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1. Актуальність теми дослідження. В умовах сучасної глобалізованої 

системи світогосподарських зв’язків і співрозвитку одночасно із 

підвищенням ступеня інтеграції і глобальної конвергенції національних 

економік загострюється конкуренція на міжнародних ринках товарів, послуг і 

капіталів, зростають ризики і вплив кризових чинників. Входження країн до 

тих чи інших міжнародних інтеграційних об’єднань сприяє, з одного боку, 

розвитку їх торговельно-економічних відносин на засадах спеціалізації, 

кооперації і партнерства, а з іншого, призводить до звуження сфер діяльності 

і обмежень їх ніш на зовнішніх ринках. В таких умовах стратегічно 

важливим для конкретних країн залишається питання збереження і 

відстоювання їх національних економічних інтересів. При цьому необхідно 

враховувати вплив на загострення міжнародної конкуренції таких факторів 

як зростання масштабів торговельно-економічних зв’язків, урізноманітнення 

їх географії і форм, збільшення числа безпосередніх учасників торговельно- 

економічних відносин, зростання глобальної конкуренції і впливу 

монополістів ТНК. Глобалізована світогосподарська система розвивається в 

умовах монополізації міжнародних торговельно-економічних відносин, 

регіональних чи глобальних фінансово-економічних криз. Країни, які 

активно використовують ефективні форми та методи зовнішньоекономічної 

діяльності, успішно справляються з викликами міжнародної конкуренції, 

ефективно оволодівають новими сегментами міжнародного ринку і 

відновлюють раніше освоєні позиції у післякризові періоди. Особливо
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CKJTaAHVMVT CTarOTb yMOBr4 KOHKypeHrIiI l.nfl TpaH3r4Tr,rBHr4X KpaiH, B TOMy IIHCJII I

rrrn Yxpainu.

Bce 6inrur BaroMr4M BrrJrr4 BoBprM sacoSovr, npl4 AonoMogi flKoro Mo)I(Ha

Aocqrarr4 vriHivrisaqii Herarr4BHr4x snrzsis rro6arisaqii i orpravryBarvr nepeBarl4

rrloAo siAcrorcBaHHrr i sa6e3rer{eHHfl saqiouaJrbHHX iurepecin, sIuIiuurcBarur

Mlx{HapoAHl KoHKypesrsi nosv uii HauiouaJIbHI4x cy6' exrie

soeHiilrHboeKoHovri.{Hoi AirurrFrocri crae eKoHoMiqua AI4rnoM arrfl,. B npamuqi

nrixnapoAHr4x eiAHocnH BnpoAoBN( ocranuix recflTtrlim 3HarIHo 3pocno

HaBaHTa)KeHHs Ha AprrrJroMarr4rrHux [peAcrasHlaxis rcpain B [I4TaHH.f,x [pocyB aHHfl,

naqiouanbHprx eKoHoMi.rHzx iHrepecin ra crpl4flHHt norpe6anr cy6' e xrie

naqionaJrbHoro 6isnecy Ha soeHirrnix pr4HKax. Pqa acnexrie QyHxqioHyBaHHq

eKoHoMiqnoi Ar4nnoMarii, if pi:noezAie B oKpeMzx c$epax Aislruocri ra oxpevri

npo6nevu npaKrr4rrHoro Br4Kopr4craHH.f, po3rnflAaerbcfl B npalrflx sapy6iNHl4x

Hayr(oBqie.

OAuax npoSneMarr4r(a Qynr<qioHyBaHHr cr,rcreMr4 eKoHoMiquoi Al4rlnoMarii

VxpaiHn, iT vrexaui:vin, noreHrliany ra repcneKrr4B Br4Kopr4craHHr B peanisauii

inrerpaqifinzx nparHeHb Aep)r(aBH Ao €Bponeficrxoi i ceirosoi exouoltit<z Ao

ocraHHboro qacy 3aJrLrLrraJrr4 cb 6eg neo6xilHoro reoperuKo-MeroAonori.{Floro

6azvtcy ra cr4creMarprsaqii incrpynreHrie 3 posyrraiHHflM Mo)KJII4eocreil ix

e$exruBHoro Br4KopHcraHHq. y eirqHsFr s:nift cr4creMi HayxoBHX 3HaHb 3

nriNnapoAHr4x eKoHoMiqsux ni4uoczH 3aJrr4rxaJracb cyrr€Ba nirua B Teoperl4r{HoMy

o6rpynryBaHHi upaxrz.{uoi peanisaqii oKpecneHoro KoJra upoSnevr. B raKoMy

rcosrexcri Aocnilr{eHH.fl npoSreu reopii, MeroAororiquzx 3aca1, i H,rexanigN,IiB

SynxuioHyBaHHfl eKor-roMi.{Hoi AnrnoMaril B inrerpauii Vxpaiun Ao csirosoro

rocrroAapcrBa e HaA3Buqafiuo aKryanbHuM, neo6xilHr4M i HeeilxnaAHI{M.

2. 3etrrgoK po6oru 3 HayKoBr{Mr{ flpolpaMaMu, rIJraHaMI{, TeMaMI{.

f,ucepraqifina po6ora cDniccaxa It.A. Br4r(oHaHa eilrosiAHo Ao nnaHy HayKoBo-

AocniAurax po6ir i e cKnaAoBoro KoMrrJrexcuoi HayKoBo-Aocnianoi reMr4 Incrraryry

vriNHapoAHr4x ei4uocvr n ItziscrKofo naqiouaJrbHoro yuinepcvrrery ivr. Tapaca

LLlee.{eHKa <<Vxpaiua B nrixuapoAHr4x inrerpaqifinrax npoqecax)) (aepNaeHuir
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peecrpautir:luit HoMep I 1E@048-01) ra KoMnJrexcuoi uayrconoi rporpaMr4

Kuiecrl(oro HallionarrbFroro yninepcr4rery irur. Tapaca [LlesqeHKa <MoAepHisaqir

cycninsHofo po3BI4rI(y VrcpaiHu B yMoBax csiroev x npoqecie uo6alisauii)

(20II-20I5 pp.). Pesynrrarvr AaHoro Auceprarlifinoro .uocnitxeHHn aKrLrBHo

BnpoBaAxyBantrcb, po tqo ceiAqarr o$iqifiHi 4oxyrraeHru rrpo BrrpoBaA)KeHHr.

Bucyuyri aeropoM HayKoBi uoroxeHHq nocniAoBHo BBoAHnI4cb B HayKoszfi o6ir

r{epe3 eerkrnzfi Macr4B ny6nir<auifi aBropa i fioro yqacrb y HayKoBI,IX

rcoHQepenqiqx. Anrop Azceprarlii ny6nixyBaB pe3ynbrarv ceoix AocniAxeHb B

psai sapy6iNHZX Br4AaHb, B roMy r{krcni anrlificbKoro MoBo}o. Ha 6asi nrarepianin

Ao criANeHb BkrraBaJrkreb yu6 o ni no c i 6 u vrKvr rnfl yu i n ep c nreri s .

3. Cryninr o6rpynroBaHocri HayKoBr{x noJro}KeHb, eHcHoeKie i

peKoMeHAauifi, c{opuyJrboBaHHx y Auceprauii, ix AocroBipuicru. Incepraqiq

K.A. @niccaxa e Synaair,reHraJrbHnM HayKoBr4M locnil eHH.flM, y tKoMy

poapo6neni i o6rpyHroBaHi rrx reoperzqni rroJro)KeHHfl,) MeroAorori.IHi niAxoAz,

raK i npurcraAui peKoMeuaaqii ilIoAo yAocKoHarreHHrr czcreMr4

AunnoMarii y gaSesneqeHni e$errzeHoi iHrerpaqii Yxpainz

rocrroAapcrBa i eeponefrcrroro cniepo3ButrKy.

3 ornrrAy Ha Ba)KJrr4Bicrs Hayronoi npoSrevu ra HeAocrarHe reoperr4Ko-

MeroAororiqHe sa6esnerreHHq SyurcqioHyBaHHfl eKoHoMiqnoi Ar4rnoMarii Yxpai-

HI4, TeMa [peAcraBJleHoi na 3axncr Ar4ceprauii, Ma€ Teopervrr]Hy, MeroAonoriuuy

ra IIpaKrI4.{Hy uinHicrs. lliaxia Ar4cepraHra Ao pospodxu reoperr4r(o-

MeroAororiqszx 3acar, cr4creMpr eKoHoMiqnoi AHrrnoMarii, o6rpyHTyBaHHt

AllBepcu$ixaqii iT uexani3My i nalaHHfl rpaKrr4r{Hr.rx peKoMenaauifi uloAo

eKoHoMitco-AuuJroMarr4r{Horo nznaipy e f exrrasHocri iurerpaqifiHoi aKrr4BHocri

Aep)I(aBu ra $op*yBaFrHr Hoeoi ilapa1nrMr,r eKoHoMiqnoi Ar4rnoMarii Vxpaiuvr,

eiAsFlaqaerbc.q Qy"auteHraJrbnicrrc ra Br4coKHM pinHenr oSrpynroeaHocri.

Crpyxrypa.Al4cepraqifinoi poSorur Br43HaqeHa iT veroro, a pos4inz poSorv

rori.IFlo B3aeMoroB's3aHi. Hirxo c$opMynboeaFri Mera i :aeAaHHfl., xxi y:roANeni

-t3 npeAMeToM Ta o{o.er(ToM AocntnxeHHr.

eKoHoMiqnoi

Ao ceirosoro



Hayroni nololxeHHq, Br4cHoBKH Ta peKoMeuAaqii, uo Bl4Hocsrbcfl Ha

3axr4cr, B Aocrarnifi ruripi o6rpynroeaui, a ix AocroBipnicrs rpyHryerbct Ha

AoKnaAHoMy eraeqeHHi Ta anarisi 3aKoHoAaBrrr,rx, HopM arr4BHvrx, o$iuifiHux ra

crarucrr4rrHr4x AoKyMenrie nriNHapoAHr,rx opraHisauifi , prry iHoseNaHl4x Aepx aB r a

Yr<painr4, HayKoBr{x ny6nircaqifi sapy6iNHHX i eirqu3H.f,Hnx BqeHI4x. KoperrHtcrb

rrocr4naHb Ha nireparypHi r)Kepena Ao3Bonse qirro ei4oxpeMvrrv nayxoni

s4o6yrxra aBTopa eia HayKoBr,rx HarrpaqroBaHb iuurux BqeHHX. BrarnaA

reoperr4rrHoro vrarepiarry Ar{cepraHr ni4xpinnrce aHarisoNa QaxruuHl4x raHvrx,

rpaSiuHtrMvr vrarepia rraMn, BJracHr4Mr4 po3paxyHKaMl4, rIocHraHHqMI,I Ha

rr oJrolKeHHq rrr,rHHofo n ir.rl43Hf, Horo ra sapy6 i NH oro 3 aKoH oAaBcrBa.

Kmo.roei noJro)KeHHfl Ar4ceprarlii, Br4cHoBKr4, pe3ynbrarkr ra peKonaesAauii

AocniANeHHf, siAuosiAarors ilacnopry cneuiamuocri 0 8.00.02 ceiroee

rocrroAapcrBo i l,ri>xHapoAHi exouonri.Ini siAHocI4HLI. BracyHyri aBropoM

Auceprarlii Hoei HayKoBi uoroxeHHr anpo6oeaHi i orpuvrarv IIo3I4rI4BHy oqinxy.

