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Сучасний глобальний економічний розвиток характеризується 

суперечливими тенденціями і процесами. Нестабільність і невизначеність, 

нерівномірність і циклічність розвитку світової економіки потребує нових 

підходів в організації глобальної економічної діяльності та нових форм 

забезпечення стійкості економіки на всіх рівнях. Важливу роль у вирішенні 

даних проблем відіграє регіоналізація світової економіки та форми її реалізації. 

Саме розвиток регіональної економіки, процеси децентралізації економічної 

влади сприяють стабільності не лише на мезорівні світової та національної 

економіки, але й забезпечують рівновагу на макро- та мегарівнях. Серед різних 

форм, в яких реалізується регіоналізація економічного розвитку в сучасних 

умовах, особливу роль відіграє транскордонне економічне співробітництво, яке, 

на відміну від багатьох інших виключає вплив політичних факторів, забезпечує 

стійкість економічних процесів, сприяє підвищенню соціальних стандартів, 

формуванню ефективної ринкової інфраструктури, зменшуючи тим самим 

нерівномірність економічного розвитку суміжних територій різних країн.
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Розвиток міжнародного транскордонного співробітництва відіграє особливу 

роль у країнах з трансформаційною економікою, оскільки сприяє динамізації 

соціально-економічних процесів у даних країнах, інтеграції їх економіки у 

світовий і регіональний економічний простір, формуванню сприятливого 

інвестиційного клімату і збільшенню обсягів іноземних інвестицій, налагодженню 

рівноправних економічних відносин з розвиненими країнами.

Усе вищезазначене свідчить про те, що питання, пов’язані з комплексним 

дослідженням теоретичних засад транскордонного співробітництва, формуванням 

транскордонного співробітництва України в умовах економічної асоціації з 

Європейським Союзом, розкриття його механізму, аналізом інструментів та 

управління ризиками, а також визначення особливостей розвитку 

транскордонного економічного співробітництва на рівні регіону набувають 

важливого теоретичного і практичного значення. Саме це зумовило вибір теми, 

мету і завдання дисертаційної роботи Бабанської О.В. та надало її дослідженню 

актуальності і важливості як з точки зору теорії, так із точки зору практики.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова в межах комплексної 

держбюджетної теми № 231 «Дослідження формування інституціональних 

структур в умовах ринкової трансформації» (НДР 0112U002908, 2012-2016 pp.). 

Основний особистий внесок автора у дослідженні теми полягає в розробці 

механізму функціонування міжнародного транскордонного співробітництва та 

практичних рекомендацій щодо його формування в Україні в умовах реалізації 

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Ступінь обгрунтованості, достовірності наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, авторефератом та 

публікаціями Бабанської О.В. 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 рівень теоретико-методологічної, фактичної та емпіричної 

обґрунтованості. Вони базуються на творчо-критичному застосуванні 

загальнонаукових і спеціальних методів наукового дослідження, таких як 

історико-логічний та системний підходи, методи порівняльного і системного 

аналізу та синтезу, наукових узагальнень, методи індукції та дедукції, єдності 

історичного та логічного, методи моделювання, метод ринкових досліджень.

Аргументованість, достовірність і обґрунтованість зроблених у 

дисертаційній роботі висновків і рекомендацій визначаються сукупністю 

викладених наукових результатів, що базуються на глибокому аналізі 

дисертантом фахової літератури, фактичних матеріалів та статистичних даних. 

В процесі дослідження дисертант проаналізувала велику кількість наукових 

праць вітчизняних та зарубіжних учених, дані Державної служби статистики 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Національного банку України, Головного управління статистики Одеської 

області, офіційні матеріали Європейського Союзу та дані, зібрані під час 

проведення опитування керівників підприємств Одеси та Одеської області, 

офіційні ресурси Інтернет.

Аналіз дисертаційної роботи Бабанської О.В. свідчить про те, що вона є 

завершеним науковим дослідженням, логіка і внутрішня структура якого 

підпорядкована поставленим меті та завданням.

