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офiцiйного опонента, доктора екоЕомiчних наук, професора

Рибчуке Анатолiя Васильовича

на дисертацiйну робоry Хмари Олександра Петровича

<<розвиток мiжнародших виробпичих мереж оборонно-промисловпх

комплексiв iндустрiально розвинених краiп>>,

подану на здобуття наукового стуIIеня кандидата економiчних наук

за спецiалънiстю 08.00.02 - cBiToBe господарство i мiжнароднi економiчнi

вlдносини

Акryальнiсть теми диеертацiйного до*лiдэrсення

Сучаснi мiжнароднi виробничi мережi (furBlvt) ееретвориjIися нА

невiд'смний елемент глоба-цiзацiйних пpotleciB. оскiльки на них припадае

зяачца частка свiтового виробництва ToBapiB та Еsсjl,vг, а такФж cyTTCIr{]

впливаIоть на кон'юнктуру нацiонаJlь}fиХ ринкiв робоч*Т сиjIи. OKpiM цьO1ц,

мвМ сприяють ефективному розподiлу мiжнародния iнвестицiй,

вilроtsад)riеЕню та дифузiТ човiтнiх технологiй у багатьох гfuтузях. Унас:riдок

глоба;iiзацiТ виробництва компанiТ Glриr"{уrОтъ мФýtлr]вi*тЬ к*i}гiерYВаТи з}/силля

i лродукувати товари i послуги, якi немоiклив0 Фтримата лишiе на ocHoBi

в.rIасних LIотужностей. мвМ також € ilрикJIадом високоефоктивноl стратегiТ

диверсифiкацiТ зусиль та ризикiв. тr{g дозволяс ik учаснлэI{:ам охоfiити велi4кY
т-l;iс,гкУ ринку, зробlттИ ilродукцiю досэуцно}Ф ца рiзних реli*rtа-,iы{их ринках ].а

для рiзних ryуЦ клiснтiв. Виробничi b,Tep*iKi набули iл{iIЕиреFiI{я також i в

обороннiй галузi, яка С стратегiЧно важлИвоIс длЯ кожноl'деF]жави.

монопсонiчний характер ринкiв озбр*снь та вiйськовоi'технiки, а також

;,tал,lliрна р*ль 3rрядiв цlGд* визF;аченt{я напояiиiв i}озtsитку оборолrно-

гrрOмr{споtsих комплексiв tогкi зYмовJIюють ix НеДОСii:*Fiалiстъ, над,r,riрний

piBeHb витрат та заборгованостi оборонних виробництв, а *ъ. деякI.1х випалках

г;изькоТ продуктивностi комшанiй, вiдповiднФ низькоТ конкур*нт*спроtлtожностi

ТхяьсТ плrодукцiТ, тоrцо, Спiльне виtэiriJецня цих пр*блеья
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участi компанiй }уIВh,{.

Значущiстъ i актуашьнiсть цiсТ цроблеяtлt длlF, 
'.},'*,:*аjни 

з_уп,{свле}iа

необхiднiстю посиJIення обороноздатЕостi, нагалъýиi'tр{ п*трtбаь.яи мiжнароднсТ

iнтеграцiТ украТнськог0 ОПК внаслiдок необхiдностi пФдопання iснуючлlх

дестр.yктивних процесiв, зберех<енняý{ i розвитксм наyковФг* т,е технOлогiчного

потеццiыriв, пiдвиIценням екон*мiчнtэl *фективно*тi обор*llчi_:гtt виробництва

на Фсновi викориотання найкращих практик iндустрiачьн* розЕинених креТн,

Упродовж всього перiолу ЕезаJIежItостi Украiни д* 2t}i4 р., нiдбува-чося

поступове руйнування оборонноi шромисловостi. пic Ma.rlo Irаслiдком

tэбilsеження можjlивостеЙ пiдтрилякрq э(;,р*;1нifх *{,t"T Yк-раiни,{ б**.здатнФму cTaнi"

Е э'акG}к Бтрат]* однсгс з ФснOвних каталiзаторiв фу,нлам*нтыlьних iлозрабок та

;jiових технологiй, обмеження мохt.ltивостей iнтеграцiТ в r,tiжнароднi обороннi,

економiчнi та полiтичнi структури. На сьсгодяi, _\j процесi еволюцii

yкраТrаоък.эго ОгТК, важJiивим с *iлгл*вiднiсть змiн пз:i*рэtэетаьл лержавноТ

iIрOмисловоТ гiолiтики, що пссдrr}.€ться iз загацьil$}о дер;)кавl{оtо полiтикоrо

,еl.;*нолсiчник реформ та перетворень, i, особливо, т*хit*лФгiчне ,та виробниче

спiвробiтництва компанiй в межах МВМ rtраТн Е{Д.ТG. Тому ýитання

мiх<народirоТ iнтегращiТ украТнських дер}кавник та ;]p}-iE}aTItиx оборонtяих

комtrанiй нинi rrабуло особлив*Т ваги, зФкF€}чt& внаслiдок: tзэ.tк;iикiв Еов'язаних з

дезiнтеграцisю з краТнами CHfi. адаптацiсю до стандартiв НАТО, структурнимIr

Зiцiнами в украiЪськiii економiцi. Випдезазначене зуL4овjIIос необхiднiсть

цiлiсноl-о, yзгодженого та послiдовЕOгс} дослiд;к*нttя ьсеханiзмiв fulB]Мt Е

ОбВРоннiй сферi F,озвинених краТн, а такФ}к rцGжiJiивФr:тей illTel=paTrii украiнських

оборонних компанiй на рiзних стадiях мiжнародногФ вирсбнлttlтва.

}'ое L{e у сукупност,i зумовл}Фс актз.алънiсть ?,етrли дисертаriiйногс

ДiООЛi;iЖення Хма,ри О.П, його внутрiшню догiкy, тсср,..^тlэчне й практичве

значеннlI.

ýИСеРТаЦiltнУ робоц, виконацs зг,iдно з т€L,flýю Еiаyкgвrfi; дослiджень

кафелри ьяiжнародного бiзнесу <<Галузевi особливостi фо-рм,l,R*iiня мiжнародних

бi,знес стратегiЙ у,краТнських Ko}vll]aнifu> {20iб-2020 i)p,, ffl tli1.1Фij48-04), яка q.
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скJIадовою науковоi теми Iнституту мiжнародних вiдносин <<Асоцiацiя як новий

формат вiдносин УкраТни з €вропейським Союзом: полiтичний, rтравовий,

економiчний та iнформацiйний аспекти>> Qаrc-2020 роки, Nч 1бБФ048-01) у
межах комплексноI науковоi програми КиiЪського нацiоналъного унiверситеry
iMeHi Тараса Iттевченка <<модернiзацiя суспiльного розвитку Украiни в умовах
свiтових процесiв глобалiзацiЬ>. Основний внесок автора у дослiдження цiеТ

теми полягае в аналiзi теоретII.Iних i практичЕих засад функцiонування
мiжнароЛних вирОбничиХ мереЖ в обороннiй сферi, оцiнюванrri iнституцiйнкх

та iнновацiйних параметрiв участi у них багатонацiональних пiдприсмств, а

також передумов просторовоТ та функцiоналъr,оi реконфiryрацiТ украiЪсъких
оборонних компанiй.

СТУПiНЬ ОбrРУнтованостi й достовiрноетi наукоЕих fiоложень,

висновкiв i рекомендацiйо сформульованих ч дисертацiт

Щос,говiрнiсть та обlрунтованiсть ocHOBi{PLx гIодGжень, t{аъ.ковI,р( резчльтатiв,

висновкiв та рекомендацiй, ilредстаirпецl,iх Хмарою О.П. баз_у€:iься на критичнс}4.ч та

],tsOрчому використаннi загаJIьнонауковID( та спецiальних ruетодiв науковог0

дослiдхtеннll, TaKlD( як: метGд аналiзу та сиЕтезч, iсторич*ай метод, дiа;tеюичний,

еиýтемнИй" -Ttol,i,Tcтlй - дJ{Я лос.;тiдкеНЕя кt]ýц*r-iryнiыаllч FIlлчФдits ло тшлкнароднр11r,

виробничих мереЖ цriдроздiли i. 1, '\.2, 1.З); лорiвлъъчънGiý ана;iзrч -- &ця лорiвняння

теорiй, якi стали основою СУЧаСIillD( концеггцiй мiжнароднЕ.ч ЕlлФобничюr мереж,

дослiдженнЯ iнституiliйних, iнновацiйнэоr та фiнансових аспеюiв MexaHi:зbry-

мi;кнароДних виробничих.мереж {пiлрсэздiли l,?-, i.з,2.L-д.З,З"i- "З,Зj; сучаснi методи

статистiдшого аналiзу, регресiйноiю дослiдrкеняrя дтя В{4явjiення llрич}lннс*

наслiдкоВог0 зв'яЗку lлiЖ витратами на НfiЩ{Р та кiлькiсэъс патентiв, виданих

багатонацiоналъним rriдприсмствам в оборонному ce*Tcpi (пi;lрсздi:ч2.2};фiнавсовrrй

анацiз - дJш оцirтсвашня впjтиýу бtсiдясетЕ.Iоr* фiненсуlriаfiяя эlрtlсь,:,тiв ;з об*роirнiй

сферi на стукryру капiтачу компаНiй, вартiс.rъ йсъtю за,тччення iгliлрсlздiл 2.З).

