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економічній політиці країн, наявності спільного колоніального минулого, 

нерівномірного розподілу економічних вигід у випадку встановлення 

наднаціональних режимів. 
7. Удосконалені теоретико-методологічні засади кластерного аналізу 

глобальної економічної архітектури - за рахунок використання в якості критеріїв 

кластеризації змін в основних мікроекономічних показниках відкритості 

підприємств національних економік щодо участі в глобальній економіці та в 

показниках участі в ГМСВ. 
8. Набула подальшого розвитку техніка дослідження наслідків 

функціонування ГМСВ - за рахунок врахування мегарегіональної специфіки 

наслідків участі в ГМСВ, запровадження до аналізу зміни часток експорту та 

часток ВВП в світових агрегатах як функції участі в ГМСВ, а також моделювання 

апроксимаційної складової оцінки розвитку національних економік в залежності 

від участі в ГМСВ та динаміки змін в експорті товарів і послуг. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 
Дослідження проведене у відповідності до спеціальності 08.00.02 - Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. Теоретичне значення висновків 

дисертації Кобилянської А.В. характеризується тим, що автор розробила 

теоретико-методологічні підходи до дослідження мережевих режимів врядування  

в контексті їх взаємодії та функціонування в глобальній економіці. 
Практичне значення здійснених рекомендацій полягає у тому, що вони 

можуть бути використані державними органами, які формують та реалізують 

політику міжнародної економічної інтеграції. Теоретичні й практичні 

напрацювання можуть бути використані науковими та освітніми установами у 

викладанні відповідних курсів за спеціальностями «Світова економіка» та 

«Міжнародні економічні відносини». 
Ряд наукових результатів та рекомендацій було впроваджено в Україні у 

діяльності Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку 

Секретаріату Кабінету Міністрів України (довідка про впровадження від 

23.12.2020 р.), Одеської регіонального торгово-промислової палати України 

(довідки про впровадження №135 від 12.03.2021 р.) та ряду інших організацій, а 

також у навчальному процесі в Харківському національному технічному 

університеті сільського господарства імені Петра Василенка (курси «Міжнародна 

економіка», «Глобальна економіка», «Міжнародний менеджмент», 

«Зовнішньоекономічна діяльність», «Інституційні основи ЄС» - довідка про 

впровадження №35/3-975 від 18.12.2020 р.); Херсонського національного 

технічного університету (довідка про впровадження № 137 від 03.10.2016 р.); 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (довідка про 

впровадження №76/12 від 19.01.2021 р.), зокрема при розробленні навчального 

плану освітньо-наукової програми РШ «Економіка»; Міжнародного гуманітарного 

університету (довідка про впровадження №64 















глобалізаційних процесів, яка б дала змогу ефективно вирішувати проблеми, що 

виникають, та розкрити потенціал окремих країн. 

Окрім того, у наукових колах дедалі частіше обговорюються феномен 

мережевізації глобальної економіки, становлення нового регіоналізму та 

неоінтеграції. Не обминула розгляду та авторського вирішення цього питання і 

здобувачка. З цієї точки зору, дослідження автора є першою науковою працею, 

яка об’єднує вивчення означених явищ в їх нероздільному поєднанні з метою 

пошуку відповіді на питання, яким є та має бути глобальне економічне 

врядування в контексті його мережевих режимів. Дослідження мережевих 

режимів врядування в глобальній економіці особливо актуалізується в сучасних 

умовах, коли економіки практично всіх країн світу стають залученими до 

глобальних мереж створення вартості та учасницями одночасно декількох 

інтеграційних об’єднань, які в свою чергу стають все більш масштабними. 

