В1ДГУК
офщ ш ного опонента доктора економ1чних наук, професора
Булатово!' Олени Валер 11вни
на дисертацш ну роботу M axapiKa Аммара на тему
«Розвиток репональноУ економ 1чно!' штегращ!' краТн Блнзького Сходу»,
яку представлено до захиету у спещал1зованш вченш рад1 Д 11.051.03 у
Донецькому нацюнальному ушвереитет1 (м. Вшниця) МОН Укра'ши на
здобуття наукового ступеня кандидата економ1чних наук
за спещальш стю 08.00.02 - свгтове господарство i м1жнародш
eKOHOMinni вщносини

Актуальшеть теми дослщження

В

умовах

актив1заци

CBiTOBHX

глобал1зацшних

процеЫв

вплив

штеграцшно 1 компонента на загальнодержавний i репональний економ1чний
розвиток иостшно посилюеться. Актуал1зуеться необхщнють трансформацп
взаемовщносин м1ж учасниками репональних об’еднань та спещал1зованих
ринюв. 3 урахуванням впливу на загальносв^овий еконогупчний розвиток
особливу

значунцсть

енергетичного

ринку,

мають

вщноеини

зокрема

регюну

кра'ш-учасниць

Близького

Сходу,

св1тового
для

яких

штеграцшна сшвпраця, заснована на використанш наявних конкурентних
переваг, стае провщним чинником економ1чного зростання.
Враховуючи вищезазначене, актуальшеть представлено '1 дисертантом
роботи, в якш дослщжено концептуальш основи м!жнародно 1 штеграцшноТ
взаемодп краУн та розроблено науково-практичш рекомендацп щодо розвитку
регюнальжп економ1чно1штеграцп кра'ш Близького Сходу в сучасних умовах
св1тогосподарського розвитку, не викликае сумшв!в.

Паукова новизна отриманих р езул ьтате

У

nponeci

розкривають

дослщження

особистий

одержано

внесок

автора

таю
у

HayKOBi
розробку

результати,

як!

проблеми

та

характеризую т новизну роботи:
розроблено
розвитку крат

концептуалъну

схему

регюнального

(с. 40), яка е вщображенням

ттеграцшного

висновку, що розвиток

мйждержавних

штеграцшних

угруповань

репонал1зацп у свгговому господарств1,

сприяе

посиленню

що забезпечуе

процеспв

штеграцшним

угрупованням переваги, пов’язаш з доступом до наявних у зовшшньому
середовинц pecypciB;
запропоновано

хроиолстчну

схему

[нетитуцшног

i регюнальног

штеграцп крат Близького Сходу (с. 72), яку побудовано з урахуванням
висновку, що в perioHi поки не створено ефективно дточого штеграцшного
об’еднання

та

вщбулось

змщ ення

штеграцшного

вектору

на

субрегюнальний р1вень;
здшснено

економжо-математичне

моделювання:

споживання

первинних енергоресурс1в на св1товому ринку вщ ряду чинниюв, на
чого

зроблено

висновок,

що

сучасний

регулюеться

краУнами-експортерами

мехашзмами

(с. 103-112);

д1яльност1 нафтових

залежност1

ТНК,

енергетичний

енергоресурав,
св1тового

на ocHOBi чого

ринок

ochobI

жорстко

а

не

ринковими

ВНД

вщ

показниюв

зроблено

висновок щодо

доцшьност! гпдтримки з боку краУн активноУ д1яльност1 останшх (с. 123-132);
запропоновано комплекс diu щодо запобггання кризовим проявам i
подолання насл1дте кризових ситуацш у нафтовш галуз1 за наступними
напрямками: захист фшансових основ, захист юнуючого б1знесу, управлшня
в довгостроковш перспектив!; комушкащя i мобинзащя оргашзащУ (с. 166167);
запропоновано науково-методичний nidxid до аналтичного euMipy
розвитку грав/тaiji йних miacmepie крат Близького Сходу, який спрямований
на забезпечення збалансованого економ1чного розвитку регюну через
формування цшеспрямованоУ регюнально'У пол1тики розвитку конкурентних
позицш

на засадах використання переваг глобал1защУ i нейтрал1защУ

ймов!рних загроз (с. 173-174).

