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збільшення вдвічі обсягу авіаційних перевезень кожні два роки останні 

десятиріччя та кризи пандемії COVID-19, яка критично змінила цю тенденцію 

до унікального загальносвітового спаду, ситуація з безпекою галузі 

знаходиться у перед критичній зоні. Саме поняття «безпека» проходить 

концептуальні трансформації з загально прийнятої «безпеки польотів» до 

«безпека авіації», яка розуміється як квінтесенція управління економічними, 

технологічними, операційними, соціальними та екологічними ризиками.  

Без сумніву безпечна та економічно ефективна діяльність авіаційного 

транспорту має безперечний  вплив на сталий розвиток національної 

економіки. З цієї точки зору дисертаційна робота Бугайко Д.О. є безперечно 

актуальною. Здобувачем поставлено ряд наукових завдань, які охоплюють не 

тільки окремі напрями дослідження проблематики забезпечення безпеки 

авіаційного транспорту, але й забезпечують формування організаційно-

економічного механізму стратегічного управління безпекою розвитку 

авіаційного транспорту, який базується на узгодженості стратегічного 

управління безпекою розвитку авіаційного транспорту з Цілями сталого 

розвитку, з яких 17 Цілей сталого розвитку в порядку денному ООН на 2030 

рік можуть використовуватися як орієнтири для створення належних умов 

безпечного функціонування сектору авіаційного сполучення в країнах-членах 

ООН.  

Сукупне вирішення цих завдань дозволило одержати наукові результати 

методологічного, теоретичного та науково-практичного рівнів та вирішити 

поставлену мету роботи – є розвиток методологічних засад, обґрунтування 

науково-методичних положень і розроблення практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту та 

посилення його позитивного впливу на сталий розвиток національної 

економіки. 

 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

 

Дисертаційну роботу виконано в межах планових наукових досліджень 

Національного авіаційного університету МОН України за темами: 

«Організація систем захисту інформації від кібератак» (номер держреєстрації 

0111U000171, 2011-2013 рр.), в межах якої автором визначено основні загрози 

кіберсистем; «Методологія ситуаційного колективного управління 

пілотованими і безпілотними літальними апаратами в єдиному повітряному 

просторі» (номер держреєстрації 0115U002462, 2015-2017 рр.) ‒ де автором 

запропоновано понятійно-категоріальний апарат національного регулювання, 

стандартизації та оцінки економічної ефективності використання безпілотних 



 

літальних апаратів; «Концептуальні засади, методи та моделі екологізації 

логістичної діяльності» (номер держреєстрації 0121U100195, 2019-2023 рр.) ‒ 

автором формалізовано основні індикатори економічної та екологічної 

складових авіаційного транспорту, досліджено динаміку інтегрального індексу 

екологічної безпеки авіаційного транспорту; у рамках реалізації проєкту 

HORIZON 2020 «Перспективи аеронавігаційних досліджень у Європі 

(Perspectives for the Aeronautical Research in Europe ‒ PARE, номер грантової 

угоди ID: 769220, 2017-2020 рр.) визначено роль стратегічної ініціативи 

економічного регулювання екологічної безпеки ІСАО «Схема компенсації та 

скорочення викидів вуглецю (CORSIA)» та здійснено оцінку впливу на 

світовий авіаційний транспорт і на реалізацію ініціативи CORSIA ризиків, 

пов’язаних із пандемією COVID-19. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність. 

 

Зміст дисертації, автореферату та публікацій Бугайка Д.О. вказують на 

безперечно достатній для докторської дисертації рівень достовірності 

основних положень та висновків роботи. Дисертація складається із вступу, 

п’яти розділів, висновків, переліку використаних джерел та 5 додатків. Мета і 

завдання відповідають предмету та об’єкту дослідження.  

Достовірність наукових висновків роботи забезпечує використання у 

дослідженні законодавчих актів міжнародного, регіонального та 

національного рівнів регулювання функціонування та розвитку авіаційного 

транспорту, статистичні та звітно-аналітичні матеріали авіаційних і 

консалтингових компаній, а також дані Державної служби статистики 

України, Світового банку та Євростату, Міністерства інфраструктури та 

Державної авіаційної служби України, Національного бюро з розслідування 

авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами, відомчі 

аналітичні матеріали, монографії та економічні огляди наукових установ, 

інтернет-ресурси, публікації у вітчизняних та зарубіжних періодичних 

виданнях.  

В процесі дослідження дисертантом були застосовані   положення 

сучасної соціально-економічної теорії, менеджменту, маркетингу, логістики, 

теорії управління ланцюгами постачання. У процесі дослідження сталого 

розвитку авіаційного транспорту використано такі методи: системний; 

історичний; термінологічний; системно-структурний, статистичний, 

економіко-математичний; економічної кібернетики; прикладної теорії систем; 

стратегічного планування; адаптивного регулювання; маркетингових 



 

досліджень; експертних оцінок; графічного аналізу; кореляційного аналізу; 

структурно-функціонального та секторального аналізу; міжгалузевого 

балансу; форсайтингу.  

