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Актуальність теми дисертаційного дослідження

Глобалізація, що є одним з найхарактерніших трендів нинішнього етапу 

постіндустріального розвитку, має двоїстий вплив на процеси розвитку світу, 

інтеграційних об’єднань і їх окремих країн-членів. З одного боку, у сучасній 

світ-системі глобалізму посилюється взаємозалежність, взаємовплив і 

багатовимірність зв'язків національних держав з відповідним синергетичним 

ефектом їх взаємного розвитку та динаміки взаємодії. З іншого, -  

постіндустріальна глобалізація породжує нові загрози та виклики для 

національних соціально-економічних систем, особливо трансформаційного 

типу, демонструючи, що лише через механізми інтеграції вони можуть 

зберігати (посилювати) свою міжнародну конкурентоспроможність і 

потенціал розвитку.

Як показує інтеграційний досвід Європейського Союзу, досить 

ефективним механізмом досягнення комплексних інтеграційних переваг, 

стимулювання розвитку та зміцнення міжнародних конкурентних позицій 

країн-учасниць виступає соціально-економічна конвергенція -  процес 

зближення відповідних параметрів розвинених держав і держав, що 

розвиваються. Для України, яка ще в 2014 р. ратифікувала Угоду про 

асоціацію з Європейським Союзом, забезпечення соціально-економічної 

конвергенції з Євросоюзом відіграє надзвичайно важливу роль. Це, 

насамперед, доводить практика постсоціалістичних держав Центрально- 

Східної Європи, які вже вступили до ЄС, -  саме конвергенція з більш



розвиненими країнами-членами забезпечила значиме прискорення їх 

соціально-економічної динаміки та повноцінної європейської інтеграції. Крім 

того, усім державам, що ставлять своєю метою набуття членства в ЄС, 

варто ураховувати закріплене у Римській Декларації (2017 р.) чітке 

зобов'язання країн-членів працювати над створенням багатої, стабільної та 

соціальної Європи -  як Союзу, в якому економіки конвергуються і який на 

підгрунті сталого розвитку сприяє економічному та соціальному прогресу, 

згуртованості та конвергенції.

Таким чином, формування та реалізація вітчизняної державної 

політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічної конвергенції 

України і ЄС, є невід’ємною умовою повноцінної євроінтеграції нашої 

держави та досягнення нею цілей Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом. Однак, з урахуванням нинішніх українських реалій, це завдання є 

дуже непростим і вимагає вагомих внутрішніх змін -  інституційних, 

макроекономічних, структурних, соціальних, -  у першу чергу для того, щоб 

зламати тенденцію з розбіжності динаміки розвитку України та ЄС 

(тенденцію дивергенції), що формується в останні роки.

У зв’язку з зазначеним, дисертаційне дослідження Бурлай Т.В., що 

містить науково-практичне обґрунтування підходів державного регулювання, 

необхідних для впровадження механізмів соціально-економічної 

конвергенції України у процесі її європейської інтеграції на етапі 

постіндустріального розвитку, характеризується значною актуальністю.

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами та темами

Видана інститутом економіки та прогнозування НАН України довідка 

про впровадження № 135-16/229 від 19.03.2019 р. підтверджує, що 

дисертаційне дослідження Бурлай Тетяни Вікторівни виконано у межах 

науково-дослідних робіт відділу моделювання та короткострокового 

прогнозування, а також відділу економічної теорії цього Інституту.

Зокрема, як свідчить довідка, відповідний особистий внесок зроблено 

здобувачем у виконання нижчезазначених наукових тем:
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«Методологія короткострокового прогнозування із урахуванням

гармонізації макроекономічних пропорцій в Україні» (держреєстр. №

0103ІЮ03973, 2003 р.); «Моделі і методи короткострокового прогнозування 

із врахуванням шокових впливів на економіку» (держреєстр. №

01061)006901, 2006 р.); «Досвід державного регулювання інноваційної 

діяльності у розвинутих країнах світу та країнах з перехідними економіками» 

(держреєстр. № 0106ІЛ2363, 2006 р.); «Детермінація внутрішніх і зовнішніх 

чинників економічного росту та моделювання їх впливу на динаміку ВВП» 

