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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасний період глобалізації визначається активною 

трансформацією соціально-економічних систем різного рівня, яка в значній мірі 

викликана посиленням впливу соціальних факторів на економічний розвиток, 

гуманізацією і соціалізацією суспільного життя, уніфікацією соціальних 

стандартів, зростанням конкуренції між державами загального добробуту. 

Перманентно підвищується значущість глобального та наднаціонального 

регулювання соціальних процесів, головними інструментами якого на 

глобальному рівні є міжнародні програми в сфері розвитку, на національному 

рівні – соціальна політика як вимір суспільних пріоритетів, умова для 

накопичення інтелектуального капіталу, що базується на спеціальних методах 

реалізації, впливає на параметри розвитку економіки. Країни Євро-

середземноморського партнерства (ЄСП) в умовах політичної та економічної 

нестабільності достатньо успішно вирішують завдання прискорення соціального 

розвитку та наближення до стандартів розвинутих країн світу. Дослідження 

соціальних факторів економічного розвитку в країнах ЄСП є актуальним у зв’язку 

зі значним впливом на глобальну та європейську економічну і політичну 

стабільність. 

Істотний внесок у дослідження особливостей глобалізації здійснили такі 

вчені, як А. Аррадураі, І. Валлерстайн, Р. Ванн дер Хевен, Е. Гідденс, Л. Гринін, 

Б. Гюнтер, Г. Дігер, Т. Левітт, Ю. Макогон, Р. Робертсон, М. Рубцова, П. Самімі, 

О. Силіна, Г. Френч, І. Хаджинов. Теоретичним та практичним аспектам оцінки 

соціальних факторів економічного розвитку та формування соціальних політик 

присвячені дослідження таких провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, як: 

В. Багдасарян, С. Калініна, Дж. Кларк, А. Колот, О. Крентовська, В. Куриляк, 

Ю. Мащенко, В. Ойкен, А. Сіленко, Т. Сидорина, С. Сулакшин, Р. Тітмусс, 

Ф. Фабріциус, Ф. Хайек, Д. Хелд, Й. Шумпетер, В. Якунін та інші. 

Разом с тим, недостатньо уваги приділяється обґрунтуванню принципів 

управління соціальними факторами економічного розвитку, фрагментарно 

розглядається міжнародне багатостороннє та двостороннє співробітництво в сфері 

соціального розвитку в межах Євро-середземноморського партнерства. Вимагають 

подальшого дослідження проблеми соціального розвитку країн угоди та 

обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку соціальних політик. Існує 

нагальна потреба в удосконаленні співробітництва ЄС та Палестини у соціальній 

сфері. Все вищезазначене обумовило вибір теми дослідження, визначило його 

мету, завдання та зміст.  

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 «Механізм міжнародного менеджменту в умовах глобальної 

нестабільності» (номер держреєстрації 0113U000638, 2013-2015 рр.), у рамках якої 

автором розроблено рекомендації щодо удосконалення соціальної політики на 

національному та корпоративному рівнях. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

теоретико-методичних основ дослідження соціальних факторів економічного 
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розвитку країн в умовах глобалізації та розробка науково-практичних рекомендацій 

щодо удосконалення соціальної політики країн Євро-середземноморського 

партнерства.  

Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено наступні задачі: 

 визначити сутність, виміри та вплив глобалізації на соціально-економічні 

процеси; 

 охарактеризувати еволюцію соціальних факторів економічного розвитку; 

 визначити інструменти та принципи управління соціальними факторами 

економічного розвитку, обґрунтувати специфіку соціальної політики як механізму 

реалізації національних та міжнародних програм соціально-економічного розвитку; 

  охарактеризувати особливості еволюції міжнародного співробітництва в 

сфері соціального розвитку в межах Євро-середземноморського партнерства;    

 визначити проблеми, динаміку соціального розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства та проаналізувати двостороннє співробітництво 

ЄС та країн ЄСП у соціально-економічній сфері; 

 обґрунтувати стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики країн 

Євро-середземноморського партнерства;  

 здійснити оцінку соціальних факторів економічного розвитку Палестини 

та розробити концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС та 

Палестини в соціальній сфері. 

Об'єктом дослідження є економічний розвиток країн Євро-

середземноморського партнерства в умовах глобалізації. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та організаційно-

економічні механізми регулювання соціальних факторів економічного розвитку 

країн Євро-середземноморського партнерства. 

  Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на принципах єдності теорії 

та практики, діалектичному методі пізнання та системному підході. 

Методологічною основою роботи є теоретичне узагальнення, метод індукції та 

дедукції (для дослідження сутності та виміру глобалізації); абстрактно-логічний 

підхід (при дослідженні еволюції соціальних факторів економічного розвитку та 

міжнародного співробітництва в сфері соціального розвитку в межах Євро-

середземноморського партнерства); методи системного аналізу та синтезу (при 

визначенні інструментів та принципів управління соціальними факторами 

економічного розвитку); структурний підхід та статистичні методи (при 

визначенні проблем та дослідженні динаміки соціального розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства); інституційно-компаративний підхід (при 

аналізі двостороннього співробітництва ЄС та країн ЄСП); системно-структурний 

підхід (при визначенні пріоритетів розвитку соціальної політики країн ЄСП); 

метод аналогії (при розробці концептуальних засад удосконалення 

співробітництва ЄС та Палестини в соціальній сфері). 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є широке коло наукових 

джерел: монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів, офіційні 

статистичні та аналітичні матеріали провідних міжнародних організацій 

(ЮНКТАД, СОТ, МВФ, група Світового Банку, ОЕСР), статистичних відомств і 
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центральних органів влади ЄС та Палестини, нормативно-правові акти та 

міжнародні договори ЄС та Палестини, матеріали наукових періодичних видань, 

Інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретико-

методичних засад дослідження соціальних факторів економічного розвитку країн в 

умовах глобалізації та розробці науково-практичних рекомендацій щодо 

удосконалення соціальної політики країн Євро-середземноморського партнерства, у 

тому числі Палестини.  

Основні положення, які формують наукову новизну результатів проведеного 

дослідження, полягають у наступному: 

удосконалено:  

теоретичні засади дослідження соціальних факторів економічного 

розвитку через визначення етапів еволюції пріоритетів досліджень, обґрунтування 

причини змін в категоріальному апараті: 1 етап – філантропо-піклувальний (IV ст. 

