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Стрімкий асиметричний  розвиток країн світового господарства у ХХІ 

ст., взаємозалежність стратегій включення країн інтеграційні процеси та 

моделей їх економічного зростання вимагають системних досліджень 

сучасних тенденцій розвитку та конвергенції національних моделей 

соціалізації економічної політики європейських країн. З огляду на 

вищезазначене актуальність дисертаційної роботи Приятельчук О.А. 

посилюється необхідністю розробки обґрунтованої стратегії соціалізації 

української економіки у контексті її залучення до європейських інтеграційних 

процесів. 

 

Зв’язок роботи із державними програмами і темами 

Дослідження Приятельчук О.А. виконано відповідно до планів  науково-

дослідних робіт кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

рамках комплексної науково-дослідницької теми Інституту міжнародних 

відносин «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» та «Асоціація як 

новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти», які є складовими комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації». 

  

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність 

Отримані в дисертації висновки, висунуті автором положення носять 

об’єктивний характер, є достовірними, здобуті з використанням 

загальноприйнятої методології. На всіх етапах дослідження автор наводить 

ґрунтовну аргументацію, чітко демонструючи авторську позицію, 

сформовану на основі вивчення й аналізу великої кількості наявних 

публікацій. Сформульовані у дисертації наукові положення та висновки, що 

виносяться на захист, мають високий ступінь наукової новизни, і 

характеризуються належним рівнем теоретико-методологічної та емпіричної 

обґрунтованості.  

Про обґрунтованість методологічних положень і практичних 

рекомендацій дисертаційної роботи свідчить їх апробація на 19 міжнародних  

та всеукраїнських науково-практичних конференціях та тренінгах. 

Структура дисертаційної роботи визначається її метою. Сформульовані 

мета і завдання узгоджені з предметом та об’єктом дослідження. Робота 

характеризується зрозумілою послідовністю викладу матеріалу, логічною та 

виваженою структурою.  
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Виклад тексту характеризується послідовністю, логічністю, наявністю 

достатнього  ілюстрованого матеріалу у вигляді схем, графіків, рисунків та 

таблиць.  

 

Наукова новизна дисертації 

У дисертації міститься розв’язання важливої наукової проблеми у галузі 

світового господарства і міжнародних економічних відносин, яке полягає в 

обґрунтуванні парадигмальних засад формування соціальної економіки, 

оцінці ефективності соціалізації економічної моделі держав Скандинавського 

регіону світового господарства та проектуванні на цій основі національної 

превентивної моделі соціально-економічного розвитку України. Найбільш 

суттєвими положеннями, котрі визначають наукову новизну дослідження та 

внесок його автора до розробки цієї проблематики є такі: 

уперше: 

 доведено об’єктивність процесів соціалізації системи світового 

господарства та міжнародних економічних відносин та реверсний характер 

взаємодії рівних рівнів даного процесу – глобальної економіки як цілісної 

системи та сукупності соціально-економічних моделей, регіональних, 

субрегіональних, а також національних моделей соціалізації економіки;  

виявлено економічні та соціальні фактори, які мають найбільший 

коефіцієнт впливу на рівень добробуту населення країни, представлений, 

зокрема, середньозваженим індексом багатства; 

визначено передумови формування, характерні риси функціонування та 

перспективи подальшої модифікації та трансформації регіональної 

скандинавської моделі загального добробуту; 

удосконалено: 

сутність цілого ряду понятійно-категоріального апарату економічної 

теорії, зокрема доповнено та презентовано авторський підхід до трактування  

категорій «соціально-орієнтована ринкова економіка», «соціальна 

економіка», «превентивна  модель соціальної економіки», «солідарна  

соціальна економічна модель» тощо; 

теоретичні положення щодо трансформації інституційної структури 

глобальної економічної системи з метою удосконалення координації та 

регулювання процесів, безпосередньо пов’язаних з причинами та наслідками 

соціалізації економіки;  

шляхи та методи імплементації принципів, правил Скандинавської 

моделі соціальної економіки в українську модель соціально-економічного 

розвитку. Автором оцінено передумови, існуючі перепони та наявні 

перспективи трансформації  соціально-економічної моделі України з 
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врахування досвіду та імплементацією принципів усталеної превентивної 

моделі загального добробуту Скандинавського регіону; 

набули подальшого розвитку: 

засади дослідження процесу соціалізації різноманітних моделей 

економіки світового співтовариства,  аргументовано формування передумов 

сучасного концепту парадигми соціальної економіки в історії економічної 

науки; 

 положення щодо антагоністичного характеру процесу соціалізації 

економічної політики держави,  на підставі чого визначено пріоритетні 

напрями реформування соціально-економічної політики держави та форм 

виконання нею контрольно-регуляторних функцій; 

типологізація регіональних вимірів соціалізації економічної політики 

через пряму залежність соціальної ролі держави від принципів 

функціонування податкової та грошово-кредитної систем.   