у лроцесi роботи над дисертащiею автором проаналiiзOвана значяа кi:rькiсrъ

lл,энографi*rто<, перiодичНюt дослiДженЬ iноземн}D( та украiЪФьк}tх вче}lих, офiiriйнi

?
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rryблiкацiт й анапiтичнi звiти мiжнароднюr органiзацiйt, органiв державнOг0

утrраыriння (Щержавноi сlгужби експортного кон,тролю УкраiЪи, }iкроборонпрому) та

н*д8ржавЕиХ ст,р}кту,р, експсрът;t +цiяка ,{сrэ;iiацiй **ЭР.__lблтикiв озброснь.

спецiалiзованих на}т(ово-дослiднlо< устансв, статистиIý/ ОЕСР, S{Pдl, Clapitali Q.

Аналiз дисертацiйноТ роботи )Gиарлr о.п. свiдчить fiрс Тё, що вона €

завершеIrим, цiлiснr.пл науковим дослiдженirяьц. логiка i вн,ъэ;эirrщя структура якOIý

r тiдлорядкова-на {Iоставлевiй MeTi i завданЁтм,

ýocToBipHicTb та обгруlтгоВанiстЬ науково-Практи-чнIФ( резlrльтатiв

дослiдженrrя пiдтверджусться також'lхньою аПР,обаrri*о у lU наукФвiФ( ryблiкацiлс, ;-

тогtrу числi на 4 мiжяароднрж на}коtsо-практиlIЕII4( конференцLж.

Наукова fi tlвизна 0триманих результатЁв
вiдповiдно до ПоставJ'iенот мети i завдань, на ocHOBi значноr дкерельнот та

статистичноi бази у дисертацiйнiй рсботi обlрзъэuваБФ ряд наукOвих I1оло11tень.

висновкiВ, рекомеНдаrдiЙ та ЕрогIФЗl{цiй' якi в cyк...пHCIcTi *тан*э*j]яТЬ На}.к{iву FlОЁИЗНу...

СереЛ нйбiльlл с}.гг€вих результатiв лисертацii особливоl ъъаIи засл1,тов}тO.гь

HacT THi:

1) У гlредставленiй до зtLхисту роботi пGда-тьш{}гG рФзвитку набути

концепryалънi засад{ дослiдженrrя ьлiжнароднюi вltробнlвих мереж. А**р
дOвод4тЬ, Ir{o фоРмуваЕнЯ тtiлiс*lо{ концепэ:iТ ъяЬкнародgРLЧ ВtliРGбначIдх мере;к досli

тривае. }r роботi виокремлено два сучаснi пiд<оли 21о рlоз5,мiння мiжнароднlлх

виробниЧ}гх ь{ереЖ: управлiI{ськУ illкощ,- fi. Ернста та <<fu{aн-чecтepcbц!,- шкслу>i

Дк. Хендерсона. Перша ц{ко,та ýтж* гlрGдсвженЁýм дос"чiркень глсlбатьних

;тенrцогiВ стЕореннr1 Bap,TacTi. Д,руrЕ гл*6азьtсих ;li}*дчктФвrrх лаt+цюгiв"

{Iредставникуlугравгriнськоi шкоэIи зосереджу}оть раry flа ýараме]рах вирсбнltцтва.

aCl*,leTPii влади та розповс}одженнi знань у межж мiжнар*дн}Lч вlФобничих мереж.

пiдвищеннi спроможНостi мiсЦевих iлоСтача".rьниКiв ?а ПРGМИСJ'-I{JвOгФ пстенцiал;,,

щраТн, щО розвиваЕоться. У межах <ýrfанчестерськ,*i iДкaij1lэi., аяаIiзуються три

елеме}lfl,{ l*лiжнародlюi виробничих меOе}к: BapTicTb, вл*д& та вбудованiст:ь;

iпараryаф 7 .2., с. i 2-3 1).
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2) АвтороМ здiйсненО поглиблениЙ аналiЗ пqехжаiзд,qiв Функцiонування

мi;кнароднpD{ виробничrл< мереж в обороннсfu[у ceкTopi irqд:r*{рiаrьно розвинеfiLil(

KpaiH як суборДинованоi, iсрархiчноi та;lинамiчно взасмодiiочоТ cyryTHocTi зв'язкiв i

вiдносин мiж виробникаrrци i споживачами, якi охоцлтою.iь весъ цикп створення

BqoTocTi ilродуIсгу. АрryмеЕтоtsано, що зазначенi механiзпаи сьчадаються iз двох

взаемопов'язаних структурню< блокiв - iнстиryцiйнога та ф_ънкцiонального. Двтор

доводить, Iц0 визначальЕу рсль в iнституriiйнiй стрlкэlрi ц}Ф( ýя*ханiзпдiв вiдiграiсть

MiHicTepcTBa оборони та рiзноманiтнi агенцiТ iз Заqчтiв:i *зGроснь, а такGж

багатонацiональнi пiдприсмства вiдпсвiдн*го лрофfurкэ. Обry_чнт*ва,нс чGтири рiвьяi

icpapxii' виробнlrчю{ мереяt в оборонноNry секгорi. виш{ий piBcHb якоТ станOвит,ь

u,бмеяtена кiлькiсть великlD( системI-Iих irrгеruаторiв, три нижнл - ь{ережа середi+iх i
маJIих компанiй, Функцiональна скла_дсва ьЕsханiзьЕiв rптiхс;ар<;днl+_lс вирсlбничtж

}уlеРеЖ В оборонномУ ceKTopi вIс,Iючас органiзаrдiйно-техrтсэлогiчнi, дослiдно-

,t,:онструкгорськi, соцiа-lьно*економiчнi та фiнансовi вiдносини iз ьчастиваIО iM

ili]рФодою та струкryрою, реалiзацiя якЕх визначаЕ ефективнiсть функцiонуъання
обороно-промисдOвиХ ксiчfЦдексiв,ч лlэý,*эрiатън* Р*ЗЕРiij*tiэ;:а:ry*i.нах ilтарагваф 2.1".

с.7а-94');

з) Щослiджуючи фiнансовi аспекти футrкцiонуван}ж сучаснцх мiжныродних

виробниЧих мереЖ обороннО-прOмисЛовогФ кOп.IIIлекОу, обгрунтФванс вiдмiнностi з,

{эiшансовiй звiтностi т,а потрсбах фiнан*Iliвання коплтанii,i, Щ+ ilеIjеб'уВаrСТь на рiзнях

рiвriях мiжнародноТ виробничоТ Mepe;Ki, а також низкiэ ВЕl{{lвF, багатонаэцiона;tьt+их

tтiдгtриемств до операrдiйного фiнансрання. Розраховаяi вiдл;оснi фiяансовi
коефiцiснти дJчя компанiй-центрiв виробничих i,!ереж та ix *убпiдрядникiв з

;тiдсекгору виробниц,гва др*яiв свiдчать. цi* ве;lил.:i к*i.дrэ*лriТ, якi с гO.itоВн}rý,lи

пiлрядник€ми уряд},. витрачеють ]\,{eHIIdy часткY доходу на HcBi прФдуктрi у виглqцi

illвестицiй у Нfiffi{Р та капiта-тьНе обладнання, цiЖ ком;эанiл лсижчого piBlж. Наведенi

рOзрахуfiки пiдтверджують тезу" тilL\ octloBHi гtiлрядник:t пФi{:ада.ЕФться ilа державнi

KoHTpaKTI{ длtя безпосередньOг* фiчансyваýня ро_*робск Е+R],{)/t озброс.rrь, толi як

*."6гriдрядFIики витрачаЮтъ t{a riTo дiяльнiстъ бiльше вJiасfiФГ+ каiпiта";iу. ýодатковиIии

причинами вiдмirrностей у фiнансовlеч ilсказникrlх коt,лпаЕifi, iiic перебувають на
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рiзних рiвнях мережi, висryтrаIоть, зокрема, несгlриliТлива Тv{аIq]ОеКОномi.rяа

кон'юнкryра' обмеження У ryедитнLD( догOвораХ iЗ встанФвjэеFtиМ ý{аксим}.мом

цредитного плеча; (гrараграф 2.З ., с. 1 1 б- 1 З 7).