до н.е. – XIV ст.) – соціальні стандарти, ліквідація злиденності, поділ праці, освіта; 

2 етап – гуманістичний (XIV-XVII ст.) – гуманізм у соціальних відносинах, 

соціальні стандарти, освіта, гендерна рівність; 3 етап – відродженсько-ліберальний 

(XVII – ХІХ ст.) – освіта, державне регулювання міжнародної торгівлі, зв’язок між 

соціальними та економічними процесами, бідність, соціальне забезпечення і 

соціальна політика; 4 етап – період формування та реалізації соціальної політики  

(кінець XIХ ст. – ХХ ст.) – соціальна політика, соціальне страхування, зв’язок 

соціальної та економічної політик; 5 етап – сучасний період (кінець ХХ ст. – по 

теперішній час) – бідність, соціальні ризики, соціальна політика як чинник 

міжнародного економічного розвитку, залежність соціального прогресу від 

інновацій, соціальна справедливість, рівність, безпека, потенціал економічного 

прогресу, капітал, концепція соціального добробуту, міжнародне співробітництво 

в соціальному секторі, що дозволило окреслити особливості трансформації 

наукових поглядів щодо соціальної складової економічного розвитку, 

обґрунтувати соціально-економічні проблеми кожного періоду, визначити 

усталені та новітні соціальні чинники економічного зростання; 

теоретико-методологічні засади дослідження соціальних факторів 

розвитку, які розвивають існуючу методологічну основу, що визначається раніше 

обґрунтованими принципами (комплексного управління соціальною складовою 

розвитку, стійкої і непохитної прихильності меті, врахування взаємозв’язку та 

взаємозумовленості соціальних та економічних факторів розвитку, міжнародної 

причетності тощо), до яких запропоновано включення принципів партнерських 

відносин (між урядами, парламентами, роботодавцями, працівниками, 

громадськими організаціями, що дозволить вирішувати виникаючі проблеми на 

основі консенсусу і взаєморозуміння); національної відповідальності (обов’язок 

держави виконувати зобов’язання щодо темпів, стандартів соціального розвитку, 

виконання завдань сталого розвитку, який базується на регуляторних 

правовідносинах) з метою прискорення темпів соціально-економічного розвитку. 

Визначено, що головними інструментами впливу на соціальні фактори на 

міжнародному рівні є міжнародні програми в сфері розвитку, на національному 

рівні – соціальна політика, яка є виміром суспільних пріоритетів, формує умови 
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для накопичення інтелектуального капіталу, базується на спеціальних методах 

реалізації, впливає на параметри розвитку економіки; 

концептуальний підхід до дослідження співробітництва у соціальній сфері в 

межах Євро-середземноморського партнерства. Зокрема, виділено 

інституціональну складову та обґрунтовано її трансформацію за сферами та 

направленістю взаємодії у зв’язку зі змінами пріоритетів в економічній політиці 

ЄС: 60-80-ті роки – взаємодія в сфері трудових відносин (60-ті роки – вектор 

«прийом та підтримка» трудових мігрантів, 70-80 роки – вектор «обмеження та 

повернення»); 90-ті роки – забезпечення соціальної стабільності та безпеки, 

розвиток систем освіти та охорони здоров’я, зростання зайнятості; ХХI ст. – 

соціальне страхування, охорона навколишнього середовища, освітнє та наукове 

співробітництво, міграція, повага до прав людини, гуманітарна допомога;  

отримали подальшого розвитку: 

систематизація проблем соціального розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства (крім Ізраїлю): в управлінській сфері 

(неспроможність державних та інтеграційних інституцій реалізувати в повному 

обсязі регіональні соціальні програми, відсутність стратегічних планів розвитку 

взаємодії, реалізація принципу мультикультуралізму та рестриктивна міграційна 

політика ЄС), в економічній сфері (від’ємний платіжний баланс, низькі обсяги 

прямих іноземних інвестицій, застаріла структура економіки, значний рівень 

економічної асиметрії), у соціальній сфері (значні темпи зростання чисельності 

населення, високий рівень безробіття, недостатній рівень розвитку систем освіти 

та охорони здоров’я, низький рівень фінансування соціального захисту 

населення). Визначено, що подібна ситуація стримує людський розвиток, 

соціальний прогрес, знижує рівень конкурентоспроможності національних 

економік (показники соціального та інституціонального розвитку Всесвітнього 

економічного форуму корелюють з  економічними показниками  базового рівня, 

ефективності та інновацій);   

визначення стратегічних пріоритетів розвитку та організаційно-економічних 

засад розробки соціальної політики в країнах Євро-середземноморського 

партнерства з виділенням трьох рівнів: регіонального, двостороннього, 

національного. На регіональному рівні – здійснення програм розвитку 

інституціональної системи взаємодії з домінуючою соціальною складовою в 

інтеграційних процесах; формування/удосконалення діяльності організацій, які 

забезпечують інтеграційні процеси; створення фондів розвитку з використанням 

міжнародних та регіональних ресурсів, діяльність яких має базуватися на 

принципах еволюційності, системності, функціональності, добровільності, 

прозорості, правової забезпеченості. На двосторонньому рівні – підвищення якості 

управління проектами. На національному рівні – формування та реалізація 

стратегій соціального розвитку, які передбачають сприяння зайнятості, 

скорочення рівня «соціального виключення», удосконалення  систем державних 

соціальних гарантій, освіти та охорони здоров’я, формування механізмів 

соціальної інтеграції та стратегій регіонального розвитку; 

концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС та Палестини в 

соціальній сфері, які, на відміну від існуючих, включають економічний блок 
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(реалізація програм зростання зайнятості; розвиток промислової, 

сільськогосподарської, транспортної інфраструктури), управлінський блок 

(удосконалення системи державного управління та соціального захисту), 

інноваційний блок (розвиток системи освіти та науково-технічної діяльності), що 

дозволить підвищити ефективність секторальних програм соціального розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці науково-

практичних положень, висновків та рекомендацій щодо розвитку соціальної 

політики країн Євро-середземноморського партнерства, у тому числі Палестини. 

