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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Зростаючі темпи економічних трансформацій, поява 

нових викликів стійкому зростанню світового господарства, поширення та 

посилення глобальних проблем викликають необхідність поглиблення співпраці 

в різних сферах між усіма країнами світу. Головну роль у налагодженні 

співпраці, яка націлена на скорочення розривів у економічному і соціальному 

рівнях розвитку розвинених країн і країн, що розвиваються, мають держави-

лідери світової економіки і міжнародні організації, у тому числі ЄС. Особливе 

значення для забезпечення світового економічного зростання має політика ЄС у 

Середземномор’ї, яка передбачає підвищення стійкості економік країн-партнерів, 

забезпечення розвитку суб’єктів світового господарства, які тільки формують 

свою державність та економічну систему, на інноваційних засадах, формування 

національних інноваційних систем, входження у глобальний науково-технічний 

простір, розвиток сучасної системи освіти. 

Питанням розвитку міжнародного співробітництва присвячені роботи 

С. Брауна, А. Волферса, Л. Далтона, Ж.-П. Дерріенніка, В. Карлссона, А. Касіча, 

Р. Кеофана, В. Козика, Х. Мілнера, А. Уолферса, А. Філіпенка, П. Циганкова, 

Ю. Чентукова та ін. Теоретичні засади та механізми здійснення міжнародного 

науково-технічного співробітництва представлено у працях З. Адаманової, 

В. Білозубенко, С. Вагнер, В. Вергуна, М. Дідківського, В. Іванова, Т. Медведкіна, 

Т. Ніколенко, О. Нікуліної, В. Чернюк та ін.  

Особливості розвитку Євро-середземноморського партнерства перебувають 

у фокусі уваги таких дослідників, як М. Каргалова, Н. Ковальський, 

В. Московкін, Ю. Пенке, Е. Рекнесс, А. Садовська, В. Ткаченко, О. Трофімова, 

В. Шемятенков, М. Юсеф та ін.  

Однак, істотні перманентні зміни у зовнішньому середовищі формують нові 

завдання і вимагають постійного аналізу ситуації у регіоні, визначення переваг і 

недоліків існуючих інститутів взаємодії, розробки нових напрямків науково-

технічного співробітництва, визначення найбільш важливих принципів і форм 

його реалізації. Фрагментарно аналізуються процеси розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства, майже відсутня діагностика його науково-

технічної складової. Дослідження особливостей економічного розвитку країн 

Середземномор’я, у тому числі Палестини базуються на звуженому трактуванні 

соціально-економічних завдань допомоги розвитку, яке не враховує необхідність 

поліпшення ситуації у сфері освіти і послідовного створення інноваційної 

системи з використанням досвіду і підтримки інших країн та міжнародних 

організацій, у першу чергу ЄС. Саме це визначило актуальність обраної теми, 

обумовило мету та завдання дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, а саме 

держбюджетної теми «Модернізація національної інноваційної системи України в 

умовах цивілізаційних трансформацій» (номер держреєстрації 0110U009875, 2012-

2014 рр.), у рамках якої автором розроблено рекомендації щодо розвитку 
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міжнародного науково-технічного співробітництва та пропозиції щодо 

удосконалення інноваційної політики ЄС з метою підвищення ефективності 

взаємодії з третіми країнами. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

теоретико-методичних основ дослідження міжнародного науково-технічного 

співробітництва, визначення закономірностей його розвитку між ЄС і країнами 

Євро-середземноморського партнерства та розробка концептуальних засад 

удосконалення науково-технічного співробітництва ЄС та Палестини.  

Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено наступні задачі: 

 визначити сутність міжнародного співробітництва та узагальнити 

теоретичні підходи до його дослідження; 

 встановити основні принципи, форми та особливості міжнародного 

науково-технічного співробітництва; 

 виявити особливості еволюції стратегії ЄС у сфері міжнародного 

науково-технічного співробітництва; 

 визначити специфіку етапів розвитку співробітництва ЄС з країнами 

Середземномор’я в межах Євро-середземноморського партнерства; 

 оцінити закономірності та тенденції економічного і науково-технічного 

розвитку та співробітництва країн Середземномор’я; 

 встановити особливості соціально-економічного та науково-технічного  

розвитку Палестини; 

 виявити тенденції розвитку науково-технічного співробітництва 

Палестини з країнами ЄС; 

 розробити концептуальні засади удосконалення науково-технічного 

співробітництва ЄС та Палестини. 

Об'єктом дослідження є процеси розвитку міжнародного науково-

технічного співробітництва. 

Предметом дослідження є умови, чинники, тенденції формування та 

розвитку Євро-середземноморського співробітництва у науково-технічній сфері, 

у тому числі науково-технічного співробітництва ЄС і Палестини. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження 

є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, міжнародної економіки, 

наукові праці українських та європейських учених у сфері міжнародного 

соціально-економічного та науково-технічного співробітництва. 

Дослідження ґрунтується на діалектичному методі пізнання й системному 

підході. Основні наукові результати дисертації одержано з використанням 

комплексу загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, а саме: дедукції 

та індукції (для розробки науково-методичних підходів до обґрунтування 

сутності міжнародного співробітництва), системного аналізу та синтезу (для 

встановлення принципів, форм і особливостей міжнародного співробітництва у 

науково-технічний сфері), систематизації та узагальнення (для обґрунтування 

теоретичних основ реалізації міжнародного науково-технічного співробітництва), 

аналогії (для розробки концепції удосконалення науково-технічного 

співробітництва ЄС та Палестини), а також спеціальні методи аналізу: 
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інституційно-історичного (при дослідженні еволюції інституційних фреймів 

міжнародного науково-технічного співробітництва ЄС), абстрактно-логічного та 

статистичного (для обґрунтування тенденцій розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства та особливостей соціально-економічного та 

науково-технічного розвитку Палестини), інституційно-компаративного (для 

аналізу взаємодії ЄС та Палестини в рамках міжнародного науково-технічного 

співробітництва), економіко-математичного та кластерного аналізу (для 

групування країн ЄС та країн Середземномор’я в залежності від рівня науково-

технічного та економічного розвитку). 

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні дані міжнародних 

організацій (ООН, ЮНКТАД, СОТ, Світового банку), статистичних відомств і 

центральних органів влади ЄС та Палестини, нормативно-правові акти та 

міжнародні договори ЄС, матеріали наукових періодичних видань, Інтернет-

ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретико-

методичних підходів щодо дослідження міжнародного науково-технічного 

співробітництва та обґрунтуванні науково-практичних рекомендацій щодо 

поглиблення науково-технічного співробітництва ЄС та Палестини в межах 

Євро-середземноморського партнерства. 

