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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора економічних наук, професора 

Калініної Світлани Петрівни   

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 

Важливою характеристикою сучасного етапу глобалізації світової 

економіки та становлення нового світоустрою є посилення впливу соціальних 

факторів на усі сфери соціально-економічного розвитку. Соціальні фактори 

виступають важелем формування економічної політики як національних  

урядів, так і міжнародних організацій, створюють передумови зростання 

економік країн, забезпечують високі темпи розвитку окремих сфер світового 

господарства, особливо тих, що пов’язані зі створенням інтелектуального 

продукту. 

Країни Євро-Середземноморського партнерства на протязі десятиріч 

формують унікальну модель розвитку, яка передбачає врахування  

національних особливостей, у тому числі цивілізаційних, прагнення до 

досягнення європейських соціальних стандартів, усвідомлення важливості 

врахування соціальних факторів при розробці економічної стратегії розвитку 

держав-членів. Крім того, необхідно відзначити, що важливість дослідження 

соціальних факторів економічного розвитку в країнах Євро-

Середземноморського партнерства визначається значним впливом перебігу 
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соціально-економічних процесів у зазначених країнах на глобальну та 

європейську економічну і політичну стабільність. 

З огляду на вищезазначене, актуальність теми дисертаційної роботи 

Гхаіта Сарі Омара Сулаймана не викликає сумнівів. 

 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень,  

висновків та рекомендацій 

Основні наукові положення дисертаційної роботи, результати і висновки 

досліджень мають достатньо високий ступінь обґрунтованості та вірогідності. 

Дослідження ґрунтується на діалектичному методі пізнання та системному 

підході, на принципах єдності теорії та практики. 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 та системно-структурний 

підходи тощо. 

Автор використав широке коло наукових джерел: монографічні 

дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем міжнародної 

економіки та соціальної політики, офіційні статистичні та аналітичні   

матеріали міжнародних організацій, статистичних відомств і центральних 

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

договори ЄС, матеріали наукових періодичних видань. Все це дозволило 

науково обґрунтувати соціальні фактори економічного розвитку країн Євро-

Середземноморського партнерства. 

Достовірність наукових результатів також підтверджена необхідним 

обсягом теоретичних та прикладних досліджень, відповідністю поставлених та 

вирішених завдань сформульованій меті.  

Автореферат відповідає основному змісту дисертації, відображаючи 

авторські ідеї. В авторефераті викладено основні наукові результати 

проведеного дослідження, ступінь новизни розробок, рекомендації щодо 

використання результатів у практичній діяльності. Вищезазначене дає   
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підстави стверджувати, що виконана робота є логічно завершеним науковим 

економічним дослідженням, яке характеризується широкою постановкою 

завдань, оригінальністю підходів щодо їх вирішення, достатньою 

обґрунтованістю висновків і рекомендацій. 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

На основі аналізу основних висновків і результатів дисертаційної роботи 

слід зазначити, що в результаті проведеного дослідження сформульовано та 

обґрунтовано сукупність положень, які характеризуються науковою новизною  

і свідчать про особистий внесок автора у розвиток економічної науки. 

Серед основних положень, які формують наукову новизну результатів 

проведеного дослідження, необхідно виділити такі:  

представлено авторське бачення етапів еволюції пріоритетних напрямків 

досліджень соціальних факторів економічного розвитку та обґрунтовано 

причини змін в категорійному апараті, що дозволило визначити вектор 

трансформації наукових поглядів на соціальну складову економічного 

розвитку, окреслити соціально-економічні проблеми кожного періоду, 

виокремити традиційні та новітні соціальні чинники економічного зростання в 

умовах глобалізації (с.31-41, 50); 

розвинуто теоретико-методологічні засади дослідження соціальних 

факторів економічного розвитку, а саме обґрунтовано розширення переліку 

традиційних принципів соціальної політики та міжнародного співробітництва   

у соціальній сфері за рахунок виокремлення принципів партнерських відносин 

та національної відповідальності (с.50-51); 

здійснено систематизацію проблем соціального розвитку країн Євро-

середземноморського партнерства за такими напрямками: проблеми в 

управлінській, економічній та власне соціальній сфері з виокремленням 

відповідного змістовного наповнення (с.72-84); 

визначено стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики в країнах 

Євро-Середземноморського партнерства на основі виділення трьох рівнів 
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удосконалення соціальної політики – регіонального, двостороннього, 

національного (с.126-128), з урахуванням чого обґрунтовано концептуальні 

засади удосконалення співробітництва ЄС та Палестини у соціальній сфері з 

виділенням економічного, управлінського та інноваційного блоків 

співробітництва (с.166-171), важливих для розвитку міжнародної економічної 

діяльності в умовах глобалізації.  