Обгрунтовашсть i достов!ршсть наукових положень,
висновклв та рекомендацш

' Комплекс

наукових

здобутюв,

висновюв,

розробок

здобувача

представляе собою обгрунтоваш й достов1рш результати дослщження.

Дисертащю побудовано на засадах використання загальнонаукових та
спещальних метод1в дослщження: д1алектичного методу наукового шзнання
економ!чних процеЫв i явищ, узагальнення, пор1вняльного та системного
анал1зу, лопчного та юторичного пщходу, анал1зу та синтезу, економжоматематичного моделювання та iH.
Отримаш результати базуються на використанш офщшних матер1ал1в та
публшацн

комюш

валютного

ООН,

фонду,

сшвроб 1тництва

та

Св1тово1

Свггового
розвитку,

оргашзацп

торпвлц

банку,

Оргашзацп

Свггового

економ1чного

М1жнародного
економ1чного
форуму,

Jlirn

Арабських держав та iH., перюдичноТ та монограф1чно1 л1тератури, а також
результата власних дослщжень автора.

Зв’язок дослщження з науковнмн програмами, планами, темами

Дисертацшну

роботу

виконано

вщповщно

до

тематики

науково-

дослщноТ роботи кафедри м1жнародно1 економжи Донецького нацюнального
ушверситету

(м. Вшниця)

за

держбюджетною

темою

«Пщвищення

ефективност1 м 1жнародно 1 економ 1чно 1 д1яльност1 УкраТни в штеграцшних
об’еднаннях: регюнальний i галузевий аспекта» (номер державно '1 peecTpanii
0106U012484).

Теоретичне та практичне значения отриманих резул ьтате

Отримаш результати дослщження мають теоретичне значения, яке
полягае в поглибленш теоретико-методолопчних основ та дослщженш
оргашзацшно-економ1чних

умов

розвитку

м 1жнародно 1

штеграцшно 1

взаемодп кра'ш Близького Сходу на сучасному еташ свкогосподарського
розвитку.
Практичне
використанням
УкраУни,

значения

отриманих

результата

в д1яльност1 1нституту економжи

Репонального

финалу

Нацюнального

пщтверджено

Тх

промисловосп НАН

шституту

стратепчних

дослщжень у м. Донецьку, ПрАТ «Страхова компашя «Кремшь», а також у
навчальному nponeci Донецького нацюнального ушверситету (м. Вшниця)
при

викладанш

дисцишнн

кафедри

м1жнародноТ

економши,

зокрема

«Млжнародш стратепг економ1чного розвитку», «1УПжнародна региональна
економ1чна штегращя», «М1жнародна економ1чна д1яльнють Укра'ши», про
що свщчать довщки, н аведет у Додатках до дисертацп.

Зауваження та дискусш ш положения до дисертацп*

Незважаючи на ряд отриманих науково значущих результата, робота не
позбавлена певних недолпав, до яких слщ вщнести таю:
1. Безумовно справедливим е твердження дисертанта, що св1товий
економ1чний npocTip залишаеться суттево неодноргдним через збшьшення
технолопчного розриву м1ж крашами. Однак детал1зуючи дану тезу, автор
оггеруе поняттями економ1чних уклад1в включно до и’ятого (с. 15), не
враховуючи, наприклад, нгостий, який становитиме ор1ентир науковотехшчного розвитку вже найближчим часом. Це е тим бшьш важливим, що
ор!ентащя на перспективш технолопчш уклади не створюватиме додаткових
иерешкод розвитку процес1в регюнальноТ штеграцп, яю вщбуваються в
рамках загальносв1тового економ1чного розвитку, наприклад, в контекст1
трудоресурсного забезпечення перспективних технолопчних процеЫв.
2. Заслуговуе на у вагу викладений пщхщ щодо групуваиия кра'ш за
принципом вибору пол1тики використання надр, який демонструе вар1анти
державного пщходу до оптим1зацп використання енергоресурс1в (с. 49-56).
Одночасно бшьш ретельного пщходу вимагае представлена класифжащя
краш. Так, викликае питания вщнесення автором таких кра'ш, як Аргентина i
Чшп до групи розвинутих кра'ш, иоряд з Великобриташею, США, Канадою,
Австрал 1ею (табл. 1.2). KpiM того, в результат! дослщження досвщу кра'ш
щодо регулювання нафтового сектору, не зроблено пщсумкових висиовюв
щодо спшьних рис (теиденцш до ушфшацп) вказаного регулювання, що е
надзвичайно

важливим

в

контексй

штеграцшного

вектору

теми

дисертацшног роботи.
3. На с. 68 йдеться про необхщнють ушфжацп економ1чно1 пол1тики i
господарського законодавства в рамках Ради сшвроб1тництва арабських
держав Перськог затоки, членами яког е ряд краш Близького Сходу. 3 цим не
можна не погодитись, зважаючи на необхщнють вироблення тотожних

пщход1в здшснення економ1чноУ д1яльност1 кра'ш регюну, у тому чишн на
piBHi

господарюючи

суб’екпв.