Актуальність наукового дослідження даної теми з точки зору інтересів 

України обумовлена поступовою інтеграцією нашої країни у глобальну 

економіку, в тому числі через участь в інтеграційних об’єднаннях та виробничих 

ланцюгах, що тягне за собою цілу низку невирішених проблем як для сфери 

державного управління так і для суб’єктів господарювання та вимагає адаптації 

економіки України до глобальних умов функціонування через визначення 

стратегічних напрямів активізації економічної інтеграції України, зокрема, на 

межі географічних регіонів Європи та Азії. 

Наукове значення дисертаційного дослідження Кобилянської А. В. 

зумовлюється дискусійністю як практичних, так і методологічних питань 

глобального економічного врядування та його мережевих режимів, відсутністю 

консенсусного розуміння її сутності та категоріально-понятійної ідентифікації 

окремих термінів, особливо з урахуванням особливостей та впливу мережевих 

режимів врядування на розвиток глобальної економіки загалом та національних 

економік зокрема. З огляду на вищезазначене комплексне дослідження 

мережевих режимів глобального економічного врядування, що проведене 

Кобилянською А. В. є актуальним та своєчасним. 



2. Зв’язок теми дисертаційної роботи з науковими планами, 

програмами, фундаментальними та прикладними дослідженнями. 

Дисертаційна робота Кобилянської А. В. виконана на кафедрі організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків у 

відповідності до плану науково-дослідної роботи університету. Автор брав 

особисту участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних тем: 

«Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних процесів» 

(0118U000789), «Тенденції становлення та розвитку соціо-гуманітарної сфери в 

Україні» (0110U000678), «Інтеграційні механізми формування та 

функціонування територіальних соціально-економічних систем» (0117U003792), 

«Удосконалення механізмів управління ефективністю діяльності та 

інтенсифікації бізнес-процесів підприємств виробничого та невиробничого 

секторів економіки» (0115U001935). Результати дисертаційної роботи мають 

практичне впровадження, що підтверджено офіційними довідками. 

Переддисертаційні публікації автора посилюють тісний зв’язок даної 

дисертаційної роботи  з науковими програмами, планами і тематикою, в яких 

запропоновано теоретичні та прикладні рекомендації щодо формування дієвих 

мережевих режимів глобального економічного врядування та встановлено роль 

України у цих процесах. Наукові положення та висновки автора було апробовано 

науковими публікаціями та доповідями Кобилянської А. В. на міжнародних 

науково-практичних конференціях, зокрема публікаціями англійською мовою в 

зарубіжних виданнях.  

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій та їх достовірність. 

Отримані автором висновки та висунуті положення носять об’єктивний 

характер, є достовірними, здобуті з використанням загальноприйнятої 

методології, використання якої належно обґрунтовано в дисертації. На всіх 

етапах дослідження автор наводить чітку та вичерпну аргументацію, 

демонструючи авторську позицію, сформовану на основі вивчення й аналізу 



великої кількості публікацій вітчизняних та іноземних науковців, міжнародних 

організації, установ та об’єднань тощо (список використаних джерел налічує 474 

найменування). Положення, що виносяться дисертантом на захист, мають 

високий ступінь наукової новизни, обґрунтовані, доведені та мають теоретичне 

та практичне значення. 

Робота характеризується логічною та виваженою структурою, має 

зрозумілу послідовність викладу матеріалу, чіткі результати та переконливі 

висновки. Наукове дослідження якісно ілюстроване рисунками, таблицями й 

формулами, що є усталеним та загальновизнаним підходом у даній сфері. 

Авторські розрахунки проведено за даними Світового банку, ЮНКТАД, СОТ, 

статистичних відомств країн; узагальнено і систематизовано у статистично-

аналітичні таблиці та зважено розподілено між основним текстом дисертації і 

додатками. Зазначене дало змогу авторові вирішити поставлені в роботі 

завдання, досягти заявленої мети та повною мірою розкрити тему. 

4. Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій, 

представлених у дисертації. 