 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 

Теоретичне значення результатів та висновків дисертації Приятельчук 

О.А. полягає в тому, що в сукупності вони являюсь собою вирішення 

важливої наукової проблеми в галузі світового господарства і міжнародних 

економічних відносин. Вона полягає в обґрунтуванні парадигмальних засад 

формування соціальної економіки, оцінці ефективності соціалізації 

економічної моделі держав Скандинавського регіону світового господарства 

та проектуванні на цій основі національної превентивної моделі соціально-

економічного розвитку України.  

Наукове значення отриманих дисертантом результатів полягає у 

поглибленні теоретико-методологічних засад процесу соціалізації 

глобального економічного розвитку через виявлення особливостей механізму 

та форм його прояву у регіональних інтеграційних об’єднаннях, специфіки 

соціалізації економічних моделей країн скандинавського регіону. 

Практичне значення результатів дослідження та розробок автора 

полягає у їх використанні у практичній діяльності організацій та державних 

установ, а саме: Міністерством закордонних справ України, посольствами 

України в  Швеції, Данії, Фінляндії, Всеукраїнською громадською 

організацією «Українська асоціація економістів-міжнародників», про що 

надані здобувачем відповідні довідки про впровадження.  

Результати наукового дослідження, що мають прикладний характер, 

набули практичного застосування у навчальному процесі Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 
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Повнота викладення результатів наукових досліджень, 

 висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації,  

в опублікованих працях 

Висновки та положення дисертаційного дослідження широко висвітлені 

в наукових виданнях як в Україні, так і за кордоном. Основні результати та 

висновки дисертації опубліковані у 40 працях загальним обсягом 49,74 а.а.: 

одноосібна монографія (23,05 а.а.); дві колективні монографії (особисто 

автору належить 1,75 а.а.), серед яких одна – за кордоном (0,65 а.а.); 26 

наукових статей, із них 15 – у наукових фахових виданнях Україні обсягом 

8,9 а.а., шість – у наукових фахових виданнях України, що входять до 

міжнародних науко метричних баз даних, обсягом 4,97 а.а., три – у 

зарубіжних фахових виданнях обсягом 1,75 а.а., дві – у наукових виданнях 

України обсягом 0,6 а.а.; два підручники у співавторстві (авторських – 6,5 

а.а.) та 9 тез наукових доповідей обсягом 2,22 а.а.  

Особливу увагу слід звернути на публікації автора за кордоном, серед 

яких 3 наукові статті та 1 розділ у колективній монографії. Одна стаття 

опублікована у виданні, що входить до наукометричної бази Web of Science. 

Зміст опублікованих робіт відображає результати проведених у 

дисертації досліджень, самі роботи повністю відповідають вимогам 

Міністерства освіти і науки України.  

 

Відповідність змісту автореферату й дисертації 

Аналіз змісту, структури та організації автореферату дає підстави 

стверджувати, що він відповідає встановленим вимогам. У ньому повною 

мірою висвітлені основні результати дисертації, відображено її логіку та 

структуру.  

 

Зауваження та дискусійні питання 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Приятельчук О.А., 

звертаємо увагу на окремі положення, які є дискусійними, недостатньо повно 

розкритими, потребують пояснень у процесі дискусії при захисті дисертації. 

По-перше, досліджуючи еволюцію наукового дискурсу соціалізації 

глобального економічного розвитку, в рамках якого проведено детальний 

аналіз наявних теорій, що містять елементи соціалізації економічної політики 

держави, побудови моделей соціально-орієнтованого державного устрою, 

соціалізації методології управління людськими ресурсами, відтворення та 

розвитку людського капіталу,  автор не ідентифікує конкретні концепції 

«соціальної економіки», а сам феномен соціальної економіки розглядає 

виключно в розрізі актуального фактору розвитку світового господарства, 

архітектура якого досі знаходиться в процесі становлення, а його розвиток 
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носить епізодичний характер. Від так, у роботі бажано б обґрунтувати власну 

концепцію соціальної економіки з властивими їй організаційною структурою, 

формами та методами реалізації. 