4) У роботi комплекснG дФLj]tДjКеriс iтереФ,моъi, та eT*i{i-{ iнтеlрацiТ оборонно-

11р0\4ислового комплексу УкраТни до ьтiжнарощ{рж виюобничшч l\4ереж, Видiлено

його слабкi та сильнi сторо}iи, пiдсекгори з потенцiачом на мfuкнароднlж ринках.
Обцручтовано вигоди вiд затвердження Украiною у 2*1 9 р", fiакеry законiв про

наданн5I повноважень на iмпорт та tксfiФрт *6*рrшв+Т ;эp*яu'a-uiT шiдпtrэи€мствам

рiзних фор* впасностi. irдо лiквiдъато давнIо монополi}о д€рiit_авнpD( сгIецiа,чьнюr

*Kcl]opTepiB, якi знаходяться в iriдпорядкYваннi <УrроборонiтрOл..Iу>>. Ile дозволиýо

збiльшл,tти частку цриватних комilанiй v оборонно-про}ч{ислОЕOмy ceKTopi. ГIоказано

rrереваги вiд сrriвпlэаlяi обороfiних i,t]r-].ji;}}lf},{cTп }';paiHpt з дг*нт,*тiJ{Jм гriдтрl.плки та

закупiвель НАТG ФiSрА), iнriлами сс}Iозýикtl&Iи; {параграф З.2.. с, i{эi-l7бi,

5) На ocHoBi порiвняння практик функцiонуъанЕя ФЖ -\краiЪи эъ Kpaib

н.Еf,о визначено напрями та iнструменти мехарliзлчг/ оiтiвяryэацi з Е{АТо з метою

ь,rодернiзацiТ оПК УкраiЪи згiлнпэ зi стаlдцартами шiсТ орiънiз*;j: та flрl.ilIlвидшэЕrня

iнr,еграцiТ наtдiональrпо< обороннlФ( пiдгiрлrсмств до мiхtнар+дшах виробнит{LD( fulepej{{,

i]OдоланюI асиIжроtiностi та фрагпrентарностi у вiй*ьково-технiчноьсч

сiliвробi,пlицтвi Украiни з tраiЪапли, lцо с ч.ченаft{и ,fuiьячсi;" Ефекгивнипtи

iнстрlмеl*тами таког0 механiзму, в r,,ъ{Oв2х гзобшrьнлэх вик:igirкiв i за;роз стають

HoBiTHi iнформаЦiйно-коivryнiкацiрlнi т,ехн+логiТ вilЗськсtаGгФ *L{рямYвення, зокре]1{а

щтфровi, ЕIтr{ного irrгелекrv, роботизаэзii, полегшенЕrI досry-'щi *ё*р*нно-безпекOврLч

iнститътiв УкраЬи до вiдповiдtш,гi органiзацiй нАт{i, ,v тому час;ri до L{еrшру

iнформацiТ та документацiТ FLATO)- коэнвергелттliя вiй,;ьксви_}i ДФкэрин УкраТши з

вiйськовими доктринами FlАто, вi4знан!iя" YHpaiHlT рФзширенЕФ*i tlЗPTfiepoщ- а у
гtерсшектl,tвi й повнопр€lвним членом нАто, у{аоть Збройних Сиrr Украiни у
спiлъrтиlС з краiЪамИ нАтО навчанIUж, опеiэацiэuс та псiсiяу,- пocTir?чlrit обпtiн

iнформаriiеrо та досвИом (пqпаiраф З.З.. с" i76-n 92'}.

Повнота викладу наукових положень, висновкiв й рекомендацiй в
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опуб;тЁковЕпих Ераця}i

OcHoBHi результати дисертацiйноi роботи Хь,lари Слександра Г{етровича

висвiтленi у t0 огryблiкованpD( одноосiбнрD( на}ковш,{ Праr{яхJ зага]тьниIчf обсягом 4.84

авт. арк., з якI4х б науковто< ст,атей {загаъний обсяг З,79 аF"it. aFK,j, 
_у_ тому числi .:i - у

фаховиХ виданнrlХ УкраiнИ 12"tЗ авт. аРк,j, ?* В iцсземнu;tту rjа_YкоВОЬЯЧ ВИдlаННi

(l,ббавт. арк.}, та 4 тез доповiдей у збiрниках MaTepiaTiB мi;кнаролн!ж науков{д{

конференцiй (1,05 авт. арк.).

Кiлъкiсть, змiст та обсяг дрц(ФваЕrlх ilращь вiдповi-,цатr_эть врmдогаN{ щOдс

публiкацii оснсвЕGго змiсту дисертаiqii на зд*fiу:-л,л; FrаукФЕ*х; с]уrеЕ1 каriдидата

економiчНIlD( НаУК. ПроведеНчй анапiЗ ryблiкацiй дозв*;эяс дliilря tsИСНФВКJ-. щс BoH}l

lтовнiстю РОЗI\РИВають ocHoBHi положеннr[, що виносяться на захист та мir,тять

еJlементи науковоТ новизни"

теоретична i практичца цiннiсть Фтрffме}ýих резyльтатiв
дослiдтсення, зв'язок робот,и з ЕIауковимк шрOграмами9 Еэланами_. темами

теоретlл<о-методологiчнi основи дослlцхtеш;я сэсоблэвоgгей розвитk3,
мiэкriароД+rоi виробничюi iиере}К в *6*зэi-эхgr,it? сферi, а такс.д, :,гi,jзt, affri резузътаr:а

дисер,гацiТ Хмари о.П. пrожlтъ бlти використанi в яксстi осilФви дш подfuтьшог*

яа},ксвсгО анашiз5' глоба,{ънlФ. ланrцОгiв додаiЛоi Bap,locTi, мiв;народних вироб}ý{,{tЕпi

мереж, реконфiгурацii мiжнарод{ого виробництва обсiролшсТ лр*д;.-кфТ пiд Blt-ltиBoM

зростанt{я конфронта:цiТ у cBiTi, а тжоj{t напряллiв пода-tьl;1оi взасм,:цiТ мiж украiнськtФd

опК та МВМ розвиненi.D( IcpaTH. OKpeMi ilоложенIill, висi{овк;t i прогtсзицif дцасертаiла

можуть знай-ги застосуваннlI у ЁаtsчаJ{ьном},процесi Ери рOзрФбцi i члrтанrii KypciB, якi

стос},ються мiжнародIого бiзнесу-, с,гратегiй вrФ{олy комrrаgiй на Mix*lapoдli ришси,

лiяльностi балатонаlдiона_Ёьts}ах к.+rrrца.ьgiд-с. а ,la}i{*fiы 
:_J практiлчнiй дi*-lьностi ряý.

iнстттгуцiй HaTlrgj держ(ави. rцо безлосередF{ьФ займадотъ*_Е Ёl]Gлlеf*ь.i форм,ъваi{F{я та

алаrlтацii державнот полiтик:а е цiй сферi вiдrовiднс] дФ найкра.щ;ж ьтi;кнародтlих

пракIик з урахтванншl нацiон€шыl}о( особливостей. Зокрема. резчльтати, висновки т&

рекоý{ендацij'rцодо Ьтегращii lц)иtsатfiiсt обороitних коъдг;жiй Укiэаirллl до влrробни.шеч

мереЖ i ладщrогiв постачанЕя багатОнат{iояатьклть i-riдтmиамс]Е врачФва}Iо в дiяlrьнсстi
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АСОrliаЦii'виробiпакiв озбросння i *iЁtськtlвtзi техijiiсэ Ъ.'краlЬrr iд,зтзiцыа "ф 4; 2l2*lЗ87 цiд

17.|2.2а20 р.), Гфаюичнi рекомендаrлiТ ш*до ПОfirчк--\/ MOжциBCILrTel:t i*iтеграцil Украi'ни

"цо свропейсыоос спiльrпlх пpoeKi,iB в сферi керованрж роботизоваJ{ID{ систем

використано в дiяльностi тGВ <Констрчтсгорське бюрсr робстотеьчiкш (довlдка Jф

4/02 вiд a9.02.2O2i р.), ТОВ <ýеr*iнir*{сэ"т1rэlцýСii iдовiдrса.ЛЪ 2 gi:,::.].1J],2{,}21).

