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ВІДГУК 
 

офіційного опонента кандидата економічних наук, доцента 

Рубцової Марини Юрїївни   

на дисертаційну роботу Гхаіта Сарі Омара Сулаймана на тему «Соціальні 

фактори економічного розвитку країн Євро-середземноморського  

партнерства в умовах глобалізації»,  яку представлено до захисту  

у спеціалізованій вченій раді К 12.093.03 у Маріупольському державному 

університеті МОН України на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини 

 

Актуальність теми дослідження 

В умовах глобалізації, яка характеризується перманентною трансформацією 

ієрархії чинників розвитку, важливе значення для підтримки стабільного 

зростання світової економіки мають детермінанти, що визначають майбутні  

довгострокові тенденції. Серед них необхідно виокремити соціальні фактори, які 

створюють підґрунтя для активізації інноваційних процесів, гуманізації 

соціально-економічних політик, підвищення якості життя громадян країн світу. 

Країни Євро-середземноморського партнерства приймають активну участь у 

процесах інтернаціоналізації, і у той же час мають певні соціальні проблеми, які 

потребують негайного розв’язання за допомогою участі у міжнародних програмах 

розвитку та формування національних соціальних політик з використанням 

досвіду ЄС. Приймаючи до уваги все зазначене вище, тема дисертаційної роботи є 

актуальною, своєчасною та заслуговує на увагу. 

Дисертація є складовою наукових розробок Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, про що 

свідчить участь здобувача у науково-дослідних роботах за держбюджетною 

темою «Механізм міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності» 

(номер держреєстрації 0113U000638), у рамках якої автором розроблено 

рекомендації щодо удосконалення соціальної політики на національному та 

корпоративному рівнях. 
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Наукова новизна отриманих результатів 

Дисертаційна робота Гхаіта Сарі Омара Сулаймана містить ряд елементів 

наукової новизни та характеризується авторським підходом в реалізації мети 

дослідження – поглибленні теоретико-методологічних основ дослідження 

соціальних факторів економічного розвитку країн в умовах глобалізації та розробці 

науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення соціальної політики країн 

Євро-середземноморського партнерства. 

Найбільш суттєвими науковими результатами, які свідчать про особистий 

внесок автора у розробку даної проблеми та характеризують наукову новизну 

роботи, є наступні: 

1. Розвинуто теоретичні засади дослідження соціальних факторів 

економічного розвитку через визначення п’яти етапів еволюції пріоритетів 

досліджень і виділення філантропо-піклувального, гуманістичного, 

відродженсько-ліберального етапів, етапу формування та реалізації соціальної 

політики, сучасного етапу (с.28-50). 

2. Удосконалено теоретико-методологічні підходи щодо дослідження 

соціальних факторів економічного розвитку, зокрема, запропоновано до існуючої 

методологічної основи визначення принципів соціального співробітництва додати 

принципи партнерських відносин і національної відповідальності (с.50-52). 

3. Визначено інституціональну складову співробітництва країн Євро-

середземноморського партнерства у соціальній сфері та обґрунтовано її 

трансформацію за сферами та направленістю взаємодії, в основі якої знаходяться 

зміни пріоритетів в економічній політиці ЄС; удосконалено систематизацію  

проблем соціального розвитку країн Євро-середземноморського партнерства в 

умовах глобалізації (с.72-84). 

4. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики країн 

Євро-середземноморського партнерства, виокремлено організаційно-економічні 

засади її розробки (с.126-139). 

5. Розвинуто концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС та 

Палестини в соціальній сфері, які включають економічний блок (реалізація 
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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), впровадження яких дозволить 

підвищити ефективність секторальних програм соціального розвитку (с.155-171). 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

Дисертаційна робота охоплює широке коло важливих питань теорії та 

практики дослідження соціальних факторів економічного розвитку країн в умовах 

глобалізації. Необхідно визначити, що дослідження включає розробку науково-

практичних рекомендацій щодо удосконалення соціальної політики країн Євро-

середземноморського партнерства, у тому числі Палестини.  