По-друге, досліджуючи теоретико-методологічні основи дослідження 

соціалізації економічних моделей держав,  автор значну увагу справедливо 

приділяє соціальній компоненті в сучасних економічних дослідженням 

закордонних та вітчизняних дослідників. Однак, визначаючи регіональні 

особливості соціалізації національних економічних моделей, автор 

недостатню увагу приділяє базовим факторам сучасного просторового 

розвитку. У роботі відсутнє авторське визначення регіону як підсистеми 

світового господарства,  і, як наслідок, існує невизначеність   виокремлення 

регіонів «скандинавський регіон», «скандинавський європейський субрегіон», 

«європейський регіон». 

По-третє, у розвиток цього  варто було б додати компаративний аналіз 

соціалізації національних економічних моделей не тільки європейського, а й 

північно-американського, азійсько-тихоокеанського регіонів тощо. 

По-четверте, здійснюючи типологізацію регіональних вимірів 

соціалізації економічної політики через інституційні ознаки держави автором 

було визначено пряму залежність соціальної ролі держави від принципів 

функціонування податкової та грошово-кредитної систем. В той же час, з 

метою отримання комплексної оцінки даний аналіз слід було б доповнити 

іншими секторальними вимірами соціалізації економіки Скандинавського 

регіону. Окрім того, цікавим було б отримати авторську оцінку перспектив 

модифікації соціально-економічних моделей країн ЄС та України з 

врахуванням досвіду функціонування податкової, грошово-кредитної та 

інших систем країн Скандинавського регіону. 

По-п’яте, під час розробки моделі покрокової лінійної регресії з метою 

оцінки факторів впливу на добробут населення країни останній був 

представлений середньозваженим індексом багатства. Зважаючи на наявність 

цілого ряду показників та індексів, що характеризують соціально-

економічний розвиток, рівень добробуту та  якість життя, залишається 

необґрунтованим з боку автора акцент саме на обраному показнику.  

Висловлені зауваження носять дискусійний характер і не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

 

Відповідність дисертації встановленим вимогам та  

загальний висновок 

Дисертація на тему «Соціалізація економічної моделі держав 

Скандинавського регіону світового господарства» повною мірою відповідає 

встановленим вимогам, є самостійно виконаною завершеною науковою 
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сталого розвитку з можливістю отримання соціальних, екологічних та 

економічних ефектів на паритетних умовах.  

Все це у сукупності зумовлює актуальність проблематики, що 

досліджується, її теоретико-методологічну значимість та практичну 

спрямованість, внутрішню логіку, мету і завдання дисертаційної роботи 

Приятельчук Олени Анатоліївни, її необхідність і своєчасність. 

Дисертаційну роботу виконано в рамках комплексної науково-дослідної 

теми Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка "Україна в міжнародних інтеграційних процесах" 

(Державний реєстраційний номер 11БФ048-01) (2011-2015 рр.) та «Асоціація 

як новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти» (Державний реєстраційний номер 

16БФ048-01) з 2016 року, які є складовими комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації". В 

межах цих тем автором особисто проаналізовано проблеми та перспективи 

трансформації національної моделі соціальної економіки на засадах принципів 

соціалізації економічної моделі ЄС та держав Скандинавського регіону. 

 

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Обґрунтованість та достовірність положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертаційній роботі Приятельчук Олени Анатоліївни, 

підтверджується проведеним поглибленим, детальним аналізом теоретичних 

концепцій і підходів до дослідження теоретичних та практичних аспектів 

парадигми соціалізації економічних процесів, що викладені в наукових 

джерелах із 444-х найменувань: монографічні дослідження вітчизняних і 

зарубіжних учених з проблематики глобального економічного розвитку, 

регіональної інтеграції, соціальної економіки, управління людськими 

ресурсами, кроскультурних аспектів функціонування національних бізнес-

систем; матеріали та аналітичні звіти міжнародних організацій і 

дослідницьких агенцій;  законодавчі, нормативні, офіційні та статистичні 

документи; матеріали профільних інтернет-ресурсів, спеціальні періодичні 

видання, а також дані власних досліджень автора з проблематики соціалізації 

міжнародних економічних процесів. 

Автором сформулювало та обґрунтовано новий концептуальний підхід у 

дослідженні процесу соціалізації економічних моделей держав, побудови 

сучасної концепції соціальної економіки.  

Мета, предмет, об’єкт дисертаційної роботи логічно пов’язані та чітко 

окреслюють головні напрями дослідження. Об'єктом дослідження є процеси 
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соціалізації світогосподарського розвитку, соціальна компонента в 

економічних моделях окремих держав і регіональних інтеграційних об’єднань. 

