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Аналiз тексту дисертацii здобувача, автореферату та огryблiкованих

наукових праць дае пiдстави дJIя розгорнутоi характеристики основних

результатiв дисертацiйного дослiдження та визначення його вiдповiдностi

критерimл, зазначеним у <<Порядку присудженнrI наукових сryпенiв>>.

l. Акryальнiсть теми дисертацiйного дослiдження

та зв'язок з напрямами пауково-дослiдних робiт

Суlасний етап розвитку системи господарюванIuI

характеризуеться докорiнними економiчними перетвореннrtми,

на створення сприятливих умов дJuI пiдвищення активiзацiТ виробничих

процесiв та ik iнтернацiоналiзацiТ, покращеннrI iнвестицiйного клiмаry в щраiнi,

нЕUIагодження довготривЕtпих зовнiшнъоекономiчних зв'язкiв. В умовах

глобалъноi мережевiзацiТ TaKi перетвореннrI е об'ективним процесом i

необхiдною умовою стiйкого соцizlльно-економiчного зростанIuI суспiльства.

Однак дJIя ефективного функцiонування економiки необхiдна розвинена

виробнича iнфраструктура ) яка б вiдповiдала свiтовим стандартам i висryпапа

в YKpaTHi

спрямованими



потужним кат€rлiзатором мiжнародних економiчних вiдносин, зростае значеннrI

аеропортовоТ iнфрасистеми, що е одним з чинникiв створення необхiдних

загальних р{ов функцiонуванIuI виробничоi та невиробничоi сфер дiяльностi.

На сьогоднi авiацiйний ринок Ущраiни вiдзначаеться збiльшенням обсягiв

повrтряних перевезень пlсля перlоду спаду активност1 протягом ocTaнHlx

декiлькох poKiB. Особливоi aKTyaTtbHocTi й необхiдностi прискореного

вирiшення набувшоть питання формування конкурентноТ iнфраструктури

вiтчизняних мiжнародних аеропортiв, fi розширення та модернiзацii з

урахуванням с)ласних тенденцiй глобшrьного авiаринку. Все це i зумовило

вибiр теми дисертацiйноi роботи, ii меry, завдання та структуру, об'ект i логiку

дослiдження.

Акryальнiстъ теми дисертацiйного дослiдження Сидоренко Катерини

Вiкторiвни <<ФормуванЕя конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури

мiжнародних аеропортiв>> пiдтверджуеться безпосереднiм зв'язком з науковими

Планами та програмами. ,.Щисертацiя е скJIадовою наукових розробок

Нацiона-шьного авiацiйного унiверситету й виконана в рамках науково-

дослiдних робiт кафедри мiжнародноi економiки <Стратегiя розвитку авiацiйноТ

гаlгузi УкраiЪи у системi мiжнародних вiдносин) (М 67l||.01.01a), де особисто

автором запропоновано та обЦрунтовано механiзми стратегiчного розвитIqу

аеропортовоi iнфраструктури в уIиовах глобапьноi конкуренцii, кУправлiння

суб'сктами мiжнародного авiаринку в умовах змiн у глобальному середовищЬ>

(номер державноi реестрацii 0112U007298), де дисертантом розроблено

iнтеграцiйну модель формування конкурентоспроможностi виробничоТ

iнфраструктури мiжнародних аеропортiв, науково-дослiдноi роботи кафедри

економiки <<Проблеми ефективного функцiоrтування та розвитку ринку

транспортних гIосJIуг) (номер державноi реестрацiТ 0112U008113), в межах якоi

автором розроблено методичнi пiдходи до оцiнювання рiвня

конкурентоспроможностi виробничоТ iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

на свlтовому ринку повlтряних перевезень.



2. Сryпiнь обrрунтованостi наукових положець, висцовкiв

i рекомендацiй, сформульованих у дисертацiii ikня достовiрнiсть

Змiст дисертацiйного дослiдження, автореферату, огryблiкованих

наукових праць засвiдчують, що отриманi результати, висновки i рекомендацii

вiдзначаються науковою новизною, маютъ практичне значення i розвив€lютъ

теоретичнi положення щодо cyTHocTi, економiчних закономiрностей та

особливостей формування конкурентоспроможност1 виробничоi

iнфраструктури мiжнародних аеропортiв. У дисертацii Сидоренко К. В.

