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Вивчення тексту дисертацii здобувача, автореферату та опублiкованих

HayKoBI.D( праць дае пiдстави для представлення розгорнутоТ характеристики

основних результатiв * дисертацiйного дослiдження та визначеннrI iT

вiдповiдностi критерiям, якi викладенi у <<Порядку присудження HayKoBlD(

сryпенiв>>.

Акryальнiсть теми дисертацii

На сучасному етапi становлення свiтового

процеси слуryють потужним iмпулъсом для формування

функцiонування мiжнародних економiчних вiдносин. ПеретвореннlI свiтового

простору в едину зону характеризуеться з€rлученням краlн у процеси

транснацiоналiзацii, iнтеграцii та постiндустрiалiзацii, орiентацii на cBiToBi

ринки ToBapiB i послуг, й вимагае вiд нацiоналъних eKoHoMiK вiдповiдного

iнфраструктурною забезпеченЕя. Суттево пiдвищуеться роль iнфраструктури

мiжнародних повiтряних перевезень як

населенIш та розвитку мiжнародноi торгiвлi.

господарства глобалiзацiйнi

нових умов

фактору пiдвищення мобiльностi



,Щане питаннrt стосуеться повною плiрою i УкраiЪи, щраiЪи, яка мае

значниЙ потенцiап NIя активноi позицiТ на cBiToBoMy ринку авiацiйних

перевезенъ, Й наJIежить до небагатьOх краiЪ cBiry, що володiютъ повним цикJIом

авiацiЙного забезпечення проектування та повномасштабне серiйне

виробництво лiтакiв, ix ремонт, обслуговування, експJryатацiя. Авiаринок 
1

УкраiЪи вiдзначаеться позитивними структурними зрушеннями - динамiчне

зростаннrI обсягiв як пасarкирських так i вантажних повiтряних перевезенъ у
внутрiшнiх i мiжнародних напрямках, збiльшення кiлькостi вiтчизняних i

зарубiжних авiакомпанiй, посилення процесiв лiбералiзацii авiацiйного

споJýцIення тощо. Однак, не дивJIячись на позитивнi тренди, стан аеропортовоi

iнфрасистеми е стримуючим фактором iнтеграцii УкраiЪи у систему

мiжнародного подirry працi. Виробнича iнфраструктура бiльшостi вiтчизняних

мiжнародних аеропортiв вiдзначаеться значною зношенiстrо й вiдставанням вiд

Загапьносвiтових тенденцiй, ситуацiя ускJIаднюеться iT значною

капiталомiсткiстlо та недостатнiстю фiнансових pecypciB для якiсноi

модернiзацii або будiвшrцтва нових iнфраструктурних об'ектiв. Отже,

дисертацiЙна робота Сидоренко Катерини Вiкторiвни на TeIvry <<ФормуванIuI

конкурентоспроможностi виробничоТ iнфраструктури мiжнародних аеропортiв>>

е актуальною, розкривЕlючи теоретичнi i практичнi аспекти комплексного

обцрунтування необхiдних умов та прiоритетiв формування

конкуренюспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

УкраiЪи.

,Щисертацiйt у робоry виконано в межtлх кафедральних науково-дослiдних

тем Нацiонального авiацiйного унiверситету: кафедри мiжнародноi економiки *

<Стратегiя розвитку авiацiйноi галузi УкраiЪи у системi мiжнародних вiдносию>

(NЬ67/11.01.01а), в якiй автором особисто розроблено механiзми стратегiчного

розвитку виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв в yмoвzlx

глобальноi конкуренцii, <<Управлiння суб'ектами мiжнародного авiаринку в

умовах змiн у глобальному середовищЬ> (державний реестрацiйний номер

0112U007298), де здобувачем запропоновано й обlрунтовано iнтеграцiйну

модель формування конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури



МiЖНаРОдних аеропортiв в умовах змiн, якi вiдбуваються у глобапьному

СеРеДОВИЩi; кафедри економiки - <Проблеми ефективного функцiонування та

РОЗВиТкУ ринку транспортних послуг> (державний реестрацiйний номер

0112U008113), В якiй особисто автором розроблено мQтодичнi пiдходи до

оцiнювання рiвня конкурентоспроможностi виробничоi

мiжнародних аеропортiв на cBiToBoMy авiаринку.