Однак

не

конкретизовано,

за

якими

напрямкамн мае вщбуватись дана уш ф кащ я, що не дозволяе зробити
висновюв щодо перспектив розвитку внутр1шньорегюнальноУ торпвл1,

i

вщиовщно - штеграцшних процес1в в perioHi.
4. ТенденщУ розвитку св1тового ринку нафти свщчать про посилення
спекулятивно! складовоУ в щш даного енергоресурсу, що вщбуваеться через
актив1зацпо торпв нафтовими ф’ючерсними контрактами, обсяг яких на
сьогодш бшыне шж в 10 раз1в перевищуе обсяги р1чного сиоживання нафти в
с в т , про що дисертант говорить на с. 92-93. У зв’язку з цим виникае два
питания. По-перше, якою е частка так званоУ спекулятивно! премп (що
дозволить визначити цшу на нафту, наближену до справедливо! i економ1чно
обгрунтованоУ),

по-друге,

як

видозмшиться

енергоресурав,

зважаючи

що

через

видобуваеться,

вже

буде

конкуренщя

деюлька

розподшена

десятшить

випереджальним

на

ринку

нафта,
чином

що
м1ж

власниками?
5. Дискусшною е теза автора, що на стратегно д1яльност1 ТНК, поряд з
л1берал1защею нащональних економнс, швестицшною пол1тикою краУн,
розвитком технолопчного процесу, визначальний вилив сиричиняе розвиток
м1жнародноУ

економ1чноУ

штегращУ

(с. 116).

Безумовно,

певний

штеграцшний вплив icHye, але зв’язок тут е, C K opiuie, зворотним - масштаби
м1жнародноУ д1яльност1 ТНК сприятливим чином впливають на актатазащю
ушфшащУ

оргашзацшно-економ1чних

та

шституцшних

умов

зовшшньоеконом1чноУ д1яльность

Вщповщшсть дисертацп нормативним вимогам
«Порядку присуджеиня наукових ступешв та присвоения вченого звання
старшого наукового сшвробггника» та iHuinx документов

Висловлеш щодо роботи зауваження не знижують загальну позитивну
оцшку

проведеного

дослщження

«Розвиток

регюнальноУ

економ1чноУ

штегращУ краУн Близького Сходу», яке представляе собою цинсну завершену

наукову роботу, мютить науково нов1 результати, мае теоретичне та
практичне значения.
В робот1 здшснено досягнення поставлено! мети та вир1шено окреслеш
задач1 дослщження. На

ochobI

отримання достов1рних наукових результата

вир 1шено важливе наукове завдання -

сформовано ципсний науково-

ирактичний шструментарш визначення перспективних напрямюв розвитку
репональноУ економ1чно'Т штегращУ краш Близького Сходу.
Вигцезазначене дозволяе стверджувати, що представлена дисертацшна
робота вщповщае вимогам п. 9, 11, 12, 14 «Порядку присудження наукових
ступешв i присвоения вченого звання старшого наукового сшвробкника».

Загальна оцшка дисертац1'1

За

формальними

та

зм1стовними

ознаками

дисертацшна

робота

«Розвиток регюнально 1 економ 1чноТ штеграцп кра'ш Близького Сходу»
вщповщае вс1м встановленим вимогам, а ТУавтор MaxapiK Аммар заслуговуе
на

присудження

наукового

ступеня

кандидата

економ1чних

наук

за

спещальшстю 08.00.02 - свгазве господарство i м1жнародн1 економ1чш
вщносини.

Оф1ц1йний опонент
ирофесор кафедри лпжнародшн ек
Мар1упольського державного
у|пверситету М ОН Укра'ши,
доктор економ1чних наук,
професор