Предметом дослідження виступають масштаби і напрями соціалізації 

економічної моделі держав Скандинавського регіону, її механізм та 

інструменти реалізації, специфіка форм прояву в окремих країнах, 

формування конвергентної скандинавської моделі соціально-економічного 

розвитку.  

Матеріали дослідження викладено послідовно, завдяки чому чітко 

простежується логіка дослідження. Висновки та рекомендації роботи є  

достатньо обґрунтованими у відповідності до поставлених завдань 

дослідження та підтверджуються результатами апробації основних положень 

дисертації. У цілому дисертаційне дослідження Приятельчук О.А. 

характеризується структурованістю, логічною послідовністю, завершеністю та 

обґрунтованістю отриманих результатів. 

 

Наукова новизна і практична значущість отриманих результатів 

 

Ознайомлення зі змістом дисертаційного дослідження та матеріалами 

автореферату дисертанта, його опублікованими науковими працями дає 

підстави погодитись із наступними положеннями, які винесені автором на 

захист і які складають предмет наукової новизни та відображають його 

особистий внесок у дослідження концепції соціальної економіки, процесів 

соціалізації економічних моделей держав, зокрема присвячені ЄС, 

Скандинавському регіону та Україні. До найбільш вагомих положень наукової 

новизни дисертаційної роботи слід віднести наступне: 

 
- у роботі обґрунтовано парадигму соціального ринкового 

господарства, що переважає у розвинених індустріальних країнах світового 
господарства, ґрунтується на ринкових механізмах і, той же час, носить 
яскраво виражену соціальну спрямованість. Доведено, що зародження 
основних постулатів концепту соціальної економіки прослідковується у 
великій кількості наукових шкіл, течій та окремих теорій, починаючи з 
концепцій стародавніх філософів, перших шкіл економічної науки, а також 
даний детермінант розвитку виступає об’єктом дослідження сучасних 
економічних вчень. Серед існуючого розмаїття підходів до визначення 
соціальної складової економічної системи автором виділено модель 
солідарної соціальної економіки, що полягає у багатовекторній взаємодії 
публічного та приватного секторів економіки, як оптимальну соціально-
економічну систему державного устрою; 

 
- з методологічних позицій визначено регуляторну роль держави в 

соціалізації, що реалізується за рахунок економічного зростання, високих 
ставок податків, впливу на банківський сектор шляхом кредитування не 
спекулятивного рівня, тощо. Через інституційні ознаки держави автором 
здійснено типологізацію регіональних вимірів соціалізації економічних 
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процесів, де, на прикладі Скандинавського регіону, визначено роль, функції, 
форми та методи державного впливу та участі в процесі ефективної  
реалізації стратегії сталого розвитку з призми соціалізації економіки;  
 

- на засадах компаративістського аналізу форм прояву процесу 
соціалізації та його впливу на суспільно-економічний розвиток виявлено 
антагоністичний характер соціалізації економіки і негативні наслідки 
високих соціальних стандартів, що знаходять свій прояв у зростанні 
нетолерантного ставлення населення високорозвинених економік країн до 
мігрантів, біженців, представників слабо захищених верств населення, 
непоодиноких випадках насильства, терористичних актів, формування 
загального нестабільного становища в суспільстві.  Визначено, що з метою 
подолання подібних протиріч слід реалізовувати спеціально розроблену з 
врахуванням національних кроскультурних особливостей стратегію 
соціально-економічного розвитку, яка б була законодавчо підкріпленою, 
носила поступовий і цілеспрямований характер, орієнтувалась на 
загальносвітові тенденції соціалізації. Автором виокремлено характерні риси 
превентивної моделі соціально-економічного розвитку Скандинавського 
регіону, що передбачає й реалізує цілий комплекс заходів протидії. 
 