Основні результати дослідження, що розкривають його наукову новизну, 

полягають у наступному: 

удосконалено: 

обґрунтування концептуальних засад поглиблення науково-технічного 

співробітництва ЄС та Палестини, реалізація яких дозволяє створити 

передумови для включення Палестини у світовий інноваційний простір. 

Запропоновані концептуальні засади визначають: 1) мету (створення умов для 

економічного росту та адаптації до умов глобалізації); 2) програми (освіта, 

трансфер технологій, створення елементів національної інноваційної системи, 

торгівля, формування середовища з підтримки інновацій, активізація участі у 

Рамкових програмах ЄС); 3) ресурси (власні джерела, кошти міжнародних 

організацій, ЄС та міжнародних неурядових донорів); 4) економічні та політичні 

умови (стабілізація політичної ситуації, завершення воєнного конфлікту, 

розвиток  підприємництва, збільшення обсягів інвестиційної підтримки тощо); 

5) інструменти управління (розподіл функцій, механізми координації дій, 

виділення зон відповідальності та періодів оцінки динаміки параметрів розвитку); 

6) учасників (Міністерство вищої освіти Палестини, інститути взаємодії, науково-

дослідні інститути та університети, приватні дослідницькі структури); 

теоретичні засади дослідження міжнародного науково-технічного 

співробітництва, а саме запропоновано комплексний підхід до його оцінки на 

основі виділення методологічного інструментарію (системна, синергетична, 

інституціональна, еволюційна теорії тощо), принципів (повага до суверенітету, 

інституціоналізація, добровільність, взаємна вигода та відповідальність, 

прозорість,  причетність, динамічність тощо) та форм співробітництва у науково-

технічній сфері (проведення спільних наукових досліджень і технологічних 
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розробок; обмін інформацією; спільна підготовка фахівців; виконання 

коопераційних наукових проектів; технічна допомога; діяльність в межах 

міжнародних центрів; проведення конгресів, симпозіумів, конференцій; обмін 

кадрами), що дозволяє розробити практичні механізми удосконалення 

міжнародного науково-технічного співробітництва; 

визначення закономірностей і домінуючих тенденцій економічного та  

науково-технічного розвитку країн Євро-середземноморського партнерства, а 

саме встановлено вплив розширення напрямів взаємодії між партнерами у 

науково-технічному секторі на етапі Барселонського процесу на зростання 

економік майже усіх країн (за виключенням Сирії та Тунісу), поширення участі у 

системі міжнародного поділу праці, збільшення питомої ваги 

високотехнологічної продукції у загальній структурі міжнародної торгівлі країн 

Середземномор’я та кількості дослідників (з незначними щорічними темпами), 

зростання витрат на НДДКР підприємств, установ вищої освіти, державного 

сектору; 

дістали подальшого розвитку: 

класифікація форм міжнародного співробітництва за рахунок 

обґрунтування таких додаткових класифікаційних ознак як спрямованість 

(внутрішньо- або зовнішньоспрямоване, змішане), характер взаємодії із 

зовнішнім середовищем (закрите, відкрите, змішане) та характер взаємодії 

учасників (регламентоване, вільне, системне, несистемне), що дозволяє 

підвищити якість оцінки результативності процесів міжнародного 

співробітництва, у тому числі у науково-технічній сфері; 

періодизація розвитку співробітництва ЄС та Палестини, яка, на відміну 

від існуючих, передбачає виділення науково-технічної складової взаємодії: 1 етап 

(1957-1970 рр.) – період «паралельного співіснування» (домінування політичної 

складової взаємодії, відсутність спільних дій в економічній, науковій та 

соціальній сферах); 2 етап (1970-2002 рр.) – період донорства (розвиток 

економічної взаємодії ЄС та Палестини, закріплення у договорах ЄС пріоритету 

міжнародного, у тому числі науково-технічного співробітництва, як завдання 

зовнішньої політики, створення механізмів донорської допомоги);  3 етап (2002 р. 

– теперішній час) – період відповідальності, «стратегічної пріоритетності» та 

співробітництва (активізація двосторонньої взаємодії, перманентне збільшення 

прямої фінансової підтримки ЄС, розширення партнерства в освіті та науково-

технічній діяльності); 

обґрунтування просторової нерівномірності розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства на підставі групування держав Євро-

середземноморського партнерства залежно від рівнів економічного та науково-

технічного зростання, з виділенням трьох кластерів країн (лідери (Ізраїль, 

Туреччина), з помірним (Алжир, Єгипет, Йорданія) та низьким рівнем розвитку 

(Ліван, Марокко, Палестина, Сирія, Туніс)). Подібне групування відкриває 

можливість визначити пріоритетні завдання, що стоять перед кожним з кластерів, 

підвищити ефективність стратегій науково-технічного співробітництва та 

механізмів реалізації програм міжнародної допомоги.  



5 

 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретико-

методичні положення, висновки та рекомендації, сформульовані в дисертації, 

можуть бути використані при розробці програм науково-технічного співробітництва 

в рамках Євро-середземноморського партнерства, у тому числі за участю 

Палестини. 

Рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, впроваджені у практичну 

діяльність Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 

(довідка № 2276 від 13.04.2015 р.) – механізми сприяння реалізації міжнародних 

науково-технічних проектів у освітніх закладах міста за участю країн ЄС, 

напрями підтримки науково-технічної діяльності закладів освіти комунальної та 

державної форм власності та поглиблення співробітництва з міжнародними 

партнерами; Відділення у м. Маріуполі Донецької торгово-промислової палати 

(довідка № 995 від 14.05.2015 р.) – концептуальні положення щодо напрямів 

активізації науково-технічного співробітництва ЄС з країнами Євро-

середземноморського партнерства на засадах селективного розвитку 

інтелектуального потенціалу; ТОВ «Інформаційні технології» (довідка № 573 від 

03.05.2015 р.) – обґрунтування можливостей розвитку співпраці у науково-

технічній сфері між підприємствами України та вищими навчальними закладами 

Палестини, які здійснюють  дослідження в сфері інформаційних технологій; ТОВ 

«Промліга» (довідка № 195/06/2015 від 15.04.2015 р.) – рекомендації з розробки 

спільних проектів у науково-технічній сфері із залученням європейських 

партнерів; ТОВ «Венеція Бест» (довідка № 21/15 від 12.04.2015 р.) – рекомендації 

щодо вдосконалення інноваційної політики підприємства з використанням 

досвіду підприємств сфери обслуговування з країн ЄС.  