OcHoBHi положенЕrI та висновки дисертацiТ вр,а*лчэване у науковй ,та

дослiднш{ькй дiялъносъ Всеуrсраlъськоi громадськоi'органiзаiili qllv'kpaibcbka асtlтdацiя

економiстiв-мiжнароднrлсiы (довiдrка ]\ib 28 вlд 09 .{}2.2а21 р.);.

fИСКУСiЙНi шолоисенý{fi та ýедслЁкrt ли*ерт*ъ:qЁi&нФТ робати
Загалом позрrгивно оцirшоrоч}r предста&lеЕry дс з&хиýf-_ъ:' Д+ЭСеРТацiйну роботу

}LмарИ ОлексанДра ГIетрОвича, слiд зазНачити, що оIФемi iT п*доженFtrii, пiдходи с

дискусiйнипtи, викJiаденi деrп,с фрагментарно, цqi,;,,гять lЕе:tнр*чнi нелолiки i
потребуютЬ }"точненнrI, бiльШ глибокогО досвiдженrЖ эý +бtРl,тттlъаншI. fio
За}/важень i нелолiкiв. зокреý4а, можна вiднести настуЕЕе,

i. У першому роздiлi роботи автор] дослiджл,точи генезис тесретиаI}iих

пi;+lодiв до L,{BM, ГОлоВнч.* уваry зOсередж},€ Fiа illапiзi тес;эiй, эдФ ;rежать в оgновi

двох концегщiй мвМ - утравлiнськоТ iiжФли та <<fo{анч*СТ€РеrэКФТ IýKO;IID>. ГIроте, 
;u.

роботi не знайцrша н&теЖноlrc висвiтлеrтнrl саь{е Tli двj кон;леil;lil, на ocнoBi яких в

майбутнЬОL,Lv може ВИНИКЩ,-Ги сдиниЙ rIiдкiд до розумiнrЕя h€Bful ic. З4-З5}.

2. Аяа;riзуючи fufBfu{ сIЖ розви}iенл*< iqгаiЪ v паваrрафi 1"З., дисертант

зверlас бi;rыше уmry на карактеlэис?iiч, ca.td!Фi об+р*ннrъ 1ýiýil-{jii:Kci* ц** краiЪ,

зокрема сс, CIIIA, особливостi регiона-чЬнiчж ришсiв озброснь тэ вiйськовоТ технiкlя,

характерИзус дин€L\liку дерЖавнpD( витрат на обороннi потреби, аr+а;riзус найбiльшi

обороннi комланii. В насцtrном,Y рсlздi.lтi ф:лJтовirФ анаliзз,д-зlься рiзнi асilек]]lт

rдеханiзмiв фуякцiоýування }.-4в&,{, Проте" робота вliг?з*лз б вiд того. якби автOр

бiльше уваги придiлив саlrяе мiжнарOдниIчI виробничиь.f мер*жаJu у цъому пiдроздiлi

роботи (с. 55-57).

з. У ryHKTi 2.2. автор анацiзl,е iнчовацiйнi параъяетрi{ рФзвитщ,- мiжнароднЕfi

вир*бiичю( }дереж. У ро6*з,гi :эрсэвед*н* фYнт.*вниr1 *э-а:iз ;i'i.jLЁiаBH?ý{ витрат на
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HfifSCP, особливостей бюýкетнi]го фiнансування IiOBr*( р*зi:обок у CiiIA та CL].

СДНаК, ЗВ€DкаЮчи на роль сапtе багатоь;апiоначьнiа< lэiдприсмсЕв ,ъ, ьлЬкаароднOмy

виробництвi, доцiльно бluо би розш]ирити дослiдження за рахуЕ{ок оцiнки

КОРПОРаТИВНОГО фiнансуваннrl IIоBIID( технологiЙ, Iх впроЕаджеýtiя v виробництвс.

4. ПУнкт З.1. rrрисвячавиtъ а;tа-эiзу лезiнтегiэаrqfi ",о,краiн*БкGi-Ф ОЖ з краТнап.tи

СНД. fi,ослiдкlтотъся передy}"{сэви *пiвгtхэацi, гGjlоЕFltt]lf чrlЕt]м, з РФ .га Бiлорусiсrо.

чинники дезiнтеграцiТ, напрпли ilода,lыцого розвитч,, огК УьраТни лля вкJiюченнrI в

МiЖяарОднi виробничi мережi (с" 150-160), Варто було би додати оцiнку економiчн;.ж

наслiдкiв вiд дезiнтеграцiт та цотеriцiыl перекритrя фiнан*ови}: втрат зе рахунOк

iншцж партнерiв.

5. У пуtшсгi з,2., який пр;,tсвячений передLчý,lФва\f та фс,рмам iнтеIрашiТ

Украiшл у мiжнароднi виробничi шrережi Щ/же детыьIiФ аначiзус,гься мiсце УIgаi*ли т

cBiT,oBoMy екопортi озброеяь у розрiзi lсраiЪ та вiriсъковоТ Tex_aiк;a. обгрl.ътовуються

необхjднi перед}мови та формlа *:лiвriвапi З *уjФ.Jýtэнi}lиh{id кlэаiнrс,,trr * обороннiй сферi"

Також окремО ана"чiзуеться ЕотоЧний стан та rrерсп€кlиви сIэiвlэрацi з Тз,реччинс)ю "га

Il,итасм' Щоречнrашл було би здiйснiтги аналiз такоЖ на piBнi сlijд, СС, якi дvке

дета;Iьцо аналiзува,т ися у роздiлi 2.

Хоча наведенi Заl/Ва}F;е}iЕя та диuкvtiйнi гiФлi]хi*t€я_ý вказ-ують lia

Fiеточ}lостi i сlrперечливi аýЕекти дис€ртацiйнога д*слiд;кеtiFtя, {ipýTe загfu"]ае{

вони не змiнюIOть позитивЕу оцiнку роботи та icToTHo нЁ З*l€{ЖУЮть якiсть i
}1ауково-теоретиT ниЙ рiвенъ досзriдхсення, а с свiдчення,ъя невикор}rстанЕх

rltOЖЛИtsОстей для пýдальЕэоi" роб*т,и ав],fiр* у цьому. нitгlр* ьэ'i 
"

зага;тьний виеновок

д|l-rсер,гацiйна робота )Lмари о.п. € самостiйниъя. завеоlilеFiим науковие{

дослiдженням, tsиконаним н& 8КЗ-1.'Э_ýЬý;,/ Т*]\ry,.. i ;,"аас }I€ -тi€i:i* те*ретичне, а,че й

ilрактичне значення. За впмогап,{и, lдо п;зед',tвjlяються до lксеРi'ЗЦlЙ, Тй Ерита},lаJ,{на

загаJIьнсtilрий+тжа стр}ктурq а автоtr]еферат ЗаГапо}ч{ вiдобра;кас зrтiст роботи та ii
висновки. Сти:iь виюIаденюI MaTepiaцiB дослiджецня, начкоЁрrя fitiлсжень. висrЕовкiв

та рекомендацiЙ вiлзначасться лtэг,iчлriсз-ю та дOсхуilнiстl* сгlрийняэз,я"
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fiисертацiйяа робот& I,ia ]erl,{/ <<F*звитслн rлi;кезарОД}i!Gх **:**бнр;чих },{ереж

оборонво-Еромислових комплексiв iндзrстрiыiьirс FСýЗВИý*i{их краТн>> за. CBO'trъ1

змiстом" структуро}о, заtsершrенiстю, науксвФю ц*визi{Ф]Ф ,i,л достовiрнiстло

{}-гриманих 1эезультатiв, обсягоtrд та оформленIlfrý{ *iдп*вiдас вимOгам,

виз}iаче}lим У пц. 9. 11 та i2 <ý*рядку ýрисYдiк*нЕIЁ Fiэ-tу.i{{,]}Ёих ступетяiвi>"

затверджеЕого пOстановою Кабiнет,ч fuliHicTpiB УкраiЪи ;эiд 24 lэ-ллня 20tЗ року
М 56V (Зi ЗМiНа,rаи), а iT автор Хмара О.lтександв Itrетрович заслугФвус на

Ц}jИСУДЖеЕНЯ i{аУКОВОГО СТУПеНЯ КаНДИДаТа еКOНОМtЧних ýЭ-лiк за спеlliальнiстк;

*8.С0.02 -- cBiToBe господааств+ l *яэхtнаФ*дн1 екоrrаэляiчнi *iiqý**{4_Еiи.

