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світове господарство і міжнародні економічні відносини 

 

Актуальність теми дослідження 

В умовах глобального економічного розвитку, що характеризується 

інтенсифікацією процесів інтернаціоналізації, посиленням взаємозалежності 

суб’єктів міжнародних економічних відносин, активізацією інтеграційних процесів 

на регіональному та міжрегіональному рівнях, структурними зрушеннями у системі 

світового господарства, актуалізуються питання створення системи ефективного 

інфраструктурного забезпечення, вагомою складовою якої виступають транспортні 

комунікації. Глобальні трансформації та динамічні зміни, що характеризують 

сучасний етап розвитку світового господарства, висувають нові вимоги до 

параметрів транспортного забезпечення в аспектах якості, швидкості, надійності та 

безпеки процесів перевезення як пасажирів, так і вантажів і, як наслідок, 

викликають відповідні зрушення у структурі та організаційному механізмі розвитку 

сучасних міжнародних транспортних систем.  

У зв’язку з цим, існує нагальна потреба переосмислення наукових та 

прикладних підходів щодо розвитку міжнародних транспортних мереж, зокрема, 

авіаційних, яким належить виняткова роль у міжнародних перевезеннях та 

формуванні системи трансконтинентальних комунікацій. Враховуючи, що авіаційна 

мережа Європейського Союзу є однією з найбільш розвинених та лібералізованих і 

охоплює значний повітряний простір, а також з огляду на євроінтеграційну 

спрямованість розвитку транспортної системи України, проведення досліджень 

особливостей розвитку європейської авіамережі в умовах глобалізації є, безумовно, 

актуальним. Приймаючи до уваги все зазначене вище, тема дисертаційної роботи, 

що опонується, є своєчасною та заслуговує на увагу. 
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Наукова новизна отриманих результатів 

До елементів наукової новизни дослідження належать: 

1. Удосконалено теоретико-методичні основи дослідження міжнародних 

транспортних мереж за рахунок диференціації підходів щодо визначення сутності 

транспортних мереж (структурний, функціональний та системний) та їх 

властивостей (загальних та специфічних) (с.22-26), а також систематизації факторів, 

що визначають трансформаційні зрушення у функціонуванні транспортних мереж в 

умовах глобалізації (с. 37-38, 45-46); 

2. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки стану та тенденцій 

розвитку авіаційних транспортних мереж, що, на відміну від існуючих, включає 3 

етапи аналізу (с. 65-66) та який було апробовано на прикладі європейської та 

світової авіаційних мереж, що дозволило автору встановити закономірності їх 

розвитку в умовах глобалізації, а саме односпрямований характер їх розвитку, що 

помітно відрізняється інтенсивністю динаміки (світова авіаційна система зростає 

більш прискореними темпами); зростаючу лібералізацію ринку авіаційних перевезень 

у результаті впровадження політики «відкритого неба», підвищення ролі авіаційних 

мереж у загальній структурі глобальної транспортної системи, збільшення обсягів 

перевезень вантажів/пасажирів авіамережами та обсягів інвестицій у розвиток 

авіаційних мереж тощо (с.67-102);  

3. Систематизовано основні етапи формування та розвитку європейської 

авіаційної мережі, що ідентифіковано автором відповідно до змін у національних та 

загальноєвропейських стратегіях розвитку авіаційної галузі (с. 104-125); 

4. Визначено передумови та напрями розвитку національної авіаційної мережі 

України в умовах її інтеграції до європейської, які ґрунтуються на розробленій 

автором ієрархічно-конкурентній моделі розвитку з урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх факторів впливу на авіаційну мережу та принципів політики «відкритого 

неба» (с. 146-159); 

5. Удосконалено науково-методичний підхід до визначення специфіки 

подальшого розвитку європейської авіамережі, який передбачає оптимізацію 

розміщення авіахабів в межах виокремлених вузлів авіамережі ЄС та підвищення 
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щільності покриття перевезень і визначає механізми формування нових авіахабів, 

що також дозволило обґрунтувати економічну доцільність формування 

міжнародного авіахабу в центральній частині України (м. Київ), функціонування 

якого сприятиме зростанню транзитного потенціалу та соціально-економічних 

показників розвитку національної економіки (с. 161-166). 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

Дисертаційна робота «Розвиток європейської авіаційної мережі в умовах 

глобалізації» охоплює широке коло важливих питань теорії та практики формування 

та розвитку міжнародних транспортних мереж, зокрема авіаційних. Дослідження 

чітко спрямоване на визначення особливостей розвитку європейської авіаційної 

мережі та розробку на цій основі науково-практичних рекомендації щодо інтеграції 

авіаційної мережі України до повітряного простору ЄС та європейської авіаційної 

мережі за рахунок розміщення на території країни транзитного вузла мережі – 

авіахабу.   