Використання цих методів дозволило запропонувати нові теоретико-

методологічні підходи до обґрунтування напрямів і механізмів забезпечення 

позитивного впливу стратегічного управління безпекою авіаційного 

транспорту на сталий розвиток національної економіки.  

Висновки дослідження виступають підґрунтям для практичних 

рекомендацій та розробки комплексу інституційних заходів. Виходячи з 

вищезазначеного наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

у дисертації Бугайко Д.О., можуть бути визначені, як обґрунтованими і 

достовірними.  

Наукова новизна положень і результатів,  

одержаних особисто здобувачем та поданих на захист. 

 

Аналіз дисертації та автореферату Бугайка Д.О. дозволив визначити 

наступні основні положення, висновки, практичні рекомендації, що мають 

ознаки наукової новизни, а також теоретико-методологічне й науково-

практичне значення: 

визначені основні механізми державного впливу на рівень безпеки 

авіації в частині підвищення економічної ефективності та 

конкурентоспроможності національного авіаційного транспорту, які 

спрямовані на розвиток національної регуляторної бази авіаційного 

транспорту,  шляхом реалізації нових форм співпраці замкненого циклу 

державними органами регулювання безпеки авіації (с. 63-72);   

спираючись на необхідність забезпечення узгодженості стратегічних 

цілей, завдань і заходів  щодо безпеки розвитку авіаційного транспорту з 

цілями сталого розвитку національної економіки, дисертантом запропоновано  

організаційно-економічний механізм стратегічного управління з метою 

забезпечення досягнення меж безпечного існування галуззю (с. 72-83); 

вперше для авіаційного транспорту запропоновано структуру 29 

індикаторів сталого розвитку авіаційного транспорту, за допомогою яких 

можливо ідентифікувати поточний стан галузі, в роботі також пропонуються 

індикатори, що не відображаються Держкомстатом України, а саме: питомої 

ваги внеску авіаційного транспорту у ВДВ транспорту та зв’язку, рівнів 

тінізації послуг авіаційного транспорту, офіційного та тіньового завантаження 

капіталу, оновлення основних засобів, тіньової оплати праці та тіньової 

зайнятості, які дозволяють якісно підвищити точність ідентифікації   

(с. 174-188); 



 

розроблено  інтегровану ієрархічну модель оцінки рівня сталого 

розвитку авіаційного транспорту в безпековому вимірі на основі системного 

підходу; модель використовує мультиплікативну форму інтегрального індексу, 

комбінований метод нормування, визначення динамічних вагових коефіцієнтів 

і поетапну одночасну інтегральну згортку індикаторів та їхніх структурних 

елементів порівняно з відповідними інтегральними пороговими значеннями, 

що є підґрунтям для ідентифікації поточного стану, визначення основних 

загроз та забезпечення аспектів стратегування (с. 189-202); 

концептуальною основою дисертації є запропонована автором концепція 

національної системи управління інтегральними ризиками розвитку 

авіаційного транспорту, яка дозволяє проводити стратегічне управління 

безпекою авіаційного транспорту на різних ієрархічних рівнях 

авіатранспортної системи, спираючись на оцінку її вразливості потенційній 

енергії загроз різної природи та  відпрацюванні комплексу заходів 

проактивного ризик менеджменту (с. 204-230); 

автором запропоновані новітні підходи вирішення проблем аналізу 

даних та прийняття рішень у системі забезпечення безпеки авіаційного 

транспорту, а саме методичний інструментарій збалансованого розподілу 

ресурсів у системі управління безпекою авіації шляхом розроблення 

спеціальної системи підтримки прийняття рішень щодо розвитку 

авіаперевезень з використанням максимінного критерію Вальда (с. 231-239);  

а також теоретико-методичні засади застосування фрактально-статистичного 

аналізу часових рядів для вирішення завдань аналізу даних щодо безпеки в 

авіаційному секторі, що дозволяє розвинути інструментарій випереджаючого 

управління ризиками (с. 239-256); 

удосконалення сценарного підходу до розроблення стратегії сталого 

розвитку авіаційного транспорту в безпековому вимірі, порівняння динаміки 

інтегральних індексів авіаційного транспорту з інтегральними пороговими 

значеннями дає змогу ідентифікувати стан сталого розвитку, шляхом оцінки 

віддаленості від точки сталого розвитку з розрахунком 3 сценаріїв 

стратегічного розвитку реалістичного; оптимістичного та сценарію 

збалансованого сталого розвитку  ( с. 259-273); 

 

Повнота викладу основних результатів дисертаційної роботи  

в опублікованих працях та в авторефераті. 