Рекомендації та пропозиції, викладені у дисертації, впроваджено у 

практичну діяльність Управління економіки виконкому Криворізької міської ради 

(довідка № 987/01-07 від 17.05.2016 р.) – концептуальний підхід до дослідження 

співробітництва у соціальній сфері з оцінкою інституціональної складової та 

обґрунтуванням її трансформації за сферами та направленістю взаємодії; 

Запорізької торгово-промислової палати (довідка № 1548/р від 04.05.2016 р.) – 

визначення стратегічних пріоритетів розвитку та організаційно-економічних засад 

розробки соціальної політики в країнах Євро-середземноморського партнерства; 

ТОВ «Альянс+» (довідка № 158/В від 18.04.2016 р.) – методологічні засади  

дослідження соціальних факторів економічного розвитку; концептуальний підхід 

до дослідження співробітництва у соціальній сфері; систематизація проблем 

соціального розвитку країн Євро-середземноморського партнерства; ТОВ 

«Інформаційні технології» (довідка № 576 від 22.04.2016 р.) – теоретичні  засади  

дослідження соціальних факторів економічного розвитку через визначення етапів 

еволюції пріоритетів досліджень; концептуальні засади удосконалення 

співробітництва ЄС та Палестини у соціальній сфері; ТОВ «Альбіон» (довідка 

№ 179/04/2016 від 15.04.2016 р.) – визначення стратегічних пріоритетів розвитку та 

організаційно-економічних засад розробки соціальної політики в країнах Євро-

середземноморського партнерства; обґрунтування проблем, динаміки соціального 

розвитку країн Євро-середземноморського партнерства та аналіз двостороннього 

співробітництва ЄС та країн Євро-середземноморського партнерства. 

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського МОН України при розробці навчально-

методичного забезпечення і викладанні дисциплін «Міжнародна економіка», 

«Економіка країн світу» (довідка № 744 від 24.05.2016 р.). 

Особистий внесок автора. Усі результати дослідження, які відображено у 

дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно й відбивають авторський 

підхід до вирішення завдання щодо поглиблення теоретико-методичних основ 

дослідження соціальних факторів економічного розвитку країн в умовах 

глобалізації та розробки науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення 

соціальної політики країн Євро-середземноморського партнерства, у тому числі 

Палестини. Отримані висновки та результати дослідження знайшли відображення 

у наукових публікаціях автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися, обговорювалися й отримали схвалення на 5 міжнародних 

конференціях: «Бізнес та умови його розвитку: національний і міжнародний 
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дискурси» (м. Донецьк, 2014 р.); «Сучасні наукові погляди на економічний 

розвиток країни: теорії та пропозиції» (м. Ужгород, 2015 р.); «Тенденції 

планування та реформування економіки в сучасних умовах» (м. Київ, 2016 р.); 

«Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни» (м. Запоріжжя, 

2016 р.); «Наука без меж» (м. Шеффілд, Великобританія, 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових праць 

загальним обсягом 23,2 д.а., з яких особисто автору належить 5,15 д.а., з них – 

одна колективна монографія обсягом 18,7 д.а., з яких особисто автору належить 

1,4 д.а., 6 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 3 д.а., з яких 

особисто автору належить 2,5 д.а., у тому числі у наукових періодичних виданнях 

України, включених до міжнародних наукометричних баз, – 4 роботи загальним 

обсягом 2 д.а., з яких особисто автору належить 1,75 д.а. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 283 найменувань, 11 

додатків. Зміст роботи викладено на 177 сторінках друкованого тексту, включаючи 

14 рисунків на 8 сторінках і 21 таблицю на 17 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 соціальних факторів 

економічного розвитку в умовах глобалізації» визначено сутність, виміри та 

вплив глобалізації на соціально-економічні процеси, охарактеризовано еволюцію 

соціальних факторів економічного розвитку, визначено інструменти та принципи 

управління соціальними факторами економічного розвитку в умовах глобалізації. 

Узагальнення основних положень теорії глобалізації на підставі аналізу 

досліджень у цій галузі дозволило виокремити головні підходи до трактування 

дефініції (економічний, соціальний, комплексний) та структуризації глобалізації 

(головними вимірами є економічна, політична, соціальна глобалізація; підвиміри: 

ідеологічна, технологічна, екологічна та культурна глобалізація), визначити 

інститути регулювання та фактори глобалізаційних процесів (міжнародний рух 

товарів та послуг, капіталів, робочої сили, технологій та інформації; процеси 

інтернаціоналізації та транснаціоналізації виробництва; формування глобальної 

інфраструктури), обґрунтувати дуалістичний характер впливу факторів 

глобалізації на параметри соціально-економічного розвитку (занятість, бідність, 

нерівність, захищеність, безпеку), а саме, з одного боку, сприяння уніфікації 

соціальних параметрів та політик, з іншого – зниження рівня національної 

самоідентифікації та загострення суспільних протирічь. В якості головного 

стримуючого чинника соціального розвитку визначено існуючу відмінність в 

економічних параметрах країн світу, яка впливає на швидкість та результативність 

включення економічних агентів до процесів глобалізації.  

Визначено, що глобалізація супроводжується швидкою зміною параметрів 

соціального розвитку та багаточисельними ризиками, сприяє як розв’язанню 

глобальних проблем, так і формуванню нових викликів, пов’язаних з обмеженістю 
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ресурсів соціального розвитку, призводить до перманентної модернізації 

соціальних політик держав світу.   

З урахуванням відсутності загальновизнаного підходу до визначення 

переліку головних та другорядних соціальних факторів економічного розвитку, 

постійної трансформації чинників зовнішнього середовища, які впливають на цей 

процес, та появи нових детермінантів, на підставі паралельного аналізу та 

узагальнення концептуальних постулатів теорій розвитку та глобалізації, в т.ч. 

філософських концептів, положень економічних та соціальних теорій, досліджень 

сучасних авторів та історичних факторів становлення міжнародної економіки, які 

визначають особливості соціального розвитку окремих країн та регіонів світу,  

відокремлено еволюційні періоди становлення теоретичних підходів до 

визначення соціальних факторів економічного розвитку, обґрунтовано причини 

змін в категоріальному апараті та виділено пріоритети досліджень (табл. 1). 

Таблиця 1  

Еволюційні періоди становлення теоретичних підходів до визначення 

соціальних факторів економічного розвитку 
№ Назва періоду Дослідники Пріоритети  досліджень 

1 філантропо-піклувальний 

(IV ст. до н.е. – XIV ст.) 

Платон, Аристотель, 

релігійні філософи 

соціальні стандарти, ліквідація 

злиденності, поділ праці, освіта 

2 гуманістичний  

(XIV-XVII ст.) 

Л.Брунт, Г.Галілей,  

Л.Валла, Ж.Боден, Т.Мор, 

М.Монтень, Т.Кампанелла, 

Н.Макіавеллі 

гуманізм у соціальних відносинах, 

соціальні стандарти, освіта, гендерна 

рівність 

3 відродженсько-ліберальний 

(XVII-ХІХ ст.) 