обцрунтовано мету та завдання дослiдження. ,,Щисертацiйна робота вiдзначаеться

логiчнiстю побудови, завершенiстю, суIасним науковим стилем подачi

матерiалу. Високий piBeHb достовiрностi та обцрунтованостi результатiв,

отриманих у дисертацiйнiй роботi, пiдтверджуеться тим, що автором було

використано широкии 1нструI!{ентарlи як загальнонаукових, так 1 спецlальних

методiв наукового пiзнанrш, що дозволило дисертанту досягти визначеноi мети

конкурентоспроможностi виробничоТ iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

Украiни на ocнoBi комгrлексного узагальненшt i вдосконалення теоретичних

засад управлiння i] конкурентоспроможнiстю, виявленЕя тенденцiй i

структурних домiнант розвитку глобального ринку авiацiйних перевезень.

Свiдоцтвом високого рiвня достовiрностi та обqрунтованостi основних

наукових результатiв, викладених у дисертацiйнiй роботi, с всебiчний аналiз

, вiтчизняних i зарубiжних вченlD( (296 найменувань), якiнаукових шрацI

присвяЕIено дослiдженню багатогранних проблем конкуренцii та

конкурентоспроможност| розвитку iнфраструктури транспорту, особливостям

мiжнародних аеропортiв,функцiонрання виробничоi iнфраструктури

формування ii конкурентоспроможностi.

Практична цiннiсть, фунтовнiсть i логiчнiсть наукових результатiв та

висновкiв, отриманих у ходi дисертацiйного дослiдження, пiдтверджуеться

i'xHiM впровадженшtм у практичну дiяльнiсть вiтчизняних iнстиryцiй та в



навч€LпьниЙ процес, що засвiдчують наданi довiдки практичного застосуванIIя

матерiалiв i рекомендацiй, розроблених автором пiд час пiдготовки

дисертацiйноi роботи. HayKoBi положенIut i висновки,, сформулъованi в

дисертацiТ, знайшли свое вiдображеннrl у низцi публiкацiй основних результатiв

дослiдженIIя у фахових виданнях Украiни, зарубiжних виданнrIх, а також були

оприJIюднен1 мiжнародних всеукрашсъких науково-практиtIних

конференцiях. Характер видань i змiст наукових праць вiдповiдають вимог€lм

МОН Украfни до повноти висвiтленЕя результатiв дисертацiйноi роботи на

здобуття наукового ступенrI кандидата економiчних наук за спецiальнiстю

08.00.02 - cBiToBe господарство i мiжнароднi економiчнi вiдносини.

3. Повнота викладення наукових

результатiв дисертацii в опублiкованих праця

OcHoBHi положення результати дисертацlиного дослlдження

огryблiковано автором у 34 наукових працях загальним обсягом 11,13 д. а., з

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

виданшIх УкраiЪи, зареестрованих у мiжнародних наукометриtIних базах

18 праць апробацiйного характеру.

Загальний обсяг огryблiкованих робiт, що напежитъ особисто дисертантовi,

становить 9,33 д.а., внесок автора у колективнi працi конкретизовано у списку

огryблiкованих праць.

У наукових шрацях повною мiрою вiдзеркалено Bci роздiли рецензованоi

дисертацii. Автореферат iдентичний змiсту дисертацii та повнiстю вiдображае

ocHoBHi HayKoBi положенIuI, висновки i рекомендацii дисертацiйноi роботи.

4. Наукова новизна одержаних результатiв

,Щисертацiйна робота мiстить низку елементiв науковоТ новизни i

пiдходом до реалiзацii завданьхарактеризуеться оригiнальним авторсъким
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дослiдженшI. Сформулювавши в якостi мети роботи <обцрунryвання

прiоритетних напрямiв формування кончфентосцроможностi виробничоi

iнфраструктури мiжнародних аеропортiв УкраiЪи на ocHoBi комплексного

узагzrльнення i вдосконалення теоретиIIних засад управлiння if
конкурентоспроможнiстю, виявленнrI тенденцiй i струкryрних домiнант

розвитку глоба-rrъного ринку авiацiйних перевезень> (с. 25), дисертантка

визначила об'ектом дослiдження (процеси розвитку конкурентоспроможноi

iнфраструктури мiжнародних перевезень), а його предметом (ý/мови,

фактори, закономiрностi та механiзми формуванЕя конкурентоспроможностi

виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв>> (с. 27).