4. Hafinaronairui pe3yJu,Tarv loc.nillneHHq, ix HayKoBa HoBH3Ha ra

rrpaKTurrHe 3HaqerrHfl. OsuafioMreHHq ig sN,ricroNr Ar4cepraqifiHoi poSorra ra€

uilcrasz KoHcraryBarn, rrlo aBropy BAanocb ycniruno vupinrttu ocHost{i

3aBAaHns i Aocrfrt4 rrocraereHoi Merr4. llpa uboMy cnil ni4xpec Irvrv cl4creMuicrr

poSorra, ulo ni4rnepA)Kyerbctr roriroro ra uocniAoeHicrro BHKnaAy vrarepiany

Ar4ceprarlii. fracepraqin e opzriHanbHoro HayKoBoro npauerc i Hocurr uiouepauir

xapaKrep.

fo uair6innu 3Haqyur4x pe3ymrarie Aocnil)(eHHq cnil siAHecru Hacrynui

HayKoBi uoroxeHHq:

B po6ori o6rpyuroBaHo aBropcbKy KoHrleilqirc cy6oplranauii ra 3pocraHHn

ponl eKoHoMlrrHol Ar4rrnoMaTll flK HayKI4 y KoMrIJreKcHlr4 cr4cTeMl HayKoBI4x 3HaHb

rpo csiroee rocnoAapcrBo i vrixuapo4ui eKoHoMiqni eiAFrocuHla B yMoBax

rlo6arisaqii. 34o6yna.r nepeKoHJrHBo AoBoAHrb, ulo eKoHoMiqna AI4rnoM atis e

eiAuocHo caMocrifiuoro cSeporo npaKrr,r.rFroi 4irnruocri, a Ha pinui reoperl4r{Horo

ananisy - oKpeMoro Kareropiero (incruryronr) ra HayKoBr4M Harrpf,MoM 3 BJIacHLIM

o6'exroM, rrpeAvrerovr, MeroAororiero i ueroA aukr Aocnil)KeHHs.



Ha ocHoei BcraHoBJIeHHt i posxp rrfl. upunqznie $opryBaHHfl, SyHrqifi,
vricuq i poni cy6'extie eKoHoMiqnoi Ar4nnoMarii B vrixHapoAHr4x eKoHoMiquzx

crocyHKax i exosouiqsux lpoqecax, csopvryJrboBaHo MeroAonoriqni 3aca1vr

po3Br4TKy SynxqioHyBaHHq VxpaiHupo3Bl4TKy I QyHKIIIOHyBaHHfl, Cr4CTeMr,l eKOHOMIqHOI Ar4rrJroMarll y KpalHr4 3

BI,IXoAoM Ha $optyBaHHr rrpaKrr,rrrHnx uexasisMie eQerrheuoi inrerpaqii xpaiurz

B curcreuy uixHapoAHr4x eKoHouiqHzx eiAHocr4H.

Anropovr Aucepralrii 3arponoHoBaHo MeroAr,rKy oqiuxvr pe3ynbrarnBHocri

eKoHoMi.{Hoi Al4nnoMaril YxpainLr Ha ocHoei o6'exruBHlrx xinrr<icHux rroKa3HHKie

po3BI4rKy eir.IzgHsuoi eKoHoMixra, cr Hy i runal,rixz ii cninpo6irHzqrea ig

:apy6iNHvrMLr naprHepaMl4. llpm rlboMy ocoSlzsuft uayxoezfi i npaxru'#rufi,

inrepec cKnaAae aBTopcbKe AoBeAeHHs, uo noeAHaHHs vero4in eKoHoMixo-

MareMarl4rrHoro MoAenIoBaHHq i enpucrurrHoro ananisy Aae Moxorr4 eicrt

:gificnzrz oSrpyuroeaFlzfi nz6ip orrrr4Malrnoi Ha ni4noniluuir nepio4 vroAeli

npaKrl4qsoi opraui:aqii iuexaui:N,rie eKoHoMiqnoi Ar4nnoMarii Yxpainz. Taxi

niAxoAIa sopieuroeaHi Ha sa6egueqeHHs ggaxeHoi KoHKypeHrHo-inrerpaqifiHoi

aKTnBHocri Aep)KaBr4.

Hayrone i npaxrl4r{He 3HarreHHq Mae po:po6JreHa aBropoM Azceprarlii

cl4creMa eKoHoMit<o-uareMarr4r{Hr4x uoAelefi rnfl Br43HaqeHHr pinux

B3aeMo3aJle)KHocri rloKa3Hzxie SinancoBoro sa6egner{eHHr repxaBoro

Qyur<qioHyBaHHfl AHrnoM arurrHkrx uexauigN,(ie i pesyJrbrarzeuocri ouiHox

4irnruocri xpaiHr4 y cQepi goeHirrHboeKouoiuiquoi liqruuocri.

AnropoM Al4cepraqii po3lxl4peHo i nouzSleno AianerrurrHe nigo6pa)KeHH.f,

i 6a'IeHH.f, npoqecin, 3aKoHorr,ripuocrefi i cynepeqHocrefi craHoBJreHHr ra

SyHxqioHyBaHHt ct{creMI4 eKoHoMiqnoi rHnnoMarii VxpaiHa. llp, rrboMy

po:po6neHo i npe4craBJleHo silnosiAHHM AepxaBHHM opraHaM KoMrrJreKc

npaKTI4r{HI,IX saxo4in, opieuroBaHr4x Ha gadesneqeHHr crpareri.rHoi Merr4

enpoiurerpaqii VxpaiHz, incrpyrvrenrapievr Ta vexani3MaMI,I eKoHoMlr{Hol

A14IInOMaTll.

B pe3ynbrari rpoBeAeHoro AocniANeHHr HoBoro HarroBHeHHr na6yno

BI,I3HarIeHH.f, xateropii ((er(oHol,ri.rHa AurnnoMaril>>, nuacli4or< rroro crae



MoxnI4BHM ycyHeH fl, HeoAHopi4nocreit rnyMarreHb i ae$opuaqii ilpaKrurrHoro

noreHlllany 3acrocyBaHHlt Al4rrnoMarr4rrHoro incrpynrenrapiro y peani:aqii

crpareriqnux qinefi eKcroprso-iunoprHoi i SinaHcoeoi AislrHocri Aep)KaBrz.

C$opvroBaHa aBTopcbKa KoHqenuis cyqacHoi exououiqsoi Aranlorraarii Ha ocnosi

analisy ceiroeoro 4ocni4y Ao3BonvrJra i4enrzQixyearz iT Synrqii i gaeAaHH.r

roJIoBHI4x yvacuzxin narlioHamHoi eKoHoMi.{Hoi Ar,rnnoMarii i na qifr ocuoei

crBopnrl4 neo6xilsvrit uayxonufi 6asuc Anfl roAanbrrroro Br4Kopr4craHHq y

nrixnapoAHr4x eKoHoMi.{Hzx siAHoczHax Vxpaiuz.

llpraxnaAHe MeroAororiqHe 3HarreHHr Anfl 3acrocyBaHHq B VxpaiHi npa

nzpo6nenni 3acar B3aeMosiAHocun is goeHiuHboeKououiqukrMvr naprHepaMr4 Mae

npoBeAeHe Ha ocHosi cyqacHr4x reopifi HaixnapoAnoi ropriui, rraiNHapoAHoro

innecryBaHHfl, opraui:aqii, acuuerpii, HeBu3Haqesocri i pueuxin AocniAxeHHt

oco6lzeocrefi eKoHoMi.IHoi Ar4nnoMarii sapydiNHr4x xpain. 3agFra.{eHe Aano

Mo)I(JIpIeicrr BI4oKpel'r^:zTz4 KoMrrJreKc 3axoAie, rrxi crann niAcraBoro Enfl orpr,rMaHHq

KoHKperHI4MI4 Aep)KaBaMz qK no3HTr4BHr,IX, TaK i HeraruBH:zx nacniAxin, nvxorflLrvr

3 tloro o6rpyHToBaHo rpono3Iallii Ir1oAo yAocKoHaJreHHl i po:BHrKy icnyrov vx ra

3anpoBaAr{eHHq HoBr4x siAuosiAHrax uexauigNris n YxpaiHi.

B po6ori raxo)K orpl4 lr.alrkr tloAanb muit po3BHroK reoperr4Ko-MeroAono riqHi

niAxoAra IrIoAo anani:y pinnin eKoHoMi.{Froi rzrrJroMarii, Ha lincrani qKrax

o6rpyHroBaHo 4zuanrixy naixnapoAHoro eKoHoMiqnoro naprHepcrBa uroro fioro

rpaucQopnraqii y 6ararocropoHHi rouraKrr4 ra QopryBaHHrr ilepeAyMoB uloAo

BpIHI4KHeHHI i posenrKy iHrerpaqifinzx nrixHapoAHr.rx incrzryqifinrax o5'e4uaur.

Aocnia)KeHH,f, rloreHlliany sir.{zgFr flH:zx vexauigN,rie npocyB aHHfl

naqionaJlbHl4x inrepecin 3a KopAoHoM Ao3Bonnno aBropy Br43Har{vrr4 i

o6rpynryBarr4 o6'exutsrrkrir xapaKrep npiopurerHr4x uanprvin rany3eBoro i

repklropialruoro cnpflMyBaHHs axrzeigaqii eKoHoMiqnoi Ar4rnoMarii Vr<painz.

BaxlzBI4M rlpz uboMy s6a.{aerbc.fl o6rpynryBaHHr ocodlzsocrefi nigrpraMKr4 i

cyrlpoBoAY ' .v

lHBecTI4UlI4H14X i $iHaHcoeo-KpeAkrrHtrx CKNANOB14X

goeHirxHboeKonoMi.IHoi liqrrsocri Yxpainu zaco6aMkr eKoHoMi.{Hoi Ar4nnoMarii.

6



3a pe3ynbraraMl4 AocliAxeHrlt 3aca[ OoptyBaHH.f,, nprI3HarreHHfl I

noreHrliany eKoHoMi.rHoi AurJroMarii ALrcepranroM spo6neno o6lpyHrosaHi

Br,rcHoBKr'r, uo pe$opvryBaHHr iT cucreMra ra MexanisNais Mo)Ke gruinzrpr icHyroui

renAeHrlii i sa6esreqr4rr4 rrepeAyMoBr.r Arrfl eQexruBHoro po3BlarKy sir.rl4gHqnoi

eroHouircn ra axrrsisarlii ii yracri B iHrerpaqifiHnx 'rpoqecax. Ilpta IIboMy

rroBepHeHHr Ao aKTr,rBHoi poli eKoHoMi.rHoi AlrrrJroMatii rIoBI4HHo fpyHTyBarucb

Ha BpaxysaHHi 4ocni4y eC, Ir1o iHrerpaqir He o3Harrae ein\,IiHy KoHrypeHqii, a

uexaui3Mr4 eKoHoMiqHoi AunJroMarii Moxyrb ycuiruHo BLrKop[croByBarr4cb B

clrcreMi aHrzrplr3oBr{x saxo4in.

[o -rrvrcila BaroMLrx pe3ynbrarie AocriAx(eHHrr cnil eiAHecru raKo]K

Br{cHoBKLr aBTopa qoAo AorlinrHocri BlrKoprlrcraHHs uexanigN,tis eKoHoMi.rHoi

Ar{rrnoMarii y BxoAxesui Vrpainlr Ao rr,rixnapoAHoro KoonepyBaHHt, rroreHlliar

.rrKoro Ha Aattwit qac BrrKopr{croByerbcfl HeAocrarHbo i 6es qoro BaxKo Becrl{

MoBy npo roBHorliHny enpoiHrerpaqiro qv rpo e$erruBHe BKJIIoqeHruI uauroi

AeplKaBu B Ml)KHapOAHl eKOHOMlrrHl BIAHOCUIHI4.

Jloriqsuvr 3aBeprueHHrM sAificHeHr{x y po6ori AocripKeHb cr€uro

o6ryynryBaHHfl Hoeoi napaqurcMra eKoHoMi.rnoi AprrJroMarii YrpaiHu, .rrKa

oxorlJlloe peanigaqiro enpoinrerparlifiHlrx ycrpeMliur, BlrKopucraHHfl JrareHTHr{x

Mo)KJlrlsocrefi HoBLIX nexropin eKoHoMi.rHoi aKTr/rBHocri Ta sa6esuerreHHfl

uaqion€ulbHl4x inrepecin VxpaiHz B iHrerpaqifiHzx rpoqecax saco6aNara

eKoHoMi.rHoi ArrnnoMarii.

Bpaxonyloqv sa3Ha.reHi noJroxeHHn, cni4 KoHcraryBarv\ rqo B po6ori

o6ryyHroBaHo reoperu.rukrir 6aguc ra pospo6JreHo MeroAororiqHi uiAxoAra y

3acrocyeaHHi uexauisNdis eKoHoMiqnoi ArrrrnoMarii B iur lrpaqii Yrpainu Ao

csirosoro focroAapcrBa.