Достовірність та обґрунтованість науково-практичних результатів 

дослідження підтверджується їх апробацією на 6 міжнародних науково- 

практичних конференціях.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях

Основні положення та результати дисертаційної роботи опубліковані 

автором у 13 наукових працях загальним обсягом 6,3 д.а., з них 6 наукових 

статей опубліковано у фахових виданнях України (4,5 д.а.), 1 стаття -



англійською мовою в зарубіжному виданні (0,7 д.а.), 6 тез доповідей на 

науково-практичних конференціях (1,1 д.а.).

Кількість, зміст та обсяг друкованих праць відповідають вимогам щодо 

опублікування 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 Бабанської О.В. містить низку елементів наукової 

новизни і характеризується оригінальним авторським підходом до досягнення 

поставленої мети -  поглиблення теоретичних підходів та розробки практичних 

рекомендацій щодо формування ефективного механізму транскордонного 

економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС за умов 

економічної асоціації для забезпечення економічної стійкості української 

економіки і ефективного входження в світові інтеграційні процеси (с. 7)

Найбільш суттєвими науковими результатами, які визначають особистий 

внесок автора у вирішення поставленої наукової задачі і характеризують 

наукову новизну роботи, є:

- дисертантом вперше обґрунтована і розроблена поетапна модель 

формування транскордонного економічного співробітництва з країнами- 

членами ЄС в умовах економічної асоціації, яка складається з таких етапів як 

визначення соціально-економічних інтересів учасників, виявлення і діагностика 

спільних проблем і можливостей; визначення цілей; оцінка потенціалів 

транскордонних територій і порівняльний аналіз їх сильних та слабких сторін; 

визначення стратегій, форм співробітництва; виявлення ризиків; розробка 

конкретних програм і проектів транскордонного співробітництва (с. 166);

- в роботі удосконалено визначення категорії «транскордонне 

співробітництво» і на основі системного підходу надано авторська трактовка 

його сутності як багаторівневої системи міжнародних регіональних



економічних відносин між суб’єктами співробітництва двох або більше країн, 

що мають спільні кордони, з приводу розробки пріоритетних напрямків, 

програм і проектів співробітництва (с. 22), а також поняття механізму 

транскордонного співробітництва, який складається з національної та 

міждержавної нормативно-правової бази, міждержавних угод, принципів, форм 

та органів, конкретних програм і проектів співробітництва (с. 67);

- автором обґрунтовані критерії класифікації суб’єктів транскордонного 

співробітництва: ступінь залучення до процесу; сфера діяльності; характер 

соціально-економічних інтересів; резидент-нерезидент, які надали можливість 

проаналізувати систему інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва, 

їх конфліктів та розробити механізм їх узгодження, що значно підвищує 

ефективність співробітництва (с. 55);

- конкретизовано і системно охарактеризовано ключові компоненти 

інструментів транскордонного співробітництва: інсіитуційно-організаційне, 

фінансове, кадрове, маркетингове, проектне забезпечення та управління ризиками і 

усунення перешкод до співробітництва, які застосовуються в комплексі, що 

забезпечує високу ефективність управління транскордонним співробітництвом 

(с. 167);

- дисертантом обґрунтовано напрями підвищення ефективності 

транскордонного економічного співробітництва Одеської області з країнами- 

членами ЄС на основі чіткого визначення цілей з врахуванням груп факторів 

(політичних, економічних, демографічних, науково-технічних, природних, 

соціокультурних), які визначають ступінь реалізації інтересів суб’єктів 

транскордонного співробітництва, бар’єри і перешкоди, механізм їх усунення 

за допомогою збору та обробки первинних емпіричних даних (с. 136)

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів

Теоретичні засади аналізу транскордонного співробітництва як дієвої 

форми забезпечення стійкості міжнародних та регіональних економічних 

відносин, підвищення ефективності регіональної економіки, зменшення



нерівномірності економічного розвитку країн, реалізація економічних інтересів 

суб’єктів господарювання різних країн можуть бути використані як основа 

подальшого наукового аналізу процесів регіоналізації, регіональної економічної 

інтеграції, формування співробітництва країн. Окремі положення, висновки і 

рекомендації автора можуть знайти практичне втілення у розробці заходів по 

реалізації стратегії подальших євроінтеграційних намірів України шляхом 

використання інструментів та механізмів, розроблених у дисертації.