Ознайомлення зi змiстом дисертацiйноi роботи, огryблiкованих наукових

праць та авторефераry дозвоJIяе зробити висновок, що результати отриманi

автором самостiйно, вiдобр€Dк€lють його особистий внесок та характеризуються

науковою новизною.

На увагу заслуговуе розвиток хронологiчноТ перiодизацii наукових

пiдходiв до пiзнання iнфраструкryри (с. 52, рис. 1.б) з виокремленням та

глобаrriзацii, розвиток iнфраструктури в умовах змiн в iнстиryцiональному

середовищ1 лiбералiзацiТ свlтово1 економlки, формування

KoHKypeHToopieHToBaHoi iнфраструктури (с. 5 3 - 5 6).

Щiкавим з теоретичноi точки зору е обцрунryвання Сидоренко К. В.

економiчноТ категорii <<виробнича iнфраструктура мiжнародних аеропортiв>>,

що вперше представлена як скJIадна динамiчна пiдсистема глобальноi

виробничоi iнфраструктури, кJIючовою функцiею якоТ е забезпеченIuI наданшI

конкурентних послуг мiжнародних повiтряних перевезень (с. бЗ-66, 75_83);

автором пок€вано, що аеропортова iнфрасистема мае багаторiвневу структуру

(с. 83, рис. 1.8) та е одним з базових факторiв у системi забезпечення глоба.гlьноi

конкурентоспроможностi краiЪ (с. 66-б8).



Важливим вважаеться також авторське обцрунтування сугностi

конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

як керованоТ iнтегративноi властивостi визначених елементiв задовольЕяти

потреби та вимоги зрост€lючого глобапrьного авiаринку ефективнiше i

продуктивнiше за KoHKypeHTiB (с.67-68), структуризацiя чинникiв

конкурентоспроможностi аеропортовоТ iнфрасистеми на MiKpo-, мезо- та

MaKpopiBHeBi (с. 8б, рис. 1.10), узагалънення типовоi iнстиryцiоналъноi

архiтекryри управлiння fi конкурентоспроможнiстю з виокремленЕям

iнститутiв на нацiонЕшIьному (полiтичний, адмiнiстративний та соцiальний

piBHi, фiнансовий piBeHb, piBeHb споживачiв), регiональному (мiждержавнi

iнституцiйнi угрупуван}ш, регiона-irьнi авiацiйнi органiзацiТ тощо) та

глобальному (мiжнароднi авiацiйнi органiзацii, органiзацii загатrьноi

компетенцii) рiвнях (с. 17б-180).

Подальшого розвитку набула характеристика тенденцiй розвитку

глобального ринку повiтряних перевезень, з якоi випливас, що динамiчне

зростаннrI глобального попиту на авiаперевезення, висока концентрацiя

авiаринку, збiлъшення рiвня зайнятостi та внеску мiжнародних аеропортiв у
cBiToBy eKoHoMiKy (с. 109, табл.2.|; с. 110, рис.2.|; c.tt2, табл. 2.2; с. ||5,

табл.2.З; с. |I7, табл. 2.4 та iншi) взаемопов'язано з такими процесами

трансформацii аеропортовоi iнфрасистеми, як посиленнrI консолiдацiТ в

аеропортовому ceKTopi з метою достуtIу до iнфраструктури, збiльшення обсягiв

глобальних капiта-rrьних вкJIадень у розвиток, розширення i модернiзацiю

виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв (с. 1 22- 1 3 0).

З метою забезпеченIuI реалiзацii Авiацiйноi ,транспортноi стратегii

Украiни особливоТ уваги засJIуговус авторське узагапьнення концепту€rльних

пiдходiв та виокремлення сrIасних iHcTpyMeHTiB управлiння розвитком

виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв (с. 135-138; с. |43-|47,

рис.2.11), доповнена систематизацiя iз зазначенням переваг i недолiкiв видiв

взаемодii державного та приватного капiталiв для розвитку аеропортовоi

iнфраструктури (с. |44, табл. 2.|0; с. |97, табл. 3.2).