(держреєстр. № 010811002924, 2008 р.); «Інститут довіри в координатах 

економічного простору-часу» (держреєстр. № 010811003565, 2008 р.); 

«Інституційні трансформації соціально-економічної системи України» 

(держреєстр. № 01111)006669, 2011 р.); «Відтворювальна динаміка

економічних систем: інститути та діяльність» (держреєстр. № 0114ІЮ04679, 

2014 р.); «Суперечливість економічної ефективності і соціальної

справедливості та шляхи забезпечення їх комплементарності» (держреєстр. 

№ 01161)006667, 2016 р.); «Формування інституційної архітектоніки

інформаційно-мережевої економіки» (держреєстр. № 01171)001686, 2017 р.); 

«Співвідношення економічної рівності та нерівності у забезпеченні 

соціальної справедливості» (держреєстр. № 01171)002882, 2017 р); 

«Становлення медіум-класу в процесі соціального розвитку та подолання 

суперечностей між економічною ефективністю і справедливістю»

(держреєстр. № 011811004682, 2018 р.); «Цифрові компетенції у формуванні 

соціальної якості в Україні» (держреєстр. № 01181)006961, 2018 р.).

Оцінка обґрунтованості та достовірності авторських наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у  дисертації

Оцінюючи представлену Бурлай Т.В. дисертаційну роботу та 

автореферат, вважаємо, що робота має виважену та логічну структуру, яка 

відповідає сформульованій меті та послідовно розкриває вирішення 

поставлених завдань щодо розробки механізмів вітчизняного державного 

регулювання для забезпечення соціально-економічної конвергенції України 

в умовах її європейської інтеграції.



Основні наукові положення, висновки і рекомендації, підготовлені 

здобувачем, мають відповідне теоретико-методологічне та науково- 

методичне підгрунтя, а окремі з них уже використовуються в роботі органів 

державної влади -  зокрема, Радою національної безпеки і оборони України, 

Міністерством соціальної політики України, Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України, Комітетом Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, Комітетом 

Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва.

Належному науковому обґрунтуванню та отриманню коректних 

результатів дисертаційного дослідження Бурлай Т.В. сприяло опрацювання 

нею понад 600 наукових, статистичних, інформаційно-аналітичних і 

законодавчо-правових джерел за тематикою соціально-економічної 

конвергенції, європейської інтеграції та державної політики щодо 

стимулювання динаміки цих процесів.

У процесі підготовки дисертаційного дослідження автором показано 

дієве застосування широкого спектру сучасних наукових методів і підходів, у 

тому числі діалектичного, логіко-історичного, програмно-цільовЬго, методів 

наукової абстракції, індукції та дедукції, порівняльного аналізу, групування і 

класифікації, економіко-математичного та економетричного моделювання, а 

також статистичного аналізу.

Переваги дисертаційній роботі також надає відповідна апробація 

автором її результатів на тринадцяти науково-практичних конференціях, що 

проводилися за кордоном та в Україні.

Найбільш вагомі результати дослідження 

та їх наукова новизна

Аналіз дисертаційного дослідження Бурлай Т.В. дозволяє зробити 

висновок, що винесена на захист робота характеризується логічністю та 

системністю викладу, теоретико-методологічною грунтовністю, прикладною 

спрямованістю і наявністю в ній безперечної наукової новизни. Викладені в 

дисертаційній роботі авторські наукові результати, висновки та рекомендації 

засвідчують про вирішення актуальної в сучасних умовах наукової
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проблеми, яка стосується розробки ефективних механізмів державного 

регулювання, здатних забезпечити в перспективі соціально-економічну 

конвергенцію України та держав Європейського Союзу.

Реалізація поставлених у дисертаційному дослідженні завдань 

забезпечила отримання здобувачем наукових результатів, які не лише 

підтверджують наукову новизну, оригінальність та прикладну значущість 

роботи, але й виступають предметом її прилюдного захисту.