iнфраструктури

Сryпiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв

i рекомендацiй, сформульованпх у дпсертацiii, ix достовiрнiсть

OcHoBHi HayKoBi положенIUI, висновкиl РОКОмендацii дисертацiйноi

роботи мЕtютъ належне теоретичне, методологiчне та емпiричне обцрунтуванIuI.

I]e зумовлено, зокрема дослiдженнrtм здобувачем значноi кiлькостi вiтчизнrlних

та зарубiжних джерел, якi вiдповiдають TeMi дисертацii.

.Щисертацiйна робота Сидоренко к. в. мае цiлiсну концептуальну будову,

яка вкJIючае комплексне дослiдження теоретшIних засад

конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв,

а також розроблення науково обгрунтовЕlних напрямiв пiдвищення

конкурентосцроможностi аеропортовоi iнфрасистеми Украihи в koHTekcTi

сучасних умов розвитку глобального авiаринку.

.ЩостовiРнiстЬ одержаних результатiв поJIягае i в тому, що HayKoBi

положенIUI, висновки i рекомендацii автора всебiчно обqрунтованi,

apryMeнToBarri та базуютъся не лише на наукових доробкшс вiтчизняних i
зарубiжних вчених " а й на матеDiапах й а.налiтичних звiтах мiжнаподних та

вiтчизняНих оргаНiзацiЙ (IKAO, IATA, Мiжнародноi Ради аеропортiв, ОЕСР,
групи Свiтового банку, сот, вЕФ), офiцiйних статистичних даЕих ,Щержавноi
сlryжби статистики Украiъи, провiдних спецiалiзованих зарубiжних видань,

власних фунтовних емпiричнlD( дослiдженнrгх.

у процесi пiдготовки дисертацiйноi роботи здобувач використав значну

кiлькiстъ як загальнонауковlD(, так i спецiапьних методiв дослiдженшI, серед

яких: iсторико-логiчний, описово-ана.шiтичний, анапiзу i синтезу, методи



кiлькiсних та якiсних порiвнянь, системно-структурною ана.гliзу економiчних

процесiв та явищ, методи економiко-математичного моделювання, експертних

оцiнок.

СТРУКТУРа Дисертацiйного дослiдженrrя логiчна, послiдовна i у повному

обсязi розкривае тему.

Наукова новизна одержаних результатiв

ВiДПОвiдно до поставленоi мети в дисертацiйнiй роботi обцрунтовЕлно

низкУ HayKoBlD( положень, виснОвкiв та рекоменДацiй, якi становлять наукову

новизну.

Серед найбiльш суттевих наукових результатiв дисертацii на особливу

уваry заслуговують TaKi:

- вперше обцрунтов€лно значеннrI дефiнiцii <<виробнича iнфраструктура

мiжнародних аеропортiв>>, пiд якою автор пропоЕуе розумiти скJIадну

динамlчЕу пiдсистему глобагlьноi виробничоi iнфраструктури, кJIючовою

функцiеЮ якоТ е забезпечення наданшI конкурентних послуг мiжнародних

повiтряних перевезень; здiйснено tt субОектно-об'ектну структуризацiю;

доведено, що конкурентоспроможнiсть виробничоi iнфраструктури

мiжнародних аеропортiв е керованою" iнтегративною властивiстю визначених

елементiв задовоЛьнrIтИ потреби та вимоги зростЕlючого глобаJIьного авiаринку

ефективнiше i продуктивнiше за KoHKypeHTiB (с. 63-68, табл. 1.3; с. 82_83,

рис. 1.8);