5. 3na.uMicrr pe3yJrbraris loc"rriArKeHHfl AJrfl Ha Krr ra rrpaKTrrKrr,

noBHoTa ik nucniureHHq n ouy6riKoeaHnx rrpaqsx. Pesylbrarvr 4ocni4xeHHrr

Oliccara K.A. po3rlrrprolorb reoperprKo-MeroAoJrori.rHrafi iHcrpyvrenrapifi

cvcreMl4 eKoHoMi.rHoi AlrrrnoMarii flK saxrusoi crua4onoi c1nracHlrx
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vrixHapoAHl{x eKoHoMi.{HIax ei4uocuu, iT 3aeaq' uexaHigr{ie ra npnuqunin

SynxqioHyBaHHf, B rlpoqeci inrerpaqii Yrcpainu Ao ceiroeoro rocrroAapcrBa.

O6rpyHroeaHi aBropoM ocHoBHi reoperz.{Hi noJrox(eHHs, orpzvrani ra

cSopuyJlboBaHi e po6orr Br4cHoBKr4 i pexovresAarlii, Mo)Kyrb cnyx(r4rr4

MeroAororiqHoro 6asorc y reoperu.rHiir c$epi ra ilpvr po3po6qi i yAocKouareuni

eSerrzBHr4x MexaHl3MlB 3axr,rcry i npocyBaHHq HaqioHaJrbHzx inrepecin VrpaiHrz

3OBHIIIIHbOEKOHOMII{H1H AIflNbHOCTI Ta po3Br4rr(y B3aeMoeiAHoczFr

3 apyo l )KHvr}lIl naprH ep aM H .

OrpznaaHi e npouecl Harr4caHHfl, Ar4ceprauifiHoi po6orv pe3ynbrarv Marorb

HayKoBe ra npaKTr4qHe 3HarreHHq i 6ytu BuKopr4craui y 4irmnocri oprauin

Aep)r(aBnoi eraAr4, rrpo uto csiAr{arb o$iqifini nigryxr,r.

Pesynrraru locnil)KeHb aBTopa aKrHBHo Br4Kopr,rcroByrorbcs BH3 B

npoueci nilroroBKr,r xa4pin e o6racri Aznnonrarii.

3a reMoro Ar4ceprarrii aBropoM ouy6nir(oBaHo 59 HayKoBr4x rpaqb

3araJIbHHM o6c.f,roN,I 106 ApyK. apr<yruin, B roMy qucri oAHooci6nzx

1 uouorpaQir o6crrona 58,6 ApyK. apK. , 3 HaBqarrbr{Hx noci6unrcu,

53 olnooci6uux HayKoBI4x crarri,3 Hprx 24 - y SaxoBr4x eKoHoMi.rHLrx Br4AaHHrx

Vrpaiuz, 6 crarefi - y sapy6ixHl4x Saxonvrx BHAaHHTx i nayxoBr4x Saxonux

BLIAaHHxx Vr<paiuu, ulo BXoAf,Tb Ao ir,rixHapoAHvrx HayKoMerpr4r{Hr4x 6az. OcHosHi

noJlox(eHHq Al4cepralrii Aonoei Aanvreb i o6roeoproBanvrcb Ha 32 nriNHapoAHr4x i

BceyKpaiucsxux HayKo Bo-np aKrr4rrHux ronS epenqilx.

3nricr i xapaxrep ny6riKarlifi aBropa eigo6pa)Karorb rroJro)KeHHr Auceprauii

i pesyJlbrarl4 rlpoBeAeHr4x AocniANeHb, rroBHoro naiporo po3KpnBarorb

nporloHoeaHi IrrJltxu nrapirueHHf, nayxonoi npo6nevrz MeroAoloriquoro

ga6esner{eHHfl uexaui3MaMn eKoHoMiqnoi Ar4rnoMarii iurerpaqii Vxpaiura Ao

ceiroeoro rociloAapcrBa.

O6csr ApyKoBaHHX rpaub ra ix r<inrxicrr qinxonr silnosiAarorb Br4MoraM

MinicrepcrBa oceirz i Haynz Yrpaiuu uloAo ny6nir<aqifi ocHoBHoro svricry

Al4ceprallifi Ha :4o6yrrn HayKoBoro cryrreHr AoKTopa eKoHoMi.{Hrax HayK.

HaseleHi uydrixaqii ni4reepAxryrorb, lqo nayrconi i npaxrzvHi pe3ynbrarvr
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AocniAXeHHq oAep)I(aHi aBropoM caMocrifino i oupznroAHeHi ao 3axr4cry

Ar4 ceprarlii.

6. Bilnonilnicru Allceprarlii craHoBJreHuM BHMoraM. lracepraqiq

BI,IKnaAeHa yrpaincbKoro MoBoro, o$opvureHa y noBHifi eianosiAHocri s uopuaura i

npaBl4n aur4 MiuicrepcrBa oceiru i uayrcra Yr<painr,r, e 3aBeprxeHoro HayKoBoro

po6ororo, fKa xapaKTepl43yerbcf, HaJre)KHrzM HayKoBo-MeroAonori.rHLrM pinHevr.

Moea Al4ceprauii rarouiuua, KopeKrHa i sposynrina. r{irxa loriqHa

crpyKrypoBaHicrr po6orz :aSesner{eHa eiAnosiAuuuu Br.rcHoBKaMH ra

ilporro3uqiqNau.

PieeHr IIpoBeAeHHX locnil)KeHb, Br4KnaAeHHX y Azceprauii, eiluoeilae

cyrIacHI,IM BI4MoraM Ao HayKoBo-AocniAHr,rx po6ir. Bci eJreMeHTr4 uayxoeoi

HOBI,I3HI4 cSopvryJlboBaHi aeropoM KopeKrHo, ix xilrxicrr ra pinenr

o6rpynroeaHocri eiAnosiAarcrr HopMarr4BHr4M Br4MoraM Ao AoKropcbKr4x

Auceprauifi, y Hr4x qirxo 3a3Har{eHo, qr,rM orpnMaHi noro)KeHHr ni4pi:H.fl}orrcq eiA

BXe ei4oruzx, BKa3aHo raKox, rrKi caMe pe3ynbrarv MoxHa orpr4Marr,r nplr

B r4Kopr4cragui rroJro)Ke Hb H ayKo e oi Ho Br43Hr,r.

llpe4craBJleHa Al4cepraqir npofiruna Hane)KHy anpo6aqiro, BoHa e

caMocrifinoro HayKoBoIo npauero, tqo Mae 3aBeprx esuit xapaKTep, iT pe:y Jrbrarkr

BBeAeHi n sayx osuir o5ir.

7. BilnoeigHicrs snaicry aBTopeQepary ocHoBHr{M rroJro)KeHHqM

AucepraIlii. B aBropeSepari Anceprarlii po3Kpr4ro aKryanruicrr o6panoi revz,

HayKoBy HoBr43Hy po:po6oK, Br{cHoBKr4 ra peKoMeHAarlii anropa.

AnropeQepar 3a crpyKryporo i rexuiqHzvr oQoplarreHHflM eilnoeiAae

BI43Har{eHI4M MinicrepcrBoM ocsirz i ayxz craHAapraM. 3nricr anropeSepary

eiAnoeiAae svricry Ar4cepraqifinoi po6orr,r.

8. fucrcycifini rr{TaHrrrr ra 3ayBa}r(eHHfl

Azcepraqifina po6ora Mae qinicHy crpyKrypy i

HayKoBr4M locli4llteHHqM. llpore He sci

6egsanepeqHr4Mr4, AerrKi norpe6yrorb yror{HeHHq,

BpaxyBaHHfl na Mair6yrHe :

Ao Auceprauii. B uinovry

€ 3aBeprxeHr4M caMocrifinrana

rroJro)KeHH-q Ar4ceprarlii e

AoAarKoeoi apryMenraqii ra



Oco6nnBlcrro aBropcbKI,IX HayKoBr4x xonqenqifi e re, rqo Ar4cepraHT He

ni4oxpeMJlro€ eKoHoMivny Al4nnoMariro flK niAcr,rcreMy sararuHoi (inrerpaJrbHo-

npl4Knaauoi) cI4creMI,I AI4 nnoMarii 3 oAHoro 6orcy i raxoi Hosoi rany:i

eKoHoMi.rHoi HayKI4 tIK ((eKoHouiqua Ar4 [noMarkr Ka)) rK reopir eKoHoMiqnoi

AkIrnoMaril. B npaqrx nponi4Hrrx rpeAcrasHraxie Yr<paiucrxoi HayKoBoi urxolu

uo6alicrzxu iucrzryr ((eKoHouiqna AnrnoMaris> i incruryuir ((eKoHoH,li.rHa

AI4rInoMarzKa)), flK HayI(oBa faJry3r, ni4oxpeMneHi ule rorrr4Haror{r4 g 1990-x poxin.

I n sapy6ixnifr AI4TIJIoM aru.rHiir, nireparypi azQepenqiroerbcr (niaorpeMJrrcerrcr)

IIoHflTTfl 'economic diplomacy' i 'economic diplomatics' f,K reopix eKoHoMi.rHoi

AI4IInoMariil. TpaucQopnrauiq, KoHBepresqis ra inrerpaqir Ar4rrnoMar?rrrHr,rx

cl4creM i npoqecis iae i Hanprnri Qopvryn a:nHfl rrro6alruoi Ar4nnoMarii i

rno6alruoi AI4rnoM arvrKr rK HayK:a, ro6ro eAzHoi reopii Infl ecix xpaiH B

npoqecax ix uo6albHoro cninpo:Br4rKy.

@opnryrotll4 3aBAaHHfl Ar.rceprarrii, aBrop ezAirse oKpeMo neo6xiluicrn

AocliAxeHHt npal(rl4quoi iunrevenraqii npuuqunin i nono)KeHb eKoHoMiqnoi

AnnnoMarii Yxpainz y ga6esneqeHui if iurepecin B eHepreruqHoMy cerveuri
gonHirrHboeKouovriqsoi AirlrrHocri (ni4posain 3 .2). 3agHaqeHe Aano niAcraez

aBropy nepefirn Ao po3rntAy i locniANeuu,q eHepreruqHoi AnrnoMarii qK

pi:nonu4y cyuacnoi eKoHoMiqnoi Ar4nnoMarii. PasoN,r 3 Tr4M, Ha Hauy AyMKy,

BIAKpI4TI4M 3a^[HIrIa€Tb cfl nvrraHH,f, Morneis nu6opy caMe eHeprerr4r{Hoi csepra xx

HanpflMy BI4KopI4craHHtI iHcrpynrenrapiro eKoHoMiqnoi AunnoMarii, oco6rzeo B

yMoBax eHeprerI4rIHHX eifiH i vroHononisauii punr<in (<6epu a6o nlarra>).

