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Актуальність теми дисертаційної роботи 

та її зв'язок з науковими програмами

На старті XXI ст. глобальний економічний розвиток характеризується, з одного 

боку, нарощуванням диверсифікаційних процесів в усіх сферах економічної 

діяльності, а з другого -  розш иренням просторових параметрів реалізації її форм і 

рівнів. М атеріальним втіленням просторових зв ’язків і відносин між економічними 

агентами є насамперед світова транспортно-логістична інфраструктура (ТЛІ), що 

базується як на вільному транскордонному переміщенні товарів, капіталу й 

інформації, так і на вертикальній інтеграції мережі регіональних розподільно- 

транспортних логістичних центрів з телекомунікаційною інфраструктурою. Завдяки 

цьому досягається оптимізація товаропотоків і зниження логістичних витрат.

У вирішенні цих задач суб’єкти світової економіки вдаються не тільки до 

постійних змін та переформатування матеріальних потоків у просторі та часі, а й 

удосконалення концепцій і стратегій логістики з оптимізацією і раціоналізацією 

транспортних коридорів. Сучасна глобальна логістика являє собою складну систему, у 

якій діють міжнародні канальні посередники (міжнародні експедитори, транспортні, 

брокерські й агентські компанії, компанії з управління експортними операціями) і 

міжнародні транспортно-логістичні фірми, що надають широкий спектр послуг -  

від квотування вантажів та одержання експортних ліцензій до пакування, 

сортування, консолідації вантажів, їх страхування та здійснення інтермодальних 

перевезень. Специфічну роль у сучасній структурі ТЛІ відіграють зони вільної 

торгівлі, які здійснюють зберігання товарів і операції вантджопереробки без митних
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формальностей, реекспорт товарів без сплати мит і податків, консолідують і 

тестують товари перед імпортом тощо. Новітньою інституційною формою ТЛІ є на 

сьогодні транспортно-логістичні кластери (TJIK) у якості провідних логістичних 

платформ світового рівня.

Щ о стосується країн східноєвропейського економічного простору (Україна, 

М олдова, Білорусь), то існуюча там система управління транспортною галуззю, стан 

її виробничо-технічної бази і технологічний рівень організації перевезень і надання 

транспортних послуг за багатьма параметрами суттєво відстають від міжнародних 

стандартів якості. Крім цього, спостерігається вкрай низький рівень міждержавної 

конвергенції транспортних систем, що суттєво гальмує обсяги перевезень та 

негативно впливає на динаміку економічних зв ’язків.

У зв ’язку з вищезазначеним, питання, пов’язані з комплексним дослідженням 

теоретико-методологічних засад світової транспортно-логістичної інфраструктури, 

розкриттям інноваційного механізму функціонування транспортно-логістичних 

мереж країн східноєвропейського економічного простору, а також обґрунтуванням 

пріоритетів інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи України 

набувають нині важливого теоретичного і практичного значення. Саме це і 

обумовило вибір теми, мету і завдання дисертаційної роботи Дашкуєва М. А. та 

надає його дослідженню важливого наукового і практичного значення.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до планових науково-дослідних 

тем «Інтеграція України у європейські, правові, політичні та економічні системи» (ДР 

№ 06БФ048-01) та «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (ДР № 11БФ048- 

01), які є складовою комплексної програми наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» (2011-2015 pp.). Основний 

особистий внесок автора у дослідження даної теми полягає у розробці рекомендацій 

щодо напрямів інноваційного розвитку транспортно-логістичної інфраструктури країн 

СЕП, включаючи Україну, чинників оптимізації інституційної взаємодії України з 

регіональними торговельно-економічними об’єднаннями, зокрема ЄС в контексті 

реалізації Угоди про зону вільної торгівлі.
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Ступінь обґрунтованості, достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації

Детальне ознайомлення із змістом дисертаційної роботи та авторефератом 

Дашкуєва М. А. дозволяє зробити висновок про логічну послідовність і 

збалансовану структурованість викладення матеріалу дослідження. Сформульовані 

у дисертаційній роботі та авторефераті наукові положення, висновки і рекомендації, 

що виносяться на захист, мають достатньо високий ступінь теоретико- 

методологічної, фактичної та емпіричної обґрунтованості. Вони базуються на 

творчо-критичному застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів наукового 

дослідження, таких як теоретичне узагальнення, єдність історичного і логічного, 

аналіз і синтез, системний підхід, групування та класифікація, статистичні, 

структурно-логічні методи, економіко-математичне моделювання та прогнозування.