Дж. Локк, Ф. Хатчесон, 

Ш. Монтеск’є, Т.Гоббс, 

Й.Кант, Л.Фейєрбах,  

Дж.Міль,   Й.Фіхте, 

Т.Мальтус,  А.Сміт, 

Д.Рікардо 

освіта, державне регулювання 

міжнародної торгівлі, зв’язок між 

соціальними та економічними 

процесами, бідність, соціальне 

забезпечення і соціальна політика 

(забезпечення прожиткового мінімуму, 

безпеки, достатку, рівності) 

4 формування та реалізації 

соціальної політики  

(кінець XIХ ст. – ХХ ст.) 

В.Зомбарт, А. Шеффле, 

М.Вебер, А. Вагнер, 

Л. Брентано, Дж. Кейнс, 

Ф.А. фон Хайек, 

Т.Маршалл 

соціальна політика, соціальне 

страхування, зв’язок соціальної та 

економічної політик 

5 сучасний  період   

(кінець ХХ ст. – по 

теперішній час) 

Т.Сидоріна, В.Багдасарян, 

А.Аганбегян, А.Сен, 

Ю.Мащенко 

бідність, соціальні ризики, соціальна 

політика як чинник міжнародного 

економічного розвитку, залежність 

соціального прогресу від інновацій, 

соціальна справедливість, рівність,  

безпека, потенціал економічного 

прогресу, капітал, концепція 

соціального добробуту, міжнародне 

співробітництво в соціальному секторі 
 

Обґрунтовано головні принципи міжнародного та національного управління, 

які націлено на прискорення темпів економічного розвитку та підвищення 

соціальних стандартів. Серед них принципи: комплексного управління соціальними 

факторами розвитку, справедливості, партнерських відносин, стійкої прихильності 

меті, врахування взаємозв’язку та взаємозумовленості соціальних та економічних 

факторів розвитку, національної відповідальності, міжнародної причетності. 
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На підставі компаративного аналізу моделей національних соціальних 

політик Р.Титмусса (маржинальна, мотиваційна, інституціонально-дистрибутивна), 

А.Шевчука (континентальна, південноєвропейська, британська, скандинавська), 

К.Еспін-Андерсона (ліберальна, консервативно-корпоративна, соціал-демокра-

тична), Г.Віленський, Ч.Лебо (інституціональна, залишкова), Н.Фурніс, Д.Тілтон 

(позитивістська, соціальної безпеки, соціального добробуту) та інших визначено 

головні спільні ознаки національних соціальних політик (концептуальні підходи до 

побудови системи державного управління, участь громадянського суспільства в 

перерозподілі економічних ресурсів, ступінь соціального захисту). 

Серед головних ознак періоду глобалізації виокремлено появу феномену 

спільної наднаціональної соціальної політики в ЄС; посилення національного 

регулювання та нормування соціальних процесів, яке націлено в розвинутих 

країнах світу на накопичення та розвиток людського капіталу, в країнах, що 

розвиваються, на формування основ західної моделі соціальної політики з метою 

скорочення соціальної нерівності, ліквідації зубожіння, формування умов для 

соціально-економічного зростання та створення глобального конкурентного 

середовища в соціальному секторі; уніфікація принципів побудови, механізмів 

реалізації та напрямів регулювання національних соціальних політик; розширення 

джерел фінансування соціальних програм за рахунок міжнародних ресурсів. 

Визначено спонукальні мотиви трансформації національних та 

наднаціональних соціальних політик, а саме: зростання відкритості економік, 

глобальна політична нестабільність, зміна демографічних характеристик в 

більшості країн світу, інтенсивне зростання нерівномірності розподілу доходів, 

зростання випадків соціального виключення.  

Обґрунтовано головні чинники, які впливають на розвиток соціальних 

політик, серед яких: соціально-політичні (розширення суб’єктності, посилення 

впливу глобальних акторів), ціннісні (зміна співвідношення між важливістю 

колективного та індивідуального; зміна завдань: від соціальних виплат до програм 

індивідуального розвитку, від держави загального добробуту до держави 

соціальних інвестицій), економічні (зростання державних витрат на соціальні 

програми та збільшення обсягів фінансування міжнародних соціальних проектів; 

зміна структури глобальної економіки, мінливість професійної структури 

національних економік), інституціональні (децентралізація, уніфікація стандартів, 

диверсифікація соціальних програм). 

У другому розділі «Соціальні фактори економічного розвитку країн 

Євро-середземноморського партнерства» визначено особливості еволюції 

міжнародного співробітництва в сфері соціального розвитку в межах Євро-

середземноморського партнерства; визначено проблеми та особливості впливу 

соціальних факторів на економічний розвиток країн Євро-середземноморського 

партнерства; проаналізовано двостороннє співробітництво ЄС та країн ЄСП у 

соціально-економічній сфері. 

Євро-середземноморське партнерство (з 1995 р.) як угода між ЄС та країнами 

півдня Середземномор’я (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, Сирія, 

Туніс, Палестина, Туреччина) є механізмом міжнародного співробітництва 

(включає три головні сфери спільних інтересів: політичний діалог та безпека; 
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економічна та фінансова стабільність; соціальний та культурний розвиток), який 

націлено на проведення прогресивних інституціональних реформ країнами регіону.  

На підставі аналізу інституційного забезпечення процесів співробітництва 

країн ЄСП в соціальній сфері встановлено, що соціальна складова угоди суттєво 

трансформувалася як за різними сферами взаємодії, так і за її направленістю в 

зв’язку зі змінами пріоритетів в економічній політиці ЄС: 60-80-ті роки – 

взаємодія в сфері трудових відносин (60-ті – вектор «прийом та підтримка» 

трудових мігрантів, 70-80 роки – вектор «обмеження та повернення»); 90-ті роки – 

забезпечення соціальної стабільності та безпеки, розвиток систем освіти та 

охорони здоров’я, зростання зайнятості; ХХI ст. – соціальне страхування, охорона 

навколишнього середовища, освітнє та наукове співробітництво, міграція, повага 

до прав людини, гуманітарна допомога.  