- удосконалено формування мiжнародноТ

конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури в частинi, що BpzlxoBye

специфiкУ функцiонуваннrl виробничоi iнфраструктури мiжнародних
аеРОПОРТiВ, ЗаВДЯКИ ДОПОВНенню та комплекснiй характеристицi його ocHoBHpD(

компонент: принципiв, piBHiB управлiння, завдань, методiв, iHcTpyMeHTiB

реалiзацii прiоритетiв (с.85-87, с. 175_191, табл.3.1, рис.З.1; с.200_201,

рис.3.5);

- запропоновано

механiзм

нову методику оцiнювання рiвня



конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

iз використанЕям Teopii нечiтких множин та формалiзацiеrо лiнгвiстичних

змiннlас; зокрема розроблено систему iT оцiночних показникiв (с. 161-165,

рис.2.18; с. 202-209, рис. 3.6-3.8, табл. 3.3-3.5). При цьощу автором виконано

фунтовнi розрахунки, якi дозволили побудувати вiдповiднi eKoHoMiKo-

математичнi моделi, що вiдображають KoHKypeHTi позицii виробничоi

iнфраструктури мiжнародних аеропортiв рiзних краiн cBiry (с. 2L0-2t2,

табл. 3.7);

- набули подапьшого розвитку концептуальнi пiдходи до форМування

конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

через удоскон€tлення стратегiчних rшанiв у частинi конкретизацii цiлей;

виокремлення модепей управлiння iT розвитком у разi державноi, державно-

приватноi та приватноi власностi; систематизацiю типiв взаемодii державного i

приватного капiталiв для розвитку аеропортовоi iнфраструктури; виrIвлення

переваг та недолiкiв загryчення приватного сектору до процесу воподiння,

управлiння та фiнансування розвитку iнфраструктури (с. 137, табл. 2.7; с. |43-

|44, табл. 2.|0; с. |46-147, рuс. 2.1L; с. 196-197, табл.3.2). При цьому автор

спираеться на результати црунтовного анапiзу свiтового досвiду конкурентного

розвитку аеропортовоi iнфраструктури (с. 1 48- 1 5 1);

- Отримапа подальший розвиток характеристика етапiв розвитку

СУСпiльства у частинi цршмнно-наслiдкових соцiально-технологiчних та

iНфраструктурних трансформацiйних змiн, а також перiодiв наукового пiзнанlrя

iНфРаСтрУктури з виоIФемленням сучаснID( напрямiв fi дослiдження:

iНфРастрУктура як фактор розвитку нацiонrrльних економiчних систем в умовах
ГЛОбалiзацii, розвиток iнфраструктури в умов€lх змiн в iнстиryцiональному

середовищi та лiбералiзацii cBiToBoT економiки, формування

конкуренюорiентованоi iнфраструктури (с. 39-40, табл. 1.1; с. 52-6а,рис. 1.6);

* конкретизовано напрями та iнструменша формуванlrя

конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

Украiни: органiзацiйнi (гармонiзацiя з глоба.пьними планами i програмами

КООРДинацii iнфраструктурнLD( вiдносин, лiбералiзацiя авiацiйного простору



Украiни, реалiзацiя цiлеорiентованих прогрzlм забезпечеЕнrI безпеки авiацiйних

посJIуг тощо), фiнансово-економiчнi (застосування механiзмiв державно-

приватного партнерства, державна фiнансова пiдтримка авiабiзнесу, з€lлучення

iноземного капiтаlry), технiчнi (вiдповiднiсть iнфраструктури стандарт€lм

глобальншt авiацiйних iнстиryчiй, iT модернiзацiя на засадах концепцii ст€lлого

розвитку, впровадженюI iнновацiйних технологiй наданЕя аеропортових послуг

тощо) (c.2|3-22t, рис. 3.9).