Результати дослідження враховані Одеською обласною радою при 

розробці Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 

2020 року (довідки про впровадження № 03/03 -  42/2374 від 22.12.2016 p., № 

03/03 -  42/2375 від 22.12.2016 p.), Одеською обласною державною 

адміністрацією при актуалізації Стратегії економічного та соціального розвитку 

Одеської області до 2020 року (довідка про впровадження № 02.1-7/10 від 

05.01.2017 p.). Основні положення дисертаційної роботи щодо визначення 

сутності, цілей, форм транскордонного співробітництва, системи економічних 

інтересів суб’єктів співробітництва; моделі функціонування транскордонного 

співробітництва, механізму формування, а також конкретні методики оцінки 

потенціалу транскордонних територій, виявлення ризиків, використання 

інструментів забезпечення проектів і програм були впроваджені в учбовий 

процес на факультеті економіки Інституту математики, економіки і механіки 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (довідки про 

впровадження від 16.12.2016 p.).

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації

Дисертаційна робота Бабанської О. В. є самостійним, завершеним 

науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, має теоретичне і 

практичне значення. Вона відповідає вимогам до дисертації, має 

загальноприйняту структуру, зміст автореферату, основні положення та висновки 

дисертації є ідентичними. Стиль викладення матеріалів дослідження, наукових 

положень та рекомендацій відзначається логічністю і доступністю сприйняття.



Зауваження та дискусійні положення

Високо оцінюючи теоретичні та практичні результати дослідження 

Бабанської О.В., слід відзначити, що вона містить деякі дискусійні положення, 

недостатнє опрацювання яких дозволяє зробити такі критичні зауваження.

1. Дисертант досліджує процес транскордонного співробітництва 

України з країнами-членами ЄС в умовах економічної асоціації, тому слід було, 

на наш погляд, після глибокого теоретичного аналізу, проведеного у першому 

розділі роботи, у другому проаналізувати практику транскордонного 

співробітництва України з країнами ЄС, оскільки в третьому розділі 

розкриваються особливості транскордонного співробітництва на рівні окремого 

регіону України на прикладі Одеської області. Такий підхід дозволив би 

розкрити нові практичні аспекти цієї складної проблеми, які можна було б 

використати в побудові механізму транскордонного співробітництва (с. 90)

2. Розкриваючи сутність та структуру механізмів розвитку 

транскордонного співробітництва України в умовах економічної асоціації з ЄС 

(п.2.2), автор аналізує детально і глибоко кожний елемент, але, на нашу думку, 

слід було представити їх у компактному вигляді (таблиця, рисунок) з тим, щоб 

був зрозумілий взаємозв’язок основних складових механізмів, так як це було 

зроблено стосовно інструментів (рис.2.3 на с. 107). У викладенні, 

представленому в дисертації, механізмі дещо розпливчаті, зв'язок між 

складовими не завжди прослідковується.

3. В дисертаційній роботі недостатньо глибоко і повно проаналізовано 

вплив транскордонного співробітництва України на її соціально-економічний 

розвиток як на макро-, так і на мезорівнях. Дисертанту слід було, зокрема 

розрахувати частину транскордонних зовнішньоекономічних операцій 

(транскордонна торгівля, транскордонні інвестиції) у загальнонаціональних та 

регіональних показниках у динаміці, або показати сучасний стан.

4. При дослідженні механізмів транскордонного співробітництва 

України та інструментів доцільним було б проведення порівняльного аналізу



нормативно-правових актів, що регулюють транскордонне співробітництво 

України та країн-сусідів. Це надало б можливість виявити ті відмінності, які 

перешкоджають ефективному розвитку транскордонних відносин, і 

запропонувати заходи щодо їх нівелювання (п. 2.1, 2.2).

5. Дисертант при дослідженні процесів транскордонного 

співробітництва використала достатній обсяг наукових публікацій вітчизняних 

і зарубіжних дослідників, але при цьому слід відзначити, що частина праць 

вітчизняних і російських дослідників займає велику питому вагу в порівнянні з 

працями європейських дослідників, які повинні скласти хоча б третину від 

загальної кількості джерел.

Зазначені дискусійні положення і зауваження мають рекомендаційний 

характер, не впливають на загальну високу позитивну оцінку роботи і свідчать 

про значні невикористані можливості, закладені у роботі, для подальших 

наукових досліджень дисертанта.