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України при розробці 

навчально-методичного забезпечення і викладанні дисциплін «Міжнародна 

інтеграція»,  «Європейська інтеграція» (довідка № 857/1 від 18.06.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Результати дослідження, які відображено у 

дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно. Отримані висновки та 

результати дослідження знайшли відображення у наукових публікаціях автора. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано тільки 

ті ідеї та положення, що є результатом самостійної роботи здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися, обговорювалися й отримали схвалення на 6 міжнародних 

конференціях: «Економічна політики країн ЄС» (м. Донецьк, 2012 р.); «Бізнес та 

умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси» (м. Донецьк, 

2013 р.); «Развитие национальных экономических систем в условиях 

глобализации: актуальные проблемы теории и практики» (м. Симферопіль, 2013-

2014 рр.); «Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації» 

(м. Київ, 2015 р.); «Європейська інтеграція. Історія, сьогодення, перспективи» 

(м. Львів, 2015 р.). 
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць 

загальним обсягом 4,85 д.а., з яких особисто автору належить 4,6 д.а., з них 6 

статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 3,65 д.а., з яких особисто 

автору належить 3,4 д.а., у тому числі у наукових періодичних виданнях інших 

держав та наукових періодичних виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз, – 3 роботи загальним обсягом 2,25 д.а., з яких особисто 

автору належить 2 д.а. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 254 найменувань, 

додатків. Зміст роботи викладено на 164 сторінках друкованого тексту, 

включаючи 19 рисунків на 19 сторінках і 31 таблицю на 39 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання, 

визначено об'єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну і 

практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження міжнародного 

науково-технічного співробітництва» визначено сутність поняття «міжнародне 

співробітництво» та основні теоретико-методичні підходи до його дослідження; 

встановлено принципи, форми та особливості міжнародного співробітництва у 

науково-технічній сфері; досліджено еволюцію стратегії ЄС у сфері 

міжнародного науково-технічного співробітництва.  

Стійкий економічний розвиток світового господарства у ХХI ст. в значній 

мірі визначається спроможністю та зацікавленістю суб’єктів глобальної 

економіки сумісними зусиллями відповідати на загрози, які постають перед 

суспільством та викликані політичною, економічною, соціальною діяльністю. 

Розвиток міжнародного співробітництва, під яким розуміється спільна діяльність, 

націлена на подолання конфліктів, прийняття та реалізацію рішень, які 

дозволяють досягнути визначених цілей, підвищення ефективності взаємодії, 

надання допомоги та підтримки в окремих сферах життєдіяльності, дозволяє 

реалізувати на практиці основні права людини, які закріплені у Статуті ООН, та 

забезпечити економічне зростання. 

Аналіз теоретичних джерел та нормативно-правових актів міжнародних 

організацій дозволив встановити, що формування міжнародного співробітництва 

проголошено однією із головних цілей ООН та є важливою складовою сучасної 

допомоги в цілях розвитку; співробітництво у сфері науки та техніки визначено 

пріоритетним завданням розвинутих країн світу; результати науково-технічного 

прогресу забезпечують соціально-економічний розвиток; формування 

глобального партнерства у науково-технічній сфері сприяє скороченню 

інноваційних розривів та диспропорцій у рівнях розвитку країн світу. 

Запропоновано класифікацію міжнародного співробітництва, яка, на відміну 

від існуючих, доповнена такими ознаками як спрямованість (внутрішньо-, 

зовнішньоспрямоване та змішане), характер взаємодії із зовнішнім середовищем 

(відкрите, закрите, змішане), характер взаємодії учасників (регламентоване, 
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вільне, системне, несистемне), що дозволяє підвищити якість оцінки 

результативності міжнародного співробітництва, у тому числі у науково-

технічній сфері (рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація форм міжнародного співробітництва 
 

Визначено основні методологічні підходи щодо дослідження міжнародного 

співробітництва, серед яких відокремлено системний, процесний, ресурсний, 

синергетичний, комплексний, механістичний, еволюційний, перманентний, 

інституціональний, функціональний, та встановлено, що прийняття одного із 

підходів у якості базового визначається цілями аналізу.  

Встановлено, що міжнародне співробітництво є об’єктом дослідження 

багатьох теорій, а саме: у сфері міжнародного права (обґрунтування існування 

правового зобов’язання співпрацювати заради розвитку – Д. Дайнанон,  

Дж. Гиллингем, Й. Монар, А. Сбраджиа, Й. Таллберг та ін.), політології (розгляд 

співробітництва як чинника визнання суверенітету, забезпечення рівних прав –

В. Вільсон, Г. Моргентау, Ч. Осгуд, А. Уолферс та ін.), інституціональної теорії 

(обґрунтування необхідності створення міжнародних інститутів взаємодії – 

М. Бенкс, Дж. Бертон, X. Булл, Д. Норт, М.-К. Смутс, М. Уайт та ін.), культурно-

соціологічних теорій (визначення впливу соціальних та культурних чинників на 

реалізацію стратегій співробітництва – Р. Арон, Р. Кеофан, Е. Милнер, А. Моль, 

С. Надель, А. Стейн та ін.), комунікаційної теорії (розгляд співробітництва як 

діалогу – Г. Алмонд, Р. Далтон, Г. Маклюен, Дж. Пауелл та ін.), теорії 

глобалізації (оцінка впливу глобалізації на форми та методи співробітництва – 

З. Бжезинский, П. Бьюкенен, І. Валлерстайн, Дж. Томлісон, Р. Фолк та ін.), теорії 

Класифікація форм міжнародного співробітництва 
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модернізації (обґрунтування зв’язку між посиленням співробітництва та змінами 

в економіці та суспільстві – У. Андерсон, У. Бек, Г. Спенсер, С. Хантингтон та 

ін.), теорії конкуренції (двоякий вплив співробітництва на розвиток 

конкурентних відносин – С. Анхольт, П. Брукс, П. Глур, Дж. Данинг, М. Портер, 

С. Хілтон та ін.) тощо. 