Для вирішення складних питань, що розглядаються у роботі, дисертант 

фундаментально опрацював теоретичні здобутки вчених, провів глибокий 

емпіричний аналіз впливу факторів глобалізації на розвиток міжнародних 

транспортних, а особливо – авіаційних мереж. 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 

(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 транспортних 

систем та мереж. Автором узагальнено досягнення сучасної економічної теорії, 

міжнародної економіки, розробки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, 

розроблено новаторські підходи до удосконалення європейської авіаційної мережі. 

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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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 законодавчі та нормативні 

акти України, міжнародні нормативно-правові акти та регламенти ЄС, звіти й 

аналітичні публікації міжнародних організацій, статистичні дані державної служби 

статистики України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, а також 

результати власних досліджень автора.  

Основні положення роботи, висновки і рекомендації, які є результатом 

дисертаційного дослідження та складають його новизну, викладено у 16 наукових 

працях загальним обсягом 25,1 д.а., з яких особисто автору належить 7,15 д.а., з них 

– одна колективна монографія обсягом 18,7 д.а., з яких особисто автору належить 

1,4 д.а. Автором опубліковано 7 статей у наукових фахових виданнях загальним 

обсягом 4,4 д.а., з яких особисто автору належить 3,85 д.а. Результати проведеного 

дослідження отримали апробацію на 7 науково-практичних конференціях і 

семінарах, 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.  

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. 

 

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є складовою наукових розробок Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, про що 

свідчить участь здобувача у науково-дослідних роботах, а саме у виконанні 

держбюджетної теми «Модернізація національної інноваційної системи України в 

умовах цивілізаційних трансформацій» (номер держреєстрації 0110U009875). 
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Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 

Результати проведеного дослідження мають теоретичну та практичну цінність. 

Теоретичне значення мають виявлені на підставі теоретичних узагальнень 

фундаментальні властивості, які притаманні транспортним, у тому числі авіаційним 

мережам як елементам глобальної транспортної системи; систематизація факторів 

глобалізації, що впливають на розвиток міжнародних транспортних мереж; 

визначені особливості інституціонального регулювання міжнародних транспортних 

мереж, які дозволили удосконалити теоретико-методичні основи дослідження 

міжнародних авіаційних мереж, а саме запропонувати їх оцінку з точки зору 

структурного, функціонального та системного підходів. 

Привертає увагу запропонований автором науково-методичний підхід до 

оцінки стану та детермінант розвитку європейської та світової авіаційних мереж за 

рахунок виділення трьох етапів аналізу: аналіз нормативно-правового забезпечення, 

аналіз техніко-економічних показників розвитку та оцінка рівня безпечності мереж. 

Також заслуговують на увагу результати компаративного аналізу світової та 

європейської авіаційної мереж, що дозволило автору визначити закономірності їх 

розвитку. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає  у розробці 

теоретико-методичних положень, висновків та рекомендацій щодо розвитку 

європейської авіамережі та удосконалення механізмів інтеграції України до єдиного 

повітряного простору ЄС і приєднання до європейської авіаційної мережі. 

Рекомендації та пропозиції, розроблені й викладені у дисертації, упроваджено 

у практичну діяльність Управління економіки виконкому Криворізької міської ради 

(довідка № 987/01-07 від 18.04.2015 р.); Відділення у м. Маріуполі Донецької 

торгово-промислової палати (довідка № 997 від 14.05.2015 р.); ПАТ 

«Електромашпросервіс» (довідка № 1/34 від 18.03.2015 р); ТОВ «Інформаційні 

технології» (довідка № 574 від 03.05.2015 р.); ТОВ «Промліга» (довідка 

№ 196/06/2015 від 15.04.2015 р.). 

