультиакторність глобальної 

регіоналізації; складноструктурова мережа взаємодії, що розвивається на 

різних регіональних рівнях – локальному, мікро-, мезо-, макро-, мега-, мета 

рівнях – і охоплює держави, суспільство, бізнес; посилення ролі 

регіональної конкурентоспроможності в контексті глобальних 

трансформацій) (с.46-47); 

 запропоновано методичний інструментарій комплексної оцінки 

розвитку процесів регіональної інтеграції, який ґрунтується на розрахунку 

узагальнюючого індексу інтеграції на основі агрегування трьох субіндексів 

(індексу торговельної інтеграції, виробничої інтеграції та інтеграції ринків) і 

дає можливість як комплексно оцінювати рівень розвитку процесів 

інтеграції в межах окремих регіональних об’єднань, так і здійснювати 

компаративний аналіз рівня інтеграційної взаємодії в рамках глобальних 

регіонів світу (с.58-64); 
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 систематизовано моделі інтеграційної співпраці, що реалізуються 

на наднаціональному, національному і субнаціональному рівнях, на основі 

чого запропоновано напрями розвитку регіонального співробітництва на 

різних рівнях з метою формування відносно стабільного середовища у 

горизонтальному та вертикальному вимірах (с.133-134). 

 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень,  

висновків і рекомендацій 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які представлено в 

дисертації Чентукова Іллі Юрійовича, необхідно оцінити як теоретично 

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

застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження (методу 

діалектичного пізнання, методів аналізу та синтезу, індукції та дедукції, 

історико-логічних методів, факторного аналізу, компаративного аналізу, 

систематизації та узагальнення, економіко-математичного аналізу та 

моделювання), використанні наукових праць провідних українських та 

зарубіжних вчених, офіційних матеріалів та публікацій комісій ООН, 

Світової організації торгівлі, Світового банку та регіональних банків 

розвитку, Організації економічного співробітництва та розвитку, 

регіональних інтеграційних об’єднань, інформації державних статистичних 

установ тощо. 

Автореферат повністю відповідає основному змісту дисертації, 

відображаючи основні авторські ідеї та їх обґрунтування. 

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-

дослідних робіт Маріупольського державного університету, а саме 

держбюджетної теми «Розвиток організаційно-економічних моделей 

міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської 

інтеграції» (номер держреєстрації 0115U003043), у рамках якої автором 

запропоновано методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку 
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процесів регіональної інтеграції, проаналізовано та надано оцінку 

інтенсивності та глибини інтеграційних процесів в основних регіонах 

світового господарства. 

 

Повнота викладення результатів в опублікованих роботах 

Матеріали дослідження Чентукова Іллі Юрійовича у достатній мірі 

висвітлені у наукових працях автора.  

У відкритому друці за темою дослідження опубліковано 17 наукових 

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

з них – одна монографія у співавторстві обсягом 17,8 д.а., з яких особисто 

автору належить 0,6 д.а., 8 статей у наукових фахових виданнях загальним 

обсягом 3,5 д.а., з яких особисто автору належить 3,0 д.а., у тому числі у 

наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз, – 5 робіт загальним 

обсягом 2,3 д.а., з яких особисто автору належить 1,8 д.а. 

Основні результати дослідження підтверджено їх апробацією на 

дев’яти міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та 

семінарах, що також говорить на користь достовірності та обґрунтованості 

наукових положень дисертаційної роботи, висновків та рекомендацій 

автора. 

 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 

Теоретичне значення результатів проведеного дослідження полягає у 

поглибленні теоретико-методологічних засад дослідження міжнародної 

економічної інтеграції на глобальному та регіональному рівнях та 

визначенні напрямів розвитку регіонального співробітництва в умовах 

глобальної регіоналізації.  

На особливу увагу в дисертаційній роботі заслуговує запропонований 

автором методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку процесів 

регіональної інтеграції, який передбачає розрахунок узагальнюючого 
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індексу інтеграції на основі агрегування трьох субіндексів (індексу 

торговельної інтеграції, виробничої інтеграції та інтеграції ринків). 

Застосування зазначеної наукової розробки дозволяє на основі комплексної 

оцінки рівня розвитку процесів інтеграції в межах окремих регіональних 

об’єднань здійснювати компаративний аналіз рівня інтеграційної взаємодії в 

рамках глобальних регіонів світу. 