 

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами 

Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського МОН України, а саме в рамках держбюджетної теми 

«Механізм міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності» 

(номер держреєстрації 0113U000638, 2013-2015 рр.) дисертантом розроблено 

рекомендації щодо удосконалення соціальної політики на національному та 

корпоративному рівнях. 

 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів 

Теоретико-методологічні положення, висновки та рекомендації, 

сформульовані в дисертації, можуть бути використані при формуванні  

стратегії соціального розвитку країн Євро-Середземноморського партнерства і 

стати основою для розробки заходів щодо підвищення соціальних стандартів 

країн, що розвиваються, у тому числі Палестини.  

Практичну значущість мають такі результати дослідження: визначення 

стратегічних пріоритетів розвитку соціальної політики в країнах Євро-

Середземноморського партнерства; концептуальні засади удосконалення 

співробітництва ЄС та Палестини у соціальній сфері. 

Наукові положення і рекомендації дисертаційної роботи використано у 

навчальному процесі Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України при розробці 
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навчально-методичного забезпечення і викладанні дисциплін «Міжнародна 

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

Практичне значення дослідження підтверджується впровадженням 

результатів дослідження в діяльність Управління економіки виконкому 

Криворізької міської ради (довідка № 987/01-07 від 17.05.2016 р.); Запорізької 

торгово-промислової палати (довідка № 1548/р від 04.05.2016 р.); ТОВ 

«Альянс+» (довідка № 158/В від 18.04.2016 р.); ТОВ «Інформаційні   

технології» (довідка № 576 від 22.04.2016 р.); ТОВ «Альбіон» (довідка 

№ 179/04/2016 від 15.04.2016 р.)  

 

Повнота викладення результатів в опублікованих роботах 

Матеріали дослідження Гхаіта Сарі Омара Сулаймана достатньою мірою 

висвітлено в наукових працях автора.  

За темою дослідження опубліковано 13 наукових праць загальним 

обсягом 23,2 д.а., з яких особисто автору належить 5,15 д.а., у тому числі одна 

колективна монографія обсягом 18,7 д.а. (особисто автору належить 1,4 д.а.), 6 

статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 3 д.а. (особисто   

автору належить 2,5 д.а.), серед яких 4 роботи у наукових періодичних 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз, загальним 

обсягом 2 д.а. (особисто автору належить 1,75 д.а.).  

Основні результати дослідження підтверджено їх апробацією на 

міжнародних науково-практичних конференціях. 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційної роботи 

В цілому позитивно оцінюючи основні положення дисертації, слід 

звернути увагу на дискусійні питання: 

1. У підрозділі 1.2 автор обґрунтовує особливості сучасного періоду 

управління соціальними факторами економічного розвитку та виокремлює   

такі важливі чинники, як соціальний ризик, розвиток громадянського 

суспільства, науково-технічний прогрес, соціальна рівність та справедливість, 
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соціальний добробут тощо (с.41-49). Цілком логічним є припущення, що 

зазначені чинники неоднаково впливають на розвинуті економіки та   

економіки країн, що розвиваються. Втім, порівняльна характеристика впливу 

цих соціальних факторів на країни з різним рівнем соціально-економічного 

розвитку і, відповідно, їх наслідків, залишилась поза увагою автора.   

Вважаємо, що представлення зазначених компаративних даних у розділі 1 і їх 

підтвердження емпіричними даними у розділі 2 дозволило б не тільки 

підвищити теоретичну цінність роботи, а й навести обґрунтовані практичні 

рекомендації відповідно до розроблених напрямів соціальної політики. 

2. Аналізуючи дані щодо динаміки індексу людського розвитку країн 

Євро-Середземноморського партнерства, представлені на рис. 2.2, дисертант 

робить висновок, що майже всі представлені країни продемонстрували 

збільшення індексу за останні роки (с. 98). При цьому автор наводить перелік 

складових індексу – показників, що враховуються при його розрахунку, але не 

конкретизує, за рахунок покращення яких саме складових країнам Євро-

Середземноморського партнерства вдалося досягти зростання вказаного 

індексу. Аналіз таких даних дозволив би виявити сильні та слабкі сторони 

людського розвитку у кожній країні та врахувати їх при розробці напрямів 

соціальної політики. 