Аргументованість, достовірність і обґрунтованість зроблених у дисертаційній 

роботі висновків та рекомендацій визначаються сукупністю викладених наукових 

результатів, що базуються на глибокому аналізі дисертантом фахової літератури, 

фактологічних матеріалів та статистичних даних. У процесі роботи над дисертацією 

автором проаналізовано значну кількість монографічних, періодичних досліджень 

вітчизняних і зарубіжних учених, офіційні публікації і аналітичні звіти таких 

міжнародних організацій як Світовий банк, ОЕСР, МВФ, МФК, ЄБРР, СЦБ, 

Європейська логістична асоціація, Європейська платформа транспортних досліджень, 

звіти й оглядові матеріали наукових інститутів, а також дані Державної служби 

статистики України, Міністерства інфраструктури України, М іністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, матеріали Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, експертні оцінки рейтингових агентств, аналітичні доповіді на 

електронних носіях, ресурси Інтернет, результати власних досліджень автора. 

Джерельно-статистична база дисертаційного дослідження складається із 218 

одиниць.

Аналіз дисертаційної роботи Дашкуєва М.А. свідчить про те, що вона є 

завершеним, цілісним науковим дослідженням, логіка і внутрішня структура якого 

підпорядкована поставленій меті і завданням.



Достовірність та обґрунтованість науково-практичних результатів 

дослідження підтверджується також їхньою апробацією на 8 наукових міжнародних 

науково-практичних конференціях, присвячених різним аспектам розвитку 

транспортно-логістичних мереж країн СЕП.

Повнота викладення матеріалів дисертації 

в опублікованих працях 

Основні положення та результати дисертаційної роботи опубліковані автором у 

20 наукових працях загальним обсягом 9,3 д. а., з них: 8 - у  наукових фахових 

виданнях, 3 - у  виданнях зарубіжних країн та у наукових фахових виданнях, які 

включені до міжнародних наукометричних баз, 1 -  у розділі колективної монографії, 8

-  у матеріалах і тезах конференцій.

Кількість, зміст та обсяг друкованих праць відповідають вимогам щодо 

публікації основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук. Проведений аналіз публікацій дозволяє дійти висновку, що вони 

повністю розкривають основні положення, що виносяться на захист та містять 

елементи наукової новизни.

Наукова новизна отриманих результатів  

Дисертаційна робота Дашкуєва М агомеда Ахмедовича містить низку елементів 

наукової новизни і характеризується оригінальним авторським підходом до 

досягнення поставленої мети -  дослідження концептуальних положень і розробка 

науково-практичних рекомендацій щодо інноватизації розвитку міжнародних 

транспортно-логістичних мереж загалом і країн СЕП, зокрема, а також шляхів 

імплементації ТЛС України до європейського субрегіонального простору (с. 6).

Найбільш суттєвими науковими результатами, які визначають особистий 

внесок автора у виріш ення поставленої наукової задачі і характеризують наукову 

новизну роботи, є наступні:

- дана комплексна оцінка ступеня інноваційності транспортно-логістичної системи 

України на основі економіко-математичного моделювання і теорії ігор у розрізі 

моніторингових показників щодо щільності автомобільних і залізничних комунікацій, 

їх регіональної маршрутної ефективності тощо. На основі застосування методу
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нормалізації Севіджа встановлено найбільше відставання вітчизняної транспортно- 

логістичної системи від міжнародних стандартів за інституційними параметрами. 

Виходячи з цього обґрунтовано напрями її інтеграції до європейського 

інфраструктурного простору (панєвропейські транспортні коридори (ПЄТК), 

трансконтинентальні транспортні коридори (ТКТК), міжнародні логістичні термінали 

(MJIT), панєвропейські транспортні зони (ПЄТЗ)) насамперед через внутрішню 

інновативну модернізацію, створення сприятливого інноваційно-інвестиційного 

клімату, реструктуризацію національної високотехнологічної сфери, нарощування 

фінансування інноваційно-технологічних проектів тощо (с. 172-184);

- з позицій системного підходу дано авторське трактування сутності міжнародних 

логістичних кластерів (MJIK) як сукупності національних елементів транспортних 

систем, інформації і зв’язку, транснаціональних банків і сфери послуг світового рівня, 