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність 

встановленим вимогам

Дисертаційна робота Бабанської О.В. є завершеним, самостійним 

науковим дослідженням, яке виконане на високому теоретичному рівні, має 

вагоме практичне значення для розробки механізмів розвитку транскордонного 

співробітництва і забезпечення його ефективності, управління ризиками і 

реалізації соціально-економічних інтересів суб’єктів транскордонного 

співробітництва в умовах асоціації України з ЄС. Актуальність теми, новизна 

отриманих результатів дослідження, ступінь обґрунтованості концептуальних 

положень і висновків свідчать про високу професійну кваліфікацію і наукову 

зрілість дисертанта.

За якісними й формальними ознаками, теоретичним рівнем і новизною 

дослідження дисертаційна робота «Транскордонне співробітництво України з 

країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації» відповідає нормативним 

вимогам пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів»,



затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 

2013 р. зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від

19.08.2015 p., а її автор -  Бабанська Ольга Василівна -  заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні відносини.
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офіційного опонента 
на дисертаційну роботу Бабанської Ольги Василівни 

«Транскордонне співробітництво України з країнами-членами ЄС за
умов економічної асоціації», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і 
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відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України

Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв'язок з науковими

програмами

На сучасному етапі розвитку світового господарства суттєво змінюється 

характер, структура і напрями розвитку міжнародних економічних відносин. З 

одного боку, зростає їх інтенсивність і динаміка, а з іншого, з’являються нові 

форми, сфери, рівні, які починають відігравати провідну роль у світовому 

економічному просторі. Серед них важливе місце займають форми реалізації 

регіоналізації як однієї з головних тенденцій розвитку сучасної світової 

економіки, зокрема, транскордонне співробітництво, яке забезпечує вирішення 

цілої низки складних проблем таких як нестабільність, нерівномірність 

економічного розвитку країн, зниження різного рівня ризиків, забезпечення 

комплексного підходу в управлінні територією. Зважаючи на це, актуальність 

теми дисертаційної роботи можна аргументувати таким чином. По-перше, існує 

потреба в теоретичному обґрунтуванні процесів транскордонного 

співробітництва, практика застосування яких значно випередила теорію, що 

гальмує розробку стратегії транскордонного співробітництва і дещо звужує 

ефективність управління ним. По-друге, потребує подальшого розвитку концепція 

транскордонного співробітництва, яка є важливим інструментом новітніх підходів 

у сфері реалізації економічних інтересів суб’єктів господарювання різних країн і 

вирішення різного роду конфліктів, а також одним із сучасних напрямів розвитку 

регіональної економіки, яка в умовах централізації еі
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного універсал 
імені Тараса Шевченка



зростаючу роль у забезпеченні високої конкурентоспроможності національної 

економіки. По-третє, потребують суттєвих змін механізми та інструменти 

розвитку транскордонного співробітництва України в умовах економічної 

асоціації з Європейським Союзом.

Наведена аргументація дозволяє стверджувати, що тема дисертаційної 

роботи Бабанської О.В. є актуальною, своєчасною та важливою, вона знаходиться 

у руслі сучасних досліджень світової економічної науки проблем розвитку 

регіоналізації, форм її реалізації та їх впливу на систему міжнародних 

економічних відносин. Додаткової актуалізації дослідженню додає той аспект, що 

в сучасних умовах глобальних трансформацій і зрушень транскордонне 

співробітництво забезпечує певну стабільність, сприяє розвитку ринкової 

інфраструктури, зменшуючи диспропорції регіональної економіки, що свідчить 

про практичну значущість досліджуваних у дисертаційній роботі проблем.

Актуальність підтверджується також тим, що дисертаційна робота 

Бабанської О.В. виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова в межах комплексної держбюджетної теми № 

231 «Дослідження формування інституціональних структур в умовах ринкової 

трансформації» (НДР 0112U002908, 2012 -  2016 pp.). Основний особистий внесок 

автора у дослідженні теми полягає в розробці механізму функціонування 

міжнародного транскордонного співробітництва та практичних рекомендацій 

щодо його формування в Україні в умовах реалізації Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом.