Ффiцiйншй ошонеrrт:

дOктi}р економiчних наук, професоро

професор кафедри eKoHoMiKи та менедж(мецту

Щрсгобицького державного педагогiчного унiверсит€т.ч

iмeнi IBaHa Франко> Анат*лiй РИБЧУк

. .,],,:рriri,_\iэ!iий,гlср;кав,;irй 
|

; i ]]1. i;:i i"d} i l Li ll tt й 5г и i в я* i}* r"ý,т,t"г
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вIдгук
офiцiйного опонента, кандидата економiчних наук, професора

Кудирко Людмили Петрiвни
на дисертацiйну робоry Хмари Олександра Петровича

<<Розвиток мiжнародних виробничих мереж оборонно-промислових
комплексiв iндустрiально розвинених KpaiH>>,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економiчних наук
за спецiалънiстю 08,00.02 - cB,iToBe господарство i мiжнароднi економiчнi

вlдносини

Акryальнiсть теми дослiдження

Ilсlтilчний piBelrb розвитку мiжнарод}II,Iх виробничих мере}к свiд.tить, rr{o

во}Iи перетворилися l-Ia клк)човий елепцент cBiToBoT ексlгiомiки. Крiпл того, стали
одниN1 з наЙбiльrr-r типовL.lх проявiв глобалiзацiТ ,га трансIlацiоналiзаrtil',
демонструюLIи переваги та виклики вказа1-1их процесiв. IJаразi понад половина
виробленоТ продукцiТ * це промirкнi товари, призна.tенi для подальшrэТ
переробки в itlшrlх краТнах. Стiйким треI]до]\,{ € зростаIлI"Iя питоп,tо[ ваги BapTocтi
iмtпортttих ToBapiB у експортi готовоТ та промi>tсIтоТ прсlдукцii учасникiв
глобального ,гоI]арообiгу. Промислrirвi та сервiсгli cPipMrr, якi безпс,lсередIlьо Fre

заlлученi до мiя<rлародгrоТ ,rоргiв"пi, irrтегрl,tоться до мirItнllродних виllобничIlх
NIepe)t та лаllцюгiв дсtданоТ BapTocTi, як пOстачальники для пiдпрlтс.tчтств,
задiяttих у ци,х N,Iережевих утвореннях.

Сап,rе л,ti;ttпарtlднi вtrробrlичi мережi в yNIoBax XXI ст. стали с,гiйкил,t
л,tеханiзмоN,I стt]орення BapTocTi в процесi виробництва кiгrцевого продук1),, ILlo
охоплю(] рiзнi l,ехI{ологiчгri стадiТ виробниLIтва, а Taкo)i ссРери ;Ill.lзitйну та збу,r,ч. I

бiльiле того, в rtсlвiтню дцобу ca]vIe рез}льтатt.l дiяльtтост,i lсlэь,tп:lнiй, шо бер\,,r,ь
vrтас'гь у процесi ствtlрення продукту тt1 Ba1-1TocTi, rrабуваrоть бiльшого ]начеilня ,з

,l,оLtl(и зсlру забе:]llеLIеFII]я :зайнят,сlстi, технсlлогiчrtс,lго та it-Iгlовацiйнс-lг,сl розвитку,
гtiitt t<iнtцевий rrродуtст, якrлй с об'сктоп,т мtirкнародноТ торгiвлi на фiгlальнr.Iх el]aItilx
ll здiйснегrня.

Функцiогrvвання п,tiя<народних виробни.tих мереж безуп,tовrто N{ac своl
особлlrвостi з огляду сфери та сектору свiтового госгIодарства. I в цьоп,tt, ceHci
селектtIвгtоl l,ваrги iз урахуrзання ceI{TopaJIbHol спеttисРiки l,a лiТ Iti.lIoT I]L1:]K14 iгtttlttx
по,гуil(нI.{х фаrtторiв поr,ребують процеси розвитку lчii;кнароjttttlго N{ере}I(евого
вl,tрсlбttицтва та збут,у продукцiТ оборонно-промисJIового комплексу. Адхсе
Bltt'clш,licTb теоретиLlног0 та практt]чrIого потеtrцiаrlч на\,кових розвi.цс-lк
:]а:]начеI]ого спря\{ування с беззапереLItjою та зумовлена r{iлоlо низкоIо обст,авин.

По-першlе, ОГ[К як нiкозтll зберiгас свос доN,liлlуtо.ле знаtIеl]ня в яt<ос,гi

лрirЙвера iнlrовацiЙного розвитIiу FIе Jlише у ccPepi вl,tробниtl,r,ва озб1]сl€ilь, ir:le й

ро]tjитку tiивiльних ceKTopiB гtаtliональних eltoнoN4iK пlэовi;lнL{х держав cBiтy.
По-дlэуге, е (lекти вгl а оргirн iзацi й н o-eKoHoMI i ч н а арх i те tt,гонi ка вироб ни цтвit

т'а збуту гIродlукцiТ ОПК на глобально1\,Iу та гtaцiclHaJlbнoMy рiвнях безумовно
забезпечус збереrкеIJня високого коIJIIуреttтI-iого статусу дерiliав у сферi
глобальгlого r,оварообороry ,га iнвестування та гар
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геопол lтиLIнl и мап1 cBlTy.
По-третс, очевидною е спеllифiка розвитку NIере)Iiевих прtlцесiв в

окресленiй сферi :] огляду надIпотужного вIlливу it-lституцiоtlальFIих регуltяторiв,
чого не зilзнпIотL у такiй Mipi iншi сектори свiтового виробништва та збуту.
Прочеси лiбера",riзацiТ та глобалiзацil по€/]нуються iз абсолютгlо стаJlими та
консерватI4вними пtеханiзмамtt нацiогtального регулювання. Оскiлькr.l
наt_liональгtа безпека дер}riав безпосередLlьо Ilов'язаFта з промисJIоI]l1N,,lи l,а
тсхlIологi.tниNци моrttлI.1востяN,lи сфери ОПТ{, са\4е обо1,1сlltгtе виробн1.1ц,t-во IIе

Nlоже бути виti.il[очен}lя]\,t l1.пя полiти.tного KOHTpoJlto та пlоtliтtlриLIгу) LL{o вгt,пI{ва(_

гlа BtIvTpimHi iнвестиrliТ, вiдносllгtи з iнозе\,IнltNlи компirгriя\{и, ексгtо1,1-г rtlBapiB Tll
передаLl), техн ологiй,

ОсобливоТ актуальностi обрана дисертантом тема дослiдження набувас з

огляду заlrитiв новiтt-{ього розвитку Укратни. оборонно-промисловий комплекс
на сьогоднi с не лише LIастиною наtliональлtоТ eKoHolvtiK1l. але й чинникоN,I
пiдtзишlеltня босздаrгнсlс,гi збройtлих сtал Ilеред реальлIиN,Iи для гIашоl' дер)Iiав1.1
зовгtilltнiрtи заlгрозапци. У чiлому питання переорiснтацiТ виробництва озбросt{ня
Tar вiйськовоТ TexHiKt.t вiдt-tсlвiдно до стандартiв розвинених краТн, повергIеIlня
собi мiсця у деся"гцi найбiльших виробникiв та експортерiв зброТ та питанI-1я

оборсlноздатtlостi пряNlо пов'язанi пliltt собоlо. Y.IacT,b у мliittнаtродгlих
вtrробнлtчих NIережах вiдitривасl п,tоrклl,tвостi доступ), до шtiitttlаl1-1о.tгtих ;rrlHKiB,
запровадх{енtIя гlових технологiй, дотри\li,lllня пti;ItIlа1,1одних с,гандартiв
виробницт,ва. Тому напрLlIIrовання нzrпряп,tiв ре(lормувi]ння обсlрсlннс,l-
проN,lисловоl,о коN{Ilлексу Уr<раТни та його ir-rтеграцiТ до мiх<народtIих виробни.tих
]\4epe}Ii € над:звичатiно важливим завданняNl.

З огляду Hi1 виtlценаведене, дисертачiйна робота Хь,rари О._Г1., яка
1-IрисвяLIеl,iа дсlслliдit{енню мirкнародних виробничих N{еl]еж у обороr-rноIчIу ceKTopi
с ак,ryаJIьною та такою, lцо мас ваl)iлI4ве як наукове, TaIi i гIракти.IFIе :]наLlення.

Сryпiнь обГрунтованостi й достовiрностi наукових положень,
висновкiв i рекомендацiй, сформульованих у лисертацii

СсРорп,тульована мета та поставленi завдання у пtlвнiй п,ripi реалiзовirнi та
обГрунтованi у процесi дослiдяtення, результатLI якого вiдображеt-ii t, роботi, а
т'aKo}tt в узагальненоN4у виглядi с(lорму.пьованi в i,lBTope(Pepa,ri, ), висI"{овкаlх до
l(оItного з розлiлiв та у зага,lльн1,1х висновках дисертацiТ.

