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Актуальність теми дослідження 

В умовах прискорення інтеграційних процесів, посилення глобальних проблем 

людства, поглиблення економічної конкуренції між розвинутими країнами світу та 

державами, що розвиваються, важливим чинником об’єднання та забезпечення 

необхідного рівня стабільності міжнародної економіки виступає міжнародне 

науково-технічне співробітництво, яке поширюється  між різними країнами світу.  

Особливо важливим для підтримки сталого зростання світового господарства 

є поглиблення міжнародного науково-технічного співробітництва країн так званих 

«проблемних» регіонів світу (до яких в останні роки у зв’язку з політичною 

нестабільністю відносять і країни Середземномор’я) з розвинутими країнами. 

Активізація міжнародного науково-технічного співробітництва у Середземномор’ї  

супроводжується як позитивними наслідками, так і збереженням структурних 

диспропорцій та значних недоліків, пов’язаних з особливостями політико-

соціального середовища. Детальний аналіз програм взаємодії ЄС з країнами 

Середземномор’я в рамках Євро-середземноморського партнерства свідчить, що 

наявні тенденції не завжди відповідають світовим трендам та слабко корелюють з 

побудовою інноваційної економіки.  

Палестина є найбільш проблемною країною регіону та 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. Враховуючи світову 
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економічну нестабільність та проблеми, які накопичено у Середземномор’ї, 

стратегія залучення Палестини до глобального науково-технічного простору 

потребує істотного вдосконалення на підставі використання науково нових 

підходів.  

У зв’язку з вищезазначеним, розвиток теоретико-методологічних основ 

дослідження міжнародного науково-технічного співробітництва і розробка 

концептуальних засад удосконалення науково-технічного співробітництва ЄС та 

Палестини в межах Євро-середземноморського партнерства, що є метою 

дисертаційної роботи Белала З.А. Хассуна, є актуальним науково-практичним 

завданням. 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

Робота є комплексним дослідженням особливостей міжнародних процесів 

науково-технічного співробітництва, яке поглиблює теоретико-методичні основи 

аналізу міжнародного науково-технічного співробітництва та удосконалює 

концептуальні засади розвитку науково-технічного співробітництва між ЄС і 

країнами Євро-середземноморського партнерства, зокрема, Палестиною. 

Ознайомлення зі змістом дисертації, авторефератом та працями здобувача 

дозволило визначити наукову новизну отриманих результатів дослідження. 

Конкретні результати, що характеризують наукову новизну дослідження,   

полягають у наступному: 

запропоновано концептуальний підхід щодо поглиблення науково-технічного 

співробітництва між ЄС і країнами Середземномор’я, зокрема, Палестиною, який 

спрямовано на створення передумов включення Палестини у світовий інноваційний 

простір (с. 148-149); 

запропоновано додаткові критерії класифікації форм міжнародного 

співробітництва, серед яких виділено спрямованість (внутрішньо-, 

зовнішньоспрямоване, змішане), характер взаємодії із зовнішнім середовищем 

(закрите, відкрите, змішане) та характер взаємодії учасників (регламентоване, 

вільне, системне, несистемне) (с. 20-21);  



 

3 

розроблено пропозиції щодо удосконалення теоретичних засад дослідження  

міжнародного науково-технічного співробітництва на основі обґрунтування 

комплексного підходу до його оцінки з виокремленням методологічного 

інструментарію, принципів та форм співробітництва у науково-технічній сфері 

(с. 22-23, 31-36); 

запропоновано авторський підхід до періодизації розвитку співробітництва 

ЄС та Палестини, який відрізняється виділенням науково-технічної складової 

взаємодії і передбачає виокремлення наступних етапів: 1 етап (1957-1970 рр.) – 

період «паралельного співіснування»; 2 етап (1970-2002 рр.) – період донорства;  3 

етап (2002 р. – теперішній час) – період відповідальності, «стратегічної 

пріоритетності» та співробітництва (с. 130-136); 