CnpaeeAnnBo npz4inf,roqn yBary oco6rzBocrrM nigrpraMKr4 ra cynpoBoAy

iHsecruqifiHux ra SinaucoBo-KpeAr4rHHX cKnaAoBr4x sosHiurHbo-eKoHonai.{Hoi

giutuocri Yxp aiuu i ncrpyvreurapieM eKoHor,ri.{Hoi Aranlouarii, o6rpyuroByrorrr4

roJIoBHi nanp fllr^H 3ycnnb eKoHoMiqnoi AurJroMarii B qifi cQepi 3 Meroro

3anyqeHHt B yKpaiuctrcy eKoHoMixy :onuirunix SinancoBo-Kp envrrHr4x pecypcin,

cBoerlacHoro IIoraIIreHHfl a6o pecrpyKrypu3auii gonHiuHboro 6opry i sosHiurHix

3arlo3l4qeHb, aBTop 3aJrurnae [o3a yBaroro npo6neMr4 3Jror{ut HHoro BHBo3y xanir any

' 'English-Ukrainian Dictionar)', KasaAa, KaHaAcuxnfi incrnryrVrcpalHcbKr4x cryaifi, Edrnonton, 1988, p. 153.
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(uiaposain 3.3 Ar4ceprauii). OcxirrKr4 Ha Harxy AyMKy, cepeA ocHoBH:ax rrpkr-uvrH,

qxi 3Mylxyrorb axrueigyBarvr 3yevnnfl, rrloAo Ar4Bepcz$ixauii yxpaincrxoi

erosol,tircn B rIacrl4Hi sosHiruuroexouol,riquoi 4irrruocri, B Ar4ceprarlii He

npr4BoAr4Tbcfl, TaKa, rK 3iroquu:nuit ((eKc[opr) i <<ere.ra)) HarlioHarrHoro Kanirary,

tqo cny)Krarb cnoepigHr{M xararisaropoM pflry inurzx eKoHoMiuuux, a) tK

uacniAox, i corliarruo-nolirnqHr4x upo6neu, nupirxyBarr4 qxi AoeoAr4rbcq B roMy

.{zcri i iHcrpyMeHTapienr eroHonai.{Froi Avnrtonrarii;

B AaceprauifiHifi po6orr ra B aBrope$epari :4o6ynav HeorHopa3oBo

HaroJroruye Ha neoSxilHocri yuacri Aep)r(aBr,r B KoopAHHalrii, perynronauHi,

cnpuruni Ta isruux Sopnrax sgaex,roAii is 6igHecol,I siAHocHo slificHeHHfl

soeHiuHboeKououiqnoi Aisrrsocri. B rofi x(e qac, He Ao xinqs 3po3yMinoro e

nosnqig s4o6yn aqa ei4HocHo uexaHisNaie i cucreMur raxoi KoopAr,rnaqil i

pefynroBaHHfl.

y IV po:4ini Ar4ceprauii :4o6ynau po3rnn ra€ ceiroenfi loceiA

QyHxrIioHyBaHH.s eKoFroMiqnoi Ar4rnoMarii. llp" Ioeori rpyHroBHoMy auani:i

npaKrI4KI4 BrIKopI4craHHq eKoHoMiqnoi Ar,rnnoMarii n pi:nzx rpaiHax ceiry (@PH,

florrrqa, Berzxo6purauix, CILIA, Kurait, -fnonir), HaM Bvrraerbcfl, He Ao xiHus

o6rpynroBaHllM ea6ip Aep)KaB cepeA Ha3BaHr4x. B rofi x(e qac, po3rxupeHHt

AaHoro nepenircy Morno 6 nocvrvrrv Br4cHoBKu Avreepraqifinoi po6ora. Oco6ruso

rle crocyerbcfl ycniuHux rpaH3r4rr4BHnx rpain.

3aralou BHUIe3a3Har{eHi 4racr<ycifini [oJro)KeHHr He 3MeHrrry[orb rlinuocri

npoBeAeHoro locnil)KeHHfl ra sxicrs HayKoBr4x pe3ynbrarin, orpnMaHr4x

Al4cepral{ToM, i ceiA.rarr npo HaqsHicm noAanbrur4x nepcrreKTr4B Hayxonoi

po:po6ru o6'exry ra npeAMery Aanoi Ar4cepraqifiHoi po6orH.

9. 3araruuufi Br.IcHoBox. 3Aificueue Ar4cepraHToM AocniANeHHq npo6nenr

reopii Harriosamuoi crrcreMrz eKoHoMiqHoi AHnnoMarii e opv riuaJrbHoro

aBropcbKolo AocnilHr4rlbKoro po6ororo, B srciit ycniurHo pospo6leHi

MeroAonoriqHi 3aea1r Ta cne[ra$i.rHi uexaHi3Mr4 eKor]oMi.{Hoi Ar{rrnoMarii

crocoBHo yMoB inrerpaqii VxpaiHra B eBponeitcsrcui,r eKoHoMiqHzfi upocrip i s

rlo6aligoeaHe ceirone rocrroAapcrBo. aBropcrxufi BrilaA y pospo6xy reopii
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eKoHoMi.IHoi AprrrJroMarii YrpaiHra e cyrreBr,rM i narouuru. Pesyrsrarv Ilboro

Ar4ceprarlifinoro .qocril)KeHHr Marorb rrepcilerrusHrafi xapaKTep. Bonu

g6araqylors eKoHoMi.*ry HayKy HoBt4Mr{ 3HaHHrMr4 i HosraNar4 Mero4oloriunr4MLr

uiAxoAaMV B AocniAxenni npoqecin esorroqii i renAe nqii rpanc$opnraqii

cLIcreMI4 eKoHonai.IHoi Al4rnoMarii B yMoBax ruo6anisarlii.'

flucepraqis sa sN,ricroM, pinHerr,r reoperuqnoi o6qpynroBaHocd, npaxruqHoi

crrprMoBaHocri srcHosris i pospo6or ri4noni4ae BLrMoraM MinicrepcrBa oceiru i

HayKrr VrpaiHz rrloAo AoKTopcbKr{x Alrcepra\iit, BoHa e caMocrifiuoro,

3aBeprreHoro HayKoBoro rparleo, s grifi aBToporr,r o6lpyHToBaHo ra BraHeceHo AJrfl

rpunrcAHoro 3axl4cry HayKoBi noroxeHHrr, rqo csiArrarb npo HaqsHicrb cyrreBoro

oco6zcroro BHecKy B po3BrrroK HayKoBrax 3HaHb 3 vrixHapoAHr4x eKoHoMi.rHzx

ni4uocun i garononripnocrefi rpancQoprvraqii cprcreMpr eKoHouiqHoi Aunlouarii.

3aralrni BI4cHoBKLI i npouosuqii, uane4eHi B po6ori, nigo6poKarorb

ocHoBHi pesynbrarr4 s4ificueHoro Aocni.qxeHHfl. Bi,qnosiruro Ao reMlr, Merv ra

3aBAaHb Al{ceprallii aBropoM orprrruaui Hosi 3HaHHr i Hayrconi pe3yJrbrarvr, lr1o

Marorb HoBt43Hy, rIpaKTpIrrHe 3HarreHHrr ra nassHicrr [peAMery i cyryunocri

HayKoBr4x rroJr oxeHb AIrfl ny6niuHoro 3 axracry.

OcHonni norolKeHHfl erraicry Ar4ceprarlii anpo6osaHi Ha vrixnapoAHkrx

HayKoBI4x ra HayKoBo-rpaKTr,rrrHHX rcon$epeuqixx, ouy6riKosaHi n HayKoBHX

MonorpaQirx ra iHruux npallflx aBrop ra nzrcla4eHi B aBropesepari. O6csr

ApyKoBanux rpallb ra ix rcimxicrr ni4uoni4arors BraMoraM uloAo ny6niraqifi

ocHoBHoro suicry Al{ceprallifi Ha sgo6yrrr HayKoBoro cryreHfl AoKropa

eKoHoMi.rHLrx HayK.

BnrlaAeHe Aae ni4cranu BBaxark\ rrlo Alrcepraqia @niccaxa KocrflHrr{Ha

AuapifioBlIqa Ha reMy <<MeroAororiqsi sacaptvr ra uexaHi3Mr4 eKoHoMi.rHoi

AlarnoMarii s iHrerpaqii Yrpainz Ao csirosoro focroAapcrBa> 3a reoperrarrHr4M

pinueu AocniAxceHHt, pinnerr,r Hayronoi HoBr.r3HLl oAepxaHVX pe3ynbrarin, ik

npaKrllrlHoro qinnictro i nnponaAxeHHrnr ni4uoni4ae BLrMoraM rrr. 9, 10, 12, 13

<llopx4rcy ilpl4cyAxeHH,f, HayKoBrrx cryreHis>, 3arBepAxeHofo llocraHoBoro

Ka6iuery Minicrpin VrpaiHz J\b567 sil 24 rrurrHn 2013 p. is sNdiHaNau i
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Актуальність теми дослідження та її зв 'язок з науковими

програмами і темами.

Сучасний розвиток світової економіки свідчить, що в умовах 

інтернаціоналізації та глобалізації високих результатів може досягнути 

країна, яка максимально ефективно зорганізує свою зовнішньоекономічну 

діяльність. Тому практично з перших років української держави питання її 

інтеграції в систему світового господарства та провідні міжнародні 

структури має пріоритетне значення як на макро так і на мікрорівнях. При 

цьому необхідно враховувати, що в умовах глобалізації швидко зростають 

масштаби міжнародних торговельно-економічних зв’язків, постійно 

урізноманітнюється їх географія та форми, збільшується кількість їх 

безпосередніх учасників. Разом з тим різко загострюється міжнародна 

конкуренція, а, відтак, виникають конфлікти інтересів, спірні питання і 

проблеми. Негативного фону у міжнародних економічних відносинах 

додають регіональні або глобальні кризи. Все це потребує спільних зусиль 

для врегулювання виникаючих проблем та пошуку взаємоприйнятних 

компромісів.

При цьому практика діяльності провідних на світовому ринку країн 

показує, що, виживання в умовах жорсткої конкуренції, з одного боку, і 

ефективне оволодіння новими сегментами та

міжнародні економічні відносини

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



s6epexeHHf, ocBoeHlrx uosuqifi Ha HboMy, 3 Apyroro, MoxJILIBe sa paxyHoK

aKrlrBHofo BlrKopr4craHH.rr scix Qopr ra naeroAis goeHirrHboeKoHorui.rHoi

4ixlsHocri. [ieeuu incrpyueHroM Aocf,rHeHHfl neo6xiAHldx KoMnpovticin,

Nrininrisarlii Herarr{BHt4x Hacli4xis rno6anigaqii i soaHorlac orpI,IMaHHfl rlepeBar,

sa6esueqeHnfl naqioH€urbHrax inrepecin ra sNdiIIHeHHt vrixHapoAHI,IX

KoHKypeHTHr{x uoguqifi HauioHzurbHr,rx Sipr i rovrn aHiir e caMe eKoHoMi.rHa

AI4nJIoMaris,.

llpiopurerHraMn 3aBAaH:nflvlvr cyracuoi eKoHoMiqnoi AI4rIJIoMarii e

sa6esneqeHHfl gosHilrHboeKononri.rHoi 6egueKlr AepxaBvr, gaxvlcr i nigctoroBaHHs

saqiouaJrbHr{x iHrepecis Ha cnirosoMy pHHKy, crBopeHHt i sa6egrerleHH.l rcpaini

MaKcr{MaJrbHo clplrrrJrrrBr4x yMoB rraixuapo4Hoi eKoHoMi.rHoi cuinnpaqi,

crpr{rHHfl y po3rxupeHHi i ypienouanirueuni gosHirrHboeKoHotvtiqHl,Ix gs'sgrcin

uaqiouaJrbHux cy6'erris 6isHecy i ni4npr4eMHuIrlsrcoi Aismsocri. Ilpore rrllraHHl

e$errzsHocri eKoHoMi.rHoi Ar4rJroMarii, ii B3aeMonos'fl3anocri 3 pinnevr

eKoHoMi.rHoro po3Br4TKy xpaiHu, ii reonoJriryr.rHr,rNa i reoeronouirlHlaM

IIOJIO)KEHIUIM. 3OBHIIIIHbOfIOJIITIIIIHPIMI4 Ta gosHilrrHboeKonoN,ri.rHvrl.rlu

npiopzreraMr,r, poJrJrro Aep)KaBrr ra if peryJrroroqlrMlr SynrcqiflMlr y czcrevri

pt4HKoBLrx ni4nocun B cyracnifi sir.rugH snift clrcreMi nayroBl{x 3HaHb 3

vrixnapoAHt4x nigHocuH Ao rlboro qacy 3aJrrarr€uprcb 6eg HaJlexHoro

Teoperr4rrHoro ra Mero4ororiuHoro 6azucy .

3 orurgy Ha HaBeAeHe, o6pana aBTopoM TeMa Anceprarlii e aKTy€ubHoro, a

lpoBeAeHe AocriAXeHH.a 6esyrr,roBHo e cBoerracHr4M, neo6xiAHr4M, Mae reoperraqHy

i npaxrlrqHy 3Harrr4Micru.

lzcepraqifina po6ora (Dniccara K.A. niAroroBJreHa siAnoni4no Ao rrnaHy

HayKoBo-AocJli4uzx po6ir Incruryry uixnapoAHprx ni4Hocuu KuiscrKoro

uaqiou€ulbHoro yHinepcllTery ivr. Tapaca [L[ee.reHKa i suroHyBEuracb B Mexrax

KoMrlJlercsoi HayKoBo-AocJriaHoi TeMr4 <YrpaiHa B vrixuapoAHr,rx inrerpaqifinux

ilpoqecax)) (4epxasHr.rfi peecrpaqifmufi HoMep 1 18O048-01) ra KoMrrJrexcuoi

nayroroi rporpaMll <<Mo4epnisaqix cycuilsHoro po3BrarKy Vrpainu B yMoBax

csirosrx npoqecin uo6anigaqii> (2011-2015 pp.). [ocni4]KeHHf, no reui



Aprceprarlri Br{KoHyB€rrlrcb raKox BnpoAoBX 20Il-20I3 pp.

rcaQe4palsnoi HayKoBo-Aocni.qnoi reMlr xaQe4pu uixuapoAHltx

TepHonilscrroro Haqiou€urbHoro eKoHoMiquoro yHinepcr,rrery

vrixHapoAHldx rraprHepcbKr.Ix ni4uoczn ra npocyBaHHf, inrepecin

(4epxasuuit peecrpauifinuir HoMep 0110U008606). fIpH rlboMy

BI4KoHaHo pos4irz <<Mo4eni QopryBaHHs rr,rixuapoAHr4x naprHepcbKr4x ni4Hocun

vrix ni4npueMcrBaMn rpain enponz> i <3axucr ra rpocyBaHHfl inrepecin VrpaiHi

iHcrpynreHTaMr4 eKoHoMi.rHoi ArtrrnoMarib.