Ступінь обґрунтованості, достовірності наукових положень, висновків 

та рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертація Бабанської О.В. є завершеним науковим дослідженням 

транскордонного співробітництва як однієї з форм регіоналізації і розвитку 

сучасної регіональної економіки, а також його впливу на міжнародні економічні 

відносини.



Дисертаційна робота характеризується логічною структурою, послідовністю 

викладення матеріалу і комплексністю вирішення поставлених завдань. В ній 

розкриті актуальні, малодосліджені, значущі проблеми розвитку транскордонного 

співробітництва в умовах економічної асоціації з Європейським Союзом. 

Сформульоване дисертантом коло завдань повністю відповідає поставленій меті, і 

їх послідовне вирішення забезпечило отримання теоретично та практично 

важливих результатів. Слід підкреслити також ґрунтовність і глибину наукового 

дослідження та фаховий підхід автора до вирішення поставленої проблеми.

Висновки дисертації логічно взаємопов’язані між собою та адекватно 

відображають досягнуті результати дослідження. Обґрунтованість та 

достовірність висновків забезпечується використанням цілої низки 

концептуальних положень та теоретичного надбання світової економічної думки з 

питань глобальної економіки, сучасного регіонального економічного розвитку, 

транскордонного співробітництва. З метою всебічного висвітлення проблематики 

дослідження здобувач використав низку джерел: наукові публікації вітчизняних і 

зарубіжних фахівців, офіційні статистичні дані, Інтернет-ресурси.

Достовірність теоретичних та практичних результатів дисертації 

підтверджується статистичною обробкою інформації за допомогою застосування 

коректних методик дослідження та сучасних програмних продуктів.

Отримані результати характеризуються достовірністю, науковою новизною 

та практичною цінністю. Достовірність винесених на захист положень 

підтверджується апробацією результатів дисертації на 6 міжнародних науково- 

практичних конференціях. Таким чином, дисертаційна робота Бабанської О.В. 

виконана на високому науково-методичному рівні, має достатній ступінь 

обґрунтованості й достовірності наукових положень і рекомендацій.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях

Основні положення та результати дисертаційної роботи опубліковані 

автором у 13 наукових працях загальним обсягом 6,3 д.а., з них 6 наукових статей 

опубліковано у фахових виданнях України (4,5 д.а.), 1 стаття -  англійською



мовою в зарубіжному виданні (0,7 д.а.), 6 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях (1,1 д.а.).

Детальний аналіз дисертаційної роботи з добувача Бабанської О. В., 

автореферату та наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях, 

надає змогу засвідчити, що опубліковані наукові роботи та автореферат дисертації 

повністю відображають зміст дисертаційної роботи, основні його результати та 

наукову новизну.

Наукова новизна отриманих результатів

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, авторефератом та 

науковими працями дисертанта дає підстави зробити висновок, що зміст 

дисертації відповідає її темі, а основні наукові положення, що виносяться на 

захист, відповідають меті і завданням дослідження.

Дисертантом системно розкриті основні теоретичні та прикладні положення 

заявленої проблематики, досліджено транскордонне співробітництво за умови 

економічної асоціації з країнами ЄС та його вплив на розвиток регіональної, 

національної та світової економіки і на міжнародні економічні відносини.

Найбільш суттєві результати проведеного дослідження, які характеризують 

його наукову новизну і визначають особистий внесок автора у розробку 

поставленої проблеми, полягають у наступному.

1. Головним здобутком дисертації є авторська розробка поетапної моделі 

формування транскордонного економічного співробітництва України з 

країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації, яка включає 

визначення соціально-економічних інтересів учасників, виявлення і 

діагностика спільних проблем і можливостей; визначення цілей; оцінка 

потенціалів транскордонних територій і порівняльний аналіз їх сильних 

та слабких сторін; визначення стратегій, форм співробітництва; 

виявлення ризиків; розробка конкретних програм і проектів 

транскордонного співробітництва (с. 7).