 

Результати дисертаційного дослідження Бугайко Д.О. у повній мірі 

відповідають встановленим вимогам до докторських дисертацій за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 



 

господарством. 

 Наукові публікації автора відображають основні положення та 

результати наукового дослідження і відповідають нормативним вимогам МОН 

України. Автором опубліковано 47 наукових праць, з яких 2 у виданні, що 

індексується у наукометричній базі Scopus, 1 у виданні, що індексується у 

наукометричних базах Scopus та Web of Science. Результати оприлюднені на 

конференціях в Україні, Іспанії, Польщі, Узбекистані. 

 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

 

Теоретичне значення роботи полягає у розробленні методологічних 

засад, обґрунтування науково-методичних положень щодо вдосконалення 

стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту та посилення його 

позитивного впливу на сталий розвиток національної економіки. Науковий 

доробок автора сформовано через елементи наукової новизни дисертації. 

Практична цінність результатів полягає у тому, що впровадження 

комплексу науково-методичних рекомендацій  та практичних рекомендацій 

автора в економічну діяльність сприятиме розвитку якісного  впливу 

стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту на сталий розвиток 

національної економіки.  

Практичне значення отриманих Бугайко Д.О.. результатів 

підтверджується практичним впровадженням на рівні: державного управління 

безпекою авіації ‒ Управлінням регулювання діяльності державної авіації 

Міністерства оборони України (при відпрацюванні економіко-регуляційних 

механізмів створення єдиної інтегрованої системи безпеки державної та 

цивільної авіації України; Державним агентством цивільної авіації 

Азербайджану (при розробленні Державної програми безпеки польотів 

Азербайджанської Республіки в аспектах комплексного управління на 

національному рівні інтегрованими економічними, технологічними, 

безпековими, соціальними та екологічними ризиками); державних 

підприємств ‒ Міжнародним аеропортом Алмати, Казахстан та недержавних 

підприємств авіаційного транспорту ‒ авіакомпаніями «Україна-Аероальянс» і 

«Меридіан» (у процесі комплексного впровадження національних нормативів 

щодо економічного регулювання та розвитку системи управління безпекою); 

закладів і програм професійної підготовки та перепідготовки авіаційних кадрів 

у процесі підготовки авіаційних і логістичних спеціалістів у Міжнародному 

університеті логістики і транспорту в м. Вроцлав, Польща; (при спільному 

виконанні проєктів ЄС та Уряду Польщі); (у процесі перепідготовки 

авіаційного персоналу) в Інституті ІКАО НАУ; (у процесі перепідготовки 



 

вищих і лінійних авіаційних керівників України та країн Європейського та 

Північноатлантичного бюро ІКАО, а саме: Азербайджану, Вірменії, Грузії, 

Казахстану, Киргизстану, Молдови та ін.) у Грузинському авіаційному 

навчальному центрі, Грузія.   

 

Зауваження та дискусійні положення дисертаційної роботи. 

 

1. У дисертації потребує більш детального пояснення позитивного або 

негативного впливу збільшення інтенсивності польотів на безпеку авіаційного 

транспорту. Визначення зв’язку змін інтенсивності, пасажиро- та 

вантажопотоків може бути підґрунтям для економіко-математичного 

моделювання зони економічної безпеки галузі. 

2. У роботі рекомендується більше акцентувати увагу на перелік 

документів Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО, які є найбільш 

визначальними у сфері безпеки авіаційного транспорту. Доцільно було б 

відстежити як вимоги цих документів реалізуються у національних 

документах стосовно розвитку безпеки авіації. 

3. Потребує уточнення, які саме із запропонованих індикаторів можна 

вважати випереджаючими для оцінки та прогнозування прибутку авіаційних 

підприємств. Стратегування за цими індикаторами доцільно супроводжувати 

розробкою низки інституційних заходів та практичних рекомендацій для 

авіапідприємств України. 

4. Доцільним вважаємо приділити більшої уваги аспектам розвитку 

державної авіації, як складової авіаційного транспорту України. Особливої 

уваги потребують аспекти гармонізації нормативно-правової бази цивільної та 

державної авіації. 

5. У дисертації стверджується, що запропонована система індикаторів 

може змінюватися залежно від цілей і глибини дослідження. Бажаним 

вбачається наведення прикладів таких умов в яких дані зміни були б 

доцільними. 

6. У роботі не в повному обсязі відображена діяльність цивільної авіації 

у глобальній, регіональній та національний боротьбі людства проти змін 

клімату. Це вважається вкрай важливим викликом сьогодення. При цьому 

автор має досвід участі у проекті HORION 220 у якості експерта за зазначеним 

напрямком.  

Втім наведені зауваження не впливають на загальну високу позитивну 

оцінку дисертаційного дослідження здобувача. 

 

 