Оцiнка iдентичностi змiсту автореферату

та основних положень дисертацiйноi роботи

Змiст авторефераry повною мiрою вiдображае ocHoBHi положенIuI

дисертацiТ, якi дають пiдставу дати позитивну оцiнку науковiй та практичнiй

цiнностi дослiдженrrя.

IIовнота вiдображення результатiв дослiдження

в опублiкованих працях

Bci викладенi в дисертацii HayKoBi результати отриманi автором особисто.

При цьому ocHoBHi положенЕя робоlи огryблiкованi у 34 наукових працях, з

них: 5 - у наукових фахових виданнях Украiни, 5 - у наукових фшrових

виданнях УкраiЪи, що заресстрованi у мiжнародних наукометриtIних базах

даних, 6 - у зарубiжrпах виданнях, 18 - в iнших виданнях. Загальний обсяг

гlублiкафй за темою дисертацiйноi роботи становить 11,13 д.а., з них особисто

автору належить 9,33 д.а.

У друкованих роботах здобувача достатньо повно вiдображено cyTHicTb

основних отриманих результатiв виконаного дослiдження та ix наукова

новизна. Публiкацii вiдповiдають вимогам до HayKoBlD( статей, встановленим

МОН УкраiЪи. OcHoBHi результати проведеного дослiдження доповiдалися на

1 7 мiжнародних та всеукраiЪських науково-практичних конференцiях.



Практичне значення одеря(аних результатiв

поJIягае в тому, що вонц можуть слуryвати

пiдвищення конкурентоспроможностi виробничоi
iнфраструктури мiжнародних аеропортiв Украihи з урахувaнням сучаснlD( умов

Практичне значеннrI сформУльованlD( автором теоретичних положень,

висновкrв i рекомендацiй

методологiчною базою для

розвитку глобального авiаринку. Отриманi результати дiстали свое

впровадженЕя в якостi науково-практиЕIних рекомендацiй щодо розроблення i

реалiзацii стратегiт й механiзмiв пiдвищення конкурентоспроможностi

виробничоi iнфрастРуктури мiжнародних аеропортiв Украiни на cBiToBoMy

ринкУ авiатранСпортних посJrуг (довiдка Асоцiацii цивiльноТ авiацii <<Деропорти

Украiни> NsA-09/93 вiд 01.10.2014), пiд час обцрунтуваЕня стратегiчних
напрямlВ 1 напрацювання iHcTpyMeHTiB забезпечення збшrансованостi

функцiонування аеропортУ В умовах глобапьноi конкуренцii (довiдка

,Щержавного пiдприемства <Мiжнародний аеропорт ''Бориспiль''> вiд
З0.05.2014), У ПРОЦеСi СТРаТеГiчного планування i проведення комплексного
ана-пiзу потенцiапу реалiзацiт конкурентних переваг аеропорту в умовах
iнтенсифiкацii свiтового авiатранспортного ринку (довiдка Комунальною
пiдприемства <<Мiжнародний аеропорт <<КиiЪ>> (Жуляни)> вiд 07 .|z2OL7).

матерiа-ши та результати дослiдження впровадженi також у навч€lльний

процеС НацiонаЛьного авiацiйного унiверситету пiд час розроблення робочих
проIрам, науково-методиIIного забезпечення та викJIаданн;I навчЕlльних

ДИСЦИПЛiН <<МiЖНаРОДНа КоМерцiйна дiяльнiсть на авiацiйному транспортi>,

<Мiжнародний менеджмент)), <<Управлiння мiжнародною
конкурентоспроможнiстю пiдприемства>, <<Управлiння зовнiIшrьоекономiчною

дiяльнiсТю пiдприемствa>) (акт вiд 02.06.2014), а також англомовних KypciB

-l

<<Fundamentals of TransPortation Processes>>, <<General Course of ТrапsроrЬ>, <<дir

Transportation Managemenb> (акт вц 07.12 .2о17).