До найбільш вагомих наукових результатів здобувача можна віднести такі: 

У роботі сформульовано змістовний характер конгруентності процесів 

економічної інтеграції в глобальній економіці на мікро-, мезо-, мега- та макрорівнях 

(с. с. 201-206), цілісності, системності відповідних процесів (с. 89), циклічності змін 

панівних форм глобального економічного врядування (с. с. 39-55). В дисертації 

отримано підтвердження тому, що утворення і поширення ГМСВ передує процесам 

мегарегіоналізації та позитивно впливає на їх розвиток (с. с. 291-292), визначено 

мегарегіональні особливості відповідних зв’язків (с. 292, с. 294), надано оцінку 

наслідкам участі в ГМСВ для економік країн-учасниць мегарегіональних угод та 

об’єднань (с. 336).  

Автор удосконалив понятійний апарат глобального економічного врядування, 

зокрема, шляхом введення в науковий обіг таких термінів як: глобальний актор (с. 108), 

глобальне економічне врядування (с. 107), неоінтеграція(с. с. 96-97), інструментарій 

глобального економічного врядування (с. с. 125-129), предметні сфери, процес-



об’єкти, рівневі площини глобального економічного врядування (с. с. 107-109), 

мережеві режими глобального економічного врядування (с. 87, с. с. 90-94). 

Автор оцінив економічний потенціал субрегіональних об’єднань, створених за 

ініціативи ЄС, в становленні нового мегарегіону на осі «Африка – Східна Європа – 

Азія» (ШОС). Відповідні висновки були підкріплені результатами моделювання руху 

доданої вартості як міри участі в глобальних мережах її створення за допомогою 

гравітаційних регресій. Отримані статистично значимі коефіцієнти при незалежних 

змінних дають змогу стверджувати, що участь окремої країни у Вишеградській 

четвірці та ОЧЕС сприяє посиленню участі такої країни в ГМСВ, а участь у ШОС, 

Східному партнерстві та Південному партнерстві, навпаки, веде до зменшення участі 

в ГМСВ (с. с. 368-371).  

Автор запропонував методичні засади дослідження взаємозв’язків у 

функціонуванні мережевих режимів глобального економічного врядування (с. с. 253-

272), надав порівняльну характеристику ролі мегарегіональних угод та об’єднань та 

глобальних мереж створення вартості в реалізації глобального економічного 

врядування (с. с. 247-248), на основі аналізу програмних документів мегарегіональних 

угод та об’єднань визначив сфери реалізації потенціалу їх впливу на функціонування 

глобальних мереж створення вартості (с. 251). 

Автор надав оцінку впливу участі в глобальних мережах створення вартості на 

економічну динаміку країн-учасниць мегарегіональних угод та об’єднань (с. с. 320-

324), показав, що з часом більші економіки стають згрупованими відносно ближче в 

термінах темпів зростання досліджуваних показників, таким чином, поступово 

формуючи ядро мегарегіональних утворень (с. 327). 

Досліджуючи стратегічний ландшафт регіоналізації було запропоновано 

підходи до посилення конкурентної позиції України (с. 360), розроблено комплекс 

заходів стосовно кожного субрегіонального утворення, запропоновано зміни до 

стратегічних програмних документів соціально-економічного розвитку України 

(с. 361). На додаткову увагу заслуговують висновки та рекомендації щодо перегляду 

стратегічної та операційної діяльності міжнародних організацій, інтеграційних 

об’єднань, приватного сектору в частині включення мережевого аспекту глобального 



економічного врядування та його наслідків для економічних суб’єктів до своєї 

практичної діяльності (с. с. 379-380). 

Наукова новизна викладених та обґрунтованих у дисертації результатів 

дослідження, висновків і рекомендацій зумовлюється тим, що вони вирізняються 

оригінальним авторським підходом до аналізу мережевих режимів врядування в 

умовах глобалізації світової економіки. 

5. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Внесок здобувача до розвитку теорії та методології міжнародних 

економічних відносин полягає в обґрунтуванні взаємозв’язків у функціонуванні 

мережевих режимів глобального економічного врядування. Автором розроблено 

двокрокову рамкову модель впливу глобальних мереж створення вартості 

(ГМСВ) на становлення та функціонування мегарегіональних угод та об’єднань 

з наступним впливом функціонування країн у межах мегарегіональних угод та 

об’єднань на потоки доданої вартості в межах ГМСВ, що дало змогу сформувати 

підходи по побудови дієвих мережевих режимів врядування, які можуть бути 

покладені в основу формування зовнішньоекономічних стратегій країн.  

Практичне значення результатів та висновків дисертації підтверджується 

їх використанням у діяльності державних структур центрального та 

регіонального рівнів, громадських об’єднань, вищих навчальних закладів (с. 9 

автореферату). Отримані здобувачем висновки та рекомендації, зокрема були 

використані: 

• Департаментом з питань фінансового та економічного розвитку 

Секретаріату Кабінету Міністрів України (довідка про впровадження від 

23.12.2020 р.); 

• Одеською регіональною торгово-промисловою палатою України 

(довідки про впровадження №135 від 12.03.2021 р.);  

• Почесним консульством Словацької Республіки в м. Одеса;  

• ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» 

(довідки про впровадження від 05.06.2015 р. та від 20.12.2015 р.);  

• ГО «Фінансово-економічна наукова рада» (довідка про впровадження 

№2704/20-1 від 27.04.2020 р.); 

• ГО «Академія підприємництва та менеджменту України» (довідка про 



впровадження №11/11/2020 від 11.11.2020 р.);  

• у навчальному процесі Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка (довідка про 

впровадження №35/3-975 від 18.12.2020 р.), Херсонського національного 

технічного університету (довідка про впровадження №137 від 03.10.2016 р.), 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (довідка про 

впровадження №76/12 від 19.01.2021 р.), Міжнародного гуманітарного 

університету (довідка про впровадження №64 від 01.03.2021 р.). 

6. Повнота викладення наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях. 

Висновки та положення дисертаційної роботи опубліковано у п’ятдесяти 

п’яти вітчизняних та закордонних наукових виданнях, переважна частина з яких 

є одноосібними, у тому числі: 1 публікація у колективній монографії у 

видавництві ЄС (автору належить 0,59 у. д. арк.); 25 наукових статей, із них 3 

статті індексуються в наукометричній базі даних Scopus, 1 стаття в Web of 

Science, 12 – у наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 9 – у наукових фахових виданнях України; 4 публікації за 

матеріалами досліджень, 23 публікації за матеріалами міжнародних науково-

практичних конференцій. Опубліковані праці відбражають зміст дисертації та 

основні положення, що винесені дисертантом на захист та повною мірою 

відповідають вимогам встановленим Міністерством освіти і науки України. 

7. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація виконана у повній відповідності до вимог Міністерства освіти 

і науки України до докторських дисертацій, є самостійною та завершеною 

науковою роботою, яка містить важливі теоретично-методологічні та практичні 

висновки, характеризується науковою новизною. Дисертація написана чітко, 

коректно й зрозуміло, стиль написання роботи відповідає наявним у галузі 

науково-академічним традиціям. Викладення результатів досліджень в роботі 

логічно пов’язані, одержані висновки аргументовані, впорядковані і доступні для 

сприйняття. Рівень проведеного дослідження, авторські підходи та застосована 

методологія відповідають сучасним вимогам до робіт такого типу. Усі пункти 

наукової новизни сформульовані чітко й коректно, розкривають сутність 

новизни вцілому та можливості використання отриманих результатів. 



8. Відповідність змісту автореферату й дисертації.  

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам за змістом, 

структурою та технікою виконання. У ньому містяться основні положення та 

результати дисертації, а його зміст в повній мірі кореспондується зі змістом 

дисертаційної роботи. 

9. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

Позитивно оцінюючи здобутки автора та високий рівень проведеного 

дослідження, варто виокремити певні зауваження та дискусійні положення, які 

потребують уточнень та додаткової аргументації: 

─  на с. 74 автор наводить систему глобального економічного врядування, 

яка є більш мультиінструментальною за систему глобального врядування та 

охоплює взаємодію на рівні підприємств і їх мереж через економічні мотиви і 

цілі сталого розвитку як основу прийняття рішень. Окрім цього автор показує 

взаємозв’язок режимів та груп інструментів глобального економічного 

врядування (с. 75) та наголошує на певній залежності його формального 

врядування від неформального, що породжує гібридну форму. Однак в роботі не 

зазначено, як формуються названі взаємостосунки в умовах глобальної 

невизначеності і який вплив вони мають на окремі види економічної діяльності 

реального сектору економіки; 

─  на с. 89 дисертаційної роботи запропоновано евристичну мапу 

варіативних форм сучасних інтеграційних процесів в глобальному економічному 

просторі, а на с. 97 наведено результати компаративного дослідження передумов 

неоінтеграції у вигляді формування глобальних мереж створення вартості та 

мегарегіональних інтеграційних об’єднань. Проте зазначені розробки автора не 

описують міцність, тривалість та вектор згаданих інтеграційних зв’язків, що 

унеможливлює застосування генетичного алгоритму чи нейронної сітки для 

евристичного способу прийняття інтеграційного рішення; 

─  на с. 145 систематизовано основні фактори, які можуть впливати на 

миттєву форму глобальної економічної архітектури та наведена логічна рамка 

впливу центів глобальної економіки на глобальний економічний розвиток. Поряд 



із цим, проаналізувавши нестабільність основних макроекономічних показників 

найбільших економік світу (с. 160), автор провів класифікацію глобальної 

економіки на основі обраних показників та напрацював дендрограми 

кластеризації глобальної економіки за окремими роками (с. с. 162-164). Однак, 

не зрозуміло, чи корелюються отримані результати з теорією С. Ліндера 

«Подібності країн» та моделлю Дж. Фрідмана «Центр-периферія», а тому 

виникає питання щодо напряму зв’язку між стратифікацією глобальної 

економіки та її мережевізацією; 

─  аналізуючи трансформацію архітектури глобальної економіки під 

впливом функціонування мережевих режимів, автор перевірила ступінь 

включення країн до глобальних мереж створення вартості в залежності від їх 

прогресу в участі (с. 296) та протестувала глибину залучення МНК до 

глобальних мереж створення вартості залежно від факту їх членства в 

мегарегіонах (с. 294) та включення до глобальних мереж вартості залежно від 

відкритості фірм/країн світовим ринкам (с. 288). Проте залишається відкритим 

запитання щодо інституційного забезпечення участі фірм окремих країн у 

формуванні мегарегіонів та ступеню залучення мегарегіональних утворень до 

формування глобальних мереж вартості; 

─  здійснюючи моделювання причин та наслідків функціонування 

мегарегіональних утворень з позиції участі в глобальних мережах створення 

вартості, в дисертаційній роботі проведено аналіз конвергенції Україна-ГУАМ-

ОЧЕС-В4 (с. 340), досліджено потенціал укріплення конкурентної позиції 

України в стратегічному ландшафті регіоналізації (с. 360), визначено 

стратегічний імператив укріплення позицій України в системі мегарегіоналізації 

з позиції глокалізації та участі в глобальних мережах створення вартості (с. 361) 

та напрацьовано стратегічні орієнтири участі України в процесах глобальної 

економічної мережевізації (с. 362). Однак, не аргументовано, як в системі 

долучення глокальних субрегіональних утворень до мережевих режимів 

глобального економічного врядування (с. 378) буде посилюватись конкурентна 

позиція України, якщо посилення потенціалу участі України в процесах 


