Аналiз змriст:у i структури дисертацiriноТ роботи Хш,rари О.П. дас пiдстави
стверд}rувати, Iцо у r-riй чiтко с(iормульовано актуальнiсть ,геми i мету, завдання
дослiдхtення обумовленi об'скт,ом i прелметом аналiзу, сукlrпнiстю методiв i

прийомiв наукового поrшуку, ОзнайомленFIя зi змiс,гом дисертаrtiйгlоТ роботи та
авторефера,гу, осFIовни]\4и праця]\,{l.] дисертанта дозволяс вI4значити гrаЙбirlьпr
значуrлi ilоJIоження, прикладнi втлсгrсrвки та рекоплендацil' автора, яrti
харак'l,еризу}trl,ьсrI науковою новизноtо, вiдобра}I(аrоть 1i }{ауковиL"I внесок у,

дос_тliдяtенI{я даноi проблем и.

IJayKoBa обГрунтованiсть отриманих дисертантоN{ висновкiв та
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рекоN,Iендацiй зумовJlена опрацюванняNl зIIачноТ кiлькостi Llаукових лiтературr-rих
дяiерел як украТнських, так i зарубiжних, використаIIняNl рiзнопланових
теореl]ико-методологiчних пiдходiв та широкого спектру загальнонаукових i
спецiальних методiв наукового дослiдження: ttналiзу та синтезу, порiвr+яльного,
iсторичного, дiалектиtIного, системного, логiчного. Використано також сучаснi
NlетOди статистичного*регресiйного аналiзу для вияl]Jтенllя пll1.1LIL.lHI{o-

гlitслiдкового зtз'язку Milt tsитратаNlи на НЩЩItР та кiлt,кiсr,кl tlllt-eгtTiB, вIlдхнIIх
багатоriацiональним пiдпри(]мстваN..{ в оборонному ceкTopi Ме,годологi.лну осL{ов}-

дисер'гаtliЙrноТ роботи становлять працi украТнських та зарубi;кrrих дослiднl.rкiв
проблем плiiкнародних виробничих мерея{, глоба.тlьних ланцюгiв додансli
ваlэтосlli, особливостеЙ розвитку оборонtllах коп,тплексiв розвинених ltpaTH та
YKPaTTlll У ДиСертаuiТ )/загаjIьнено значI-IL1L"I N{асив статисти.tноl' iн(lорьrацiТ та
аtrа-пiтичних матерiалiв л,tiлtнародl-Iих органiзацir"л, асоriiацiй, кс,lмпаrлiй. офiuiiiнi
пt'блiкаrliТ та статисти.lнi матерiли /{eplrtaBHoT слуrкби експортного контро-пк)
УкраТгIи, Укроборонпрому; мirкгrародноi бази даних iнсРормацiТ SIPRI, СapitalIQ.

1-еоретиt<о-NIетодологi.tнi положення та практичнi рекомендацiТ щодо
розвитку п,riжнародних виробничих мерея{ у оборонному ceKTopi та iнтеграцiТ ло
них украТнських компанiЙ, якi сформульованi в дисертацiйнiй роботi, було
висвiтлегtо у l0 публiкацiях автора. Практ:и.lгtе виI{ористання результатiв
досrli.llitсення пiдтвеlэдlкуеться вiдповiдними дtlвiдкапtи гlро впроваджеI]IIя.
fiocToBipHicr b та надiйнiсть результатiв дослiд;кення triдтверд;rtу€]ться iх
апробаuiск) на мi;rtнародних та всеукраТrrських наукових ,1,а нi]уково-практиLtнi{х
коrr(lеренцiях, а також публiкаltiями у наукових виданнях, якi вiдповiдають
зп,тiс'г1, дисеlэтацiТ i достатньо повно розкр14ваIоть найбiлып ваiItливi 1-1'

гIоло)iення,
За:зна.iене виttlе свiд.114rо про високиl:i рiвегrь обгрчIiт()вtllIос,I,i ,георе-гиttнI.1х

i l,tетс'llttlлогi.tних поло}Itень, сфорп,rуrlьованих Xl,raporo о.П., Ilpo достсlвiрнiсть
отриNlаних HLINI результатiв, про практиLIну значимiсть висновкiв i рекомендацiй.
шо шtiстяться у робо,гi.

HztyKoBa новизна отриманих результатiв

Наукова новизна результатiв дисертацiйноi роботи полягас у поглибленнi
ТеоретИко-методологiчних засад функцiонування мiжнародних виробничих
МереЖ оборонно,промислового комплексу iндустрiально розвинених краТн,
ВИяВлеНнi специфiки механiзмiв ix функцiонування, а також обrрунryваннi
напрямiв використання потенцiалу оборонного сектору УкраТни в процесi
iнтеграцiТ в цi мережi.

Всебiчний аналiз змiсту дисертацiТ, автореферату та публiкацiй автора
ДОЗВОЛЯ€ кОнсТаТУВати наявнiсть висновкiв i рекомендацiЙ, яким притаманнi
НаУКОВа Цiннiсть i новизна. У якостi найбiльш вагомих результатiв, що
ВиЗначають сryпiнь i характер новизни дослiдження, слiд видi лити TaKi;

1. Робота мiстить фунтовну методологiчну основу, здобувачем здiйснено
КРИтИчниЙ компаративниЙ аналiз еволюцii посryлатiв теорiй мiжнародноI
тОРгiвлi, прямих iноземних iнвестицiй, багатонацiоналъних пiдприсмств, теорiй

з

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


NIepe)Ii, доти tлних проблематиtti розвитку проtlесiв м iлснародного виробничтва та
збуту кiгrцевоТ та промilкноТ продукцiТ, шо умоrtливило поглиблення
концептуальних положень TeopiT мi;кнародних виробничих мереж. Розкриття
автором теоретичних засад внутрiшнiх та зовгtiшнiх д(етерNlitлагtт оilгагliзаuiТ
глоба.rtьного виробництва та збуту cTBopIo€] гrередуNIови для i:tентисlliкацil'
подальtu[,rх напряtliв розвитку його органiзацiйно-еконоN,IiчгrоТ apxiT,ertTypl.I та
NIоiltливоТ транс(lормацiТ, Iмпонус авторська позицiя шодо перехiдгlого та
куN,Iулятивного характеру полоя{ень caMol TeopiT мiяtнародгtих виробни.tих
N{ере)к з огляду пластичностi самого об'екта дослiдя<ення (параграф 1.2., с, З2-
5 j ).

2. В дисертацii коNIплексно та системr{о розкрито :]п,tiст, cTpyкTy1ry, piBHi,
складсlвi, форшлri реалiзацiТ механiзмiв ф,чнкrliонування п,ti>ttгlароднL]х rзtlробни.t1.1х
\,1epe)li у ccPepi ОПК з урахуванням оргагriзацitiгtого, проlJесного, \4ереiкевOг()
пiдходiв та чir,киlчt виокремленням KjIюLIoBI4x суб'сктiв складних iсрархiчних
систем. Сильноtо позицiсю запропонованого пiдходу с те, шо здобува.tе,-t
пололано обмеiкення усталеного тлумачення U]одо домiFIува[{ня виклiочL{о
внlrрitлньокорпоративних ланоl( оlэганiзашii п,Ii;сr+ародного виробниrlтва та збуту
ПРtlДУКцiТ ОПК та представJIено полiфорш,lатгiiстt вiдлttlсигt rtiilt ве.]]иIiиNlI,I

сL{сТеN"IIJипtи itIтегртгораNIи та субпiдрядн14ками, \ T.LI. FIa ocгt()Bi плiiкнар()дl]Liх
ltoHTpaKTiB, гtе пов'язаних власнiстю та сРiгrансовими зобов'яз.lLlняN,lи (парагра(l
2.1.)

З. Заслуговуе на схвалення запропоноваtлий здобувачемr методичний
iнструп,rенl'арiй дослiдя<ення, зокрема, методика оцiнювання iнновацiйних
ПараN,IеТрiв п,tiiкнародних виробничих N,{epe}K, якi в умовах 4-Т Iгrдус"грiальноТ

РевО-пк-lilii, tРорплування шостого та сьомого техноJlо],i.llIих у,к.палirз
гIриulвидIlJуrоть iкиттсвий цикл наукових розробок i пiдвищую.гь операriiйгrу
гнvчкiсть, а вiдтаt( створк)к)ть передуNlови для пiдсилення потегlцiалу спiвпрацi
птiж уLIасникаN,Iи мережi. Порiвнялъний ана-шiз релеваIIтI-Iих абсолtотних та
вiдносних псlltitзгttакiв витрат на I-IДДКР економiчгltl розв1,IнеtIих краТн ],а
oкpeN{].{x iнтеграцiЙних об'сднагtь дозволи1] виЙти на обгругrr,ованi висновк14
ЩОДо: - i'x прямого впливу на статyс технолсlгi.лгtогi-l лiдерств;t в обоlэоннiй сферi;
- ВИrIВJlеНОГо ЗВ'яЗку MiiK витратаN4и на I-IДДКР та iгtвестицiями на piBHi
найбiльших багаrrонаt{iсlнальних коN,{панiй аерокоспцiчноl' галузi дJlя тих iз них,
якi N,IaloTb значний невiйськовий сектор бiзнесу. ВикористаннrI регресiйного
аНаЛiЗУ ДJIЯ часових рядiв дозволило виявити вза€]мозв'язоli lli;tt ви,гратаNIи HLl

НДДКР та кiлькiстю патентiв, виданих мiжнародним коltлпанiям оборонгlого
celiTopy, ПОЗИТиВниЙ вплив кiлькостi пат,ентiв на витрати I-IЩЩКР (параграtI, 2.2.,
c.94-1l5).