Встановлено основні принципи сучасного міжнародного співробітництва 

(повага до суверенітету, інституціоналізація, добровільність, взаємна вигода, 

прозорість, взаємна відповідальність, причетність, динамічність тощо) та форми 

співробітництва у науково-технічній сфері (проведення спільних наукових 

досліджень і технологічних розробок; обмін науковою і науково-технічною 

інформацією, технічною документацією, зразками і матеріалами; спільна 

підготовка фахівців; виконання коопераційних наукових проектів; технічна 

допомога; діяльність в межах міжнародних центрів; проведення конгресів, 

симпозіумів, конференцій; обмін кадрами), що дозволяє отримувати та 

розповсюджувати нові знання, підвищувати кваліфікацію кадрів, прискорювати 

комерціалізацію розробок, скорочувати інноваційні розриви. 

Обґрунтовано, що розробка стратегій міжнародного науково-технічного 

співробітництва повинна враховувати фактори, що визначають його 

інтенсивність та ефективність, а саме: рівень розвитку та особливості 

національної інноваційної системи, політична воля та чітке визначення 

доцільності та необхідності міжнародної взаємодії, інноваційна культура, якість 

державного регулювання тощо. 

Визначено, що основним нормативно-правовим документом, який 

регламентує інноваційну та науково-технічну діяльність в ЄС та міжнародне 

співробітництво в цій сфері, є Договір щодо заснування Європейської спільноти  

(консолідований з урахуванням Ніццьких змін (Розділ XVIII – Дослідження та 

технологічний розвиток), у якому зазначається (ст.164), що Спільнота має на меті 

розвиток кооперації у сфері наукових досліджень та технологічних розробок з 

третіми країнами та розповсюдження результатів власних досліджень. 

Аналіз трьох етапів розвитку інноваційної політики ЄС дозволив встановити, 

що на першому етапі (період Євроатома та досліджень в межах Спільного 

дослідницького сектору) коопераційні проекти здійснювалися лише між 

європейськими країнами; на другому етапі (період Рамкових програм) 

відбувалося поступове залучення до досліджень учасників з третіх країн; на 

третьому – сучасному етапі (період формування та розвитку Європейського 

дослідницького простору) проголошена 100% відкритість стратегії «Горизонт 

2020» (Horizon 2020) для учасників з третіх країн; усіх партнерів поділено на три 

групи: а) розвинуті країни (фінансуються на визначених умовах); б) країни-

кандидати та сусідні країни (автоматичне фінансування); в) країни, що 

розвиваються  (автоматичне  фінансування).  

У другому розділі «Міжнародне співробітництво у науково-технічній 

сфері в межах Євро-середземноморського партнерства» проаналізовано 

еволюцію співробітництва ЄС та країн Середземномор’я в межах Євро-

середземноморського партнерства з виділенням науково-технічної складової; 
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визначено закономірності та тенденції економічного і науково-технічного 

розвитку та співробітництва країн Середземномор’я.  

Аналіз еволюції співробітництва ЄС з країнами Середземномор’я, 

нормативно-правових актів, які встановлюють його принципи та визначають 

механізми реалізації, дозволив здійснити ідентифікацію основних етапів розвитку 

співробітництва (рис. 2) та визначити його особливості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Еволюція співробітництва ЄС та країн Середземномор’я  
 

Встановлено, що період реалізації «Глобальної середземноморської 

політики» характеризується подоланням недоліків асиметричного торговельного 

режиму між ЄС та країнами Середземномор’я, переходом до формування 

міграційної політики, виникненням залежності між політикою ЄС по відношенню 

до країн Середземномор’я та темпами їх розвитку, відсутністю взаємодії у 

науково-технічний сфері; період «Євро-середземноморського партнерства» - 

зростанням обсягів торгівлі та інвестицій між країнами Середземномор’я та ЄС, 

визначенням стратегічних напрямів співробітництва, серед яких проголошено 

важливість науково-технічного співробітництва, створенням нових інструментів 

та інститутів співробітництва; період «Єдиної політики сусідства» - активізацією 

торгових відносин, розширенням формату взаємодії з урахуванням рівня 

розвитку держав, можливостей економічної модернізації та науково-технічного 

потенціалу, збільшенням обсягів фінансування; період «Барселонського процесу: 

Союз для Середземномор’я» - впровадженням нових інструментів 

співробітництва, розширенням напрямів взаємодії у науково-технічний сфері, 

збільшенням обсягів фінансування, підвищенням прозорості прийняття рішень. 

Визначено, що відбувається поступове накопичення переваг співробітництва 

(формування сучасних структур управління; розширення галузей спільних 

програм у сфері науково-технічної політики; активізація транскордонного 

2 етап (1995 р. – до тепер. часу) - 

Євро-середземноморське партнерство 

3 етап (2004 р. – до тепер. часу) – 

Єдина політика сусідства 

4 етап (2008 р. – до тепер. часу) – 

перезавантаження, Барселонський 

процес 

Основні етапи розвитку співробітництва ЄС з країнами Середземномор’я 

1 етап (60-ті роки – 1995 р.) -   

Глобальна середземноморська політика 

 

Створення євро-середземноморської 

економічної зони (EMEA),  

1995 р. 

Проголошення європейської політики 

сусідства (2004 р.); 

прийняття Стратегії інтенсифікації 

інтеграції країн Середземномор’я до 

єдиного ринку ЄС (2007 р.); 

розвиток концепції ЄС для 

Середземномор’я; 

погодження Плану дій ЄС із країнами 

Південного Середземномор’я 

 

Збільшення фінансової підтримки, укріплення 

статусу Євро-середземноморської 

парламентської асамблеї, створення Євро-

середземноморського банку інвестицій та 

розвитку 



10 

 

співробітництва; збільшення фінансування регіональних та транснаціональних 

проектів; зростання відповідальності країн-партнерів; прийняття рішень щодо 

подальшого поширення взаємодії на підставі проведення скринінг-аналізу 

проблем) та зберігаються недоліки (переважання двосторонніх відносин; 

полюсність взаємовідносин «Схід-Південь»; збереження асиметрії розвитку), що 

зумовлюють циклічність реалізації Планів дій ЄС з країнами Середземномор’я та 

положень Барселонської конвенції. 

На підставі розробленого науково-методичного підходу щодо оцінки стану та 

детермінант економічного та науково-технічного розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства, який включає аналіз: 1) макроекономічних 

показників розвитку держав; 2) динаміки зовнішнього товарообігу країн, у т.ч. 