Заслуговують на увагу методичні підходи до кластеризації національних 
економічних моделей на основі систематизації кількісних та якісних 
індикаторів соціально-економічного розвитку, зокрема: валовий внутрішній 
продукт; окремі кількісні показники, що дозволяють якісно оцінити дохідно-
видаткову структуру ВВП та проаналізувати її з призми надходжень до 
бюджету – диверсифікації їх джерел, частки участі бізнесу та населення через 
механізми оподаткування, структуру зовнішньої торгівлі, прямих іноземних 
інвестицій та інших зовнішніх джерел, зокрема надходжень по міжнародним 
кредитним лініям, поглиблюючи заборгованість країни та обсяги 
навантаження по обслуговуванню та погашенню зовнішнього боргу; рівень 
багатства країни, що включає всі фінансові та не фінансові (в тому числі 
нерухомість) активи за вирахуванням боргів; індекс людського розвитку, що 
являє собою агрегований показник якісного стану людського капіталу та 
тенденцій його розвитку, зокрема доступність до соціальних послуг та якість 
їх надання, рівень освіченості населення, тривалості та якості життя та 
використання людського ресурсу і т.п.; окремі категорії, що доповнюють 
комплексну оцінку даного аспекту соціально-економічного розвитку, зокрема: 
тривалість життя, рівень мінімальної заробітної плати, витрати на пенсійне 
забезпечення, відрахування з бюджету на охорону здоров’я, освіту, а також 
рівні зайнятості та безробіття. Новаторською є запропонована типологізація 
національних соціально-економічних моделей держав європейського регіону 
на основі вище визначених параметрів, а також визначення місця України в 
даній системі. 

Автором надано практичні рекомендації щодо доцільності створення 
спеціалізованих регулюючих інституцій в сфері вирішення соціальних 
проблем економічного розвитку. Зокрема, існуючі інституції відокремлено 
охоплюють окремі аспекти функціонування ринку праці, міграції, або ж, з 
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іншого боку, сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності, 
однак цілий спектр проблем, що виникають в процесі соціалізації економіки 
оминається належною увагою або неефективно вирішується через надмірне 
розпорошення та делегування повноважень між окремо функціонуючими в 
кардинально різних сферах органами. Єдина регуляторна інституція 
глобального характеру могла б подолати дані антагонізми.  

На основі застосування моделі покрокової лінійної множинної регресії 
автором виявлено конкретні економічні та соціальні фактори впливу на 
рівень добробуту населення країни. Серед максимальної сукупності 
індикаторів сталого розвитку визначено ті, що найбільш впливають на такий 
агрегований соціально-економічний показник, як рівень багатства. 

Скандинавський регіон світового господарства визначено пріоритетним 
в сфері проектування та освоєння методології соціалізації економічної моделі 
держави. Визначено, що соціальний розвиток в рамках превентивної моделі 
загального добробуту, властивої країнам Скандинавського регіону, 
призводить до нового кількісного та якісного стану соціальних об'єктів, змін 
у їх структурі, появи нових відтворювальних суспільних відносин, тощо. У 
сукупності скандинавська модель соціальної економіки забезпечує перехід до 
сталого економіко-екологічного і соціального розвитку і, в кінцевому рахунку, 
формування якісно нової системи соціальних відносин 

Дисертантом у роботі розкрита система аргументації щодо можливостей, 
напрямів, масштабів і проблем імплементації принципів, правил 
Скандинавської моделі соціальної економіки в українську модель соціально-
економічного розвитку. Показано, що адаптація досвіду до умов розвитку 
України у повному обсязі неможливі, оскільки досі не вдалося створити 
повноцінну економічну та соціальну модель, яка б містила власні науково-
теоретичні розробки щодо соціально-орієнтованої ринкової економіки, щодо 
напрямів, форм, механізмів та інструментів подальшої соціалізації 
національної економічної моделі, враховувала національні, історичні, 
культурно-ментальні, релігійні та інші традиції та чинники. Однак 
перспективним визначено доцільність імплементація ключових принципів 
Скандинавської моделі, таких як превентивність, всеохоплюваність, 
адресність, національна ідентичність, фокусування на наявній в країні 
ресурсній базі та специфічних напрямків економічного розвитку, євро 
інтеграційний курс перетворювальних процесів. 

У дисертаційному дослідженні Приятельчук О.А. знайшло місце 
подальше обґрунтування наукової гіпотези щодо соціалізації різноманітних 
моделей економіки світового співтовариства. Автором аргументовано, що 
поряд із сукупністю теорій і підходів до соціальних аспектів економічної 
реальності, що сформувалася в рамках таких пріоритетних на зламі ХХ-ХХІ 
ст. напрямів і шкіл світової економічної науки (неокейнсіанство, неокласика,  
неокласичний синтез, неоінституціоналізм), усе зростаючу роль відіграють 
теорії, які сформувалися у рамках міждисциплінарного підходу, містять 
демографічну, психологічну, соціальну, техніко-технологічну та 
футурологічну компоненту і яким притаманний ефект синергії.  
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Автором здійснено поглиблений аналіз об’єктивної закономірності 