OdrpyrumonaHicmo ma docmoeipnicmb HayKonux nonoirceHb, BucHonxie i
p eKoMerud aqifi, cQopmynb o B oH trx y d ucepmaqii.

O6rpynroeaHicrr ra AocroBipuicrr HayKoBurx nonolxeHb, sncsirreHr,rx y

Al{ceprallii ui4rnepA}Kyrorbcfl HacaMrrepeA 3acrocyBaHH.f,M y 4ocli4xeuui

rpnHIII4ry eAHocri reopii i npaxrvrKvr, Teoperr{qHoro ocHoBoro rKoro nocJry}K1rrwr

npaqi sirrusHflHux i sapy6ixnzx HayKoBrIiB, a rrpaKTkrrrHa c naAoBa ga6esnerreHa

[rlrpoKoro craTucrl,IrrHoro i Qarcrorori.rHoro 6asorc Ta iHcrpyrrneurapienr

eKoHoMiro-naareMarplrlHoro MoAenIoBaHHq. lpt AocrrHenHfl [ocraBleHoi [epeA

po6ororc MeTpI aBTopoM BtlKopucraHo nosHr.rfi KoMnJreKc HayKoBt4x uero4in

B MEXAX

QiHaucin

<<PosBVToK

Vrpaiun>

aBTOpOM

4ocli4xeHH.f,, inQopuaqifiHy 6asy flKoro cKn€uLt 3aKoHo4anui Ta HopMarzsHi

AoKyMeHTLI I crarvlcru'rHi lani rvrixnapoAHulx opranis aqifi, Hr{3KLr inogevrHrax

Aepx(aB Ta Vrpainu. HaseAeHi B po6ori uarepialz 3BeAe i noe4uHo, rori.rHo

no6y4osaHi Ta orparlbosaHi.

BKrroqae 697 HafiueuyBaHb.

,{xepenrno-iHQopnnaqiftna 6asa AocniANeHHfl

y aBropa cBo,f, 'rirxo rpoAyM aHa uoszqix Ha npeAMer Ar,rBepcnQiraqii

SynxqioualsHoi crpyKrypu uexaui3My eKoHoMi.rHoi AyrrnoMarii VrpaiHu, a

roeAHaHH.fl icHltouzx reoperzqHux roHIlenrlifi 3 aHaligou sirqusHflHoi Ta

sapy6ixHoi nparrLIKLI i rcpururlHl{M oc zcJleHHxvr inQopvraqifinnx Axepen AaJro

3Mory aBropy Bl4plrularl{ aKry€ulbHy i naronay HayKoBy upo6nerr,ry $opryBaHHt



HoBoi napaqvrrMrt eKoHoMi.rHoi AlrrJroMarii Yxpainn y sa6egne.reHHi

uaqiouaJrbHrlx inrepecis e iHrerpauii ao ceirosoro rocroAapcrBa.

OcHosHi uoloxeHHf, AlrcepraqifiHoro Aocli4xeunf, AononiAanzcb aBTopoM

i o6roBoproBanvrcb Ha 32-x vrixHapoAHkrx i nceyrpaiHcrKux HayKoBr4x

roH S ep euqirx ra inIu ux HayKoBo -ilp aKTprqHr{x 3 axoAax.

Hay xo B a Ho 6 ugrua o deplrcoHux pqyilbmamie.

3a pesyJlbrarovr nupiueHHf, y Aracepraqifinifi po6ori HayHosoi upo6neMz y

pospo6ui HoBI{x MeroAorori.IHux 3 ca1 AJrfl ct4creMHoro AocliAxeHHt

eKoHoMi.IHoi Al,IrnoMarii Yrpainu c$opuyJrboBaHo Hr'r3Ky reoperr4Ko-

MeroAonoriqurax rIoJIo)KeHb, eIacHosris ra peKoMeH4aqifi, xrci ni4suavarorbcfl

HayKoBoro HoBId3Horo i e csilqenH.f,M rtpo KoHKpernuit oco6ucrufi BHecoK aBTopa

y po3BLIToK reopii Ta rIpaKTkIKkI eKoHoMi.ruoi Ar4rnoMarii. 3orpeua, ocHoBHvrvrvr

HayKoBr4Mu pe3ynbraraMll, ari xapaKTepr43yrorbcf, Br4coKkrM cryrreHeM uayronoi

HoBr43Hra i pospo6lenzMra 3Ao6ynaveM Brrepue, e Hacrynui:

1. y po6ori o6lpynroBaHo qiricHy aBropcbKy Ko qenqiro cy6op4nnaqii ra

poli eKoHoMi.rnoi ArrnJloMarii y cr4creMi uayroBrax 3HaHb rrpo uixnapoAni

ni4uoczuu i ceiroBe rocrloAapcrBo, Bt43HarreHo if TeoperurrHy ocHoBy i

MeroAoloriqui sacaAvr. AstopoM AoBeAeHo, rqo eKoHoMi.rHa ArannoM arjrs Ha

TeoperrlrrHoMy pinHi e oKpeMoro Kareropiero ra HayKoBLrM HarrprMoM 3 o6'exrol,r,

rIpeAMeToM i uero4onorielo, a B rourerccri [paKTrrqHoro 3acrocyBaHH.fl

ni4uocno caMocrifinoro cQeporo 4irnruocri.

2. Ha ui4crani sctaHoBJIeHHrI po3Kpurrfl. npuuqznin QopryBaHH.tr,

Qynxqifi, uiclts ra poni cy6'ercrin eKoHoMi.rHoi AurrrJroMarii B naixHapoAHprx

eKoHoMi'IHzx rpoqecax csopuynboBaHo MeroAorori.rHi aca1n po3Br{TKy i

csirorocno.qapcrroi crrcreMu.



3. 3auponoHoBaHo MeroAI,IKy ouiuxu pe3ynbrarvBHocri eKoHoMi.rHoi

AntrnoMarii Yrpainz Ha ocnosi o6'ercrvrBHrlx rcilrrcicur4x rroKa3Hraxis po3Br.rrKy

eit.rl,IsHsuoi eKoHoMirn ra craHy i 4zHanrirr,r if B3aeMoni4Hocun ig 3aKopAoHHr4Mra

rIaprHepaMLI. B pe3ynbrati npoBeAeuo 4ocni4xeHH.f, aBropoM AoBeAeHo, rqo

KoMrIJIeKcHe noeAHaHHfl eKoHoMir<ouareMaruqHoro MoAeJrroBaHHr i

eBpl{crl{qHoro ananisy crBoproe ui4lpy rrx nu6opy orrrr4MzursHoi s KoHKperHr4x

yMoBax uo4eli oprauisallii ruexanigvri eKoHoMi.rHoi ArrrnoMarii. OpienrvpoM

rpu IIboMy BI43HaqeHo neo6xi4Hy KoHKypeHTHo-iHrerparlifiHy aKrprBHicrr

AeplKaBLI.

4. Pospo6leuo ctlcreMy eKoHonairo-vrareMarr4rrHux MoAeJreit, rrrca Ao3Bonre

Blil3Harrarvl pinni ssaeN,IHoi 3allexHocri Aep)KaBHoro QinancoBoro sa6esueqeHHq

SyHxIIioHyBaHHfl AllrnoMarrrrHl{x uexasigNdis i pesynbrarr.tBlrocri sonHiruHbo-

eKoHoMiquoi gixlrnocri xpainu ra ii eK )HoMi.rHprx cy6'erris y lanifi cSepi. llper

IIboMy cSopvrosaHi eKoHoMerplrrrHi rr,ro4ed pe3ynbrarvBHocri gosHiurHbo-

eKoHoMi'rHoi 4irlsuocri VxpaiHz 1raJru Mo)KJu4sicrr s'ncyyaru xapaKTep

$yHrcqioH€ulbHklx gs'.f,gris $iHancoBoro ga6eguerreHH.rr ruexauisNdis eKoHoMiqnoi

Al{rlnoMarii i pesynsraris gosHiruHboeKououiqsoi lisnruocri Ha MaKpopinni.

,{o HoBI4x uiAxoAie aBropa y Ar4cepraqifinifi po6ori cnil ni4uecru pn1

iHurzx KoHKperHI,IX HayKoBLrx pospo6or Ta rroJrolKeHb, rrlo ruicrsru HayKoBy

HoBI43Hy i cnpxnaoeaHi Ha po3Br,rroK uexaHisNdis eKoHoMi.rHoi AlrnJroMarii.

Cepe4 HI{x cli4 nv4irzru zgiircneHi aBropoM reoperzqHi o6rpyHryBaHHfl

crocoBHo eHeprerz.rHoi ALIrIJIoMarii flK orperr,loi i Ha4sez.rafiHo saxrzsoi B

xoHrerccri Haqiou€uIbHI,IX eKoHoMi.rnrax inrepecin YrpaiHz crla4onoi

eKoHoMi'rHoi AkIrnoMarii. Ha qifi ouroei KoHKperLr3oBaHo MeroAororiqHi

peKoMeHAaqii qoAo AllrnoMarl{trHofo cyrpoBoAy BaxJrprBt4x ruixHapoAHr4x

eHepfer[rrHr4x npoeKTin, yvacHr4KaMr4 
'KHX 

e vXpaina.

3na'rHufi uayxonzfi Ta rrpaKTkt'rnuir iHrepec r e.qcraBJrflroTb pospo6rra

aBropa uloAo AI{nJIoMarI4rIHoro cyrpoBoAy Sinancoeoi crua4onoi sosHirrHbo-

eKoHoMi'rHoT 4ixlruocri. [o qroro rracy y nirvngHsHifi reopii, ra i n 4ixlrHocri
Aep)KaBHI4x crpyKTyp, npl4qerHl,Ix Ao 3oBHinHroerouovriqHoro cuinpo6irHzqrna,



rruraHH.rr ra rpo6JreMr4 AnlnoMarr4qHoro cylpoBoAy i sacrocyBaHHrl

iHcrpyvleurapiro eKoHoMi.rHoi ArirnoMarii s AaHifi c$epi rpaKTLItrHo 3€uIktIrIEUIVcb

rro3a yBaforc. llpz qboMy Hosi pospo6Kur aBropa oxorJlrolorr cSepy SiHaHcosoi

crcla4onoi eKoHoMi.rHoi Ar4rrnoMarii, 3oKpeMa MeroAorori.Iui

ni4crorcBaHH.rr uaqioH€uIbHLIX iHrepecin Vrcpainu y cQepi

cninpo6irunqrBa, 3oBnirunix 3arro3lrrreHb, qiuonoro acreKTy gosHilrHsoi roprinni.

He uoxHa He ni4necu{ Ao eJreMeHris Hosvr3nvr raKox gAificneHe aBTopoM

KoMrrJreKcHe i ececropoHHe AocniAlKeHHr MeroAorori.rHl,Ix 3 tcaA i oco6nusocrefi

eKoHoMiqnoi AlrrrnoMarii sapy6ixHkrx rcpaiH, B ToMy .rrlcri Tt4x, Iqo gafivtarom

uponigni Nricqq y csirorocnoAapcsrifi cucreui. flpz IIboMy BI'toKpeMJIeHo

KoMrrJreKc gaxoAis f,K rro3r{Tr{BHofo, rar i HeraruBHoro BrInI4By Ha Hallionailsni

eKoHoMiru, i o6qpyHroBaHo peKoMenlaqii u1oAo yAocKoHarleHH.f, ei4uoniAHlax

uexanigN,rin eKoHoMi-rHoi Al{rnoMarii r VxpaiHi.