До найбільш вагомих результатів дисертаційної роботи, які 

відображають її наукову новизну й одержані особисто здобувачем, на мій 

погляд, належать такі:

1). Обгрунтування автором феномена європейської інтеграції держав 

Центрально-Східної Європи як інституту мультисистемного розвитку 

новоінтегрованих країн та їх конвергенції з ЄС (с. 146-147 дисертації), 

виходячи з таких позицій:

-  по-перше, процес євроінтеграції вказаних країн цілком відповідає 

основним критеріям належності до інституту розвитку (зокрема, 

націленості на розвиток економіки загалом або певних галузей, секторів, 

регіонів; зафіксованим у нормативних актах стратегічних цілям; специфічній 

нормативній базі та регулятивним вимогам; використанню принципів 

державно-приватного партнерства тощо);

-  по-друге, процес євроінтеграції повністю відповідає завданням 

інституціоналізації, зокрема, що стосуються: формування необхідних 

політичних і економічних інститутів; забезпечення макроекономічної, 

макрофінансової та соціальної стабільності; подолання інституційних 

провалів, перепон на шляху диверсифікації економіки, нерозвиненості 

економічної інфраструктури, бар’єрів виходу на зовнішні ринки, провалів у 

сфері інновацій, регіональних дисбалансів тощо.

Заслуговує на увагу запропонований автором науково-методичний 

підхід до встановлення обмеженої ефективності євроінтеграції унаслідок дії 

певних чинників екзогенного та ендогенного походження (розділ 2.3). З 

позицій залучених до процесу євроінтеграції країн здобувачем цілком 

обгрунтовано виокремлено такі основні екзогенні чинники (с. 171):
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•  значна диференціація рівнів і потенціалів соціально-економічного 

розвитку держав-учасниць ЄС;

•  ресурсна -  насамперед, економічна, фінансова та інституційна -  

обмеженість Євросоюзу для повноцінної інтеграції нових країн-членів;

•  соціальна конфліктогенність насаджуваних державам Центрально- 

Східної Європи західноєвропейських підходів до гомосексуалізму, 

одностатевих шлюбів, легалізації наркотиків тощо;

•  негативні глобалізаційні та інші впливи, що обумовлюють зниження 

конкурентоспроможності як Європейського Союзу в цілому, так і його 

новоінтегрованих країн-членів зокрема;

Крім того, здобувачем на основі розробленого підходу встановлено зовнішні 

(екзогенні) чинники, що обмежують ефективність євроінтеграції, а саме:

^  неефективність діючої моделі гнучкої інтеграції, що веде до 

посилення неоднорідності, порушення внутрішньої солідарності та 

формування дезінтеграційних тенденцій в ЄС;

^  ефект залежності постсоціалістичних країн Євросоюзу від 

попередньої траєкторії розвитку (раііі сіерепсіепсе), який створює 

певні інституційні деформації та перешкоди;

^  часткова некомплементарність існуючих і нових (євроінтеграційних) 

інститутів, що обумовлює інституційні розриви між правилами гри і 

контролю, суміжними інститутами, інституційними рівнями тощо;

^  вплив внутрішніх інституційних деформацій (тіньової економіки, 

корупції і таке інше), який нівелює позитивну дію євроінтеграції як 

інституту мультисистемного розвитку;

^  відсутність законодавчо закріплених на рівні ЄС єдиних соціальних 

стандартів, що значимо впливає на соціальну дезінтеграцію країн- 

учасниць цього об’єднання (с. 172).

Слід погодитися з висловленою автором думкою, що урахування 

зазначених причин є об’єктивно необхідним при формуванні та коригуванні 

євроінтеграційної політики держав, які орієнтовані на отримання членства в 

Євросоюзі, зокрема й України (с. 172).
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2). Здобувачем, у контексті розробки політики державного регулювання, 

розроблено методологічні засади встановлення ключових ризиків, що 

стають на заваді забезпеченню соціально-економічної конвергенції України 

та Європейського Союзу (розділ 5.1). Погоджуємося з висновком автора, що 

державна проконвергенційна політика має будуватися з урахуванням низки 

внутрішніх (ендогенних) ризиків (с. 331-332), які пов’язані з:

о низькими темпами економічного відновлення та проблемами виходу 

України на траєкторію сталого зростання; 

о слабким потенціалом країни для заміщення у зовнішній торгівлі 

втрачених ринків близького зарубіжжя та розширення присутності 

українських виробників на ринках Євросоюзу; 

о тривалою неурегульованістю збройного конфлікту на Донбасі; 

о негативними демографічними процесами, пов’язаними з постарінням і 

скороченням населення нашої держави; 

о слабкістю та деформованістю інститутів соціального розвитку.