що виконує інтеграційну функцію між галузями виробництва, регіонами та державами 

й забезпечує зовнішньоекономічну діяльність, функціонування міжнародного ринку та 

розвиток конкуренції (с. 51-53). Доведено, що функціонування таких кластерів у 

глобальних логістичних мережах значно оптимізує їх діяльність і забезпечує потужний 

ефект синергії (с. 60-64);

- конкретизовано і системно охарактеризовано ключові компоненти механізму 

інноватизації транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського економічного 

простору -  інтермодальні національні транспортно-логістичні мережі, міжнародний 

трансфер технологій, регулюючі інституції глобального, регіонального та 

національного рівнів. Доведено, що даний механізм, незважаючи на наявні міжкраїнові 

диференціації у розвитку національних транспортно-логістичних систем та відмінності 

їх національних геоекономічних і геополітичних інтересів, сприяє адаптації 

національних логістичних систем до стандартів міжнародних транспортних коридорів 

та імплементації інтелектуальних логістично-інноваційних моделей, заснованих на 

використанні інновацій та новітніх технологій (с. 109-110; 126-127; 140-142);

- обґрунтовано «дорожню карту» покрокового формування інноваційної структури 

національної транспортно-логістичної системи України: 1 крок -  імплементація 

міжнародних стандартів у сферу транспорту, перевезень і зберігання вантажу,
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упровадження сучасних електронних систем і баз даних з передавання інформації про 

логістичні суб'єкти, розробка на основі міжнародного досвіду досконалої уніфікованої 

законодавчої бази; 2-й крок -  «адаптаційні заходи» щодо поступової інтеграції TJIC 

України до регіональних і глобальних ринків транспортно-логістичних послуг на основі 

її інноватизації: логістична взаємодія з міжнародними суб’єктами транспортно- 

логістичної інфраструктури (термінально-вантажні комплекси, підприємства різних 

видів транспортно-логістичного сервісу, транспортно-логістичні кластери, інтегровані 

ТЛС) (с. 161-165; 168-169).

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

Теоретико-методологічні засади дослідження глобальної логістичної 

інфраструктури світового господарства як чинника посилення міжнародної 

конкурентоспроможності країн і регіонів, особливостей розвитку міжнародних 

логістичних кластерів у системі сучасної світогосподарської інфраструктури, форм і 

механізмів їх конвергентної взаємодії можуть бути використані в якості основи для 

подальшого наукового аналізу процесів регіональної економічної інтеграції, 

розкриття їх особливостей та специфіки. Окремі положення, висновки і 

рекомендації автора можуть знайти практичне втілення у розробці заходів по 

реалізації стратегії подальшого євроінте граційного розвитку України, 

диверсифікації її зовніш ньоторговельних зв ’язків і зовніш ньоекономічної політики 

та вироблення стратегії становлення транспортно-логістичного ринку України, 

здатного інтегруватися до єдиної транспортної інфраструктури країн ЄС.

Результати дослідження використано у практичній діяльності Торгово- 

промислової палати України (довідка № 6715/24.2-1 від 09.09.2015 p.); фірми «MKL 

GROUP-Holding» (довідка №12/10-15 від 02.11.2015 p.); ТОВ «Верітекс» (довідка № 

050-15/VY від 09.09.2015 p.). Матеріали та результати проведеного дослідження також 

впроваджено у навчально-методичну діяльність кафедри міжнародного бізнесу 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при викладанні дисциплін «Міжнародний бізнес», «Міжнародна логістика», 

«Міжнародні економічні відносини», «Світова економіка» «Макроекономічна політика 

й моделювання в міжнародному бізнесі», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
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України» (довідка № 048/11-273 від 02.09.2015 p.).

Відповідність змісту автореферату  

основним положенням дисертації

Дисертаційна робота Дашкуєва М.А. є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, виконаним на актуальну тему, має не лише теоретичне, а й практичне 

значення. За вимогами, що висуваються до дисертацій, вона має загальноприйняту 

структуру, зміст автореферату, основні положення та висновки дисертації є 

ідентичними. Стиль викладення матеріалів дослідження, наукових положень та 

рекомендацій відзначається логічністю і забезпечує доступність сприйняття.