Встановлено, що регіональні соціальні програми, серед яких багатосторонні 

платформи (питання міграції, соціальної справедливості та безпеки), проекти по 

формуванню громадянського суспільства (соціальний діалог та соціальні мережі), 

комплексні проекти (охорона навколишнього середовища, транспорт), створюють  

передумови для соціального розвитку регіону, але реалізуються частково в зв’язку 

з політичною нестабільністю, неспроможністю урядів країн-реципієнтів 

організувати виконання проектів, відсутністю на рівні ЄСП стратегічних планів 

розвитку взаємодії, реалізацією принципу мультикультуралізму та рестриктивної 

міграційної політики ЄС.  

Визначено, що динамічні зміни у світовому господарстві під впливом 

глобалізації, активізація співробітництва між країнами регіону та ЄС, проведення 

реформ в сфері торгівлі, оподаткування, загальної економічної лібералізації 

здійснили позитивний вплив на економічний розвиток країн ЄСП. Стійке 

економічне зростання спостерігається майже в усіх країнах, за виключенням Сирії, 

які втягнута у військовий конфлікт. В період 2000-2014 рр. найбільші темпи 

зростання ВВП фіксувалися в Алжирі (3,9 рази), Туреччині (3,0 рази), Єгипті (2,9 

рази), найменші – в Тунісі (2,3 рази), в Сирії падіння ВВП в період 2010-2014 рр. 

склало 51%. В той же час усі країни ЄСП (за виключенням Ізраїлю) мали від’ємний 

платіжний баланс (від – 46504 млн. дол. в Туреччині, до -2512 млн. дол. в Йорданії). 

Річні обсяги прямих іноземних інвестицій є незначеними і майже стабільними по 

рокам (за виключенням Сирії). Максимальний річний обсяг ПІІ зафіксовано у 

2014 р. в Тунісі (12146 млн. дол.), мінімальний в Палестині (123,9 млн. дол.). 

Аналіз макроекономічних показників розвитку дозволив зробити висновок, 

по-перше, щодо значного рівня економічної та соціальної асиметрії між країнами 

(країни-лідери: Ізраїль, Туреччина, Ліван; країни-аутсайдери: Сирія, Йорданія, 

Палестина), по-друге, щодо зростаючих темпів інтеграції до системи світового 

господарства членів ЄПС (зростання обсягів експорту в понад 2 рази фіксується в 

Палестині, Йорданії, Марокко, Тунісі; в 1,5 рази – в Алжирі, Єгипті, Ізраїлі, 

Туреччині), по-третє, значні темпи зростання чисельності населення (Єгипет, 

Йорданія, Ліван) виступають чинником, що стримує темпи соціального розвитку. 

Визначено найбільш вагомі соціальні фактори економічного розвитку, які 

впливають на ефективність та можливості національних соціальних політик країн 

ЄСП: високий рівень безробіття (найбільший рівень економічно активного 
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населення фіксується в Ізраїлі (42,1%), найменший – в Палестині (25,45%)), низька 

ефективність служб зайнятості, усталене негативне відношення щодо зайнятості 

жінок, міграційні процеси); недоліки системи освіти (недосконала структура 

рівнів освіти, неспроможність задовольнити попит на робітничі професії, низька 

якість освіти), що призводить до збереження низького рівня освіченості населення 

(23% населення ЄСП неграмотні, 6,5 млн. дітей не мають можливості отримати 

базову освіту); низький рівень медичного обслуговування за виключенням Ізраїлю 

та Туреччини, який пов’язаний з недостатніми витратами на цю сферу; значні 

відмінності у фінансуванні соціального захисту населення: від 71,8% від загальної 

суми державних витрат в Ізраїлі до 9,4% в Алжирі, що формує різні механізми 

соціальної підтримки населення. 

Аналіз динаміки Індексу людського розвитку дозволив встановити, що всі 

країни, крім Ізраїлю (високий рівень людського розвитку) та Марокко (низький 

рівень людського розвитку), відносяться до групи середнього рівня; на протязі 

останніх років всі, крім Сирії, демонструють збільшення індексу; зростає рівень 

грамотності, скорочуються гендерні диспропорції в освіті; найменші позитивні 

зміни відбуваються в сфері захисту прав людини та громадянських свобод, 

можливості участі в суспільному житті, соціальної захищеності.  

Країни ЄСП (крім Ізраїлю) відносяться до країн з рівнем соціального 

прогресу нижче середнього згідно Індексу соціального прогресу (The Social 

Progress Index) (рис. 1). 
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Рис. 1. Індекс соціального прогресу країн Євро-середземноморського 

партнерства, 2015 рік (Палестина та Сирія не оцінюються) 
 

Найбільший негативний вплив на параметри соціально-економічного 

розвитку здійснюють фактори, які пов’язані з реалізацією прав людини, що суттєво 

обмежують можливості розвитку економік країн регіону. Згідно з рейтингом 

глобальної конкурентоспроможності 2014 р. (визначається для усіх країн, крім 

Сирії і Палестини), найнижчі показники в сфері початкової освіти та здоров’я 

мають Єгипет (97 місце), Алжир (81) та Туреччина (69), найвищі – Ізраїль (44) та 

Йорданія (47), ефективність ринку праці оцінюється від 59 місця в Ізраїлі до 140 в 

Єгипті, національні інститути – від 43 в Ізраїлі до 139 в Марокко. Встановлено, що 
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показники соціального та інституціонального розвитку корелюють з економічними 

показниками базового рівня, ефективності та інновацій  (Ліван – 127/85/101 місця, 

Єгипет – 121/106/113, Туніс – 85/94/93, Алжир – 65/125/133).   

Визначено, що головним фактором зміни механізмів інтеграційної взаємодії 

в соціальній сфері в межах ЄСП на початку ХХI ст. стала відмова ЄС від 

принципу уніфікації взаємовідносин з країнами угоди та перехід до політики 

індивідуалізації співробітництва, диференціації підходів, обумовленості 

підтримки в залежності від досягнень в економічному та політичному 

співробітництві. Зростання результативності двостороннього співробітництва було 

пов’язано з новими підходами до реалізації програм (скорочення кількості та 

розширення участі держав), посиленням контролю над першими етапами проектів, 

визначенням пріоритетних галузей співробітництва (табл. 2). Найбільш успішним 

є двостороннє співробітництво з Марокко, Єгиптом та Тунісом. 