Вiдповiднiсть вимогам,

що пред'являються до дисертацiйних робiт



,Щисертацiйtry роботу Сидоренко К. В. вiдрiзняють логiчнiстъ i
послiдовнiсть викJIаденн;I матерiалу, всебiчне дослiдження поставлених

завдань, apryMeнToBaHicTb основних тверджень автора. За cBoiM оформленнrIм

дисертацiя зауважень не викJIикае.

Автореферат дисертацiйноi роботи вiдповiдае дисертацiТ за змiстом i

структурою i оформлений згiдно з вимогами MiHicTepcTBa освiти i науки

Украiни. У ньому достатньо повно викJIадено ocHoBHi HayKoBi здобутки,

пропозицiТ i висновки автора.

,Щисертацiйна робота Сидоренко К. В. вiдповiдае встановленим вимогам.

Робота виконана самостiйно, являе собою закiнчене наукове дослiдження.

Отриманi HoBi науково обЦрунтованi результати маютъ важливе наукове та

пр€жтиtIне значення.

Зауваження до змiсry дисертацiI

У цiлому позитивIю оцiнюючи дисертацiю, слiд вiдзначити, що oKpeMi if

пiдходи та положення е дискусiйними, мiстять недолiки, або ж викJIаденi дещо

поверхнево i потребують бiльш глибокого дослiдження та обцрунryвання. .Що

зауважень, зокрема, можна вiднести наступне:

1. Заслуговуе на уваry рисунок автора щодо iерархiчноi структури

епементiв виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв (с. 83, рис. 1.8),

проте, на нашу думку, доцiльно було б також вiдобразити не тiльки i не стiльки

компонентну структуру, а й вк€}зати процеси взаемодii мiж рiзними

iерархiчними елементами.

2.У пiдроздiлi 1.3 в теоретичному планi розглянуто ключовi

детермiнанти конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури

мiжнародних аеропортiв й подано систематизацiю запежно вiд рiвня

економiчноt системи фис. 1.10). Проте фактори було б бiльш доцiльно також

класифiкувати залежно вiд характеру впливу на TaKi, що стимулюють й

стримують конкурентоспроможнiсть аеропортовоi iнфраструктури, виокремити

pecypcHi чинники та фактори середовища.



3. Здобувач наводить чим€tпо цiкавих з точки зору мlжнародно1 економlки

Таблиць, пов'язаних з обсягами послуг аеропортовоi iнфраструктури (пiдроздiл

2.I, С. ll2, С. 115, с. tT7), BTiM вони вигJIяд€rли б бiльш значущими, якщо б пiсля

них наводився бiльш црунтовний аналiз тих змiн, що призводять до

дистанцiювання аеропортiв.

4. У роздiлi II дисертаптом проаналiзовано сучаснi тенденцiТ розвитку

свiтового ринку авiаперевезень в KoHTeKcTi iнфраструктурного забезпеченнrI

аеропортiв (с. 108-133), наведено свiтовий досвiд фiнансуваннrl та розширеншI

виробничоТ iнфраструктури аеропортiв для задоволення зрост€Iючих потреб в

аеропортовому обслуговуваннi (с. IЗ9-t42). Водночас, у роботi придiлено

недостатньо уваги дослiдженню iнновацiйних технологiй в аеропортовому

ceKTopi. Враховуючи радикальнi технологiчнi зрушеннrI, якими

хараКТеризУеться перехiд до постiндустрiальноi стадii розвитку суспiльства,

постае потреба у поглибленому дослiдженнi i прогнозуваннi впливу

конкурентоспроможнiсть аеропортовоi

iнфрасистеми.

5. На беззаперечIry уваry заслуговуе обцрунтована автором структура

багаторiвневоi системи дiагностичних iндикаторiв конкурентоспроможностi

виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв з урахуванням

екологiчного iмперативу та безпеки повiтряних перевезень (с. 1б3-1б5), що е

оДним з ключових пунктiв науковоТ новизни, проведене фунтовне fi
комплексно-ситуацiйне оцiнювання, де головна увага зосереджена на аналiзi

конкурентоспроможностi iнфраструктури конкретних аеропортiв на cBiToBoMy

ринку авiаперевезень (с.202-2Т2). Водночас з€tлишаеться вiдкритим питаннrI

ЩОДО оцiнювання краiЪових i регiональних аеропортових iнфрасистем, що

актуалiзуеться у процесi формування транскордонного простору Украiни та еС.

