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Марковича Віталія Володимировича є актуальною і важливою. 

Актуальність теми дисертаційної роботи підтверджується також тим, що 

дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових робіт кафедри 

міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка в межах тем 

«Стратегії міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції економічного 

розвитку ЄС» (номер державної реєстрації 0115U003956, 2015-2017 рр.) та 

«Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-Східної 

Європи» (номер державної реєстрації 0114U004246, 2014-2016 рр.). 

2. Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків та результатів дисертації 

Наукові положення, висновки і рекомендації, представлені в дисертації 

Марковича В. В., видаються теоретично обґрунтованими та достовірними, що 

обумовлено використанням широкого кола пов’язаних із областю та предметом 

дослідження теорій міжнародних відносин, європейської інтеграції, перехідних 

економік, а також загальнонаукових методів аналізу, синтезу, системного, 

структурно-функціонального і компаративного аналізу та економіко-

математичного моделювання. 

Аргументованість і достовірність результатів дослідження забезпечена 

також використанням нормативних та законодавчих актів України, директив 

ЄС та документів Ради Європи, статистичних матеріалів національних та 

регіональних статистичних управлінь України, Польщі, Німеччини, 

операційних документів Європейської політики сусідства, Європейського 

інструменту сусідства та партнерства, Європейського фонду регіонального 

розвитку, міжнародних аналітичних груп, монографічних досліджень 

українських та зарубіжних науковців з проблем регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва. 

Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій дисертаційної роботи підтверджені їх апробацією на науково-

практичних конференціях і семінарах різного рівня, а також публікацією 

результатів у 10 наукових працях, загальним обсягом 2,9 авт. арк., з них дев’ять 
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статей у фахових економічних виданнях (у тому числі дві – у наукових 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз). У публікаціях з 

достатньою повнотою відображено результати дослідження. 

3. Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

У дисертаційній роботі Марковича В. В. сформульовані та обґрунтовані 

положення, висновки, пропозиції, які відзначаються науковою новизною та 

мають практичну спрямованість, а саме: 

 базуючись на аналізі систематизованих та узагальнених теоретичних 

підходів до тлумачення транскордонної співпраці, здійснено окреслення 

сутнісних характеристик множини цілей транскордонного співробітництва у 

сприянні соціально-економічному розвитку, які полягають у структурній 

трансформації та у транскордонній конвергенції (С. 31-36). На основі 

визначених першочергових цілей транскордонної співпраці запропоновано 

теоретико-методичні підходи до опосередкованого оцінювання соціально-

економічної ефективності транскордонного співробітництва (С. 102-115); 

 вдосконалено організаційно-інституційне забезпечення формування 

транскордонних кластерів та індустріальних парків в межах транскордонних 

регіонів доведенням необхідності спрощення регламентних процедур, 

визначення пріоритетів державно-приватного партнерства під час реалізації 

проектів, окреслення способів ефективної взаємодії органів місцевого 

самоврядування суміжних регіонів-учасників співпраці, суб’єктів 

господарювання та громадянського суспільства (С. 141-157); 

 окреслений двоїстий характер політики ЄС щодо транскордонного 

співробітництва з Україною, яка передбачає зниження бар’єрних ефектів 

кордону і поглиблення зв’язків між регіональними та місцевими органами 

влади і, у той же час, збереження і посилення локальної зорієнтованості 

програм транскордонного співробітництва на підвищення ефективності та 

посилення безпеки кордонів (С. 58-61); 

 запропоновано ієрархічну організаційно-функціональну структуру 

управління співробітництва у межах транскордонних регіонів: розробка 

інституціонального забезпечення співпраці державними і місцевими органами 
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управління та міжнародними організаціями; сприяння безпосередній інтеграції 

гоподарюючих суб’єктів через створення транскордонних кластерів, 

промислових зон та парків, мережевих програм та проектів співпраці (С. 29-30); 

 обґрунтовано інституціональні та організаційно-економічні пріоритетні 

напрями підвищення опосередкованої соціально-економічної ефективності 

транскордонного співробітництва посиленням стратегічної цілеорієнтованості 

на регіональний розвиток та формуванням базисних передумов зміцнення 

конкурентоспроможності економіки транскордонних регіонів, враховуючи 

просторові конкурентні переваги прикордонного розміщення (С. 123-137). 

Висновки дисертації достатньо аргументовані та носять важливий 

теоретичний та прикладний характер. Оцінюючи загалом обґрунтованість 

наукових положень, висновків і рекомендацій роботи, можна відзначити 

високий рівень теоретичного та методичного опрацювання основних аспектів 

досліджуваної теми. 