4. Отриьтал1.1 розвиток HayKoBo-п11aKTll.tHi та методи.Il-ti пi;lходи 1l(одо
ОЦiнювання пакеl,у законiв УкраТни про FIадання повноважень на iп,tпорт та
еКСПОРТ обороirноТ продукцiТ пiдприсlьтстваlм рiзгrих (lоршл власнос"гi, шо
Ь,rОДернiЗУВаJIО органiзацiЙно-економiчнi та iнституцiональlлi передумоlзи
РОЗШIирегtня суб'сктностi при виробництвi та збутi пролукцiТ вiтчизняного ОПК,
ЗОItРеN{а ЧереЗ лiквiдацiю моt-тсlполiТ iгrститут1, держа]i]них спеtliальних
eKcIlopTepiB. ЗапропоноваFIо класисРiкацirо IlередуNlов та етаrпiв iнтеграцii
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оборонно-промисJIового комплексу УкраТни до мirкнародних виробничих мере}к;
iдентифiковано його слабкi та сильнi сторсlни, аргументовано пiдходи шодо
селеrtцil' пiдсектсlрiв з потенLliалом виходу на мi>ttлtародгti риFIки о:зброснь.
Обrрl,ц16ваl-{о сукуrrнiсть переваг вiд спiвпраrli оборонних гriдприсмсr,в YKpaTHt.t

з Агегtтство]\,I пiдтримки та закупiвель FiATO (NISPA), iгtшипlи сок)зникаN{и
(параграсЬ З.2., с. 161-176),

5. У дисертаuiйнiй роботi Хмари О.П. rla осгtовi аналiзу поточI-1ого ста}]},

ОПК Украi'ни обГрунтовано стратегiчно виважеt-ti сttстепцнi, практtlко-
tlpictlToBaHi, iнстtлтуцiйнi та фiнансово забезпе.tегti i{роки з боку дер)I(ави шIоло
ilлтенси(liкацiТ п.лi;ttнаlэодного спiвробiтнI4I{l,ва :J L,коItоптi.tгtс,l розв14нениN,lи
крlti't,titп,lи I IATO задjIя мiнiп,тiзацiТ негатI4вного ефекту вiд остато.ILIого
заверIuення слiвгtрацi ,га 

розiрванrля виробниLIих зв'_яlзкiв украТгrськllх коNIпанiй з

пiltприерrстваN,Iи оПК r<paTH СНД та прI4скорення курсу Украiгrи паl

свроilт-паl]тLlчFIу iнтеграrtiю. Такими заходами цiлком аргументовано визI-{аLIено:

лiбералiзацiя ниtri чиFIгIого порядку передачi ло Зброl,iних Сил УкраТни ToBapiB
вiйськсlвого Til подвitiного гIризнаLIення; корlIорt}тизttцiя, прI]вати:]аrliя деряtавII]..lх
пiдгtlэl.tспtс,гв ОГIК УкраТни, зпцit-tи у системi корпора,глlвноI,о N,Iенед/{N{еtll,),;

рефорп,лу,вання системи стандартизацiТ та технi.лного регуJтювання у сферi
розроб;rення i виробниIIтва оборонноТ продукцii'; запровадження пiльг щодо
податкiв та обов'язкових платежiв пiдприсмстваN,I вiт.tиlзгtяного OI1K, якi
iHBccTytt,lт,b власtti коштI4 в iнновацiйний розt]итоI( та N.,iодернiзацiю виробtлицтва
Hat octtoBi ll'яtтоI,о i шост,сlго l]ехноJIогi.lгlих ук-lrадiв (парагра(l З.З., с. 176-192).

Повцота викладу наукових положень, висновкiв i рекомендацiй в
опублiкованих працях

OcHoBili r-rayKoBi висновки та результати дисертацiйного дсlслiдясегtня
вI,Iкладенi у 10 опубrliкованих одноосiбних наукових праllях, загальним сlбсягс,lп,l

4,8z[ авт.арк., з якt]х б tlаукових статей (:загальнrlй обсяг З.79 авт. арк.), у ToN,I\,
.tис,цi 4 у (lахових виданнях УкраТни (2,13 arBT.ilpK.), 2 в iнозепtнопI\,
I,lavкoBoNty виданнi (1,66 ав,r.арк.), r:a 4 тез доltовiдеr:r у збiрF{иках л,rаr,ерiалiв
шлi;ltнарt,lдt]рtх наукових конферегrцiй ( 1,05 авт.арк. ),

Вив.лення дисертаrliiiноТ роботи Хмари 0.11., авторе(lерату та наyкових
праIlь, опуб;тii<оваFIих у (lаrхових HayKoBtIx виl(аilнях, дас .]N,lогу засвiд.tити, lllo
ОПУбrriКОваtli гtаl,коtзi робсlти та авторесРераr,дисер,гацiТ повнiстю iякiсrrо
вiдlобраiкають зп,tiст дисертацiйного дослiдлtегtгlя, clcHoBHi його резуль],tlти i

о"l,ри NI t]l[y FrayкoBy FI овиз ну.

Теоретична i практична цiннiсть отриманих результатiв дослiдження,
зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

flисертацiйну роботу виконано згiдно з темою наукових дослiд>tсень кафедри
п,tiжнароднсlго бiзнесу <Галузевi особливсlсr,i формувагrня мiя<народних бiзнес
страtтегiй yKpaTHcbKI.ix I(оN,Iпагriй> (20l6-2020 рр., ЛЪ lбKcDOuiB-Ozl), яrtir с скJIадовоiо
наукtlвоТ теN4и Iнсr:лtтуту п,tiя<народнtlх вi;lносин <<Асоr{iаrliя ,lK гtовий форп,rтг
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вiдносин УкраТни з Свропейсъким Союзом: полiтичний, правовий, економiчний та
iнформацiйний аспекти)) (20|6-2020 роки, J\Ъ 1бБФ048-01) у межах комплексноТ
науковоТ програми Киiвського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса JIIggчgцItз
кМодернiзацiя суспiльного розвитку Украiни в умовах овiтових процесiв
глобалiзацiТ>,

Основний внесок автора у дослiдження цiсi теми полягас в аrталiзj
теоретичtтих i праItтиLIних засад функuiонування мiжллародLIих виробни.tих },lepe)Ii
в оборонrriй сферi, оцiгtюваннi iнститучiйнi.rх та iнноваrцiйllих пара\Iе,гl)iв 1частi в
них багатонацiональних пiдприемств, а також передумов просторовоТ та
фун кцi она:rьноТ ре конф iгурашiТ украТнських оборон н их ком пан i й.

[-IayKoBi результати дисертацiйного дослiдя<ення шодо рекоп,rендаuii'
iнr'еграuiТ оборонного сектору УкраТни до виробнич1,1х мереж i лагrцюг,itз
посl,аlLIання багаr,онацiогrальних ttiдприсмств BpllxoBaHo в дiяльностi Асоцiацil'
виробнlлкiв озбросння i вiйськовоТ технiки УкраТни (довiдка Л9 412l20lЗВ7 вiд
|1.12.2020 р ) Практичtтi рекомендацiТ щодо пошуку мlояtливостей iнтеграuiТ
УкраТни до свропейських спiльних просктiв в сферi керованих роботизоваIjих
систеN.{ використано в дiяльностi ТОВ <Конструкторське бюро робототехнiки>>
(довiдка ЛЪ 4/02 вiд 09.02.2021 р.), ТОВ <fiемiнiнг Солюшнс> (ловiдка ЛЪ 2 вi.ц

21 .01 .2021).
OcHoBHi положен}lя та BIlcI-IoBKLl дисертацiТ BpaxoBaHi у науковiй l,il

дсlслiдницькiй дiяльностi Всеукратнськот громадськот органiзацiт <ykpaTHcbklr
асоцiаltiя екогtсlшцiс,гiв-мiяtнародникiв> (довiдка J\b 28 вiд 09.02.2021 р.), а TaiKoiK
застосовуIоться в L{авLIальноNIу прочесi на кафедрi мiжнародного бiзгrесу Iнститу,гу
мiжнародгtих вiдносин КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Tapacar
Шевченка (довiдка Лс 16/02 вiд l2.02.2021).