торгівлі високотехнологічною продукцією; 3) показників людського розвитку, у 

т.ч. зайнятості населення залежно від рівня освіти та кількості дослідників у 

країнах; 4) показників результативності науково-технічних програм; 

5) інвестиційних потоків у країнах Середземномор’я, встановлено тенденцію 

зростання економік майже усіх країн Євро-середземноморського партнерства, 

окрім Сирії та Тунісу (за період 2008-2013 рр. ВВП збільшився в 2 рази, 

чисельність населення – в середньому на 9%, обсяги прямих іноземних інвестицій 

– в середньому в 2 рази) при збереженні значного рівня диспропорцій у розвитку 

економіки країн регіону. 

Зростає участь країн у системі міжнародного поділу праці (найбільші темпи 

зростання обсягів міжнародної торгівлі у 2007-2013 рр. демонстрували Ізраїль – 

32,8%, Йорданія – 53,7%, Марокко – 29,5%, Палестина та Ліван – в 2 рази). 

Найбільш активним партнером країн Середземномор’я за обсягами міжнародної 

торгівлі є країни ЄС (за період 2008-2013 рр. торговий оборот збільшився на 27%, 

темп зростання імпорту – на 8%, експорту – на 42%). Спостерігається тенденція 

до збільшення питомої ваги високотехнологічної продукції у загальній структурі 

міжнародної торгівлі країн Середземномор’я (питома вага складає від 25% до 

45%) (рис.3). 
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Рис. 3. Динаміка показників зовнішньої торгівлі високотехнологічними 

товарами країн Євро-середземноморського партнерства  
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Встановлено, що існує залежність між рівнем розвитку країн, зайнятістю, у 

тому числі жінок, і рівнем освіти населення (в країнах з низьким рівнем 

використання жіночої праці велика частина населення має початкову освіту (від 

30% до 50%), а в найбільш економічно розвинених країнах серед зайнятого 

населення превалюють кваліфіковані співробітники з вищою освітою (від 45%). 

Прослідковується чітка тенденцію до збільшення кількості дослідників у країнах 

Середземномор’я (за період 2007-2012 рр. – збільшення в середньому на 15%), 

проте щорічні темпи зростання показника невеликі. 

Нестабільна політична ситуація в більшості країн Середземномор’я 

призводить до повільного збільшення їх питомої ваги у загальносвітовому обсязі 

інвестицій (за 2003-2013 рр. – збільшення з 2,04% до 2,8%) при зростанні 

загальносвітового обсягу інвестицій за цей період більш ніж в 2 рази. 

Важливим чинником, який сприяє розвитку науково-технічного 

співробітництва між ЄС та країнами Євро-середземноморського партнерства, є   

тенденція до збільшення витрат на НДДКР серед країн Середземномор’я: 

підприємств – в середньому на 0,03% від ВВП щорічно, установ вищої освіти – 

на 0,45%, державного сектору – в середньому на 0,25%; 

Групування держав Євро-середземноморського партнерства, здійснене 

залежно від рівнів економічного та науково-технічного розвитку на основі 

розрахунку стандартизованого показника і з використанням формули 

Стерджеса за інтегрованим індексом економічного розвитку (2008-2013 рр.) та за 

інтегрованим індексом науково-технічного розвитку (2008-2012 рр.), дозволило 

виділити три кластери країн, визначити країни-лідери (кластер А та В), країни з 

помірним рівнем розвитку (С) і країни з низьким рівнем розвитку (D, Е та F) 

(рис.4) та обґрунтувати просторову нерівномірність розвитку країн регіону Євро-

середземноморського партнерства. 
 

 
 

 

Рис.4. Кластери країн Євро-середземноморського партнерства за рівнем 

економічного та науково-технічного розвитку 
 

Однак, незважаючи на значний прогрес у розвитку протягом досить 

короткого історичного періоду, більшість країн Євро-середземноморського 
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партнерства залишаються слабко розвиненими в економічному та науково-

технічному плані. Нестабільна геополітична ситуація в регіоні, недостатня 

доступність і якість освіти, релігійні переконання та інші чинники є головними 

перешкодами для прискорення науково-технічного розвитку. 

У третьому розділі «Удосконалення співробітництва ЄС і Палестини в 

соціально-економічній та науково-технічній сферах» визначено особливості 

соціально-економічного та науково-технічного розвитку Палестини; встановлено 

закономірності та тенденції розвитку науково-технічного співробітництва 

Палестини з ЄС та розроблено концептуальні засади його удосконалення. 

Компаративний аналіз екзогенних та ендогенних факторів впливу на 

формування та розвиток економіки Палестини дозволив встановити: 

значний вплив геополітичної детермінанти. Формування державності 

Палестини пройшло у 4 етапи: 1) 1 етап (1500-1947 рр.) – колоніальний (до 1920 р. 

Палестина входила до складу Османської Імперії, до 1947 р. – знаходилася під 

управлінням Великобританії); 2) 2 етап (1947-1964 рр.) – трансформаційний 

(розподіл території під час збройних зіткнень між Ізраїлем та Йорданією); 3) 3 етап 

(1964-1998 рр.) – формування інституціональних основ державності (підписання 

мирної угоди між Ізраїлем, Єгиптом та Йорданією; окреслення географічних 

кордонів палестинської території; створення Палестинської національної 

адміністрації); 4) 4 етап (1998 р. – теперішній час) – міжнародне визнання 

(отримання статусу країни-спостерігача при ООН, визнання 136 державами-

членами ООН); 

поступове зростання асиметрії розвитку територій. При загальному 

збільшенні ВВП щорічно з 2005 року в середньому на 5%, позитивні зміни 

спостерігаються на Західному березі, у той час як у Секторі Гази цей показник 

погіршується. ВВП на Західному березі приблизно на 45% вищий, ніж в Секторі 

Гази, що обумовлюється економічною та політичною блокадою цієї території 

Ізраїлем з метою запобігання терористичним нападам; 

низький ступінь географічної та товарної диверсифікації зовнішньої торгівлі 

(на ринки Ізраїлю та Йорданії припадає 98% експорту Палестини, а питома вага 

експорту в ВВП у 2014 році склала 7%, що є одним з найгірших показників у 

світі. Імпорт Палестини у 4 рази більший за експорт). 

Сучасний ринок праці Палестини характеризується високим рівнем 

безробіття серед жінок і молодих людей у віці 20-24 років. Загальний рівень 

безробіття в країні станом на кінець 2014 року складає 29,1%, при цьому на 

Західному березі – 17,4%, в Секторі Гази – 42,8%. Більше половини жінок та 

65,6% молоді є безробітними. 