встановлено закономірності економічного та науково-технічного розвитку 

країн Євро-середземноморського партнерства, зокрема, виявлено вплив 

розширення напрямів співробітництва у науково-технічному секторі на соціальний 

і економічний прогрес країн світового господарства, загострення глобальної 

конкуренції, поглиблення участі у системі міжнародного поділу праці, збільшення 

питомої ваги високотехнологічної продукції у загальній структурі міжнародної 

торгівлі країн Євро-середземноморського партнерства, а також збільшення 

кількості дослідників і зростання витрат на НДДКР в країнах Середземномор’я 

(с. 79-95); 

запропоновано групування держав Євро-середземноморського партнерства 

залежно від рівнів економічного та науково-технічного розвитку з виділенням 

трьох кластерів країн (країни-лідери, країни з помірним рівнем розвитку і країни з 

низьким рівнем розвитку), на основі чого обґрунтовано просторову нерівномірність 

розвитку країн Євро-середземноморського партнерства (с. 97-100). 

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що результати дослідження 

мають достатньо високий науковий рівень. Позитивний висновок стосується внеску 

автора у теорію міжнародного науково-технічного співробітництва, а також 

практичної цінності положень, які виносяться на захист. 
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Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

Обґрунтованість і достовірність положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться у дисертації, визначається достатньо високим рівнем отриманих наукових 

результатів, осмисленням та поглибленням теоретичних засад досліджуваної 

проблеми і аналізом наукової літератури, великим обсягом фактологічних даних та 

використаної статистичної інформації з питань міжнародного науково-технічного 

співробітництва.  

Обґрунтованість основних результатів дослідження забезпечується 

застосуванням сучасних аналітичних прийомів та науково-методичних підходів. 

Дослідження базується на використанні діалектичного методу пізнання і 

системного підходу, загальнонаукових методів (наукової дедукції та індукції, 

системного аналізу і синтезу, абстракції, порівняння, аналогії, моделювання) та 

спеціальних методів аналізу (логічного, економіко-математичного, історичного, 

компаративного, структурного, інституційного).  

Зроблені автором висновки логічно поєднані з положеннями дисертаційної 

роботи, яка характеризується комплексністю використання аналітичних матеріалів 

дослідження. Висновки внутрішньо несуперечливі, органічно взаємопов'язані між 

собою. Аналіз змісту дисертації дає підставу зробити висновок про те, що він 

повною мірою відповідає назві, меті та завданням роботи «Науково-технічне 

співробітництво ЄС та країн Євро-середземноморського партнерства». 

Високий рівень отриманих наукових результатів підтверджується їх 

апробацією на 6 міжнародних конференціях. 

 

Зв'язок дослідження 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), у рамках якої автором розроблено рекомендації щодо 
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розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва та пропозиції щодо 

удосконалення інноваційної політики ЄС з метою підвищення ефективності 

взаємодії з третіми країнами. 

 

Повнота викладення результатів в опублікованих роботах 

Кількість та обсяг публікацій, які відображають основний зміст дисертації 

Белала З.А. Хассуна, відповідають встановленим вимогам. За темою 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. 

 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 

Розроблені автором теоретико-методичні положення щодо розвитку 

міжнародного співробітництва у науково-технічній сфері доповнюють існуючі 

теоретичні напрацювання в сфері міжнародної науково-технічної взаємодії і 

окреслюють перспективу подальших наукових розробок у цьому напрямі. 