процесів соціалізації моделей економіки як актуальної тенденції розвитку 
світового господарства та системи міжнародних економічних відносин. 
Діалектична взаємодія, поєднання, загального, особливого та одиничного 
носить реверсний характер. Доведено, що моделі і форми соціалізації 
економіки, її механізм та інструменти реалізації формувалися впродовж 
тривалого історичного періоду і залежали не лише від загально цивілізаційних 
тенденцій і факторів розвитку світо господарського процесу, але й 
особливостей окремих регіонів глобальної економіки, конкретних умов і 
національної специфіки кожної окремої країни, що знаходить свій прояв у 
широкому розмаїтті економічних моделей із різним ступенем зрілості і рівнем 
їх соціалізації. Саме тому сформовані регіональні та національні моделі 
соціально-економічного розвитку носять ексклюзивний характер, навіть якщо 
вони функціонують в рамках єдиного правового поля та єдиної економічної 
системи (як у випадку з регіональним об’єднанням ЄС). Реалізація єдино 
векторної соціально-економічної політики Скандинавського регіону не 
позбавлена наявністю національних ідентичностей, що впливають на 
конкретні форми реалізації стратегії соціалізації економіки в межах окремих 
країн субрегіону. 

Автором здійснена комплексна, всебічна оцінка найбільш досконалої з 
існуючих на сьогоднішній день моделі загального добробуту 
Скандинавського регіону. Доведено, що з метою успішної реалізації 
ключових принципів даної моделі вона повинні охоплювати соціалізацію: 
усього відтворювального циклу та його фази (виробництво, інфраструктура, 
розподіл, обмін, споживання); економічних відносин, умов та інститутів; 
економічної політики, як внутрішньої, так і зовнішньої, яка реалізується за 
інституціональним типом, її об’єктом виступають усі верстви населення на 
основі вирівнювання доходів, держава гарантує достатній рівень підтримки 
бідних. Окремі розроблені та імплементовані заходи в напрямку поглиблення 
соціалізації економічної моделі та збільшення отримуваних ефектів наразі 
поширюються й успішно реалізуються в інших країнах, зокрема об’єднання 
ЄС. Такими інноваційними механізмами стали інклюзивність ринку праці, 
замкнений цикл споживання, діяльність валеологічних закладів, солідарний 
принцип участі, державно-приватне партнерство в сфері надання соціальних 
послуг, розвиток соціального підприємництва, соціального банкінгу, 
соціального інвестування і т.д. 

Проведення компаративістського аналізу моделі соціально-економічної 
політики в ЄС дозволило констатувати факт спорідненості такої політики із 
іншими регіонами світового господарства в аспекті соціалізації економіки. 
Водночас виявлено, з одного боку, синергетичний ефект розвитку моделі 
економіки цього регіонального інтеграційного об’єднання завдяки 
розгортанню діяльності соціально-орієнтованих малого і середнього бізнесу, 
підприємництва, кооперативних, корпоративних союзів і асоціацій із високим 
рівнем мережевої системи управління та справедливим розподілом доходів. З 
іншого боку, у цій моделі ефективно і результативно функціонують 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


7 

 

регуляторні державні інститути завдяки чіткій стратегії розвитку соціальної 
економіки та співпраці з управлінськими структурами Європейського Союзу.  

В той же час, економіко-математичне моделювання та побудова 
дендрограми, що дозволило здійснити авторську кластеризацію національних 
соціалізованих економічних моделей держав європейського регіону, 
підтвердило факт активної інтеграції України до регіонального об’єднання 
ЄС, спорідненість основних напрямків, форм та методів державної соціально-
економічної політики, а також дозволило зробити припущення щодо 
позитивного сценарію євроінтеграції України. Автором доведено, що 
задекларований Україною соціально-орієнтований вектор економічного 
розвитку, наразі,  має бути модифікований, проведена реструктуризація 
системи соціального страхування, захисту та забезпечення, а також, що 
найголовніше, принципово змінено характер соціальної політики з пасивного 
на активний та превентивний.  

Усе вищезазначене у сукупності свідчить про наукове вирішення 
дисертантом важливої проблеми світового господарства, яка має не лише 
теоретичне, а й практичне значення. 