Щискусiйнi положення та недолiки дисертацiйноi роботи

ГТоряд з отриманими позитивними результатами в дисертацiТ €] низка
недолiкiв, на якi слiд :звернути yBal-y автору у подальuriй гrауковiй дiяльностi:

1. У пунктi 2,|, на ocHoBi всебiчного аналiзу особливостей еволюцiТ та

фунтtшiонування мiжr-rародних виробнtт.tих мереж в оборонгriй сферi eKoHoMi.lHcl

розвинених дер}кав розкрито особливу роль iнституцiйних регуляторiв у Тх

забезпеченнi (с. ]З) l {iлком виправ/]ано акцентусться увага на збалансувагtгti
нацiональних регуляторI-Iих важелiв, зоt{рема у частинi повноI]ажень урядовllх
структур, та приватних механiзмiв багатонацiональгtим гriдприсмст,в, якi сРормую,гь
вr+УтрirпнiЙ ринок продукIlil'ОПК т,а lj'експорт. РазоNl з тиN,{, на наLше переIiонангlr],

роботу лише б пiдсилила бiльш селективна iдентифiкацiя системи прямого та
оIlосередкоi]аного впливу урядових структур у таких iнститучiйних шлеханiзь,lах, не
обмеiкуrоLIись питаннями лише ексгlортIJого контролю.

2. Здiйснеt-lий автором секторальний та п,rерелtевий аrналiз плеханiзпlilз

dliгlагlсування заN,lовлень rlродукцiТ ОПК, у T..I. бкlдяtетного фiнансування НЩl[КР в

обороннiй сферi та витрат на дослiдження найбiльших коп,tпанiй зас_[уговус на
Повне схвалення та пiдтримку ( параграф 2.З ) Разом з тиNI, в зазначеноNlу
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параграфi бракус акцентiв шодо специсllirtи нацiоtlальнLlх мсlделей п,rеханiзпцiв
(liнансуванFIя замовлень продукцiТ ОПК, якi безумовно iснуютt, та здатнi впливатIl
I-ia усталену практику органiзацii систеN4и урядових замовлень окресленого
спрямування.

3. Зазначимо, що напрацювання здобувача у частинi виявленi{я передуN,{ов та

форм включенIJя ОПIt Украi'ни до мiя<t-tароднLrх вирсlбничих x,Iepeilt розвиFIених
Kpairl (параграф 3.2) лозволяють пiдвишувiiти якiсть управлiнськ1.1х рiшеrIь Ila
lvtaKpopiBt,ti, а вiдтак оптимiзувати пос,гуп вiтчизняного ОПК в систеN.,rу

п,tiлtнародноТ виробничо-збутовоТ кооперацii. Щослiдження разом з тим наб,чло б
додатковоТ переконливостi за умов придiленF{я поглибленоТ уваги N,IаркетиLIгово]\,Iу

супроводу плiхtсРiрпловоТ взасмодiТ ланок мi>Itнароднl.Iх виробничих N,Iepe)K ссilери
ОПК, у т. I{, за участi вiт.iизняних суб'сктiв господарюваI-1ня FIа MliKpopiBrri,
здiйсненгItо SWOT - агtалiзу сектору ОПК Украi'ни саме за критерiял,tи
вiдповiдностi рiвня KoHKypeFITocпpoN,IoiKHocTi украТнських оборогtttих компанiй
внутрiшгriм та зовгtiшнiм параNlетрам та вимогам участi в окреслеIIIIх
п,ti;tснарсlдних проектах, адже caN.le ними здiйснювтгиметься проходiкеF{ня Bcix
необхiдt-lих процедур для пiдписання догсlворiв, нагIриl(Jiilд] на субпiдряrд ,J

багатоrtацiональниN,{и компанiям и.
4. У параграсРi З.3 запропоновано напрями адаптацiТ оборонно-проN{ислового

коN,Iплексу УкраТни до мiхtнародних виробничих мерех{ краТн НАТО. Видiilегtit,
ЗОкреN,Iа. вiЙськово-технi.tну спiвпраuю, рефорш,rу,ванлIя OI-[t{ вiдповiдIrо д0
c)/LIacHI4x виNIог та найкраших практик краiн НДГО для пiлвишеL{I.lя cyш,ticгtclct,i

OIIК Украiни, yLIacTb в нLlукових та екологiчгtих проектах альянсу; спiльна участь в

сltlерацiях з пiдтрип,tки NIиру з краiнапли НАТО та партнерами. Зазначенi
реltоNlендованi заходи набули б бiльшоi конкретизацii завдяки представленнtо
механiзп,lу Тх реалiзацiТ через ваrкелi прямоi' та непряшцоТ дil', iз виокреl\,1лення\.,1
заходiв безпосереднього впливу на ОПК iз .tiTKoto фiксаriiсю п,tеханiзlчtу tiol-rl

фiнагrсового забе,зпеLlення r,t.r лрiоритетнiстю пiдсекторiв за KpLiTepicM найбiльrшсlго
сlч i кчванс,lго ефекr:у.

5. В роботi iснують oKpeMi lteTo.lHocTi, зокрема у .tастинi довiльгtсll,tl
використання понятiйного arlapaTy шодо оJ{IIого iтого ж об'сктч дослiд;ttенtlя, tt:i

кшталт (проN{ислово розвигIенi краtни>, <iндустрiально розвиненi KpaiHtt>>,

<<ексlномiчно розвиненi кlэаТни>> та редакцiйнi гlоп,t1lлк1,I) яrкi ра:]оý,1 з тим не
вгIливLlIоть на загальну позитивну оцiнку ],еоретичF{ого рiвня l-а1 практичного
:]начення результатiв дисертацiйного дослiдхtення Хмари О.П.

Зазна.tенi зауваже}Iня NIоя{уть бути предметом дискусiТ на заrхистi.

загальний висновок

!исеlэтацiйна робо,га Хмари Олексанлра Пеr,ровича <Розвиток
мiх<народних виробнtlчих мереж обсlронно-проNltlслоt]их копlгt;lексiв
iндустрiально розвинених KpaiH>>, с цiлiсним, завершенJ,tNl, сап,тос l-iйним
дослiдrкенням, що виконане на належноN,lу науковому piBHi, мас високий piBeHb
аК'гуальностi, а також вагоме т,еоретиLIне Й практичне знаLlенгrя. Структура та
обся г ди с ертацi йного дослiдження вiдповiдаю,гь встановлени NI в иNlогаNl.
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Змiст дисертацiТ вiдповiдас визначенiй MeTi та поставленим завданням, якi
у повнiй Mipi вирiшенi у процесi дослiдження. Автореферат с iдентичним щодо
змiсry дисертацii та належним чином розкривае ocHoBHi HayKoBi положення
роботи, сryпiнъ новизни розробок та запропонованi рекомендацii. Опублiкованi
автором працi та автореф.р* вiдображають ocHoBHi положення дисертацiТ,

Подана до захисту дисертацiйна робота характеризусться науковим
стилем, матерiал викJIадено в логiчнiй послiдовностi, висновки науково
обrрунтованi та пiдтверджуються результатами дослiдження. Напрям
дисертацiйного дослiдження вiдповiдас профiлю спецiальностi 08.00.02
cBiToBe гоаподарство i мiжнароднi економiчнi вiдносини.

Вищезазначене дае пiдстави стверджувати i зробити висновок, що
дисертацiЙна робота <<Розвиток мiжнародних виробничих мереж оборонно-
промислових комплексiв iндустрiально розвинених краiн> за формальними ,га

якiсними ознаками, piBHeM та новизною дослiдження вiдповiдае вимогам пп. 9,
11 та 12 кПорядку присудження наукових сryпенiв>), затвердженого постановою
Кабiнету N{iHicTpiB Украiни вiд 24 липня 20IЗ року J\Ъ 561 зi змiнами,
внесеними згiдно з Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Jф656 вiд 19.08.2015 р,, а ii
автор - Хмара Олександр Петрович - заслуговус на присудження наукового
сryпеня кандидата економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.02 cBiToBe
господарство i мiжнароднi економiчнi вiдносини.

Офiцiйний опонент:

кандидат економiчних наук,
КиiЪський нацiональний
торговельно-економiч
кафедра cBiToBoi еконо Л.П. Кулирко
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