Економічний та фінансовий розвиток країни суттєво залежить від фінансової 

допомоги інших країн та міжнародних організацій. Майже 60% бюджету 

Палестини формується за рахунок ізраїльских траншів. Технічна допомога 

міжнародних організацій (ООН, Світового банку, ЮНЕСКО, ЮНКТАД, 

Економічної та соціальної комісії для Західної Азії, Ліги арабських держав) 

спрямована на вирішення таких питань, як розвиток інфраструктури, постачання 

продовольства, підвищення якості життя та скорочення рівня бідності населення. 
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На основі аналізу міжнародних нормативно-правових актів виділено три 

етапи еволюції науково-технічного співробітництва Європейського Союзу та 

Палестини: 1 етап (1957-1970 рр.) – період «паралельного співіснування» (ЄЕС 

вирішувало власні завдання відновлення економіки після Другої світової війни; 

домінувала політична складова взаємодії; спільні дії у економічній, науковій та 

соціальній сферах не планувалися); 2 етап (1970-2002 рр.) – період донорства 

(розвиток політичної та економічної взаємодії ЄС та Палестини; закріплення в 

договорах ЄС пріоритету міжнародного, у тому числі науково-технічного 

співробітництва як завдання зовнішньої політики; створення механізмів 

донорської допомоги; визначення головних напрямів співробітництва в межах 

Євро-середземноморського партнерства); 3 етап (2002 р. – теперішній час) – 

період відповідальності, «стратегічної пріоритетності» та співробітництва 

(активізація двосторонньої взаємодії; перманентне збільшення прямої фінансової 

підтримки з боку ЄС; розширення партнерства в освітній сфері та науково-

технічній діяльності). 

Обґрунтовано вплив політики ЄС на сучасний рівень науково-технічного 

розвитку Палестини, а саме: ЄС за рахунок геополітичного та економічного 

лідерства виконує домінуючу роль у розвитку взаємодії, виступає головним 

донором та ініціатором спільних програм (20% від загального обсягу 

фінансування спрямовується на надання гуманітарної допомоги, 48% - на 

реалізацію економічних, науково-технічних та соціальних програм, 22% - на 

допомогу біженцям, 10% - на підтримку неурядових організацій); тільки в 

останні роки почалася активізація Палестинської автономії у залученні допомоги, 

яка використовується для розвитку промисловості, сільського господарства, 

освіти та науки; більшість механізмів співробітництва ЄС та Палестини націлені 

на підтримку статичності ситуації та лише частково спрямовані на реалізацію 

програм науково-технічного розвитку. 

На основі групування країн-членів ЄС залежно від обсягів експорту 

високотехнологічної продукції до Палестини виявлено, що пріоритетними 

партнерами Палестини в науково-технічній діяльності є Нідерланди, Швеція та 

Німеччина, інші країни здійснюють торгівлю та співробітництво періодично та за 

окремими напрямами. 

Встановлено, що Палестина не відповідає загальним тенденціям світового 

інноваційного розвитку: в процесах науково-технічного співробітництва  

домінуючу роль відіграють міжнародні організації, а самостійний розвиток  

унеможливлює відсутність інституціонального підґрунтя для формування 

принципів, правил та стандартів поведінки економічних агентів, заснованих на 

створенні та використанні інновацій. 

Аналіз показників соціально-економічного та науково-технічного розвитку 

Палестини та визначення тенденцій співробітництва з ЄС у науково-технічному 

секторі дозволили обґрунтувати концептуальні засади його поглиблення, що 

сприятиме прискоренню розвитку держави (рис.5). 
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Рис.5. Концептуальні засади удосконалення науково-технічного 

співробітництва ЄС та Палестини 

 

Визначено стримуючі фактори інноваційного розвитку Палестини, а саме 

відсутність нормативно-правового забезпечення науково-технічної діяльності та 

каналів комунікацій для обміну інформацією, недостатнє фінансування 

університетів, що обумовлює необхідність активізації міжнародного 

співробітництва країни з країнами ЄС у науково-технічній сфері як інструменту 

залучення ресурсів та необхідного досвіду. 
 

ВИСНОВКИ 
У дисертації вирішено науково-практичне завдання поглиблення теоретико-

методичних основ дослідження міжнародного науково-технічного 

співробітництва,  визначення закономірностей його розвитку між ЄС та країнами 

Євро-середземноморського партнерства, а також розробки напрямів 

вдосконалення механізмів співробітництва ЄС та Палестини у науково-технічній 

сфері. Дослідження дозволило зробити такі висновки теоретичної, методичної та 

практичної спрямованості:  

1. На підставі розгляду наукових теорій (міжнародного права, 

інституціональної, культурно-соціологічних, комунікаційної, конкуренції, 

глобалізації, модернізації) запропоновано розглядати міжнародне 

співробітництво як спільну діяльність, націлену на подолання конфліктів, 

прийняття та реалізацію рішень, що дозволяють досягнути визначених цілей, 

підвищення ефективності взаємодії, надання допомоги та підтримки в окремих 

сферах життєдіяльності. Запропоновано класифікацію процесів міжнародного 

Мета: створення умов для 

економічного зростання та 

адаптації до умов глобалізації 

Економічні умови: 

стабілізація економічних 

процесів; 

залучення коштів донорів; 

розвиток економічних 

інститутів у державності 

 

Концептуальні засади 

удосконалення науково-

технічного співробітництва ЄС 

та  Палестини 

Політичні умови: 

прагнення та бажання 

політичних лідерів; 

національні інтереси та 

пріоритети; 

можливості приймати 

участь у міжнародному 

співробітництві 

 
Учасники: 

Міністерство вищої освіти;  

інститути взаємодії;  

НДІ та університети;  

приватні дослідницькі 

структури 

Ресурси: 

власні джерела;  

кошти міжнародних 

організацій; 

кошти ЄС; 

кошти міжнародних 

міжурядових донорів 

Програми: 

освіта; 

трансфер технологій; 

створення елементів національної 

інноваційної системи;  

торгівля; 

формування середовища з 

підтримки інновацій;  

активізація участі у Рамкових 

програмах ЄС 

Інструменти: 

розподіл функцій;  

механізми координації дій;  

виділення зон відповідальності;  

виділення періодів оцінки їх 

параметрів 
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співробітництва, яка, на відміну від існуючих, доповнена такими ознаками як 

спрямованість, характер взаємодії із зовнішнім середовищем та характер 

взаємодії учасників, що дозволяє підвищити якість оцінки результативності 

процесів міжнародного співробітництва, у тому числі у науково-технічній сфері. 