Зауваження та дискусійні положення дисертації

Відзначаючи позитивні теоретичні та практичні результати дисертації 

Дашкуєва М агомеда Ахмедовича, слід відзначити, що вона містить деякі дискусійні 

положення, недостатнє опрацювання яких дозволяє зробити наступні критичні 

зауваження.

1. Доволі умовною є кваліфікація автором категорії «східноєвропейський 

економічний простір», оскільки він охоплює лише три країни (Україна, Білорусь, 

М олдова) з даного регіонального ареалу, до якого належить значно більше держав. 

М іж тим, окреслені держави сьогодні не мають достатньо чіткого інституційного 

оформлення як співробітництва у транспортно-логістичній сфері, так і в економічній 

сфері у цілому. Крім того, не визначена відмінність даної категорії від таких 

однопорядкових понять як «східноєвропейський ринок» і «східноєвропейський 

регіон» (с. 99; 108-110);

2. Теоретичний арсенал дослідження процесів формування і розвитку світової 

транспортно-логістичної інфраструктури обмежується аналізом теорій інтегрованої 

логістики Д. Бауерсокса и Д. Клосса (с. 23-26), трансакційних витрат Р. Коуза (с. 35- 

66), логістичних моделей Д. Хуммельса і Г. Грута (с.39-40). Разом з тим, практично 

поза увагою дисертанта залишились сучасні теорії міжнародної торгівлі (теорема 

Хекшера-Оліна-Самуельсона, географії міжнародної торгівлі П. Кругмана) та теорії 

асиметрії в міжнародних відносинах, а також дослідження даного питання у рамках 

неокейнсіанства і неокласичного синтезу П. Самуельсона. М іж тим, їх узагальнення
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дало б більш повне уявлення про глобальну модель інфраструктурного забезпечення 

міжнародної економічної діяльності, що базується насамперед на конвергенції 

національних транспортно-логістичних комплексів та механізмах наднаціонального 

рівня.

3. У дисертаційній роботі на с. 18-24 досить детально розкриваються методи 

та інструменти, якими оперує логістика, моделі, що використовуються у практичній 

логістичній діяльності, способи управління міжнародними матеріальними потоками 

та ін. Це більшою мірою відображає технологічні сторони логістики, а не її 

функціонально-економічну складову, що власне має бути об ’єктом дисертаційного 

дослідження за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні 

економічні відносини. Крім того, не знайш ла достатнього обґрунтування 

систематизація власне критеріїв формування і розвитку глобальної логістичної 

інфраструктури світового господарства. Автор обмежується лише визначенням 

рівнів критеріїв типологізації логістики (с. 17-18) та принципів побудови 

транспортно-логістичної системи.

4. У роботі бракує аналізу рівня інституційної невідповідності дію чої на 

сьогодні транспортно-логістичної інфраструктури світового господарства 

масштабам глобальної торгівлі, її територіальної концентрації і видової 

диверсифікації, а також конвергентним та інтеграційним процесам на регіональному 

і глобальному рівнях (підрозділ 1.3). Це дало б змогу більш повно проаналізувати 

наявні проблеми у розвитку глобальної ТЛІ та обґрунтувати стратегічні пріоритети 

міждержавного співробітництва у сфері нарощування її потенціалу та пропускної 

потужності.

5. Важливу методологічну функцію у даному дослідженні виконує 

комплексний аналіз автором механізму впровадження інновацій у сфері логістики з 

узагальненням аналітичного інструментарію прогнозування науково-технічних і 

ринкових можливостей (підрозділ 2.2). Хоча ці інструменти вже продемонстрували 

свою високу ефективність у країнах-лідерах, однак дисертація суттєво виграла б за 

умов розширення аналітичної бази бенчмаркінгу та застосування економетричних 

інструментів, зокрема розрахунку середньозважених показників щодо рівня
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впровадження інновацій як для обраних країн східноєвропейського економічного 

простору, так і сусідніх держав Східної Європи (Польщі, Угорщини, Чехії).

6. На с. 108 дисертації наголошується на необхідності створення у країнах 

східноєвропейського економічного простору інтермодальних логістичних центрів як 

сучасної інституційної платформи логістики з конкретизацією їх конкурентних 

переваг. Разом з тим, у роботі відсутня детальна характеристика даної структури, 

інвестиційних джерел і механізмів її формування, принципів функціонування та 

очікуваного економічного ефекту, як і досвід їх успіш ної діяльності у західних 

країнах.