TeopemwrHa qinruicmu i npuxnadrue sHaqeHH,n pesyJtomamie

d uc ep ma qi rtn o zo d o cniduc erurun.

Buecor s4o6ynaqa y po3Br4ToK MeroAorori.rnrax sacal\ cHcreMI4

eKoHoMi.ruoi AlrrrJroMarii rroJr.rrrae n o6lpyHTyBasni ra po3rxr.,rpeuui if reoperl4Ko-

MeroAorori.rHoro iHcrpyueHrapiro f,K Ba)KJrrdBoro eJreMeHTy rrnixHapoAHurx

ni4uocun. Anroporu o6lpynrosani 3aca4u, MexanisNdra i npzHrlr4nr4

SyHKrIioHyBaHHrr eKoHoNni.rHoi 4unronaarii y sa6esreqeHHi e$exrzsHoi inrerpaqii

Yrpairud Ao ceirorocnoAapcrroi crdcreMu. Marepian, HaBeAeuuir B Alrcepraqifiuifi

po6ori, rori.ruo nu6y,uosanuia i uarelr(Ho onparlbosaHuir, Ir1o Ao3BoJrfle

po3rJrfl ruru otpuuaui anropcrri roJrox(eHHf, flK MeroAororiuuy 6*y Anf,

niAxoApr uloAo

iHgecruuifinoro

Teoperu.rHoi c$epu, a raKoln Ant nzpo6reHHf, Ta yAocKoHaJreHHrr uexanisNdis

eSexrusHoi yuacri VrpaiHIa B inrerpauifiuux rpoqecax, y sa6egue.reHHi Ta

ni4crorosaHHi naqiouaJrbHr{x eKoHoMiqnux inrepecin y scix cKJraAoBr4x cSepu

3OBHIIIIHbOEKOHOMIIIHOI .III.f,JIbHOCTI.



llpzxnaAHe 3HarreHHfl pe3ynbrarin aBTopa rroJrflrae y ix Br4Kopr4craHni B

npaKTlr.rHifi gixmnocri Aep)KaBHprx crpyKryp i ycraHon pisHoro pinn.rr, 3oKpeMa,

orplrMaHi s rpoqeci locrillreHHfl peKoMenlaqii 6ywr BHKopLtcraHi:

o B rlpaKrzqHifi 4iuruocti ua perioHarrbHoMy pinHi rrpr orpaqrceaHHi ra

nigroroeqi yroA is 3€uryqeHHfl iHogeuHutx insecrzqifi Ta H€uraroA)KeHHt

uixrepraropianbHofo vrixHapoAHofo raprHepcrBa VupaerriHHsna goeHiruHix

3HocLIH, soauirrlHboeKoHoNri.rHoi Ta iHsecruqifiHoi 4ixlrHocri Tepnonilrcrnoi

o6racrroi 4epxasHoi aArvrinicrpaqii (aosiaxa JtlbI23-Il0l-10-1 sia 4.03.2013 p.);

o MisicrepcrBoM eKoHoMi.rHoro po3Br'trKy i roprisri Vrpainu

3acrocyBaHH.rrM incrpyvreurapiro eKoHoMi.rHoi Ar4nJroMarii p^nfl BperynroBaHH.rr

roproBeJlbHax cyreperroK ra rrpornpiu, a raKo)K nprd o6qpynryBaHHi arcrreigarlii

eKcroprHoi 4ixmuocri i e$extrrsHoi AprBepcu$iraqii punnin s6yry rpoAyxqii ra

HaAaHHn nocnyr (4oni4ra i\b43 04-041392 sia30.04.2013 p.);

o B auariru.IHifi po6ori rpn in0opnraqifino-auariruqHoMy sa6esue.reHHi

sosHirlHboeKoHoNai.rnoi 4ixmHocri Ta opraniaaqifinorvry sa6esneqenHi 3axr4cry

eKoHoMi.rHLIx inrepecin YrpaiHz flocolrcrBoM Vrpainn y OPH, a raKolr y

sa6esueqeuui eKoHoMiqnoro ArrrnoMariero sificrroBo-TexHi.rHoro cuinpo6ir-

HI{IIrBa ra y BperynroBaHHi roproBeJrbHlrx cyneperroK vrix rcpaiHaruu (4oni4ra

J\b61212136-200-1360 eia 8 .10.2013 p.);

o y ga6egneqeHni rpaHcKopAoHHoro cuinpo6itruqrna Ha ocuoni

rpocyBaHH,f, HaIIiou€uIbHI4x eKoHoMi.rnrax iurepecin YrcpaiHn Yupanniuruvr

goeHiurHboeKouovti.rHzx 3n'x3KiB, iHsecrnlifi Ta rpaHcKopAoHHoro cninpo6ir-

HI{rIrBa 3arapuarcbKoi o6nacHoi 4epxaeHoi a4rvrinicrpaqii (4oni4xa J\b05 .I-06.67

r;it 4.02.20Ia p.);

o Ynpauiuruu crpareri.rHoro po3BHrKy TepHouilrcsroi vricrxoi pa$u

rpz HEUIaroAxeHui Ta sa6esne.reHni e$ercruBHt4x B3aeMoni4uocuu 3 ruicrauu-

no6parvlvraMu ra uicrauu-naprHepaMu 3 Eonrapii, fpeqii, fpysii, EcroHii,

Kana4Ia, flonsuli, CIIIA, Typeu.rvrHvr B ronrercri npocyB a:n:afl. Haqion€urbHr,rx

eKoHoMi.rHI,Ix inrepeciu, a TaKox rrpr4 ui4roronqi Ta yxla4auHi ABocroponnix



yroA npo raprHepcbKi 3oBHirrrHboeKoHoMiqHi silHo cvrnr4 B iHsecruqifiHouy ra

roproBenbHoMy cninpo6iruzqrni (4oniAra J\b305/2 rlir, 13.07 .2015 p.);

. KonrireroM y 3aKopAoHHLIX crpaBax BepxonHoi PaApr VrcpaiHz rrppr

nzpo6neusi ra peanisaqii saxo4in y qacrr4Hi axrusisarlii poni Aep)KaBr4 y

npocyBauni uaqion€ulbHoro 6isHecy Ha gosHirrHix puHKax, y ui4rpnMrli

nir.rltsH fllnux roBaponupo6nzrcis B ix eKcroprrrifi 4ixlruocri ig 3acrocyBaHHflM

incrpyvrenrapiro eKoHoMi.rHoi AkrnJroMarii, a raKo)K rrpr inQopnraqifino-

aualirurrHoMy sa6esne.reHHi rrr4TaHb sosHiurHboeKonoNri.rHoi 4ixnrnocri i
ga6esuerleHHl 3axlrcry eKoHoMi.rHr,rx iHrepecin VrpaiHz y po6ori rpyu BepxosHoi

Pagu V4paiHIa 3 uixuapJIaMeHTcbKHX gs'sgrie 3 inuruuz rpaiHauu; oAHorracHo

KovrireroM y 3aKopAoHHux crpaBax BepxonHoi Paau V4paiHn gssri Ao yBarkl

rporlo3rallii aBropa IqoAo oqiurz e$errneHocri eKcrropry ronapin i uocryr,

vriniuigallii pltsnxin ra 3arpo3 B eHeprerlrrrHoMy, trpoAoBoJrbrroMy ra $iHaHcoBoMy

cerMeHTax eKcrlopry rIpLI pospo6qi naqioHalsuoi goeHiruHboeKoHorr,ri.rHoi

crparerii Vrpainz (.uonitxa J\b04-20112-1 151(282916) nia 13.11.2015 p.).

TeoperurrHe i npurnaAHe 3HarreHHr pe3yJrbraris Azcepraqifinoi po6orz

ni4rnepAlreHo raKo)K B[poBapKeHHlrM ik y HaBqrussuit rpoqec Br4rrlux

HaBqarbHlrx 3aKJraAin, soHpeMa:

o Tepnonilrcrxuvl uaqionaJlbHurM eKoHoMi.rHkrrvr yninepcr{TeroM rrprr

BuKnaAanni 4zcquuniH <MiNuapo4ni opraniaaqii>>, <<,IlzuloMarr4rrHa Ta

KoHcynbcbKa clyx6a>>, <<r{nnlouaruqnvrfi [poroKon ra err.rKer), a raKo)K

3arIpoBaAXeHHgM BI{KJraAaHHs. HaBq€urHoi ArdcrlranliHu <<EroHolai.rna

Ar.rrrJroMaris>> (losiaxa }lb 126-0612416 sit 25 .l | .201a p );
o IHcruryroM vrixnapoAHr.rx ni4Hocun KziscrKoro saqiou€urbHoro

yuinepczrery ivt. Tapaca flles.IeHKa rlepe3 BrIpoBaAxeHHr y rpaKrr4Ky HayKoBo-

neAaroriquoi 4irnruocri raQe4pz uixnapoAHoro 6isuecy, trpz niArorosqi

HaBrIiubHo-MeToAutrIHpIX rvlarepianin 3 Alacllznliu <Mixgapo4nufi 6isnec>>,

<falyseni acrreKTLI vrixnapoAHoro 6isuecy>>, <<.{nuloMarr{qHe ga6eguerreHHrr

naixuapoAHoro 6isuecp>, <<KpocKyJlbrypunfi MeHeA)KMeHr>, <[inoni ueperoBopri

y uixuapoAHouy 6isHeci>> (4oni4rca l\b048 III-487 sia 1 4.12.2016 p.).



Or4inrca smicmy anmopeQepamy, cmpyKmypu ducepmaqii ma ix eidnoeidruocmi

H Op In AmUB H UM B UM O 2 (LM.

CniscraBJIeHH.l suicry i crpyrryper Aracepraqii i anropeQepary cni4uvrr

rpo ix uosHy B3aeMny ni4uoni4nicrr. [zcepraqis e caMocrifiHoro, 3aBeprrreHoro

po6ororo, flKa xapaKrepl43yerbcfl rori.rHoro crpyKTypoo, HoBr4Mr{ HayKoBo

o6ryynroBaHzMrr reoperl{rrHr{Mlr ra MeroAorori.rnuwvr Br{cHoBKaMr4 i

peKoMenAaqiqMlr, srci B rounrexci Ao3BoJrrrorb nHpiurzrz BaxJrLrBy HayKoBy

upo6nevry o6rpynryBarrI MeroAonori.rHi 3acagivr ra naexaHi3Mlr eKoHoMi.rHoi

Al{rnoMarii y sa6esrerreHHi iHrerparlii YxpaiHr{ Ao csiroroc oAapcbroi cucreMr4.

OSopvuIeHH.g ALIcepraIIii nignonigae ncr oBJreHLrM HopMarrirBHprM BLrMoraM.

lloloxeHHfl i pesynbrarll AI.IcepraqifiHoro Aocni4xeuHf, rrlo ButHocsrbcr Ha

3axrdcr, orpr4MaHi asropoM caMocrifino.

IT o en omo B uKltad erurun p esyJtbmamie d o cnid uc eHHn e o ny 6nixo e aru ux

sa meMoru ducepmoqii npaqnx

Bci sarol,Ii pospo6rcn, HayKoBi noroxeHHfl Ta e3ynbrarr{ AocniAxeHHt

ouy6lircosaui aBTopoM y BpIAaHHtx ni4noni4no Ao HopMarr4BHrix Br{Mof

MinicrepcrBa oceirz i nayrz Vrpainn.

OcHosHi uoloxeHHl ra pe3y rrbraTu AocliAxeHHr BLrKJraAeHi asropoM y 59

HayKoBr4x ny6lixaqisx o6csroru 106 ApyK. apryruin, B roMy .rurcri y 2-x

oAHooci6uux MoHolpaQirx (58,6 ApyK. apK.). 3-x Haerl€urbHLtx noci6Hr{Kax (s nzx

1 oAuoo cilnuft o6csrorvr 25,6 ApyK. &pK., rracrKa aBropa s 2-x isurzx - 2,7 ApyK.

apK.), 53 uayKoBI.IX crarr.lx, 3 HLIX 24 y SaxonHX eKoHorrai.rHzx BLTAaHH-rrx (n r.u.