2. Важливим результатом дослідження, що містить наукову новизну, є 

визначення категорії «транскордонне співробітництво», яке базується на 

критичній оцінці і систематизації існуючих підходів щодо дослідження її 

економічної природи та структури. Дисертантом вона визначена як 

багаторівневої системи міжнародних регіональних економічних відносин 

між суб’єктами співробітництва двох або більше країн, що мають спільні 

кордони, з приводу розробки пріоритетних напрямків, програм і проектів 

співробітництва (с. 22), а також поняття механізму транскордонного 

співробітництва, який складається з національної та міждержавної 

нормативно-правової бази, міждержавних угод, принципів, форм та 

органів, конкретних програм і проектів співробітництва. У даному 

визначені розкривається не лише економічна сутність, але й зміст даної 

категорії, що підтверджує важливий внесок автора у розробку теорії 

транскордонного співробітництва (гаї. 1.1,2.1).

3. Дисертантом обґрунтовано сутність та структуру механізму 

транскордонного співробітництва, який складається з таких елементів як 

національна і міжнародна нормативно-правова база, міждержавні угоди 

по транскордонному співробітництву на регіональному і міжнародному 

рівнях, принципи, форми та органи транскордонного співробітництва, 

конкретні програми і проекти співробітництва, і є дієвим важелем для 

діагностики і визначення напрямів розвитку транскордонного 

співробітництва окремих регіонів України в умовах реалізації угоди про 

асоціацію з ЄС (с. 90, п.2.2).

4. Автором удосконалено систематизацію критеріїв класифікації суб’єктів 

транскордонного співробітництва. В роботі обґрунтовані такі критерії: 

ступінь залучення до процесу (високий, середній, низький); сфера 

діяльності (конкретний вид економічної діяльності); характер соціально- 

економічних інтересів (загальні, специфічні, співпадаючи, не 

співпадаючи, суперечливі, стратегічні, тактичні); резидент-нерезидент. 

Така класифікація складає основу аналізу системи інтересів суб’єктів 

транскордонного співробітництва, їх суперечностей, а також розробки



механізму узгодження, що є необхідною умовою їх ефективного 

функціонування^. 1.3).

5. Вагомим здобутком дисертації є визначення інструментів 

транскордонного співробітництва: інституційно-організаційне, 

фінансове, кадрове, маркетингове, проектне забезпечення та управління 

ризиками і усунення і обґрунтування необхідності комплексного їх 

використання, що забезпечує ефективність управління процесом 

транскордонного співробітництва в умовах економічної асоціації з 

Європейським Союзом (п. 2.1., с. 89)

6. Дисертантом обґрунтовані напрями підвищення ефективності 

транскордонного економічного співробітництва Одеської області з 

країнами-членами ЄС з врахуванням розроблених теоретичних підходів 

щодо визначення цілей, виявлення проблем і можливостей у розвитку 

транскордонних територій, визначення бар’єрів і перешкод та механізмів 

їх усунення на основі проведеного автором анкетування керівників 

підприємств -  учасників транскордонного співробітництва (пп.3.1, 3.2).

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів

Розроблені в ході дослідження теоретичні положення можуть бути 

використані як складова теоретико-методологічного обґрунтування при 

формуванні ефективних механізмів транскордонного співробітництва, а також 

при розробці стратегій розвитку трансграничних територій та регіонів.

Практичне значення одержаних результатів підтверджується довідками 

Одеської обласної ради (довідки про впровадження № 03/03 -  42/2374 від

22.12.2016 p., № 03/03 -  42/2375 від 22.12.2016 p.), Одеської обласної державної 

адміністрації (довідка про впровадження № 02.1-7/10 від 05.01.2017 p.). Основні 

положення дисертаційної роботи щодо визначення сутності, цілей, форм 

транскордонного співробітництва, системи економічних інтересів суб’єктів 

співробітництва; моделі функціонування транскордонного співробітництва, 

механізму формування, а також конкретні методики оцінки потенціалу 

транскордонних територій, виявлення ризиків, використання інструментів



забезпечення проектів і програм були впроваджені в учбовий процес на 

факультеті економіки Інституту математики, економіки і механіки Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (довідки про впровадження від

16.12.2016 р.).

Зауваження та дискусійні положення

Відзначаючи високий загальний науковий рівень проведеного дослідження, 

варто звернути увагу на певні недоліки та дискусійні моменти.