Обцрунтованою е удоскон€tлена Сидоренко К. В. на ocHoBi узагЕrпьнення

с)часних методик порlвшяльних дослlдженъ рlзних аспектlв розвитку

аеропортовоi iнфраструктури (с. |52-1бЗ) структура дiагностичних iндикаторiв

конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

з урахуванням пок€lзникiв безпеки авiацiйних послуг та екологiчних наслiдкiв,

впливу аеропортовоi iнфраструктури на соцiа-llьно-економiчне зростанЕя краiЪ,

якостi обсrryговування 1^rасникiв авiаринку, що забезпечуеться виробничою

iнфраструктурою мiжнародних аеропортiв, легкостi входженнrI на авiаринок i

доступу до аеропортовоi iнфраструктури, потенцiйних можJIивостей

аеропортiв, iнновацiйноi, фiнансовоi, комерцiйноi та органiзацiйноi скJIадових

(с. 164, рис. 2.18).

Сидоренко К. В. сформовано пiдцрунтя дJuI пiдвищення ефективностi

управлiншI аеропортовою iнфрасистемою на ocнoBi удосконаленого механiзму

розвитку конкурентноТ виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

(с.201, рис. 3.5); автором*становлено, що механiзм форплування мiжнародноi

конкурентоспроможностi аеропортовоi iнфраструктури явJuIе собою сукупнiсть

дiй, необхiдних дJIя максим€Lльно повного задоволеннrI потреб в якiсних

посJIугах виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв в умовах

глобальноi конкуренцii, й базуеться на взаемозв'язку рiзнорiвневих суб'ектiв

управлlння шляхом вIIливу на мlкро-, мезо- 1 макрорlвнев1 детермlнанти

конкурентоспроможностi на ocHoBi принципiв системностi, комплексностi,

стратегiчностi, прiоритетностi, синергiзму тощо, iз застосуванням методiв

реryлюваннrl, координацii, спiвробiтництва та iHcTpyMeHTiB реапiзацiТ

прiоритетiв (с. |74-|76, 181-195, 198-200).

Особливоi уваги заслуговуе пропозицiя автора щодо удоскон€rленЕя

методичн их засад аналiзу мiжнародноi конкурентоспроможностi аеропортовоi

iнфраструктури в частинi виокремленIuI етапiв (с.20З, рис. 3.6) та технологii

оцiнювання з використаннrIм теорii

лiнгвiстичних змiнних (с. 202-209).

Сидоренко К. В. здiйснено всебiчне

нечiтких множин та формалiзацiею

На ocHoBi запропонованоi методики

йтинговi



позицii виробничоI iнфраструктури провiдних мiжнародних аеропортiв краiн

рiзних регiонiв cBiry @.2|0-21.2).

Теоретичну i прикладну цiннiсть мае розвинена автором на ocHoBi

дослiдження кJIючових тенденцiй розвитку вiтчизЕяного авiаринку (с. 118-120,

2||-2112) та узаг€rльнення свiтового досвiду забезпечення мiжнародноТ

конкурентоспроможностi аеропортовоi iнфраструктури (с. |47-151_) система

прiоритетних напрямiв та iHcTpyMeHTiB формування конки)ентоспроможностi

виробничоТ iнфраструктури мiжнародних аеропортiв Украiни (с. 2|8-22I;

с.220,рис.3.9).

Загалом, одержанi теоретичнi, методиЕIнi та практиtlнi результати

дисертацiйного дослiдженнrl можуть суттево розвиЕути економiчну прикгIадну

науку у сферi нарощення мiжнародноi конкурентоспроможностi виробничоi

iнфраструктури вiтчизняних аеропортiв на глобалъному авiаринку.

5. Значимiсть результатiв дос.пИження для науки i rrракгики

Отриманi у дисертацiйнiй роботi Сидоренко К. В. HayKoBi результати

мають важJIиве значенIuI дjIя розвитку Teopii та практики вищоi освiти Уr9аiни.