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному процесі 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
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Барановського МОН України при розробці навчально-методичного забезпечення і 

викладанні дисциплін «Міжнародна інтеграція», «Міжнародні перевезення», 

«Європейська інтеграція» (довідка № 857 від 18.06.2015 р.). 

 

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: 

1. На рис. 1.4 дисертації автором наведені елементи міжнародних транспортних 

мереж за різними класифікаційними ознаками. Однак з огляду на те, що предметом 

дослідження є авіаційні мережі різного рівня, то робота виграла б, якби дисертант 

визначив особливості та напрямки диференціації елементів (різновидів) саме 

авіаційних мереж, особливо враховуючи той факт, що при аналізі формування та 

розвитку авіаційної мережі ЄС автор вказує на деякі специфічні типи авіамереж 

(зіркоподібні, радіальні, виду «собача кістка» тощо) (с. 103), сутність яких потребує 

уточнення. 

2. У підрозділі 1.2 автор систематизує фактори впливу глобалізації на 

розвиток міжнародних транспортних мереж, акцентуючи увагу на характері їх 

впливу, виділяючи рушійні сили та гальмуючі чинники, однак при цьому не 

уточнює, що саме рівень розвитку транспортних мереж є визначальною 

передумовою розвитку самих глобалізаційних процесів, отже можна говорити про 

наявність двосторонніх взаємних зв’язків. У цьому контексті потребує додаткового 

уточнення, у чому саме полягає сутність процесу глобалізації міжнародних 

транспортних мереж та які форми прояву вони приймають. 

3. На нашу думку, аналіз особливостей розвитку європейської авіаційної 

мережі за основними техніко-економічними показниками (підрозділ 2.2) доцільно 

було б провести у порівнянні не тільки зі світовою, але й з іншими розвиненими 

авіамережами, наприклад північноамериканською чи азіатською, що дозволило б 

виявити конкурентні переваги, сильні сторони та слабкі місця європейських 

авіакомпаній та об’єктів транспортної інфраструктури, зокрема аеропортів. 
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4. Підрозділ 3.1 дисертації мав би більш завершений вигляд, а результати 

оцінки стану національної авіаційної мережі виглядали б більш повними та 

обґрунтованими, якби дослідження проводилося відповідно до логіки науково-

методичного підходу щодо оцінки стану та детермінант розвитку авіаційних мереж 

ЄС та світу, запропонованого дисертантом у підрозділі 2.1 (с. 66). Це дозволило б 

визначити місце авіаційної галузі України в світі та конкурентні позиції українських 

авіаційних компаній та аеропортів у порівнянні з європейськими, що є особливо 

актуальним в контексті розробки напрямків інтеграції України до єдиного 

європейського повітряного простору та авіаційної мережі країн ЄС. 

5. Автор робить припущення, що розміщення міжнародного авіахабу на 

території України є доцільним з позиції підвищення ефективності європейської 

авіаційної мережі (с. 162-166). При цьому для обґрунтування економічної 

доцільності формування міжнародного авіахабу в центральній частині України 

автор використовує оптимізаційну задачу щодо розміщення вузлів мережі, 

запропоновану Аль-Таяр Башир Алі Касемом та Матвєєвим Ю.М. Однак не зовсім 

зрозумілим, а отже таким, що потребує додаткових пояснень, є вибір автором 

існуючих вузлів європейської мережі при формуванні вихідних даних для ланцюжка 

розміщень міжнародних авіахабів (с. 161). 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» 

Зазначені недоліки не зменшують теоретичного та науково-практичного 

значення роботи. Вивчення матеріалів дисертації свідчить про її пошуковий 

характер, творчий підхід автора до вирішення поставлених завдань. Дисертаційна 

робота, що опонується, представляє собою закінчену самостійну наукову працю, у 

якій вирішено важливу наукову задачу поглиблення теоретико-методичних основ 

дослідження міжнародних авіаційних мереж в умовах глобалізації та визначення 

напрямів розвитку європейської авіаційної мережі, а також розробки науково-

практичних рекомендацій щодо приєднання України до авіаційної мережі ЄС.



 

 