3. У підрозділі 2.2 «Вплив соціальних факторів на економічний  

розвиток країн Євро-Середземноморського партнерства» майже всі показники 

соціально-економічного розвитку автор аналізує у динаміці, що дозволяє 

простежити еволюційні зміни у показниках соціальної політики та вплив 

останньої на національні економіки. В той же час, дані щодо соціальних 

складових індексу глобальної конкурентоспроможності та індексу соціальної 

глобалізації представлено тільки за один рік, тобто у статиці (с.106-111). 

Вважаємо, що встановити зв’язок соціальних та економічних показників на 

підставі наведеної статичної інформації досить проблематично і 

обґрунтованість представлених висновків у цьому випадку є недостатньою.  
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4. Автор стверджує, що одним з основних недоліків соціальної   

взаємодії між ЄС та країнами Євро-Середземноморського партнерства є 

реалізація принципу «мультикультуралізму» (підрозділ 2.3, с.121). Однак ні в 

цьому підрозділі, ні у попередніх підрозділах роботи цей принцип не  

згадується і не пояснюється, лише наводяться негативні наслідки застосування 

даного принципу в політиці ЄС. Відтак, є незрозумілим, який сенс вкладає 

дисертант у термін «мультикультуралізм» у вказаному контексті. З огляду на 

те, що зазначений принцип визначено автором як один з основних недоліків 

соціальної взаємодії, на наш погляд, зміст мультикультуралізму та логіка його 

впливу на співробітництво між ЄС та країнами Євро-Середземноморського 

партнерства у соціальній сфері потребують додаткових пояснень. 

5. Визначаючи стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики в 

країнах Євро-Середземноморського партнерства, автор виділяє три рівні 

удосконалення соціальної політики: регіональний, двосторонній,   

національний (с.126-128). На регіональному рівні в якості головного завдання 

пропонується підвищити якість управління міжнародними проектами, які 

реалізуються в країнах Євро-Середземноморського партнерства. Водночас, 

необхідність та можливість здійснення таких управлінських заходів досить 

поверхньо обґрунтовується в розділі 2 дисертації і недостатньо 

підтверджується емпіричними даними. Таким чином, спостерігається певна 

відокремленість результатів дослідження, відображених у аналітичному  

розділі, і рекомендацій, запропонованих у третьому розділі дисертації. 

В той же час, наведені дискусійні положення і зауваження не впливають 

на загальну позитивну оцінку роботи і не заперечують важливості отриманих 

дисертантом наукових результатів. 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про 

порядок присудження наукових ступенів»  

Вивчення матеріалів дисертації та автореферату дозволяє зробити 

висновок про те, що дисертаційна робота Гхаіта Сарі Омара Сулаймана 
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«Соціальні фактори економічного розвитку країн Євро-Середземноморського 

партнерства в умовах глобалізації» є завершеною самостійною науковою 

працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що у  

сукупності вирішують важливу наукову задачу поглиблення теоретико-

методичних 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. За змістом дисертаційна робота 

відповідає темі, меті і поставленим автором завданням дослідження. В 

дисертації використані лише ті результати досліджень, які належать автору 

особисто. 

За актуальністю, постановкою задач дослідження, теоретико-

методологічною обґрунтованістю, рівнем наукової новизни, теоретичною та 

практичною значущістю отриманих результатів опонована дисертаційна  

робота відповідає встановленим вимогам пп. 9, 11, 12, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р., із змінами та доповненнями. 

 

Загальні висновки по дисертаційній роботі 

За сукупністю формальних ознак дисертація Гхаіта Сарі Омара 

Сулаймана є самостійною, цілісною, логічно побудованою, завершеною 

науковою працею, в якій вирішено поставлені завдання, отримано нові   

науково обґрунтовані результати та сформульовано рекомендації науково-

практичного характеру. Дисертацію виконано на належному теоретичному 

рівні, опубліковані автором наукові праці та автореферат повною мірою 

відображають основні положення дисертаційної роботи. Практична   

значущість роботи підтверджена довідками про впровадження. Стиль 

викладення матеріалів дослідження, наукових положень, висновків та 

рекомендацій відзначається послідовністю і логічністю. 



 

  