Таблиця 2 

Пріоритетні сфери двосторонньої допомоги ЄС у країнах Євро-

середземноморського партнерства в рамках Європейського Інструменту 

Сусідства та Партнерства (ЄІСП) 
Країна Пріоритетні галузі співробітництва 

Алжир 

реформи в галузі прав людини; реформа у сфері правосуддя, міграційних потоків та 

тероризму; диверсифікація економіки; сталий розвиток; розвиток освіти; посилення 

соціальних програм; сприяння розвитку торгівлі; розвиток інфраструктури 

Ліван політичні реформи; соціальні та економічні реформи; відновлення та активізація економіки 

Ізраїль 

Acquis заходи в таких галузях, як торгівля, митні, ветеринарні та фітосанітарні питання, 

юстиція та внутрішні справи, питання внутрішнього ринку, транспорт, енергетика, 

навколишнє середовище, людські контакти; діяльність у галузі вищої освіти; обмін і 

поширення інформації щодо правопорядку 

Йорданія 

підтримка політики безпеки, реформи в області демократії, прав людини, управління, 

правосуддя і боротьби з екстремізмом; розвиток торгівлі та інвестицій; сталий розвиток; 

інституційне будівництво, фінансова стійкість 

Єгипет 

реформи в області демократії, прав людини, ефективного управління та правосуддя; 

підвищення конкурентоспроможності та продуктивності економіки; забезпечення стійкості 

соціальної, економічної та екологічної політик і поліпшення використання природних ресурсів 

Марокко 
розвиток соціальної політики; економічна модернізація; інституційна підтримка; ефективне 

управління і права людини; охорона навколишнього середовища 

Сирія 
підтримка політичної та адміністративної реформи; підтримка економічної реформи; 

підтримка соціальних реформ 

Туніс 
забезпечення зайнятості; програма допомоги в інтеграції; програма підтримки бізнесу; 

забезпечення справедливості 
 

Обґрунтовано, що підвищення рівня соціальної справедливості, як нової цілі 

соціального розвитку, стримується проявами тероризму, підвищеною 

конфліктогенністю регіону, наявністю збройних конфліктів, що потребує 

модернізації соціальних політик країн ЄСП з урахуванням переваг, які надає 

співробітництво з ЄС у соціальній сфері. 

У третьому розділі «Удосконалення соціальної політики як інструменту 

впливу на економічний розвиток країн Євро-середземноморського 

партнерства» визначено стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики 

країн ЄСП; здійснено оцінку соціальних факторів економічного розвитку 
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Палестини; розроблено концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС 

та Палестини в соціально-економічній сфері.  

Обґрунтовано доцільність виокремлення трьох рівнів стратегічних 

пріоритетів розвитку соціальної політики країн ЄСП (регіональний, двосторонній, 

національний) та двох векторів удосконалення (перший – формування 

загальнополітичного та правового середовища, яке сприяє соціально-

економічному розвитку, другий – реалізація ключових елементів стратегії 

соціального розвитку). На регіональному рівні пропонується здійснення програм, 

які, по-перше, націлено на розвиток інституціональної системи взаємодії з метою 

формування передумов для домінування соціальної складової в інтеграційних 

процесах (в сфері зайнятості, освіті, охороні здоров’я) над іншими, формування 

(удосконалення діяльності) організацій, які забезпечують інтеграційні процеси 

(регіональні парламенти, форуми та ради з соціально-економічних питань, 

конференції тощо). По-друге, передбачають сприяння реалізації національних 

стратегій соціального розвитку, які включають формування фондів розвитку з 

використанням міжнародних та регіональних ресурсів та базуються на  принципах 

еволюційності, системності, функціональності, добровільності, прозорості, 

правової забезпеченості. 

Серед ключових елементів стратегії соціального розвитку країн ЄСП виділено: 

сприяння зайнятості, реорганізація інститутів трудового права, скорочення рівня 

«соціального виключення», розвиток нормативно-правового забезпечення соціальної 

політики, удосконалення систем державних соціальних гарантій, освіти та охорони 

здоров’я, формування механізмів соціальної інтеграції та стратегії регіонального 

розвитку (рис. 2). Визначено, що комплексний механізм реформ має базуватися на 

реформуванні системи державного управління з метою створення умов для 

прискорення соціального розвитку на основі використання принципу універсальності 

при наданні соціальних послуг, стимулюванні економічного розвитку, формуванні 

системи міжнародного державно-приватного  партнерства.  

Аналіз показників економічного і соціального розвитку Палестини (члена 

ЄСП з 1995 р.) у 2004-2014 рр. дозволив встановити наступне: на протязі періоду 

фіксується стабільне зростання ВВП (темп зростання до 2004 р. 295%), експорту 

товарів та послуг (385%), імпорту товарів та послуг (248 %); зберігається 

орієнтація міжнародної торгівлі на ринок Ізраїлю (близько 60% експорту і 90% 

імпорту); у промисловості переважає дрібнотоварне виробництво.  

Важливими соціальними факторами, які впливають на економічний 

розвиток, є трудова міграція в Ізраїль, стале зростання чисельності (3,5% в рік) та 

вікова структура населення (1-14 рр. – 44,1%; 15-64 рр. – 52,4%; 65 р. і більше – 

3,5%), безпрецедентна кількість біженців (42,6% населення), висока щільність та 

концентрація населення в містах, низький рівень зайнятості жінок та соціальний 

статус, домінування в структурі зайнятих низько-кваліфікованих робітників, 

високий рівень безробіття (26,4% в 2014 р., в т.ч. 17,4% на Західному березі, 42,8% 

- в Секторі Гази), специфічна структура вищої освіти (домінування спеціальностей 

з соціальних, медичних та педагогічних галузей знань), поступове зростання 

населення, яке має початкову  (93,3 % в 2014 р.) та вищу освіту (45,6%), зростання 

середньої тривалості життя (72,73 р. в 2013р.). 
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Визначено, що зростанню показників соціального розвитку Палестини 

сприяло створення Палестинської адміністрації, важливими напрямами діяльності 

якої є освіта, охорона здоров’я, соціальні права людини та реалізація програм 

міжнародних організацій. Встановлено фактори, які стримують соціальний 

розвиток і обмежують заходи соціальної політики, серед них: інфраструктурні 

обмеження, дискримінація у водопостачанні та енергопостачанні, обмеження в 

пересуванні. Програми соціальної політики в значній мірі фінансуються ЄС та 

іншими міжнародними організаціями. 