Практична реалiзацiя рекомендацiй i заходiв, запропонованих дисертантом,

може бути долучена до системи основних напрямiв пiдвищення

конкурентоспроможностi нацiональноi аеропортовоТ iнфрасистеми, формування

високоi якостi авiацiйних посJryг, посиленшI конкурентних позицiй Украiни на

свiтових ринках. OcHoBHi положеЕня, розробки та висновки дисертацiйного

дослiдженIIя впроваджено у практичну дiяльнiсть: АсоцiацiТ цивiльноi авiацii

<Аеропорти УкраiЪи>) в процесi розроблення та реатliзацii стратегii i механiзмiв

пiдвищення мiжнародноi конкурентоспроможностi виробничоТ iнфраструктури

вiтчизняних аеропортiв (довiдка J\bA-09/93 вiд 01.10.2014), ДI <Мiжнародний

аеропорт <<Бориспiль)) при обцрунтуваннi стратегiчних напрямiв та виробленнi

iHcTpyMeHTiB забезlrечення збалансованостi функцiонування аеропорту в yl!{oвax

глобальноТ конкуренцii (довiдка вiд 30.05 .20L\; КП <Мiжнародний аеропорт



<<КиiЪ>> (Жуляни)> в процесi стратегiчного плануванЕя та прсведення

комплексного аналiзу потенцiаlry реалiзацiT конкурентних переваг аеропорту в

умовах iнтенсифiкацiТ свiтового авiатранспортного ритку (довiдка вiд

07.|2.20т7).

OKpeMi положення та результати дослiдження впроваджено в навчальний

процес Нацiонального авiацiйного унiверситету при викJIаданнi навчЕlлъних

дисциплiн <<Мiжнародна комерчiйна дiяльнiсть на авiацiйному транспортi>>,

<Мiжнародний менеджмент)>, <<Управлiння мiжнародною

коЕкурентоспроможнiстю пiдприемства), <<Управлiння зовнiшньоекономiчною

дiяльнiстю пiдприемства) (акт вiд 02.06.2014), <Fundamentals of Transportation

Processes>>, <<General Сочrsе of Transport) та <Air Transportation Management>>

(акт вiд 07.|2.201_7).

б. ,Щискусiйнi положення та зауваженця

щодо змiсry дисертацiйного дослiдження

, Позитивно оцiнюючи науковий рiвенъ теоретиtIних i практичних

результатiв дисертацiйноi роботи, ii цiлiснiсть та системнiсть, логiку й

послiдовнiсть дослiдження, слiд вiдмiтити oKpeMi дискусiйнi положеннrI та

недолiки, що йому притаманнi.

1. В дисертацiйному дослiдженi доцiльно було б окремо розгJuIIIути стан

та проблеми мiжнародного iнвесryвання проектiв державно-приватного

партнерства щодо розвитку аеропортовоТ iнфраструктури в YKpaiHi. Хоча у
змiстi роботи по Bcix кJIючових питаннях достатньо глибоко проанапiзованi

практичнi матерiали стосовно Украiни (зоrqрема на с. |L2, 115, lI7-I21- та

окремих додатках), однак, на нашу думц, бiльш детальноi характеристики

потребують особливостi зап)лення приватного сектору у процеси

мiжнародного iHBecryBaHHrI в розвиток виробничоi iнфраструктури вiтчизняних

аеропортiв.



2. У пiдроздiлi 2.1 дисертацiйноi роботи проведено фунтовний аналiз

динамiки та структури свiтового ринку авiаперевезень, зокрема наголошено про

його динамiчне зростаннrI та високу концентрацiю,. з€}значено про

взаемозЕulежнiсть розвитку iнфраструктури аеропортiв вiд дiялъностi присутнiх

авiакомпанiй (с. 7|-72, |25, 130-132). На нашу д}rлrку, доцiльним було б

конкретизувати механiзми розвитку iнфраструктури авiаперевезень у разi

взаемодiТ мiжнародних аеропортiв з кJIасичними авiаперевiзниками та окремо з

низъкобюджетними авiакомпанiями.

З. Попри непересiчний iHTepec, який викJIикае виконана автором

апробацiя розробленоi комплексно-ситуацiйноi моделi оцiнювання рiвня

конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

(с.210_211), доцiльно було б ширше охарактеризувати iнструменти пiдвищеннrl

окремо дJuI кожного кJIючового дiагностичного iндикатора

конкурентоспроможностi (с. 204, табл. 3.3), що дозволило б розвивати

KoHKypeHTHi переваги аеропортовоi iнфраструктури у конкретному напрямi.