4. Практична цінність положень, результатів та висновків 

дисертаційної роботи 

Теоретичне значення дисертаційної роботи Марковича В. В. полягає в 

тому, що її результати можуть бути використані для подальших наукових 

досліджень теоретичних проблем міжнародних економічних відносин, 

мегарегіональної інтеграції, регіональної політики і транскордонного 

співробітництва. Теоретико-методичні підходи, апробовані в роботі, можуть 

бути використані при подальшому формуванні системи оперативного 

моніторингу ефективності транскордонного співробітництва України, у 

проектуванні та впровадженні інституціональних засад та організаційних 

важелів регіональної політики і транскордонної співпраці. 

Практична цінність дисертаційної роботи визначається адресною 

спрямованістю рекомендацій для активізації транскордонного співробітництва 

регіонів України. Результати дисертації використані при розробці Рекомендацій 

парламентських слухань на тему «Транскордонне співробітництво як чинник 

євроінтеграційних процесів України», схвалених Постановою Верховної Ради 

України №1537-VIII від 21.09.2016 р. (довідка №04-17/16-1531(279206)), 
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Закарпатською торгово-промисловою палатою щодо розвитку господарських 

зв’язків підприємств Закарпатської області та регіонів сусідніх країн-членів ЄС, 

формування транскордонних кластерів та транскордонних промислових парків 

(довідка №15.02-8/359). Теоретико-методичні та аналітичні матеріали роботи 

використовуються у процесі викладання курсів «Світова економіка» і 

«Регіональна політика та структурні фонди ЄС» на кафедрі міжнародних 

економічних міжнародних відносин Львівського національного університету 

імені Івана Франка (довідка №1348-Н). 

5. Відповідність теми дисертації профілю спеціальності 

Структура дисертації цілком узгоджується з її назвою, метою і 

завданнями. Текст роботи відповідає вимогам до наукових праць такого рівня, 

відзначається логічністю, послідовністю, системністю. Зміст та результати 

роботи відповідають паспорту спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини». 

6. Зауваження до дисертаційної роботи та дискусійні положення 

Позитивно оцінюючи здобутки дисертанта, вважаю за необхідне вказати 

на окремі положення, які можуть слугувати підставою для дискусії, та 

зауваження до дисертаційної роботи. 

1. У теоретичному плані визначення ефективності повинно було б 

передбачати зіставлення економічних ефектів господарської діяльності 

суб’єктів транскордонного співробітництва в регіональному вимірі із 

витраченими ресурсами. У представленій в роботі моделі дослідження 

соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва 

(підрозділ 2.3) запропоноване опосередкове розуміння ефективності через 

ефективність транксордонної інтеграції та структурної трансформації регіону 

під впливом використання залучених ресурсів транскордонного 

співробітництва. Певним недоліком моделі є описовий ретроспективний 

характер і непридатність для аналітико-прогнозної оцінки соціально-

економічної ефективності транскордонного співробітництва. 

2. Потребує детальнішного обґрунтування процес аналітичних 

розрахунків вибору для компаративного аналізу українсько-польського 
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(Львівська область і Підкарпатське воєводство) та польсько-німецького 

(Любуське воєводство і федеральна земля Бранденбург) транскордонних 

регіонів і подальшого порівняльного дослідження соціально-економічної 

ефективності транскордонного співробітництва в умовах європейської 

інтеграції (підрозділи 2.1-2.2), враховуючи прикордонне розміщення більшості 

областей України. Недостатньо відображені в дисератції сучасний стан 

інституціонального та організаційно-економічного забезпечення 

транскордонного співробітництва інших 18 прикордонних регіонів України. 

3. Обґрунтовані у підрозділі 3.1 напрями підвищення соціально-

економічної ефективності транскордонного співробітництва (розділ 3.1, С. 11-

12 автореферату) мають, безсумнівно, теоретичне та практичне значення, хоча 

безпосередній ефект впровадження запропонованих рекомендацій на соціально-

економічний розвиток транскордонних регіонів висвітлений не повністю. 

4. Для прикордонних регіонів України особливого значення набувають 

транскордонна міграція, дрібногуртова торгівля товарами та послугами. 

Тінізація цих економічних зв’язків та корупція істотно змінюють формат та 

сутнісні характеристики транскордонного співробітництва, а також впливають 

на соціально-економічну ефективність транскордонного співробітництва. На 

жаль, у роботі ці вагомі чинники не знайшли відображення, що не заперечує їх 

значущість. 

5. У підрозділі 3.2 дисертації наведені рекомендації щодо підвищення 

соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва шляхом 

формування та розвитку транскордонних кластерів. З нашого погляду, у цьому 

підрозділі варто розглядати формування транскордонних кластерів в контексті 

самоорганізації господарських суб’єктів на основі дотримання принципу 

субсидіарності, з наголосом на солідарну відповідальність держави як в 

організаційних, так і в фінансових сферах. 

6. Робота не позбавлена окремих помилок стилістичного характеру, 

описовості і декларативності. 

Проте, зазначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи. 