Висновки і рекомендації, що розроблені при виконанні дисертаційної роботи, 

мають практичне значення. Так, основні теоретичні, методичні та науково-

практичні положення дисертації використано: Управлінням освіти і науки 

виконкому Криворізької міської ради (механізми сприяння реалізації міжнародних 

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

Відділенням у м. Маріуполі Донецької торгово-промислової палати (концептуальні 

положення щодо напрямів активізації науково-технічного співробітництва ЄС з 

країнами Євро-середземноморського партнерства на засадах селективного розвитку 

інтелектуального потенціалу); ТОВ «Інформаційні технології» (обґрунтування 

можливостей розвитку співпраці у науково-технічній сфері між підприємствами 

України та вищими навчальними закладами Палестини, які здійснюють  
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дослідження в сфері інформаційних технологій); ТОВ «Промліга» (рекомендації з 

розробки спільних проектів у науково-технічній сфері із залученням європейських 

партнерів); ТОВ «Венеція Бест» (рекомендації щодо вдосконалення інноваційної 

політики підприємства з використанням досвіду підприємств сфери 

обслуговування з країн ЄС). Практичне використання результатів дослідження 

підтверджено відповідними довідками.  

 

Зауваження та дискусійні положення щодо дисертації 

Оцінюючи дисертаційну роботу в цілому позитивно і віддаючи належне 

напрацюванням автора щодо вирішення важливого наукового завдання, неможна 

залишити поза увагою деякі дискусійні положення та зауваження: 

1. У підрозділі 1.1 автор ґрунтовно проаналізував теоретико-методологічні 

засади формування передумов, механізмів та стратегій міжнародного 

співробітництва (теорії в сфері інституціональної теорії, глобалізації, модернізації, 

конкуренції, міжнародного права, політології, культурно-соціологічних теорій 

тощо), однак висновки, які зроблено на підставі цього аналізу, носять частковий, 

фрагментарний характер. Зокрема, більш чіткого визначення потребує 

обґрунтування науково-технічної складової міжнародного співробітництва, що 

дало б змогу автору відповідним чином визначити науково-практичні підходи щодо 

концептуальних напрямів поглиблення науково-технічного співробітництва ЄС та 

країн Євро-середземноморського партнерства.  

2. Досить дискусійними та такими, що потребують подальших 

обґрунтувань, виглядають пропозиції дисертанта щодо удосконалення механізму 

науково-технічного співробітництва Палестини та країн ЄС (підрозділ 3.1), 

оскільки, проводячи у дисертаційній роботі достатньо глибокий аналіз еволюції і 

сучасного стану співробітництва, автор належним чином не оцінює загальний 

потенціал економічної співпраці між цими країнами та, зокрема, не визначає сильні 

сторони та резерви розвитку взаємодії у науково-технічній сфері.  

3. На нашу думку, представлені у роботі результати аналізу закономірностей 

та тенденцій економічного розвитку Палестини в останні роки доводять 
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необхідність приділення особливої уваги визначенню конкурентних переваг 

автономії, на основі яких і необхідно базувати стратегію розвитку науково-

технічного співробітництва країни з ЄС, однак автор залишив майже без уваги 

подібну можливість посилення як теоретичних, так і науково-практичних 

результатів дослідження.  

4. У роботі автор зазначає, що розроблені напрями оптимізації стратегії 

залучення Палестини до науково-технічного простору спрямовані на реалізацію 

активної багатовекторної політики у результаті узгодження науково-технічної 

взаємодії (с.160), проте не зрозуміло, чим ця політика принципово відрізняється від 

існуючих регуляторних засад науково-технічного співробітництва ЄС та 

Палестини.  

5. У підрозділі 3.1 значна увага приділяється оцінці політичних факторів, які 

відіграли важливу роль у розвитку Палестини, у той же час практично не 

відображено вплив цих факторів на перебіг економічних процесів та науково-

технічну взаємодію Палестини з іншими країнами, що не дозволяє комплексно 

оцінити фактори впливу на науково-технічний розвиток країни, зокрема, соціально-

політичні чинники, які сприяли чи стримували розвиток як національного 

господарства автономії в цілому, так і процесів її науково-технічного 

співробітництва з Європейським Союзом. 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» 

Висловлені зауваження та дискусійні положення стосовно дисертації та 

автореферату не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. Дослідження за 

змістом відповідає темі, меті і окресленим автором завданням. Дисертаційна робота 

має всі необхідні елементи, передбачені вимогами пп. 9, 11, 12, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника».



 

 
 