Обґрунтованість та вірогідність результатів дослідження забезпечується 

якістю використаної інформаційної бази, у яку увійшли монографічні 

дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, законодавчі та 

нормативні акти ЄС та Палестини, міжнародні нормативно-правові акти та 

регламенти ЄС, офіційні статистичні звіти та аналітичні матеріали міжнародних 

організацій, статистичних відомств, матеріали наукових періодичних видань, 

Інтернет-ресурси.  

Високому ступеню обґрунтованості положень дисертації сприяло чітке 

формулювання мети та завдань, об’єкту та предмету дослідження, а також те, що 

дослідження ґрунтується на діалектичному методі пізнання та системному 

підході. Методологічною основою роботи є теоретичне узагальнення, метод 

індукції та дедукції, абстрактно-логічний підхід, методи системного аналізу та 

синтезу, структурний підхід та статистичні методи, інституційно-компаративний 

підхід, системно-структурний підхід, метод аналогії. 

Основні положення роботи, висновки і рекомендації, які є результатом 

дисертаційного дослідження та складають його новизну, викладено у 13 наукових 

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

Результати дисертаційного дослідження отримали відповідну апробацію на 

5 міжнародних науково-практичних конференціях. Таким чином, основні 

результати дослідження і його наукова новизна достатньо широко представлені в 

опублікованих наукових працях та отримали апробацію. Автореферат відповідає 

основному змісту дисертаційної роботи. 

 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 

Результати проведеного дослідження мають теоретичну та практичну 

цінність. Теоретичне значення мають визначені автором сутність, виміри та вплив 

глобалізації на соціально-економічні процеси (с. 12-28), еволюція соціальних 

факторів економічного розвитку (c. 28-52), принципи управління соціальними 

факторами економічного розвитку в умовах глобалізації (c. 55-69). 

Оцінка автором еволюції міжнародного співробітництва в сфері соціального 

розвитку в межах Євро-середземноморського партнерства дозволяє встановити 

тенденції зазначених процесів (с. 72-80) та визначити особливості розвитку 

інтеграційної взаємодії у соціальній сфері. Значну увагу автор приділив оцінці 

впливу соціальних факторів на економічний розвиток країн Євро-

середземноморського партнерства (с. 84-112), що дозволило у третьому розділі 

розробити науково обґрунтовані пропозиції. 

Викликає науковий та практичний інтерес визначення дисертантом 

напрямів удосконалення соціальної політики як інструменту впливу на 

економічний розвиток країн Євро-середземноморського партнерства. Автором 

запропоновані стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики країн Євро-

середземноморського партнерства (с. 126-139), здійснено оцінку соціальних 

факторів економічного розвитку Палестини (с. 139-155), розроблено 
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концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС і Палестини в 

соціально-економічній сфері (с.155-172). 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає у розробці 

теоретико-методичних положень, висновків та рекомендацій щодо визначення 

стратегічних пріоритетів розвитку соціальної політики країн Євро-

середземноморського партнерства в умовах глобалізації та удосконалення 

концептуальних засад удосконалення співробітництва ЄС і Палестини в 

соціально-економічній сфері. 

Рекомендації та пропозиції, викладені у дисертації, впроваджено у 

практичну діяльність Управління економіки виконкому Криворізької міської 

ради, Запорізької торгово-промислової палати, ТОВ «Альянс+», ТОВ 

«Інформаційні технології», ТОВ «Альбіон». 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» та «Економіка країн світу». Усі довідки, що 

підтверджують практичне впровадження результатів дослідження, у наявності. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 Дисертаційна робота Гхаіта Сарі О.С. містить деякі дискусійні положення, 

недостатнє опрацювання яких дозволяє зробити наступні критичні зауваження: 

1. У першому розділі роботи дисертант приділяє увагу науковому трактуванню 

теоретичних підходів до визначення таких економічних категорій, як «соціальні 

фактори», «соціальний розвиток», «процеси соціалізації», «соціальна політика» 

(с.28-50, 52-53). Теоретична цінність роботи тільки виграла б, якби автор 

аргументував та представив у науковій новизні власне бачення цих дефініцій у 

контексті впливу глобалізації на параметри соціального розвитку. 