 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 

 

Результати дисертаційної роботи є обґрунтованими й достовірними, їх 

практичне значення полягає у тому, що основні теоретичні положення, 

висновки та рекомендації, сформульовані автором у дисертації, можуть бути 

методологічною основою для розробки ефективних механізмів поглибленої 

соціалізації та трансформації соціально-економічної моделі України в умовах 

глобальних викликів і змін. Наукові розробки, висновки і практичні 

рекомендації автора були використані: Міністерством закордонних справ 

України (довідка про впровадження №201/36-919-1452 від 18.04.2019 р.), 

Посольством України в Королівстві Норвегія (довідка про впровадження № 

61220/18-830-335 від 16.04.2019 р.), Посольством України в Фінляндській 

Республіці (довідка про впровадження №61214/19-9100-431 від 16.04.2019 

р.), Посольством України в Королівстві Данія (довідка про впровадження 

№61218/71//19-800-329 від 16.04.2019 р.), Посольством України у 

Королівстві Швеція (довідка про впровадження №61217/213-914-339 від 

22.04.2019 р.), Асоціацією експортерів і імпортерів «ЗЕД» (довідка про 

впровадження №01/04-05 від 24.04.2019 р.), Представництвом “Abloy Oy” в 

Україні та інших країнах СНД (Фінляндія) (довідка про впровадження 

№59/04 від 15.04.2019 р.), а також впроваджено у навчальний процес 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (довідка про впровадження №048-093 від 18.04.2019 

р.) та науково-дослідницьку діяльність Всеукраїнської громадської 

організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (довідка про 

впровадження №54 від 13.05.2019 р.). 
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Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій в 

опублікованих працях та авторефераті 

 

Основні положення та результати дослідження опубліковані 

дисертантом самостійно та у співавторстві у 40 наукових працях, з них: 1 

одноосібна монографія; 2 колективні монографії, серед яких 1 – за кордоном; 

26 наукових статей, із них 15 – у наукових фахових виданнях Україні, 6 – у 

наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних науко 

метричних баз даних, 3 – у зарубіжних фахових виданнях, 2 – у наукових 

виданнях України; 2 підручники у співавторстві та 9 тез наукових доповідей.  

 

Загальний обсяг опублікованих робіт, що належить особисто дисертантові, 

становить 49,7 д.а. 

Положення наукової новизни, які винесені на захист висвітлено у 

зазначених публікаціях та авторефераті повною мірою. Автореферат за 

змістом та структурою відповідає дисертації. 

Таким чином, автором виконані усі вимоги МОН України щодо кількості 

публікацій. Зміст опублікованих результатів відповідає тим, що входять в 

склад дисертації і виносяться автором на захист, а основні положення 

пройшли всі передбачені види апробації: опубліковані, обговорені на 

конференціях різних рівнів та впроваджені у практичну діяльність ряду 

організацій, підприємств. 

 

 

Зауваження щодо змісту і висновків роботи,  

які мають дискусійний характер 

 

Разом з тим, дисертаційна робота Приятельчук О.А. містить певні 

дискусійні суперечливі положення, недостатнє опрацювання яких дозволяє 

зробити наступні зауваження: 

1. Основним предметом дисертаційного дослідження виступає 

соціалізація економічних моделей держави. І, якщо суть, форми, методи та 

особливості реалізації процесу соціалізації автором виписані достатньо 

детально й повно розкриті, то авторське трактування категорії «економічної 

моделі» повністю відсутнє. Через це саме розуміння структурних елементів 

моделі та механізмів їх взаємозв’язку в рамках єдиної системи залишається 

невизначеним, а підхід автора незрозумілим. 

2. Здобувач в роботі використовує достатньо великий масив 

статистичної інформації. Однак слід зауважити, що в більшості випадків на 

основі статистичних даних, отриманих з різних джерел, досить важко 

провести якісний компаративістський аналіз. Зокрема, дані, отримані зі 

статистичних джерел та звітів міжнародних організацій та профільних 

комітетів та відомств ЄС, часто не корелюються з даними, що надані 

статистичними службами, відомствами та міністерствами України. Автор 
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переважно здійснює компаративний аналіз якісних характеристик соціально-

економічних моделей країн ЄС, Скандинавського регіону та України. А 

кількісні показники порівнюються лише в межах окремих регіонів. В зв’язку з 

необхідністю оцінки можливостей та перспектив імплементації 

скандинавської моделі до вітчизняних реалій та визначення місця України в 

системі соціально-економічного розвитку ЄС, використання кількісних 

параметрів для порівняння значно б посилило якість отриманих автором 

результатів. 

 

3. Автор дослідження обґрунтовано відзначає, що інклюзивність 

виступає одним з ключових принципів превентивної моделі загального 

добробуту Скандинавського регіону. Однак, на наш погляд, більш детальна 

оцінка конкретних прикладів реалізації проектів функціонування 

інклюзивного ринку праці, доповнена розрахунком отримання конкретних 

переваг у вигляді економії витрат з фінансування соціального забезпечення, 

додаткових надходжень до бюджету та позабюджетних фондів внаслідок 

сплати податків, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, 

зростання кількості виробленої продукції, тощо, могла б стати додатковою 

перевагою даного дисертаційного дослідження.  