Співробітництво ЄС та Палестини здійснюється в межах Євро-

середземноморської угоди про торгівлю і співробітництво 1997 р. Головні 

соціальні пріоритети окреслено в ст.45, а саме забезпечення рівності жінок, 

розвиток системи освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, повага прав 

людини. Встановлено, що механізми реалізації угоди визначаються міжнародною 

та регіональною політичною та економічною ситуацією: в періоди регіонального 

політичного загострення ЄС впроваджує пряму фінансову підтримку бюджету 

Палестини з метою виконання програм з розвитку державності, освіти та охорони 

здоров’я; в періоди міжнародних економічних криз – скорочує обсяги 

фінансування (2009 р.). 

Аналіз механізмів сприяння соціальному розвитку Палестини 

(Європейський інструмент сприяння демократії і правам людини, механізм 

підтримки Палестини (PEGASE), Агентство допомоги палестинським біженцям 

(UNRWA), Європейський інструмент сусідства (ENI), секторальні програми, 

націлені на підвищення рівня життя населення) дозволив визначити основні 

напрями фінансування (скорочення бідності, розвиток сільських регіонів, 

боротьба зі змінами клімату, сприяння мобільності населення, розширення прав 

людини тощо) та запропонувати напрями удосконалення співробітництва ЄС і 

Палестини в соціальній сфері. Серед них: економічний блок (реалізація програм 

по зростанню занятості; розвиток промислової, сільськогосподарської, 

транспортної інфраструктури), управлінський блок (удосконалення системи 

державного управління та соціального захисту), інноваційний блок (розвиток 

системи освіти та науково-технічної діяльності).   

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено науково-практичне завдання поглиблення теоретико-

методичних основ дослідження соціальних  факторів економічного розвитку країн в 

умовах глобалізації та розробки науково-практичних рекомендацій щодо 

удосконалення соціальної політики країн Євро-середземноморського партнерства. 

Дослідження дозволило зробити такі висновки теоретичної, науково-методичної та 

практичної спрямованості: 

1. На підставі узагальнення основних положень теорії глобалізації 

визначено, що головними вимірами глобалізації є економічна, політична, 

соціальна глобалізація; найбільш значущими чинниками є міжнародний рух 

товарів та послуг, капіталів, робочої сили, технологій та інформації; процеси 

інтернаціоналізації та транснаціоналізації виробництва; формування глобальної 

інфраструктури. Глобалізація має дуалістичний вплив на параметри соціально-
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економічного розвитку: сприяє уніфікації соціальних параметрів та політик, у той 

же час знижує рівень національної самоідентифікації та викликає суспільні 

протиріччя.  

2. Відокремлено еволюційні періоди становлення теоретичних підходів до 

визначення соціальних факторів економічного розвитку: 1 етап – філантропо-

піклувальний: соціальні стандарти, ліквідація злиденності, поділ праці, освіта; 2 

етап – гуманістичний: гуманізм у соціальних відносинах, соціальні стандарти, 

освіта, гендерна рівність;  3 етап – відродженсько-ліберальний: освіта, державне 

регулювання міжнародної торгівлі, зв’язок між соціальними та економічними 

процесами, бідність, соціальне забезпечення і соціальна політика; 4 етап – період 

формування та реалізації соціальної політики: соціальна політика, соціальне 

страхування, зв’язок соціальної та економічної політик;  5 етап – сучасний  

період: бідність, соціальні ризики, соціальна політика як чинник міжнародного 

економічного розвитку, залежність соціального прогресу від інновацій, соціальна 

справедливість, рівність, безпека, потенціал економічного прогресу, капітал, 

концепція соціального добробуту, міжнародне співробітництво в соціальному 

секторі. 

3. Головними інструментами впливу на соціальні фактори економічного 

розвитку на міжнародному рівні є міжнародні програми в цій сфері, на 

національному рівні – соціальна політика, яка є виміром суспільних пріоритетів, 

формує умови для накопичення інтелектуального капіталу та базується на 

спеціальних методах реалізації. Найбільш важливими принципами управління 

соціальними факторами економічного розвитку є принципи комплексності, 

справедливості, партнерських відносин, стійкої прихильності меті, врахування 

взаємозв’язку та взаємозумовленості соціальних та економічних факторів 

розвитку; національної відповідальності, міжнародної причетності. 

4. Встановлено особливості еволюції міжнародного співробітництва в сфері 

соціального розвитку в межах Євро-середземноморського партнерства на підставі 

аналізу інституціональної складової та визначення напрямів трансформації за 

сферами та направленістю взаємодії, які обумовлюються змінами пріоритетів в 

економічній політиці ЄС: 60-80-ті роки – взаємодія в сфері трудових відносин 

(вектори «прийом та підтримка» та «обмеження та повернення»); 90-ті роки – 

забезпечення соціальної стабільності та безпеки, розвиток систем освіти та 

охорони здоров’я, зростання зайнятості; ХХI ст. – соціальне страхування, охорона 

навколишнього середовища, освітнє та наукове співробітництво, міграція, повага 

до прав людини, гуманітарна допомога. 

5. Головними проблемами соціального розвитку країн ЄСП (крім Ізраїлю) є: 

в управлінській сфері (неспроможність державних та інтеграційних інституцій 

реалізувати в повному обсязі регіональні соціальні програми, відсутність   

стратегічних планів розвитку взаємодії, реалізація принципу мультикультуралізму 

та рестриктивна міграційна політика ЄС), в економічній сфері (від’ємний 

платіжний баланс, низькі обсяги прямих іноземних інвестицій, застаріла структура 

економіки, значний рівень економічної асиметрії), в соціальній сфері (значні 

темпи зростання чисельності населення, високий рівень безробіття, недостатній 

рівень розвитку систем освіти та охорони здоров’я, низький рівень фінансування 
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соціального захисту населення). Існуюча ситуація стримує людський розвиток, 

соціальний прогрес, знижує рівень конкурентоспроможності національних 

економік, в той же час за усіма показниками соціально-економічного розвитку в 

останні роки фіксується позитивна динаміка (крім Сирії).   

6. Двостороннє співробітництво ЄС та країн ЄСП еволюціонувало від 

уніфікації взаємовідносин з країнами угоди до політики індивідуалізації, 

диференціації підходів, обумовленості підтримки в залежності від досягнень в 

економічному та політичному співробітництві, що призвело до зростання 

результативності, у тому числі за рахунок впровадження нових підходів до 

реалізації програм (скорочення кількості та розширення участі держав), посилення 

контролю над першими етапами проектів. 