18 o6csroM 9,6 apyn. apK. y HayKoBI4x Saxonzx BprAaHHrrx Vrcpainz i 6 crareit

o6csroM 4,1 ApyK. apK. y 3apy6ixnzx Saxonrax Br{AaHHrx i HayroBr4x $axonux
BkIAaHHTIx Yrpainz, I4o BxoAf,Tb Ao rr,rix apoAurax HayKoMerpurrHr.rx 6a), 28 reg

HayKoBrax Aorroni4efi o6csrou 5,5 ApyK. apryuie.
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xilrrocri

Anroporr,lpoM AorpI,IMaHo eci HopMarzsHi BLrMorv crocoBHo o6csris ra

HayKoBpIX uy6niraqifi B sapy6ixHlrx BrirAaHH.rrx, a raKox rrloAo

cBoeqacHoro olpl{nroAHeHHfl ocHoBHrax rroJro}KeHb i pesylrrarin AocniA}KeHHr.

trucr<yciiltti nonoilceHH,fl ma soynailceHrun do ducepmaqii.

flogzruBHo oqinuouu sgo6ymu ArdcepraHT% cril ni4eHauarrrL rqo

Al{cepraqifina po6ora He uog6asJreHa oKpeMr4x uoszqifi Ta rBepAx(eHb

AlacKycifinoro xapaKTePy, a6o raKl4x, qo norpe6yroTb rreBHrax yrorrHeHb ..rvr

AoAarKosoi apryrvreuraqii y npoqeci gaxr{cry. 3orcpeua:

1. y ni4pos4ili 1.1 aBrop npnBoAlrrb pos6ixsocri vrix noHnrrnMr4

((eKoHotvti.rua AzrnoMaris>> Ta ((KoMepqifina ArarrJroMariq)). IIpu rlboMy

orlycKaerbcfl aBTopcbKe BI,I3HaqeHH.fl xareropii (KoMepqifiua Ar4nJroMaris>>. [lt
6inrruoi KopeKrnocri 4ocnipKeHHfl, flK HaM e6a.raer:',cfl. Aoqinuro 6ylo 6

po3lrrktpvITvI inrepnperaqifine roJre, BKJrrcrrktBrrrra B Hboro aeSiuiqiftnufi uiaxia

crocoBHo ((KoMepllifiHoi Ar{nJroMarii>. Taxa KoHKperzsaqir Moura 6 cnpuflTu

AoAarKosifi .rirrocri y cnpzfinarri sir.rLrgHguoi uayxonoi repvriuonorii i

Bl{crynvrrkr AoAarKoBIlM apryMeHToM rrloAo po3MexyBaHHrr ni4rr,riHnocrefi Ta

BI43HarIeHHflM B3aeMogs'qgrie N,rix eKoHoMi.rHoro i rorraepqifiHoro AlrrrJroMarielo.

2. y 2 pos4ili aBrop po3rJlaplae 6ararocroponHifi pineur eKoHoMiqnoi

AI{nJIoMarii, peanisaqir tKoro sa6esneqyerbc,fl rraixHapoAHr4Mlr eKoHoMi.rHzNaH

opranisaqixuu. Ats npaKrprqHoi irrccrparlii HaBeAeHo 4irlruicrr raKr4x

vrix4ep)KaBHI',IX crpyKryp, .rrK HAOTA, ACEAH, ATEC. Bngnaro.M rrpaBo

AucepraETa Ha eracHlaft nu6ip rrpuKnaAis, BBDKaeMo, rqo orpeuzfi Hayronufi

iHrepec npeAcraBlrn rr raxi oprauisaqii, sx CsiroBa opraHisaqis ropriui (COT),

a raKolK 4ixlrHicrr pisHouaHiruzx roproBo-rlpoMr4cJroBlrx rrturar, B ToMy qzcli

MixHapoAnoi ropronoi rarraTvr, .stri aK r4BHo nparlrcrorb y csepi eKoHoMiqnoi

Al4rlnoMarii. Moxluno, 3BepHeHHf, Ao upo6neMaruKr{ 3a3HarreHr,rx cy6'exrin

uixnapoAHoro pinux Ao3BoJIIaJIo 6 AonoBHuru i naoqHo 6inrur nepeKoHJrr4Bo

oKpe cn nrvr cueqtaQ iry 6 ararocropoHHb oro pinnx eKoHoMi.rHoi AunJroMarii.
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3. 3saxarcqu Ha Ba)KJrr{Bicrn i ponr eroHoiuiq oi AznnoMarii e cyuacuifi

4epxani, Aorlilrno 6yno 6, Ha Harrr norJrflA, ni4o6pa3vrrkr ra rlpoanalisysarz ii
rrpaKTr{rrne 3HarreHHrr y crlcTeMi 4epxaBHoro yrp uiHHx, n roMy .rzcni B

roHrercri Br{KopucraHH.rr eKoHoMi.rHoi Ar,InJIoMarii K oAHoro 3 iHcrpyvreHris

Aep)KaBHoro peryJrroBaHHrr gosHiruHroi roprinni. BiAnosiluuia iurepec gauuir,

acneKr rrpeAcraBJrflB 6u npu posrnr4i 3a3HaqeHux rHTaHb uil KyroM 3opy

oco6runocrefi y pisnux xpainax 3 pisHuvr pinHenr po BI4rKy eKonovriru i pisnuvr

pinHevr yracri y rr,rixHapoAHoMy po3uolili upaqi.

4. y ni4pos4ini 4.2 Ar'rceprarlii (<Oco6JrlrBocri asrrocaKcoHcrroi uo4eli

eKoHoMi.rrroi Ar4rrJroMarii>) 3a MelKaMr4 po3ulf,Ay aBTopa saJrvrrrvrBc , aualig

Brrnr4By Ha eKoHovri.rHy Arannovariro CnoryreHlrx [lraris Avrepnrla Aiqmuicrr

45-ro llpesn4eHra [.Tpavrr&, y piurennf,x rKoro rrpuc rHi cyrreni ni4rr,risnocri ra

oco6nusi uiAxoAlz rrloAo noguqifi CIIIA y 6irarepaJrbHlrx ra rIJIroparepaJIbHLIX

B3aeMonigHocuHax rK 3 vrixuapoAHr4Mr4, B T.tr. HaAHallioualsurlur4)

oprauisaqiruu, raK i s uponi4HraMr{ xpaiuauu csir soi ercoHotuiru y cucreui

rvrixHapo4Hoi ropriui ra nepeuiuleHH.rr xaniraris i Hsecrzqifi. Bnaxaeuo, Ir1o

nassHicrn raroi in$oprr,rarlii Ta ii analirurrHa oqiHrca Ao3Bonulrtr 6 rocIaJILITI4

sNaicrose HarroBHeHHfl 3a3HarreHoro ni4pos4iny i 6yru

rrloAo KopurryBaHH.f, crpareri.ruux piurenr Yrpainu

npuitur,rprMlr Ao yBarll

y cQepi eKoHoMrquoi

Ar4rrnoMaTll.

5. Oanuu ig c) racHr{x Br.rKJrzrin, 3 f,Kr,rMlr crr4KaeTbcfl, VrpaiHd, e rrr4TaHHrr

puszrin i sarpos naqioHalrnifi 6egueqi. B sn'xsry 3 rIZM, ,rrK HaM s6a.raerbcfl,)

Aorlirrruo 6yno 6 ronKperr43yBarr4 y AucepraqifinoMy AocniAxeusi rrr{raHHs rrloAo

cQep BrrJrLrBy eKoHoMi.rHoi AlrrnoMarii Ha gosHiurHi crua4oni eKoHoMr.rHoi

F rimrz upo6reuu nsaeuo4ii i norenqifiHprx Mo)KJrLrsocrefi BrrJrrirByOe3IreKI{, ocl

eKoHoMi.rHoi ArrnnoMarii Ha eKonorr,riuuy i eHepreruqHy 6esuery, f,K cKnaAoBlrx

uauioHamuoi 6egnerv,B nesHifi naipi BurraJrvr3 rroJrf, 3opy aBropa.

6. OcxinrKu slificHeHH,l gosuiuHboeKonouiqnr,rx onepaqifi, [oB'.fl3aHnx 3

pyxoM roaapin, rocJlyr, rauirary i rpy4oBr{x pecypcis uesHoro rraiporo BnJrvrBae Ha

craH eKoHoMiqnoi 6esuercz AeplxaBr4, ro Aorlilrso 6ylo 6 AoAarKoBy yBary
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npl4Ainr4Tu rrnraHHflM aHarri3y Mo)KJrr4Brax 3arpo3 i noreHqifiuux pusurin Ant

uaqioualruoi eKoHoMircu caue rpr eKcropri npo4yrqii i noclyr, 3 BprxoAoM Ha

MontJlllsocri 3acrocyBaHHfl iHcrpynreHris eKoHoMi.rHoi AlrrrJroMarii y ik
lo[epe4xeHui rrr4 3MeHrrreHHi pinHr HefaruBHoro BnnrrBy.

7 . 3actyroBytoTb Ha yBary, e HayKono o6lpyHToBaurdMkr ra rrpe4craBJr.rrrorb

3HarIHLIft uparruqnuir iHrepec pospo6Kpr aBTopa B rracrutHi orlinxn eQerrzeHocri

eKoHoMi.rHoi ALIrIJIoMarii VrpaiHH (uiapos4inn 5.1 ra 5.2). Pasovr 3 rr{M

Allceprauiq MorJIa 6 AoAarKoBo Blrlparra rrpkr uouu6neHoMy Aocd.qxeHHi

repcreKrl4B yAocKoHarIeHH.f, eKoHoMi.rHoi At4rnoMarii y pospiai rcpaiu, ix

o6'eAHaHb ra uixHapoAHl{x opranigaqifi eroHorr,ri.rHoro crrprMyBaHHfl, d raKo)K y

po3rrrupeusi cneKTpy BraKopurcroByBaHlrx \nfl rlboro MeroAprK.

[ani 3ayBaxeHH.l, sxi B sHa.rHifi vripi HocflTb xapaKTep no6axanr, He

BTIJII{Barorb Ha 3ar€urbHy Br4coKy oqinxy srocri BrrKoHaHoro ArrcepraHToM

AocriAxeHHrr.

Hane4eni 3ayBalreHHt ra peKoMenlaqii Mox(yrb po3rnrAaTr{cb rK

ArlcKycifini, Hoc.lrb xapaKTep uo6axanr i ue B[JrrrBarorb Ha BracoKy sricm

BI,IKoHaHoro locripKeHH.f, Ta HoBra3Hy orpr'rMaHrdx aBTopoM HayKoBr{x

p*ynbraris.

3azanurua oqiruKa HayKogozo pierun ducepmaqiilruoi po6omu.

AHanis Aplceprarlii, aBropesepary ra ory6rixosaHzx rpaqr @niccaKa K.A.

Aae uiAcraBl{ spo6urz BI,IcHoBoK rrpo r€, rqo po6ora Ha reMy <<MeroAororiqHi

sacalikr ra MexanisMlI eKoHoMiqHoi AllrnoMarii n iHrerpallii Yrpainpr Ao csirosoro

rocloAapcrBa> e aKTy€ubHt4M, 3aBeprleHnM, opzriH€rrrbHraM aBTopcbKLrM

HayKoBI4M Aocli4xeHH.[M, tKe xapaKTepn3yerbcr HayKoBoro HoBrrt3Horo, BLrcoKrrM

HayKoBI4M pinnela, Mae reopernqHe Ta rrpaKTlrqHe 3HarreHH.rr. Teoperzqui

pe3yJrbrarl{ i uayroei noroxeHH.f,, orpr{MaHi arropoM, Hocrrb Jrori.rHzfi xapaKTep,

e o6rpynroBaHI4MLI Ta o6'emuBHI{M14. y ArrcepraqifiHifi po6ori orpraMaHo Hosi

HayKoBo o6qpyurosaHi pe3ynbrarvr, ri 1urv ui4crany aBropy zgiircuuru
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комплексне вирішення актуальної наукової проблеми щодо функціонування 

системи економічної дипломатії в умовах глобалізації у забезпеченні 

інтеграції України до світового господарства.