7. Не має стосунку до предмета дослідження (транспортно-логістичні мережі 

країн східноєвропейського економічного простору, зокрема Білорусі, М олдови та 

України, напрями та механізми їх подальшого інноваційного розвитку й адаптації до 

європейського ринку транспортно-логістичних послуг) включення в аналітичний 

блок окремих фрагментів функціонування логістичних структур Російської 

Ф едерації (с. 131), Закавказзя (с. 107), Казахстану (с. 37, 102). Крім того, у роботі не 

представлено повної картини європейського ринку транспортно-логістичних послуг 

з його детальною структуризацією та аналізом масш табів й динаміки розвитку у 

глобальних координатах.

Однак, зазначені вище дискусійні положення і зауваження мають дискусійний 

характер, не впливають на загальну позитивну оцінку роботи і свідчать про значні 

невикористані можливості для подальших наукових розробок автора у цьому 

напрямі.

Загальна оцінка дисертаційної роботи 

та її  відповідність встановленим вимогам

Дисертаційна робота М.А. Дашкуєва є завершеним, самостійним науковим 

дослідженням, виконана на високому теоретичному рівні, має вагоме практичне 

значення для розробки механізму імплементації транспортно-логістичної системи 

України до європейського субрегіонального інфраструктурного простору, форм 

трансферу логістичних інновацій і їх впливу на формування адаптаційних чинників 

національної логістичної системи до стандартів міжнародних транспортних коридорів.
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Її актуальність і новизна, ступінь обгрунтованості концептуальних положень і 

висновків свідчать про високу професійну кваліфікацію і наукову зрілість дисертанта.

За формальними й якісними ознаками, рівнем і новизною дослідження 

дисертаційна робота «Інноватизація розвитку транспортно-логістичних мереж країн 

східноєвропейського економічного простору» відповідає нормативним вимогам пп. 

9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету М іністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. зі змінами, внесеними згідно 

з Постановою Кабінету М іністрів № 656 від 19.08.2015 p., а її автор -  Дашкуєв 

Магомед Ахмедович -  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні 

економічні відносини.

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри міжнародної економіки 
ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»,
Заслужений діяч науки і техніки України, 
доктор економічних наук, професор
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ВІДГУК

офіційного опонента к.е.н., доц. з/и Тонких Олексія Григоровича на 
дисертацію Дашкуєва Магомеда Ахмедовича «Інноватизація розвитку 

транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського
економічного простору» 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних  
наук ї а  спеціальністю 08.00.02 — світове господарство і міжнародні 

економічні відносини у спеціалізовану вчену раду Д 26.001.02 в 
Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України

1. Актуальність теми дисертаційної роботи 
та її зв'язок з науковими програмами

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується

впливом глобалізаційнйх процесів, при якому транспортію-логісичні мережі як

елемент національної, регіонально-інтеграційної і глобальної інфраструктури

забезпечує процес виробництва і надає можливість ефективного використання

ресурсів та є одночасно вагомим чинником економічного зростання й

посилення міжнародної конкурентоспроможності національних економік.

Оскільки формування логістичної інфраструктури базується на принципах

раціоналізму, системності, комплексності, балансу інтересів суб’єктів ринку,

орієнтації на задоволення потреб споживачів, вузлові мультимодальні

логістичні центри на перетині міжнародних товаропотоків поступово

перетворюються у «епіцентри адаптації» складних технологій управління

інтегрованими логістичними ланцюгами до стратегій постачання з метою

зменшення ризиків і мінімізації витрат. Крім того, в умовах двоаспектності

процесу глобалізації (глокалізації) відбуваються не лише постійні зміни та

переформатування самих матеріальних потоків у просторі та часі, а й

удосконалюються концепції та стратегії логістики, здійснюється раціональна

диверсифікація його джерел, оптимізація транспортних коридорів і міжнародної

транспортно-логістичної інфраструктури в цілому. Проблема інноваційного

розвитку транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського



необхідність подальшого поглиблення їх регіональної інтеграційної взаємодії, 

повномасштабного включення до загальноєвропейської і світової транспортно- 

логістичної інфраструктури, саме цим і зумовлена актуальність теми 

дисертаційного дослідження.