4. Вважаемо, що HayKoBi розробки автора щодо виокремлення та

обlрунтування системи piBHiB управлiння конкурентоспроможнiстю виробничоi

iнфраструктури мiжнародних аеропортiв (с. 177-180) цiлком могли б

претендувати на вкJIючення в наукову новизну, оскiльки удоскон€rлюють

методичнi пiдходи до ви,IвленIuI та формуваншI механiзмiв й iHcTpyMeHTiB

пiдвищення конкурентоспроможностi аеропортовоi iнфрасистеми. Такий пiдхiд

заслужено збагатив би науковий доробок автора.

5. На с. 193-199 дисертацiйноi роботи автор демонструе стратегiю

формуванIul конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних

аеропортiв, спрямоваIIу на максим€tльно повне задоволення потреб в якiсних

посJryгах аеропортовоi iнфраструктури в умовах глоб€шьноi конкуренцii. В

межах обцрунryванIuI стратегii автор характеризуе механiзми зв'язку з yciMa

стейкхолдерами, процеси if реалiзацiT та комплексну схему монiторинry на

ocHoBi стратегiчних карт збалансованоi системи показникiв (пiдроздiл 3.1).

Разом з тим, робота б суттево виграла, якби дисертант надав всебiчне



цояснення етапiв реалiзацii стратегii та iх специфiки, що значно б пiдвищило б

практиЕIне значення роботи.

Однак, ЗЕ}Значенi вище за)rваженшI не вIIливають на загatльну позитивну

ОцiнкУ ДисертацiЙноi роботи та не зменцц/ють fi науково-практичноi

зЕачущост1.

загальний вцсновок

Щисертацiйна робота Сидоренко К. В. е актуzlльним, самостiйно

виконаним, завершеним науковим дослiдженням. У дисертаIIiйному

дослiдженнi запропоновано нове вирiшення HayKoBoi проблеми - пiдвищенЕя

конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв

в KoHTeKcTi потреб та вимог глоба.пьного авiаринку.

HayKoBi положення, висновки та пропозицii мiстять елементи науковоi

нОВиЗни, вони мalють достатнс методологiчне обцрунryваннrI та практиЕIIIу

ЗНаЧИМiСТь, е достовiрними та статистично пiдтвердженими. Змiст

автореферату вiдповiдае основним положенIuIм дисертацiЙноТ роботи.

Змiст дисертацii вiдповiдае if TeMi та паспорту спецiшlьностi 08.00.02 -
cBiToBe господарство i мiжнароднi економiчнi вiдносини. Структура i обсяг

роботИ вiдповiдаютъ встановлениМ норматиВним вимогам, розкривають iT тему,

ВiДПОВiДаЮть MeTi та завданнrIм дослiдження. Результати дисертацiйного

ДОСЛiДЖеНня ПоВною мiрою вiдображають виконаннrI завдань вiдповiдно до

ПОСТаВЛеНОi мети, а змiст огryблiкованих наукових праць та авторефераry

розкривають ocHoBHi положення дисертацiТ.

На пiдставi цього можна зробити висновок, що дисертацiя <ФормуванIuI

конкурентоспроможностi виробничоi iнфраструктури мiжнародних аеропортiв>>

с змiстовною науковою працею, вiдповiдае нормативними вимогами, якi

ВИСУВаЮТьСя До дисертацiЙ на здобуття наукового ступенrI кандидата

економiчних наук МОН УкраТни у вiдповiдностi до пп. 9, 11 , 12, |З <Порядку

присудженIuI наукових сryпенiв>>, затвердженого Постановою Кабiнеry



т

MiHicTpiB Уlqpаiни Ns567 вtд24 липнrI 2013 року iз змiнаrrли, внесеними згiдно з

Постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни NЬб56 вiд 19 серпня 2015 року, а автор

дисертацiйноi роботи Сидоренко Катерина BiKTopiBHa, - засJryговуе на

присуджеЕня наукового ступеня кандидата економiчних Ha)rK за спецiатrьнiстrо

08.00.02 - cBiToBe господарство i мiжнароднi економiчнi вiдносини.
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