б. У роботi (роздiл 2) наведенi цiкавi aBTopcbKi розробки щодо типiзацii

фiнансово-iнвестицiйноi взаемодii держави та приватного сектору для розвитку

виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв (с. 14З-146), у роздiлi 3

виокремлено переваги та недолlки застосуванIUI державно_приватного

партнерства в аеропортовому ceKTopi (с. 197-198). Можливо, за такого пiр<оду



булО б цiкавО розробиТи одиН заг€lльнИй механiзм iз з€вначенням KoHKpeTH,D(

фОРМ ДШ, ЯКi б ВРФ(ОВУВ€tПИ специфiку вiтчизняного аеропортового сектору,

ЩО МОГЛО б СТаТИ <<.ЩОРОЖНЬОЮ картою) дJuI УкраiЪи щодо стратегiчного

розвитку конкурентноi аеропортовоi iнфраструктури. 
,

7 . На наш погJUtд, доцiльно було б розгляIryти специфiку розвитку та
сучасниЙ стаН iнфраструктурноro забезпечення мiжнародних аеропортiв
Уlqpаiни в olýpe*oMy роздiлi (наприклаД, у роздiлi 2 на с. 1 1 8- 121, табл. 2.2-2.4, у
роздiлi 3 с. на }Il,zL\, в ощремих додатк€lх). BTiM, на жапъ, цiлiсний пiдхiд, що
охоплюваВ бИ yci аспекти вiтчизняного досвiду формування
конкуреЕтоспромОжностi виробниЧоi iнфраСтруктури мiжнародних аеропортiв
УкраiЪи, автором не достатньо чiтко ощреслений.

зазначенi вище зауваження та дискусiйнi положення не
загальний високий piBeHb дослiдження, його наукову новизну
особисто автором науково-обцрунтованi результати.

знижують

й отриманi

загальний висновок

в цiлому дисертацiйна робота Сидоренко к. в. е завершеним науковим

дослiдженням, виконаним на акту€lльну тему, в якому отриманi HoBi науково
обlрунтовшri результати. Вони в суцупностi вирiшують важJIиве наукове
завдання, щодо визначенЕrI умов, факторiв i критерiiъ формування
конкуреНтоспромОжностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв,
а також напрямiв i прiоритетiв пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi
вiтчизняноi аеропортовоi iнфраструктури в KoHTeKcTi тенденцiй i струкryрнш<

домiнант розвитку глоба.гlьного ринку повiтряних перевезенъ.

За cBoiM змiстом, завершеНiстю, достовiрнiстю отриманих результатiв,
науковою новизною, теорети.Iним i практичним значенЕям дисертацiйна робота
кФормуВаннrI конкуреНтоспромОжностi виробничоi iнфраструктури
мiжнароднrаС аеропортiв> вiдповiдае пуЕктам g, 11, |2, 13 <Порядку
присуджешUI наукових сryпенiв>> (вiд24.от.20l3 Nэ 5б7, зi змiнами i



доповненнями), а iT автор Сидоренко Катерина BiK,r,opiBHa заслуговус
присудження науковOго ступеня кан/u.tJ{аl"а екоFlомiчних FIayK за спецiальнiстtо

08.00.02 - cBiToBe господарство i мilкнароднi ексlномiчнi вiдносини.

Офiцiйнr* orrorn.rr,

доктор економlчних наук, професор,

завiдувач кафедри мiжнародноТ торгiвлi i маркетин

ДВНЗ кКиiвський

унiверситет iMeHi

нацiональний економiчний

Вадима Гетьмана>> Т. М. Щиганкова