Дисертаційну роботу викопано на кафедрі міжнародного бізнесу 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, відповідно до планових науково-дослідних тем «Інтеграція 

України у європейські, правові, політичні та економічні системи» (ДР № 

06БФ048-01) та «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (ДР № 

11БФ 048-01), які є складовою комплексної програми наукових досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Ш евченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» (201 1 -  

2015). Автор дослідив дану тему на основі поглибленого аналізу суті, напрямів, 

чинників і проблем інновативного розвитку транспортно-логістичної 

інфраструктури країн східноєвропейського економічного простору, включаючи 

Україну.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна.

Основні наукові положення, висновки, рекомендації дисертаційної 

роботи мають достатньо глибоке теоретичне, методологічне та емпіричне 

обґрунтування. І І,е зумовлено, зокрема дослідженням здобувачем значної 

кількості вітчизняних та зарубіжних наукових та інформаційних джерел, 

методів статистичного аналізу та вибіркових досліджень, статистичних та 

фактичних даних міжнародних організацій. Інформаційною базою дисертації є 

наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, офіційні статистичні й 

аналітичні матеріали міжнародних організацій, зокрема Світового банку, ОЕСР, 

МВФ, МФК, СБРР, СЦБ, Сропейської логістичної асоціації, Європейської 

платформи транспортних досліджень, звіти й оглядові матеріали наукових 

інститутів, а також дані Державної служби статистики України, Міністерства



інфраструктури України, матеріали Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

експертні оцінки рейтингових агентств, аналітичні доповіді на електронних 

носіях, ресурси Інтернет, результати власних досліджень автора.

Ключові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи, 

отримані за результатами дослідження, є достатньо обгрунтованими та 

достовірними, що підтверджується відповідною постановкою наукових та 

прикладних завдань, опрацюванням статистичної та інформаційної бази, 

комплексним використанням сучасних методологічних підходів.

Д іагностика дисертації показала, що вона є завершеною та цілісною 

науковою працею, що має логічну структуру і підпорядкованість меті.

У процесі роботи над дисертацією Дашкуєва М.А. була застосована 

значна кількість методів наукових досліджень, серед них загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання явищ і процесів економічного розвитку: історико- 

логічний і системний методи (при аналізі теоретичних концепцій формування 

та розвитку глобальної транспортно-логістичної інфраструктури світового 

господарства, інституціоналізму та інституційних складових адаптації 

національних логістичних систем до стандартів міжнародних транспортних 

коридорів: п. 1.1, 2.3); аналізу та синтезу й системно-структурного аналізу (під 

час дослідження сучасної транспортно-логістичної інфраструктури як чинника 

посилення міжнародної конкурентоспроможності й еволюції п інституцій: 

п. 1.3); системного узагальнення (під час якісної характеристики інноваційного 

механізму функціонування глобальних транспортно-логістичних мереж і 

процесів реструктуризації світового ринку логістичних послуг: п. 1.2, 2.1.); 

класифікації і систематизації (при дослідженні особливостей інноватизації 

розвитку інтермодальних національних транспортно-логістичних мереж країн 

східноєвропейського економічного простору, сучасних тенденцій інтеграції 

транспортно-логістичних системи країн східноєвропейського економічного 

простору до транспортно-логістичної системи ЄС: п. 1.2, 2.1, 2.2, 2.3); 

статистичний та експертних оцінок і прогнозів (при обробці інформації для 

аналізу та оцінки показників регіональної інтеграційної взаємодії суб'єктів



ринків логістичних послуг країн східноєвропейського економічного простору 1 

компаративного аналізу інноваційних інструментів їх трансформації: н. 2.1, 

2.2); кількісного та якісного порівняння (при дослідженні особливостей 

взаємодії інституцій України із суб'єктами східноєвропейського економічного 

простору: п. 2.2, 2.3, 3.2); екстраполяції (для виокремлення й адаптації 

позитивного досвіду країн -  членів ЄС і вимог європейського інтеграційного 

простору до логістичного сектору України: п. 3.1, 3.2).

Достовірність викладених положень, висновків і рекомендацій 

забезпечується використанням значного фактологічного матеріалу, логікою 

аналізу, застосуванням економіко-математичних методів, повнотою аналізу 

спеціальної економічної зарубіжної та вітчизняної літератури.

Все це дозволяє зробити обгрунтований висновок про те, що дисертація 

Дашкуєва М.А. написана па високому теоретичному рівні, має значну 

наукову і практичну цінність.