Результати дослідження, що мають практичне значення, отримали 

впровадження в діяльність Комітету з питань економічної політики 

Верховної Ради України (довідка № 04-31/16-723 від 10.11.2016 р.); 

Департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації 

(довідка № 1-852 від 07.10.2016 р.); Департаменту економіки та структурних 

реформ Маріупольської міської ради (довідка № 01-16/951 від 

12.10.2016 р.); Відділення в місті Маріуполь Донецької торгово-промислової 

палати (довідка № 577 від 22.11.2016 р.); товариства з додатковою 

відповідальністю «Транспрогрес» (довідка № 47/25 від 22.12.2014 р.).  

Наукові положення і рекомендації дисертаційної роботи використано 

у навчальному процесі Маріупольського державного університету МОН 

України при розробці навчально-методичного забезпечення і викладанні 

дисциплін «Міжнародна економіка», «Глобалізація і регіональний 

економічний розвиток» (довідка № 59/01-20/05 від 27.01.2017 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. Слід погодитись із думкою автора про те, що за сучасних умов 

статична концепція регіонів вже не відповідає мінливим умовам 

світогосподарського розвитку (п.1.2, с.38) і розвивається у напрямі від 

територіального визначення регіону до функціонального 

(інтеграційного). Проте, у роботі не визначено інші процеси, що 
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розвиваються під впливом регіоналізації (самоідентифікації, 

економічного егоїзму, автономізації тощо), дослідження яких надало б 

можливості визначити регіоналізацію (як категорію аналізу) 

безпосередньо з точки зору конкретного змісту цього концепту, 

уникаючи позитивного або негативного, на чому сам автор і 

наголошує. 

2. Розглядаючи еволюцію глобальної інтеграції, автор значну увагу 

справедливо приділяє новим теоріям регіоналістики (розділ 1), що 

дозволило удосконалити концептуальні основи регіонального 

розвитку. Однак подальше дослідження (розділи 2, 3) присвячене 

переважно метарегіонам, а розвиток мікрорегіонів залишається поза 

авторською увагою, у тому числі практика локалізації економічної 

діяльності, насамперед інноваційної.  

3. Досліджуючи основні глобальні регіони,  автор вкрай мало приділив 

уваги питанням розвитку міжнародної конкурентоспроможності 

регіонів світового господарства, відповідно, потребують конкретизації 

складові регіональної конкурентоспроможності цих регіонів, 

враховуючи у тому числі й особливості розвитку регіональної 

економічної інтеграції африканських та латиноамериканських країн в 

контексті посилення ролі глобальних регіонів тріади, які залишились 

практично поза увагою автора. 

4. Аналізуючи результативність розвитку інтеграційних процесів у 

різних регіонах світу (розділ 2), автору варто було б додати виявлення 

впливу конкурентоспроможності країн, що утворюють інтеграційне 

об’єднання, на глобальну конкурентоспроможність об’єднань ЄС, 

НАФТА, АТЕС, а також авторські оцінки потенціалу країн – 

регіональних та глобальних лідерів.  

5. Погоджуючись з думкою автора про те, що процес розвитку 

регіональної інтеграції не може повністю бути врегульованим в 

односторонньому порядку, оскільки виникає певна суперечність між 
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врегулюванням торговельно-економічних відносин між СОТ і 

особливим механізмом реалізації регіональних угод (с.137-139), 

вважаємо, що авторові доцільно було б розглянути сутність 

асиметричності регіональних торговельних угод, які укладено між 

різними групами країн, в контексті сучасного Дохійського раунду 

переговорів.   

6. Досліджуючи вплив інтеграційної торговельної взаємодії на динаміку 

економічного зростання регіональних об’єднань, автор доводить, що 

посилення торговельної співпраці в межах інтеграційних об’єднань 

має помітний вплив на динаміку зростання ВВП цих об’єднань (с.168). 

Дослідження мало б більш комплексний характер, якби автор не 

обмежився оцінкою впливу лише торговельної співпраці, залишаючи 

поза увагою інвестиційні та міграційні процеси, валютну співпрацю, 

технічну допомогу та ін. 

 

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 Чентукова Іллі Юрійовича «Розвиток інтеграційних 

процесів в умовах глобальної регіоналізації» є завершеною самостійною 

науковою працею, в якій вирішено важливу наукову задачу розвитку 

теоретико-методологічних основ дослідження інтеграційних процесів на 

глобальному та регіональному рівнях та розробки науково-практичних 

рекомендацій щодо поглиблення інтеграційної співпраці в умовах 

глобальної регіоналізації. За змістом дисертаційна робота відповідає темі, 

меті і поставленим автором завданням дослідження. 

За актуальністю, постановкою задач дослідження, теоретико-

методологічною  обґрунтованістю,  науковою  та  практичною  значущістю  



9 

 

 