4. Соціалізацію економічної моделі країн Скандинавського регіону 

обрано основним об’єктом даного дисертаційного дослідження. Це 

обумовлено, безсумнівно, всеохоплюючим характером процесів соціалізації, 

що властиві всім сферах та галузям соціально-економічного системи країн 

даного регіону. В той же час, на нашу думку, окрім скандинавської, існує 

цілий ряд сформованих повноцінних економічних моделей, яким також 

властивий підвищений рівень соціалізації. Мова, в першу чергу, йде про 

німецьку, південно-корейську моделі; достатньо яскраво окремі форми 

соціалізації реалізуються в американській, австралійській, чилійській та 

інших економічних моделях. Дослідження ключових рис соціалізації даних 

економічних моделей, на нашу думку, значно б доповнило та розширило 

результати дослідження глобального характеру процесу соціалізації 

економіки та окреслило нагальні його тенденції. 

5. У роботі значну увагу приділено дослідженню локальних умов 

реалізації превентивної моделі загального добробуту Скандинавського 

регіону. При цьому зроблено акцент як на позитивних, так і негативних 

аспектах, виділено ключові тенденції розвитку та оцінено ефективність 

імплементації принципів даної моделі в окремих соціально-орієнтованих 

галузях господарства. Досліджено наслідки та ефективність реалізації 

регіональних проектів в сфері сталого розвитку, що враховує як соціо-

економічний, так і екологічний його аспекти. Водночас, на наш погляд, 

необхідно більш детально приділити увагу дослідженню та оцінці впливу 

глобальних тенденцій розвитку світо господарської системи, рівню інтеграції 

та, в окремих аспектах,  дезінтеграції країн Скандинавського регіону. 

Актуальні глобалізаційні процеси виключає доцільність дослідження 
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соціально-економічної моделі окремої держави або регіону в умовах автаркії, 

без врахування антагоністичного характеру взаємозв’язків. 

6. Ґрунтовно досліджені та проаналізовані в дисертації наявні теорії, 

концепції, що містять соціальну складову, більшою мірою належать до історії 

економічної думки, що формувалась включно до кінця ХХ століття. Разом з 

тим,  з точки зору архітектоніки дисертаційного дослідження автору слід було 

б доповнити роботу більш детальним оглядом сучасних наукових досліджень 

в сфері соціальної економіки. І якщо аспект міждисциплінарних досліджень, 

що містять соціально-культурну складову, іноземного авторства, переважно 

лауреатів Нобелівської премії, висвітлено достатньо повно, то увага до робіт 

вітчизняних науковців, які публікуються за результатами їх досліджень в 

сфері соціальної та солідарної економіки, є досить обмеженою. 

7. В окремих випадках в тексті даної дисертації є редакційні 

погрішності і нечіткі формулювання, надмірна описовість і невиразність 

деяких позицій автора і його пропозицій.  

8. При значному масиві наукових публікацій автора за темою 

дисертації як в дисертації, так і в авторефераті не наведено жодних даних про 

офіційні журнальні рецензії на публікації автора. 

 

Проте, зазначені зауваження мають дискусійний характер та суттєво не 

применшують науково-теоретичний і практичний рівень результатів 

дисертаційної роботи, її наукової новизни, принципово не змінюють суті і 

головних висновків дисертаційного дослідження Приятельчук О.А. 

  

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність встановленим 

вимогам 

 

Дисертаційна робота Приятельчук Олени Анатоліївни на тему 

«Соціалізація економічних моделі держав Скандинавського регіону світового 

господарства» є завершеним, самостійним, цілісним науковим дослідженням, 

у якому здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення 

важливої наукової задачі щодо обґрунтування парадигмальних засад 

формування соціальної економіки, оцінки ефективності соціалізації 

економічної моделі держав Скандинавського регіону світового господарства 

та проектування на цій основі національної превентивної моделі соціально-

економічного розвитку України. Дисертація містить представлені на 

прилюдний захист наукові положення, теоретичні узагальнення, аналітичні 

розробки, розрахунки показників систематизації кількісних і якісних 

індикаторів рівня соціалізації економічних моделей та їх кластеризація у 

репрезентативні групи. Дисертаційна робота має достатній рівень наукової 

новизни, а опубліковані автором праці та автореферат повною мірою  
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