1. Досліджуючи теоретичні засади аналізу сучасних концепцій 

транскордонного співробітництва, дисертант критично проаналізувала 

результати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. На наше 

переконання, автору слід було більш широко представити дослідження 

європейських вчених, зокрема, з країн Вишеградської групи, які успішно 

використовують різні сучасні механізми транскордонного 

співробітництва, в т.ч. і механізми транскордонного співробітництва для 

забезпечення економічного зростання (пп. 1.1, 2.1., 2.2). У зв’язку з цим 

слід було проаналізувати економічні результати транскордонного 

співробітництва країн Вишеградської четвірки.

2. Аналіз управління ризиками транскордонного співробітництва 

дисертантом виконано більше в теоретичному плані із позиції розвитку 

міжнародного бізнесу, що відображає до деякої міри практичні аспекти. 

Вважаємо, що цей аналіз слід було проводити з точки зору розвитку 

системи міжнародних економічних відносин, а приклади 

транскордонного співробітництва Угорщини та Румунії і ризиків, що 

виникають в процесі транскордонних відносин, вписати у більш 

широкий контекст (п. 2.3).

3. У дисертаційній роботі слід було чітко окреслити авторську концепцію 

розвитку транскордонного співробітництва України у зв’язку з чим 

доцільним було б, на наше переконання, проведення порівняльного 

аналізу розвитку транскордонного співробітництва в різних регіонах 

України, насамперед, Південного і Західного, які співпрацюють з



країнами-членами ЄС. На основі такого аналізу чітке обґрунтування 

авторської концепції було б більш переконливим (п. 2.2).

4. В роботі проведено дослідження щодо маркетингового управління 

транскордонним співробітництвом підприємствами Одеської області на 

основі емпіричного матеріалу (п. 3.1). У зв’язку з цим є певні сумніви 

щодо вибірки аналізу та репрезентативності. В той же час дисертантом 

недостатньо, як ми вважаємо, проаналізована практика транскордонного 

співробітництва Одеської області з Європейськими партнерами.

В той же час слід відзначити, що дані дискусійні положення та недоліки не 

зменшують загального позитивного враження про дисертаційну роботу і не 

заперечують ї ї  високий науково-теоретичний рівень. Отримані дисертантом 

висновки, головні положення роботи та рекомендації в сукупності сприяють 

вирішенню важливої науково-прикладної проблеми.

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність встановленим 

вимогам

Дисертаційна робота Бабанської О.В. «Транскордонне співробітництво 

України з країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації» за своєю 

структурою, обсягом та оформленням відповідає встановленим вимогам. 

Структура дисертаційної роботи відображає логіку дослідження і характер 

розробки наукової проблеми. Робота належним чином структурована, розділи та 

параграфи послідовно розв’язують поставлені завдання.

Зміст дисертації відповідає визначеній меті та завданням, які повною мірою 

вирішені в процесі дослідження. Основні наукові положення, теоретичні розробки 

та практичні рекомендації поглиблюють теорію регіоналізації і транскордонного 

співробітництва, а також його впливу на економічний розвиток в умовах 

євроінтеграційних процесів в Україні. Аналіз змісту дисертації та автореферату 

Бабанської О.В. дає підстави вважати наукові положення та рекомендації 

достатньо широко виваженими, емпірично підтвердженими, обґрунтованими і 

науково достовірними.



В авторефераті викладено основні наукові положення дисертаційної роботи, 

їх апробацію, публікації та впровадження в практику. Зміст автореферату 

ідентичний основним положенням і висновкам дисертаційної роботи. 

Опубліковані дисертантом наукові праці та автореферат повною мірою 

відображають основні положення дисертації.

Дисертаційна робота характеризується науковим стилем викладення 

матеріалу, який викладено в логічної послідовності. Висновки є науково 

обґрунтованими і підтверджуються результатами дослідження. Напрям 

дослідження відповідає профілю спеціальності.

Враховуючи актуальність, високий рівень дослідницької культури, ступінь 

обґрунтованості наукових положень, практичну значущість висновків і 

рекомендацій, їх достовірність та наукову новизну, повноту викладу в 

опублікованих працях, представлена дисертація «Транскордонне співробітництво 

України з країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації», на нашу думку, є 

самостійним, завершеним дослідженням складної наукової проблеми, відповідає 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 2013 р. зі змінами, внесеними 

згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 19.08.2015 p., а її автор -  Бабанська 

Ольга Василівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні 

економічні відносини.
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