2. Встановлено основні принципи сучасного міжнародного співробітництва 

(поваги до суверенітету, інституціоналізації, добровільності, взаємної вигоди, 

прозорості, взаємної відповідальності, причетності, динамічності тощо) та форми 

співробітництва у науково-технічній сфері (проведення спільних наукових 

досліджень і технологічних розробок; обмін інформацією; спільна підготовка 

фахівців; виконання коопераційних наукових проектів; технічна допомога; 

діяльність в межах міжнародних центрів; проведення конгресів, симпозіумів, 

конференцій; обмін кадрами тощо). Основними факторами міжнародного 

науково-технічного співробітництва визначено: рівень розвитку національної 

інноваційної системи та інноваційної культури, якість державного регулювання, 

політична воля, рівень обгрунтованості, доцільність взаємодії тощо. 

3. Встановлено, що нормативно-правове забезпечення ЄС у сфері 

міжнародного науково-технічного співробітництва повільно еволюціонувало від 

забезпечення розвитку коопераційних проектів лише європейськими країнами, 

розширення можливості залучення до досліджень учасників з третіх країн на 

етапі Рамкових програм до стимулювання залучення учасників з третіх країн 

(країни-кандидати, сусідні держави, країни, що розвиваються, отримують 

автоматичне  фінансування) на сучасному етапі.  

4. Виокремлено чотири етапи розвитку співробітництва ЄС з країнами 

Середземномор’я, кожний з яких має характерні ознаки, а саме: період реалізації 

«Глобальної середземноморської політики» (розв’язання проблем торгівлі та 

міграції); «Євро-середземноморського партнерства» (розвиток усіх напрямів 

співробітництва, створення нових інструментів та інститутів взаємодії); «Єдиної 

політики сусідства» (активізація відносин, розширення формату співробітництва, 

збільшення обсягів фінансування); «Барселонського процесу: Союз для 

Середземномор’я» (впровадження нових інструментів співробітництва, 

розширення його напрямів). 

 5. Визначено закономірності і домінуючі тенденції економічного та  

науково-технічного розвитку країн Євро-середземноморського партнерства, а 

саме: вплив розширення напрямів взаємодії між партнерами у науково-

технічному секторі на етапі Барселонського процесу на зростання економік 

майже усіх країн; поширення участі у системі міжнародного поділу праці; 

збільшення питомої ваги високотехнологічної продукції в загальній структурі 

міжнародної торгівлі країн Середземномор’я та кількості дослідників; зростання 

витрат на НДДКР. Обґрунтовано просторову нерівномірність розвитку країн 

Євро-середземноморського партнерства на підставі оцінки економічних та 

науково-технічних показників з виділенням трьох кластерів країн (лідери, з 

помірним та низьким рівнем розвитку) та визначенням пріоритетних завдань, що 

стоять перед кожним з них.  
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6. Встановлено тенденції та особливості соціально-економічного та науково-

технічного розвитку Палестини, серед яких: значний вплив геополітичних 

факторів на економічні процеси; зростання асиметрії у розвитку територій;  

низький ступінь географічної та товарної диверсифікації зовнішньої торгівлі;  

зростаючий рівень безробіття серед окремих верств населення; збереження 

залежності показників економічного розвитку від зовнішньої фінансової 

допомоги; низький рівень розвитку науково-технічного сектору економіки. 

7. Визначено вплив політики ЄС на сучасний рівень науково-технічного 

розвитку Палестини, який полягає в домінуючій ролі ЄС у розвитку взаємодії, 

націленості на збереження статичності ситуації та частковій підтримці програм 

розвитку, сприянні активізації Палестинської адміністрації у здійсненні спільних 

заходів у сфері освіти та науки, стимулюванні участі країн-членів ЄС у 

програмах  науково-технічного співробітництва тощо. 

8. Запропоновано концепцію удосконалення співробітництва ЄС та 

Палестини, яка визначає: мету, програми, ресурси, економічні та політичні 

умови, інструменти управління та учасників і дозволяє створити умови для 

розвитку науково-технічної складової в економіці Палестини та залучити країну 

до активного співробітництва з іншими державами в інноваційному секторі. 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації у наукових фахових виданнях: 

1. Хассуна Б. Концепция развития инновациноого сотрудничества 

Европейского Союза с третьими странами / О.Б. Чернега, Б. Хассуна // 

Економічний простір: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. - Вип. 97. – 

С. 34-44 (0,75/0,5 д.а.) (видання включено до міжнародної наукометричної бази). 

Особистий внесок здобувача: виділено основі етапи співробітництва ЄС з 

третіми країнами, визначені програми та інструменти реалізації співробітництва. 

2. Хассуна Б. Анализ экономического и инновационного развития стран 

Евро-средиземноморского партнерства / Б. Хассуна // Економічний аналіз: 

зб. наук. пр. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – Вип. 1, т. 19. – С. 108-116 (1 д.а) 

(видання включено до міжнародної наукометричної бази). 

3. Хассуна Б. Влияние инновационной поддержки мирового сообщества на 

развитие Палестины / Б. Хассуна // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. – 2014. – Вип. 9/1(3). – С. 52-58 (0,5 д.а.). 

4. Хассуна Б. Повышение эффективности сотрудничества Европейского 

Союза и Палестины в экономической и инновационной сферах / Б. Хассуна // 

Проблеми та перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної 

Європи в рамках Чорноморського економічного співробітництва та ГУАМ: 

зб. наук. пр. – Вінниця: ДонНУ, 2014. – С. 257-260 (0,4 д.а.). 

5. Хассуна Б. Оценка ассиметрии инновационного развития Европейского 

Союза / Б. Хассуна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі. Серія: економічні науки, 2012. – № 2 (53). – С. 54-57 (0,5 д.а.). 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав: 

6. Хассуна Б. Инновационная политика Европейского Союза: стратегическое 

обновление концепции и совершенствование инструментария / Б. Хассуна // 



17 

 

European Researcher: International Multidisciplinary Journal. Russia. – Academic 

Publishing House Researcher, 2013. – № 5-2. – P. 1336-1340 (0,5 д.а.). 

Інші публікації за темою дисертації: 

7. Хассуна Б.  Тенденции экономического и инновационного развития стран 

в рамках Евро-средиземноморского партнерства / Б. Хассуна // Управління 

економічними системами: концепції, стратегії, інновації: матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., 27-28 березня 2015 р. – Київ: Київський економічний 

науковий центр, 2015. – С. 39-41 (0,3 д.а.). 