7. Визначено стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики ЄСП на 

регіональному, двосторонньому та  національному рівнях. На регіональному рівні 

в якості головних пріоритетів виділено програми розвитку інституціональної 

системи взаємодії з домінуючою соціальною складовою в інтеграційних процесах; 

формування/удосконалення діяльності забезпечуючих організацій; створення 

фондів розвитку з використанням міжнародних та регіональних ресурсів. На 

двосторонньому рівні – підвищення якості управління проектами. На 

національному рівні – формування та реалізація стратегій соціального розвитку, 

які передбачають сприяння зайнятості, скорочення рівня «соціального 

виключення», удосконалення систем державних соціальних гарантій, освіти та 

охорони здоров’я, формування механізмів соціальної інтеграції та стратегії 

регіонального розвитку. 

8. На підставі оцінки соціальних факторів економічного розвитку Палестини 

та особливостей взаємодії з міжнародними організаціями (у тому числі ЄС) 

визначено концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС та Палестини 

в соціальній сфері, які включають економічну складову (реалізація програм зі 

зростання занятості; розвиток промислової, сільськогосподарської, транспортної 

інфраструктури), управлінську (удосконалення системи державного управління та 

соціального захисту) та інноваційну (розвиток системи освіти та науково-

технічної діяльності). 
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АНОТАЦІЯ 

Гхаіт Сарі О.С. «Соціальні фактори економічного розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства в умовах глобалізації». – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

– Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України, 

м. Маріуполь, 2017. 

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних основ 

дослідження соціальних  факторів економічного розвитку країн в умовах 

глобалізації та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення 

соціальної політики країн Євро-середземноморського партнерства.  

У роботі визначено сутність, виміри та вплив глобалізації на соціально-

економічні процеси; досліджено еволюцію соціальних факторів економічного 

розвитку; визначено інструменти та принципи управління соціальними факторами 

економічного розвитку, обґрунтовано специфіку соціальної політики як механізму 

реалізації національних та міжнародних програм соціально-економічного 

розвитку. 

Охарактеризовано особливості еволюції міжнародного співробітництва в 

сфері соціального розвитку країн Євро-середземноморського партнерства;   

визначено проблеми та досліджено динаміку соціального розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства; проаналізовано двостороннє співробітництво 

ЄС та країн Євро-середземноморського партнерства у соціально-економічній сфері. 

На підставі аналізу соціального розвитку та інституціонального 

забезпечення обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики 

країн Євро-середземноморського партнерства в умовах глобалізації. Здійснено 

оцінку соціальних факторів економічного розвитку Палестини та розроблено 

концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС та Палестини у 

соціально-економічній сфері. 
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АННОТАЦИЯ 

Гхаит Сари О.С. «Социальные факторы экономического развития 

стран Евро-средиземноморского партнерства в условиях глобализации». - 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 - мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Мариупольский государственный университет Министерства 

образования и науки Украины, г. Мариуполь, 2017. 

Диссертация посвящена углублению теоретико-методических основ 

исследования социальных факторов экономического развития стран в условиях 

глобализации и разработке научно-практических рекомендаций по 

совершенствованию социальной политики стран Евро-средиземноморского 

партнерства. 

В работе определены сущность, измерения и влияние глобализации на 

социально-экономические процессы; исследована эволюция социальных факторов 

экономического развития; определены инструменты и принципы управления 

социальными факторами экономического развития, обоснована специфика 

социальной политики как механизма реализации национальных и международных 

программ социально-экономического развития. 

Охарактеризованы особенности эволюции международного сотрудничества 

в сфере социального развития стран Евро-средиземноморского партнерства; 

определены проблемы и исследована динамика социального развития стран Евро-

средиземноморского партнерства; проанализировано двустороннее 

сотрудничество ЕС и стран Евро-средиземноморского партнерства в социально-

экономической сфере. 

На основе анализа социального развития и институционального обеспечения 

обоснованы стратегические приоритеты развития социальной политики стран 

Евро-средиземноморского партнерства в условиях глобализации. Осуществлена 

оценка социальных факторов экономического развития Палестины, и разработаны 

концептуальные основы совершенствования сотрудничества ЕС и Палестины в 

социальной сфере. 

Ключевые слова: глобализация, социальные факторы экономического 

развития, Евро-средиземноморское партнерство, Европейский Союз, 

международное сотрудничество, социальная политика, социальное развитие. 
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The thesis is devoted to deepening theoretical and methodological grounds of 

social factors influence on economic development in terms of globalization and 

developing scientific and practical recommendations towards improvement of social 

policy of the Euro-Mediterranean Partnership. 

In this thesis the essence and measuring of the globalization impact on social and 

economic processes are identified; a detailed description of the evolution of social 

factors determining economic development through the stages of evolution of research 

priorities is provided. Tools and principles of social factors of economic development 

(integrated management of the social component, stable and steadfast adherence 

purpose, taking into account the relationship and interdependence of social and 

economic development factors, international involvement, partnerships, national 

ownership) are determined.  

The basic tools of influence on social factors in the international (international 

programs in development) and national (social policy) levels are identified. The 

specifics of social policy as a mechanism for the implementation of national and 

international social and economic development are studied. The main factors that 

influence on the development of social policy, including allocated social and political, 

valuable, institutional factors are grounded. 

The features of the evolution of international cooperation in the field of social 

development in the Euro-Mediterranean Partnership is characterized. On the basis of 

research of the institutional implementation of social cooperation it is grounded that the 

institutional component is transformed by the spheres of cooperation and its direction 

due to changes in priorities of the EU economic policies. The problems (in management, 

economic and social spheres) are determined and the dynamics of social development of 

the Euro-Mediterranean Partnership are investigated. The link between indicators of 

social and institutional development of the Euro-Mediterranean Partnership and WEF 

baseline performance, efficiency and innovation is established. 

The main factors changing mechanisms of integration cooperation in the social 

sector within the Euro-Mediterranean Partnership at the beginning of the twenty-first 

century are determined. On the basis of research of social development and institutional 

support of the Euro-Mediterranean Partnership countries strategic priorities of their 

social politics are identified distinguishing three levels (regional, bilateral, national) and 

two vectors of improvement (formation of the general political and legal environment 

conducive to social and economic development, the implementation of key elements of 

the strategy of social development). 

Directions of improvement of cooperation between the EU and Palestine in the 

social sphere are proposed distinguishing economic bloc (implementation of programs to 

increase employment, the development of industrial, agricultural and transport 

infrastructure), management (improving governance and social protection) and 

innovation (the development of education and science and technology activities). 

Keywords: globalization, social factors of economic development, Euro-

Mediterranean Partnership, the European Union, international cooperation, social policy, 

social development. 

 