3. Ступінь повноти викладення матеріалів дисертації 

в опублікованих працях

Основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної 

роботи Дашкуєва М агомеда Ахмедовича достатньою мірою відображені в 

публікаціях автора у загальної кількості 20 наукових працях (загальний обсяг 

9,3 друк, арк.), з них: 8 - у  наукових фахових виданнях, 3 - у  виданнях 

зарубіжних країн та у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних 

наукомстричиих баз, 1 -  у розділі колективної монографії, 8 - у  матеріалах і 

тезах конференцій.

Автореферат дисертації та публікації автора достатньо повно 

розкривають основні положення дисертаційного дослідження, що виносяться 

на захист.

4. Наукова новизна отриманих результатів

І Іаукова новизна реалізована у системному, науковому поглибленому



аналізі теоретико-методологічних засад глобальної транспортно-логістичної 

інфраструктури, виявленні її особливостей у країнах східноєвропейського 

економічного простору, обґрунтуванні пріоритетів інноваційного розвитку 

транспортно-логістичної системи України. Основні наукові результати, що 

визначають ступінь і характер новизни дослідження, розкривають особистий 

внесок автора до розробки проблеми та полягають у наступному:

- сформульовано нове бачення економічного змісту категорії 

«східноєвропейський економічний простір» як системи відносин виробництва, 

обміну та споживання продукції матеріального та нематеріального виробництва 

між країнами Східної Європи, зокрема Білорусі, Молдови та України, а також 

категорія «східноєвропейський економічний простір» розкривається через 

діалектику спільного, особливого й одиничного у співпраці його суб'єктів у 

матеріальній і нематеріальній сферах, у тому числі й у транспортній логістиці 

(с. 17-19);

-  розроблено аналітичну модель оцінювання інноваційної ефективності 

транспортно-логістичної системи України на основі системи згрупованих 

кількісних показників із використанням економі ко-математичного 

моделювання та теорії ігор. Зокрема, використовуючи показники щільності 

автомобільних і залізничних комунікацій, їх маршрутної ефективності у розрізі 

регіонів України, а також метод нормалізації Севіджа, доведено, що 

ефективність національної транспортно-логістичної системи поступається 

середньосвітовим показникам та за інституційним виміром не відповідає 

сучасним вимогам і рівню розвинених країн (с. 173-181);

- набули подальшого удосконалення концептуальні засади дослідження 

транспортно-логістичних систем на основі поглибленого аналізу та 

узагальнення досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців -  представників 

різноманітних напрямів, течій і шкіл світової економічної науки. Розкрито 

сутність поняття транспортно-логістичної системи як складової національної, 

регіональної і глобальної виробничої інфраструктури світового господарства, 

що є необхідною умовою інноваційного розвитку не лише у межах



національних економік, але и па міжнародному рівні, сукупністю національних 

елементів транспортних систем, транснаціональних банків і сфери послуг 

світового рівня, що виконує інтеграційну функцію між галулямм 

регіонами та державами й забезпечує зовнішньоекономічну діяльність, 

функціонування міжнародного ринку та розвиток конкуренції (с. 18-27);

- доповнено принципи та підходи до суті, ролі та функцій міжнародних 

логістичних кластерів у сучасній світогосподарській інфраструктурі. Зазначено, 

що міжнародні логістичні кластери виступають інновативними суб'єктами 

глобальної виробничої інфраструктури, складовою макрологістичних систем 

нового рівня глобалізації, які генерують значну кількість специфічних 

логістичних послуг і бізнсс-процесів, пов'язаних із рухом інформації і грошових 

коштів, створенням робочих місць у сферах інформаційних технологій і 

банківських послуг, управлінської та інноваційної діяльності (с. 42-50);

- запропонований подальший розвиток наукового обґрунтування 

інноваційного механізму функціонування транспортно-логістичних мереж країн 

східноєвропейського економічного простору і його особливостей. Доведено, що 

цей механізм являє собою логічно субординовану структурно-функціональну 

підсистему регіональної виробничої інфраструктури, елементи якої тісно 

взаємодіють. Його визначальними елементами виступають інтермодальні 

національні транспортно-логістичні мережі країн східноєвропейського 

економічного простору, міжнародний трансфер технологій, регулюючі 

інституції глобального, регіонального та національного рівнів, що сприяють 

адаптації національних логістичних систем до стандартів міжнародних 

транспортних коридорів (с. 88-97).

5. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів

Процес розвитку теоретико-методологічної бази та концепцій 

глобальної логістичної інфраструктури відбувається на основі 

збалансованості комбінацій аналітичних та імітаційно-ймовірних моделей, 

виявлення домінантних особливостей руху матеріально-фінансових та



інформаційних потоків у логістичних системах і функціональних сферах 

логістики. Цьому сприяють нові тенденції щодо переростання локальних 

логістичних центрів у регіональні логістичні системи під впливом розвитку 

конкуренції між різними конфігураціями та моделями систем управління 

мережами постачань; оптимізації та уніфікації логістичних ланцюгів і мереж 

за рахунок інновацій і нових технологій, що у свою чергу призводить, на 

відміну від традиційного підходу, заснованого на моделях і задачах 

виробничо-транспортно-складської логістики, до становлення нової 

інтегральної концепції міжнародної логістики.

Результати дослідження використано у практичній діяльності Торгово- 

промислової палати України -  положення та рекомендації щодо розвитку 

логістичного ринку України та його імплементації у європейський 

субрегіонапьний інфраструктурний простір та пропозиції, пов’язані із 

удосконаленням законодавства, що регулює діяльність інституцій національної 

логістичної системи (довідка № 6715/24.2-1 від 09.09.2015 p.); фірми «MKL 

GROUP-Holding» (довідка №12/10-15 від 02.11.2015 p.); ТОВ «Верітекс» -  

(довідка № 050-15/VY від 09.09.2015 p.). Також впроваджено у навчально- 

методичну діяльність кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Ш евченка при 

викладанні дисциплін «Міжнародний бізнес», «Міжнародна логістика», 

«Міжнародні економічні відносини», «Світова економіка» «Макроекономічна 

політика й моделювання в міжнародному бізнесі», «Економіка та 

зовнішньоекономічні зв’язки України» (довідка № 048/11-273 від 02.09.2015 p.).

6. Зауваження та дискусійні положення дисертації

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію, слід відзначити, що окремі 

її положення є дискусійними, містять недосконалу інтерпретацію або ж 

потребують більш глибокого дослідження та обґрунтування. До зауважень, 

зокрема, можна віднести такі:



1. У теоретичній частині роботи (п. 1.1.) посилення потребує 

аргументація різниці між термінами «інфраструктура» та «система», 

що відносяться безпосередньо до міжнародної транспортної 

логістики та формує транспортно-логістичний комплекс.

2. Авторське дослідження транспортно-логістичної інфраструктури, як 

чиннику посилення міжнародної конкурентоспроможності країни (п. 

1.3.) потрібно, на нашу думку, більш детально розкрити вплив 

калькуляції логістичних витрат на міжнародну 

конкурентоспроможність країни.

3. У запропонованій в дисертаційній роботі моделі оцінювання 

інноваційної ефективності транспортно-логістичної інфраструктури 

України (п. 3.2.) потрібно доповнити більш детальним поясненням 

категорії «маршрутна ефективність» та її місця її економічному 

розрахунку ефективності транспортно-логістичної інфраструктури.

4. На жаль робота не позбавлена мовно-стилістичних огріхів.

В той же час висловлені зауваження не можуть суттєво вплинути на 

достатньо позитивну оцінку дисертації Дашкуєва М.А. Представлена на 

відгук дисертація є цілісним та грунтовним науковим дослідженням 

актуальної наукової та прикладної проблеми.

7. Загальна оцінка дисертаційної роботи 

та її відповідність встановленим вимогам

В цілому дисертаційна робота Дашкуєва М.А. є завершеним науковим 

дослідженням, виконаним па актуальну тему, в якому отримані нові науково 

обгрунтовані результати. Вони в сукупності вирішують важливе наукове і 

практичне завдання. її теоретичні положення, висновки та рекомендації 

мають належну аргументацію , є достатньою обґрунтованими та науково 

достовірними.

Дисертаційна робота «Інноватизація розвитку транспортно-логістичних

Ш евч енка .........І



мереж країн східноєвропейського економічного простору» за своїм змістом, 

структурою, заверш еністю, науковою новизною та достовірністю отриманих 

результатів, обсягом та оформленням відповідає нормативним вимогам игі. 

9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету М іністрів України № 567 від 24.07.2013 року (із 

змінами), а її автор -  Даіпкуєв М агомед Ахмедович -  заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за 

с п е ц іа л ь н іс т ю  08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні 

відносини.
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