8. Хассуна Б. Еволюція Євро-середземноморського партнерства / Б. Хассуна 

// Європейська інтеграція. Історія, сьогодення, перспективи: матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., 30 березня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 113-114 (0,3 д.а.). 

9. Хассуна Б. Опыт Европейского Союза в поддержке малого 

инновационного бизнеса на международном уровне  / Б. Хассуна // Развитие 

национальных  экономических систем в условиях глобализации: актуальные 

проблемы теории и практики: материали 7 всеукр. конф. студ., аспир. и молодых 

ученых. – Симферополь: «ДИАЙПИ», 2014. – С. 406-408 (0,2 д.а.). 

10. Хассуна Б. Особенности формирования европейского исследовательского 

пространства / Б. Хассуна // Бізнес та умови його розвитку: національний та 

міжнародний дискурси: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Донецьк: 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Акад. готел. 

менедж. та харчування, 2013. – С. 225-227 (0,2 д.а.). 

11. Хассуна Б. Недостатки инновационной политики ЕС / Б. Хассуна // 

Економічна політика країн ЄС: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2012. – С. 200-201 (0,2 д.а.). 

 

АНОТАЦІЯ 

Белал З.А. Хассуна. «Науково-технічне співробітництво ЄС та країн 
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відносини. – Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки 

України, м. Маріуполь, 2015. 

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних основ 

дослідження міжнародного співробітництва, у тому числі в науково-технічній  

сфері, а також розробці напрямів вдосконалення механізмів науково-технічного  

співробітництва ЄС та Палестини.  

У роботі визначено економічну сутність міжнародного співробітництва; 

запропоновано додаткові критерії його класифікації; встановлено основні 

принципи сучасного міжнародного співробітництва та форми співробітництва у 

науково-технічній сфері.   

Проаналізовано еволюцію співробітництва ЄС та країн Середземномор’я в 

межах Євро-середземноморського партнерства; визначено тенденції 

економічного і науково-технічного розвитку та співробітництва країн 

Середземномор’я.  
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Оцінено тенденції та особливості соціально-економічного та науково-

технічного розвитку Палестини; визначено особливості соціально-економічного 

та інноваційного співробітництва країни з країнами ЄС; запропоновано 

концептуальні засади удосконалення науково-технічного співробітництва ЄС та 

Палестини. 

Ключові слова: міжнародне співробітництво, міжнародне науково-технічне 

співробітництво, політика сусідства ЄС, міжнародний трансфер технологій, 
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технической сфере, а также разработке направлений совершенствования 
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Средиземноморья. 

Оценены тенденции и особенности социально-экономического и научно-

технического развития Палестины; определены особенности социально-

экономического и инновационного сотрудничества страны со странами ЕС; 

предложены концептуальные основы совершенствования научно-технического 

сотрудничества ЕС и Палестины. 
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Dissertation is devoted to deepening theoretical and methodological grounds of the 

study of international cooperation, including the scientific and technical sphere and the 

development of ways to improve mechanisms for scientific and technical cooperation 

between the EU and Palestine. 

In the first chapter “Theoretical grounds of the international scientific and 

technical cooperation research” the essence of the concept of international cooperation, 

the main theoretical and methodological approaches to its study are presented; 

principles, forms and characteristics of international cooperation in the scientific and 

technical sphere are defined. The evolution of the legal provision of the EU in 

international innovation cooperation is presented. Development of international 

cooperation, which refers to joint activities aimed at conflict resolution, the adoption 

and implementation of solutions to achieve certain goals, improving cooperation, 

assistance and support in specific areas of life, allows practical implementation of 

fundamental human rights, which are enshrined in UN Charter. The classification of 

international cooperation is improved, which, unlike the existing ones, has been 

extended by such features as orientation, character of interaction with the environment, 

the nature of interaction between participants, thus enhancing the quality assessment of 

cooperation. The basic principles of modern international cooperation and forms of 

cooperation in science and technical sphere are set, which allows to obtain and 

disseminate new knowledge, improve skills, accelerate the commercialization of 

development, reduce innovation gaps. It was determined that the main regulatory 

document that governs the innovation and scientific and technical activity in the EU 

and international cooperation in this area is the Treaty establishing the European 

Community. 

In the second chapter “International cooperation in the scientific and technical 

sphere within the Euro-Mediterranean Partnership” the author analyzes the evolution of 

cooperation between the EU and Mediterranean countries within the Euro-

Mediterranean partnership; identifies trends in economic and scientific and technical 

development and cooperation between the countries of the Mediterranean. Four stages 

of the EU cooperation with the Mediterranean countries are determined, each of which 

has characteristic features, namely the period of implementation of the “Global 

Mediterranean Policy”; “Euro-Mediterranean partnership”; “United Neighborhood 

Policy”; “Barcelona Process: Union for the Mediterranean”. The trends of economic 

and scientific and technical development and cooperation of the Mediterranean 

countries are defined, namely economic growth of all countries of the Euro-

Mediterranean Partnership, maintaining a significant level of economic imbalances, 

increased participation of developing countries in the international division of labor, 

increasing share of high-tech products in total international trade in the Mediterranean 

countries, the relationship between the levels of development of countries, employment 

and educational level of the population, increasing number of researchers and R&D 

expenses. 

In the third section “Improvement of cooperation between the EU and Palestine in 

the socio-economic and scientific and technical spheres” peculiarities of socio-

economic and scientific and technical development of Palestine are evaluated; trends of 
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cooperation with the EU in socio-economic and scientific and technical sphere are 

defined; the conceptual grounds of improving scientific and technical cooperation are 

established. The characteristic features of the scientific and technical cooperation 

between the EU and Palestine are as following:  the dominant role of the EU in the 

scientific and technical cooperation; cooperation is focused on preserving the status quo 

and only partial support for development programs; activation of the Palestinian 

Authority on the implementation of joint programs in education and science; uneven 

participation of Member States in programs cooperation. The conceptual grounds of 

improving scientific and technical cooperation between the EU and Palestine are 

worked out, which specifies: purpose; program; resources; economic and political 

conditions; management tools and participants. It is aimed at creating conditions for the 

development of scientific and technical component of the economy of Palestine and 

bringing the country to the active cooperation with other countries in the innovation 

sector. 

Key words: international cooperation, international scientific and technical 

cooperation, the European Neighborhood Policy, the international transfer of 

technology, Euro-Mediterranean Partnership. 
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