За змістом дисертаційна робота, її науково-прикладні результати і 

отримані висновки повністю відповідають паспорту спеціальності 08.00.02 -  

світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Дисертаційна робота «Методологічні засади та механізми економічної 

дипломатії в інтеграції України до світового господарства» відповідає 

вимогам пунктів 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 

2013 р. із змінами і доповненнями, затвердженими Постановами Кабінету 

Міністрів України №656 від 19 серпня 2015 р., №1159 від ЗО грудня 2015 р. 

та №567 від 27 липня 2016 р. щодо докторських дисертацій, а її автор 

Фліссак Костянтин Андрійович заслуговує на присудження йому наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове 

господарство і міжнародні економічні відносини.

Офіційний опонент:
Декан факультету міжнародних 
відносин, професор кафедри 
міжнародних відносин і дипломатичної 
служби Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
доктор економічних наук, професор МАЛЬСЬКИИ М.З.

£

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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ВІДЗИВ

офіційного опонента доктора економічних наук, 

професора Кістерського Л.Л. 

на дисертацію Фліссака Костянтина Андрійовича

“ Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції
України до світового господарства”,

представлену на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук із 

спеціальності 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні

відносини.

Інтенсивний розвиток економічних зав’язків та їх швидкий вихід на 

світогосподарський рівень, інтенсифікація наднаціональних процесів, що 

формують елементи світової господарської системи, вносять суттєві зміни 

в теоретичну парадигму економічної дипломатії та інтеграції України до 

світового господарства. Практично протягом всього періоду суверенного 

розвитку Україна наполегливо докладає зусиль для реалізації власної 

інтеграційної стратегії. Є на цьому складному та довгому шляху успіхи, є і 

прорахунки.

Наразі, виходячи з практики, можна з впевненістю констатувати, що 

функціонування економічної дипломатії України та окремих її механізмів, 

перспективи та потенціал їх використання в контексті поглиблення 

інтеграції держави в світову економіку є позбавленими єдиного теоретико- 

методологічного базису. Нема також чітко систематизованого 

інструментарію та, як наслідок, розуміння спектру його можливостей. Тим 

часом роль саме економічної дипломатії активізується і набуває в світовій 

економіці все більшої ваги. Таким чином, актуальність дисертаційного

ншиоидільа та архіву і 
мінського національного університету •

* ІМ ^іиІ Т о л г іл г *  Ж --------- -------імйні Тараса. Шевченка



дослідження надзвичайно висока і має неабияку стратегічну перспективу 

як в теоретичному, так і в практичному аспекті.

Метою дисертації автор визначив розробку теоретико- 

методологічних положень сутності феномену економічної дипломатії, її 

засад, механізмів та принципів функціонування в процесі інтеграції 

України до світового господарства.

Системно-функціональний підхід до реалізації поставленої мети 

дозволив дисертантові окреслити коло теоретичних та практичних завдань, 

та вирішити їх в процесі аналітичної роботи над теоретичним та 

емпіричним матеріалом. У роботі досліджено концептуальні засади 

феномену економічної дипломатії та запропоновано теоретичне 

узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, якою є визначення 

методологічних засад та механізмів використання економічної дипломатії 

у процесі інтеграції України до світового господарства.

Результати проведеного дослідження дали можливість дисертантові 

обґрунтувати значення економічної дипломатії та її механізмів для 

національної економіки та визначити місце цього феномена в системі 

наукових знань про міжнародні економічні відносини.

Варто особливо виділити (з багатьох) два особливо значні наукові 

результати, одержані автором, що являються науковою новизною і 

найбільшим чином відповідають меті дисертаційного дослідження:

1. Автором доведено, що економічна дипломатія представляє собою 

окрему сферу науки в теорії міжнародних економічних відносин та 

міжнародної діяльності. З’ясовано, що під поняттям «економічна 

дипломатія» розуміють цілеспрямовану діяльність держави та відповідних 

інституцій у конкретному напрямі щодо реалізації поставлених завдань та 

досягнення стратегічних цілей, а, також, інструмент для реалізації 

поставлених завдань та досягнення стратегічних цілей на певному напрямі.
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На основі системного підходу дисертантом запропоновано цілісну 

авторську концепцію суті та ролі економічної дипломатії в комплексній 

системі наукових знань про світове господарство і міжнародні економічні 

відносини в сучасних умовах. Автор визначив теоретичне підґрунтя та 

методологічні засади економічної дипломатії в контексті забезпечення 

інтеграції України до світового господарства. Зокрема, К. Фліссак 

доводить, що економічна дипломатія є відносно самостійною сферою 

діяльності, а на рівні теоретичного аналізу -  окремою категорією та 

науковим напрямом з власним об’єктом, предметом, методологією та 

методами дослідження.

2. Автором також встановлені і розкриті принципи формування, 

функції та роль суб’єктів економічної дипломатії в міжнародних 

економічних процесах та обґрунтовано її інституційне, нормативне і 

організаційне забезпечення, що дозволило дисертантові сформулювати 

методологічні засади розвитку і функціонування системи економічної 

дипломатії України з виходом на формування практичних механізмів 

реалізації ефективної інтеграції держави в систему міжнародних 

економічних відносин.

Цей важливий результат дозволить ліквідувати суттєву прогалину, що 

існує у вітчизняній теорії і практиці і вже багато років негативно впливає 

на економічні показники України. Імплементація цих рекомендацій по 

заповненню теоретичної прогалини може бути досягнута досить швидко, 

одначе удосконалення вітчизняної практики за сучасних «правил гри» на 

вищому рівні може розтягнутися на роки, оскільки зачіпає інституційні 

основи функціонування на державному рівні.

У роботі здійснено комплексний аналіз механізмів економічної 

дипломатії, який засвідчив, що ефективність сучасного стану механізмів 

економічної дипломатії України є недостатньою. Про це свідчать ті факти,
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що витрати коштів державою на фінансування структур та дій, які 

належать до механізмів економічної дипломатії, не забезпечує належної 

віддачі. Це особливо помітно щодо залучення ПИ в економіку України. 

Також механізми економічної дипломатії України у їх нинішньому вигляді 

не сприяють інтеграції нашої держави в світове господарство в цілому та в 

ЄС зокрема.

На основі проведеного дослідження дисертантом визначено, що до 

стратегічних вимог належать необхідність збалансувати українську 

економічну дипломатію з врахуванням потужності європейського та 

світового ринку і системи національних інтересів України. Дана вимога 

повинна охоплювати визначення світогосподарських пріоритетів України, 

приведення у відповідність до поставлених цілей потенціалу та 

повноважень відповідальних за забезпечення реалізації зовнішньо

економічної політики інституцій.

Важливе практичне значення отриманих результатів дослідження 

полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні напрямів економічної 

дипломатії ЄС в контексті її впливу на ЗЕД та на економічну дипломатію 

України. Успішна реалізація євроінтеграційних устремлінь України може 

бути забезпечена на підставі розвитку власних продуктивних сил і 

досягнення необхідного рівня економіки та соціально-економічних 

стандартів, а також за рахунок розвитку і удосконалення механізмів 

економічної дипломатії. А повернення до активної ролі економічної 

дипломатії, формування дієздатних фахових структур у закордонних 

дипломатичних представництвах України необхідно забезпечувати з 

врахуванням позитивного досвіду країн-членів ЄС, для яких входження до 

наднаціонального об’єднання не послабило використання механізмів та 

інструментарію економічної дипломатії, оскільки інтеграція не означає
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відміну конкуренції.

Таким чином, у світлі вище вказаного, дисертаційне дослідження 

К. Фліссака відзначається актуальністю, теоретичною та практичною 

значущістю. Обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій, викладених в дисертаційній роботі, достатньою мірою 

забезпечена використанням загальних та спеціальних методів наукового 

дослідження, теоретичних здобутків вітчизняної та зарубіжної 

національної статистики та міжнародних економічних організацій. 

Достовірність отриманих в процесі дослідження теми результатів 

підтверджується також їх широкою апробацією на численних міжнародних 

та республіканських конференціях, круглих столах, у яких брав участь 

автор дисертації.

Автореферат дисертації повністю відповідає змісту виконаного 

дисертаційного дослідження.

Отримані результати дисертаційного дослідження представляють 

конкретну теоретичну і практичну цінність, що відкриває можливості їх 

використання у практиці наукової та навчальної роботи. Слушним буде 

застосування результатів дослідження в процесі проведення державної 

політики щодо реалізації євроінтеграційної політики України.

Звичайно, ця робота має і недоліки. Це фахове та комплексне 

дослідження і навіть не варто відмічати дрібні недоліки, що мають місце у 

будь який дослідницький роботі. Але доцільно відмітити принаймні деякі 

вади, які могли б суттєво підвищити майбутню теоретичну цінність 

досліджуваного напряму та бути врахованими автором у подальшій 

науковій та практичній роботі.

По-перше, в роботі поставлено багато конкретних завдань навіть для 

докторської дисертації -  12. Причому, наряду з суттєвими завданнями
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містяться подроблені, які варто було б об’єднати з точки зору логіки і 

досягнення більш високої комплексності результатів., доцільно було б 

об’єднати завдання, що пов’язані з практикою країн -  членів ЄС, особливо 

це важливо з огляду на використання позитивного досвіду ЄС в галузі 

економічної дипломатії взагалі та конкретно по відношенню до України в 

світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

По-друге, в дисертації недостатньо уваги приділено такому напряму 

зусиль економічної дипломатії як співробітництво з міжнародними 

фінансовими організаціями і міжнародними регіональними банками 

розвитку з метою залучення в українську економіку необхідних зовнішніх 

кредитно-фінансових ресурсів, а також своєчасному погашенню 

зовнішнього боргу і зовнішніх запозичень. Дисертація б суттєво виграла, 

якщо б автор показав особливості підтримки та супроводу цієї складової 

зовнішньоекономічної діяльності України інструментарієм економічної 

дипломатії, що вимагає високого рівня координації діяльності на рівні 

міністерств (МЗС, Мінфін, Мінюст...) та відомств України.

По-третє, в роботі не висвітлено такий важливий інструмент 

економічної дипломатії як Міжнародна Технічна Допомога (МТД). Свого 

часу країни центральної .Європи використовували (і продовжують 

використовувати вже будучи членами ЄС) цій інструмент надзвичайно 

ефективно для здійснення реформ і наближення до Європейських 

стандартів. Україні є чому повчитися в цьому аспекті у цих країн, оскільки 

саме незадовільні результати економічних реформ в Україні викликають 

найбільшу критику з боку міжнародного співтовариства, і саме МТД є 

провідним інструментом для передачі позитивного зарубіжного досвіду по 

здійсненню реформ для наближення до критеріїв ЄС.
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По-четверте, з поля зору автора випав такий важливий елемент системи 

економічної дипломатії як міжнародні консалтингові фірми, індивідуальні 

консультанти та консультування. Це важливий сегмент системи 

міжнародного співробітництва, фінансова складова якого вимірюється 

мільярдами доларів. В Україні існує теоретична література на цю тему, а 

практичну діяльність на висококонкурентному ринку здійснюють чисельні 

консалтингові фірми та індивідуальні українські та іноземні консультанти.

По-четверте, економічна дипломатія реалізується не тільки офіційними 

чи неофіційними установами, а і конкретними особами, що працюють в 

державних установах. Було б корисно, якщо б в роботі містився короткий 

аналіз кваліфікаційних вимог до цих осіб та відповідності їх кваліфікації 

існуючим в ЄС вимогам.

І, по-п’яте, автор витрачає аргументи там, де їх зовсім не варто витрачати, 

намагаючись довести то, що доводити не треба. Наприклад, і так відомо, що 

активізація інвестиційної діяльності справляє позитивний ефект на хід 

економічних реформ, на розвиток економіки та економічне співробітництво.

Але зазначені зауваження не знижують високого теоретичного та 

практичного рівня дисертаційної роботи К.А. Фліссака.

Таким чином, теоретико-методологічний рівень та практичне 

значення отриманих результатів докторської дисертації “Методологічні 

засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до 

світового господарства”, відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 "Порядку 

присудження наукових ступенів", затвердженого постановою КМУ № 567 

від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656
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від 19.08.2015 р , № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 p.), а її 

автор - Фліссак Костянтин Андрійович, заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  

світове господарство і міжнародні економічні відносини.
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