2. На с. 103-105 дисертації автор наводить результати кореляційно-регресійного 

аналізу залежності рівня соціального розвитку країн Євро-середземноморського 

партнерства від ряду факторних ознак. Водночас, як свідчать дані табл. 2.2 
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(с. 86), країни партнерства суттєво відрізняються за основними показниками 

соціально-економічного розвитку. Відтак, кореляційно-регресійний аналіз слід 

було б провести не тільки за всією сукупністю країн Євро-середземноморського 

партнерства, але й за кожною країною окремо, оскільки це дало б змогу 

виявити відмінності у ступені та характері впливу різних факторів на рівень 

соціального розвитку кожної країни і запропонувати відповідні 

диференційовані підходи до розробки національних соціальних політик.  

3. Аналізуючи індекс глобалізації KOF, який враховує три виміри – політичну, 

соціальну та економічну глобалізацію, автор слушно зазначає, що аналіз 

індикаторів, які використовуються при розрахунку індексу, дозволяє визначати 

особливості участі країн в світових економічних і соціальних процесах та 

розробляти напрями удосконалення окремих національних стратегій (с.106-

111). В той же час, оцінка зв'язку між рівнем соціальної глобалізації та рівнем 

соціально-економічного розвитку країн Євро-середземноморського 

партнерства, у тому числі за допомогою економіко-математичних методів та 

моделей, дозволила б дисертанту отримати більш аргументовані висновки щодо 

специфіки впливу соціальних факторів на економічний розвиток країн в умовах 

поглиблення глобалізаційних процесів. 

4. Автор визначає доцільність використання методу послідовної оптимізації при 

формуванні та реалізації стратегії соціального розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства (с.120), однак напрями реалізації цього 

методу запропоновано тільки для чотирьох країн, а саме Ізраїлю, Марокко, 

Єгипту та Палестини. На наш погляд, не зрозуміло, чому практичні аспекти 

застосування цього методу окреслено лише для цих країн, а інші країни ЄСП 

залишилися поза увагою автора. Крім того, у попередньому підрозділі 2.2 

представлено інформацію щодо резервів та можливих напрямів удосконалення 

соціальних політик усіх країн Євро-середземноморського партнерства, яка не 

була використана у подальшому. 

5. У якості одного із головних напрямів удосконалення соціальної взаємодії країн 

Євро-середземноморського партнерства автор пропонує розвиток 
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інституціональної основи співробітництва, який має таку складову як 

формування та вдосконалення діяльності організацій, що забезпечують 

інтеграційні процеси, а саме представницьких органів, форумів та рад з 

соціально-економічних питань, нарад, конференцій (с.127-129). В той же час, 

загально відомо, що такі органи частково вже існують, але вони не 

продемонстрували очікуваних результатів своєї роботи. Отже, доцільно було б 

спочатку надати критичну оцінку ефективності діяльності існуючих інституцій, 

які впливають на соціальний розвиток країн Євро-середземноморського 

партнерства. 

 Одночасно, висловлені зауваження носять дискусійний характер і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок  

присудження наукових ступенів» 

Дисертаційна робота Гхаіта Сарі Омара Сулаймана є самостійною, 

цілісною, логічно завершеною працею. Вивчення матеріалів дисертації свідчить 

про її пошуковий характер, творчий підхід автора до вирішення поставлених 

завдань. Дисертаційна робота, що опонується, представляє собою закінчену 

самостійну наукову працю, в якій вирішено важливу наукову задачу розвитку 

теоретико-методологічних засад 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.  

Опубліковані автором наукові праці та автореферат повною мірою 

відображають основні положення змісту дисертаційної роботи. Зауваження не 

впливають на її загальну позитивну оцінку.  

За змістом, важливістю, структурою, обсягом та оформленням дисертаційна 

робота Гхаіта Сарі Омара Сулаймана повністю відповідає вимогам, визначеним у 

пп. 9, 11, 12, 14 «Порядку присудження наукових ступенів». 



 

  