Також у своїй роботі автор слушно обгрунтовує, що у полі зору 

національного державного регулювання мають перебувати зовнішні ризики, 

які ускладнюють процеси конвергування соціально-економічних систем 

України та Євросоюзу, -  насамперед, такі як (с. 332-333):

о посилення турбулентності глобальної економіки, частоти її кризових 

проявів і ситуацій;

о відсутність офіційно закріплених чітких перспектив вступу України до 

Європейського Союзу; 

о формування залежності України від зовнішнього фінансування; 

о ресурсна обмеженість Євросоюзу для прискорення інтеграції країн- 

претендентів;

о пріоритет економічної інтеграції країн-членів ЄС над соціальною тощо.

Запобігання реалізації зазначених внутрішніх і зовнішніх ризиків 

абсолютно справедливо визначено здобувачем за пріоритет державної 

політики України, орієнтованої на досягнення соціально-економічної 

конвергенції з Євросоюзом, хоча і в довгостроковій перспективі.
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3). Здобувачем надано власне теоретичне обгрунтування та 

розроблено модель формування пастки дивергентності, що передбачає 

одночасну дію пасток бідності та неконвергентності у країнах з низькими 

доходами. Зазначаючи, що це поєднання характеризує, з одного боку, 

взаємообумовленість бідності та низьких темпів зростання економік, а, з 

іншого, -  взаємозаперечення бідності та високих темпів економічної 

динаміки, автор розглядає пастку дивергентності як перешкоду на шляху 

соціалізації національної економіки (розділ 5.2, с. 333-367).

3.1). Новизна дослідження полягає в тому, що дисертантка відповідно 

адаптувала розроблену модель пастки дивергентності до вітчизняних 

реалій та обгрунтувала, що в зазначених умовах ця пастка характеризує 

макроекономічну та інституційну неспроможність України забезпечувати 

конвергенцію та, ураховуючи вплив різних обмежувачів зростання 

національної економіки, її перебування в стані дивергенції з Європейським 

Союзом (с. 348).

3.2). У роботі також чітко аргументовано, що ризики формування пастки 

дивергентності в Україні виникають унаслідок існуючих деформацій 

національного інституційного простору, у тому числі, -  низької якості 

системи державного управління, що потребує виправлення (с. 346-347).

3.3). У рамках запропонованої моделі автором обгрунтовано п'ять 

ключових факторів, вплив яких веде до потрапляння України в пастку 

дивергентності, а також формування чіткої тенденції соціально-економічної 

дивергенції України та Євросоюзу з високим ризиком її збереження у 

довгостроковому періоді. Зокрема, у дослідженні виокремлено такі п’ять 

основних детермінант соціально-економічної дивергенції (с. 354-367):

3.3.1) боргова, що обумовлена законодавчо закріпленими у 2015 році 

умовами реструктуризації частини державного боргу України, що критично 

(з точки зору конвергування) обмежують темпи зростання ВВП держави;

3.3.2) детермінанта дивергенції, що стосується рівня капіталізації 

національної економіки (в Україні він становить усього 15%-16% ВВП, що 

неприйнятно низько для підтримки конвергенції з ЄС, необхідний рівень 

капіталізації економіки України має сягати не менше 25% ВВП);
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3.3.3) інноваційно-технологічна детермінанта відіграє значиму роль у 

процесі дивергенції, оскільки саме її критично низький рівень у формуванні 

ВВП України є причиною збереження дуже помітного національного 

«розриву» (різниці між потенційним і фактичним) ВВП на рівні 20-25%;

3.3.4) дивергенційні процеси значною мірою детермінує і масштабна 

трудова міграція українців за кордон, яка призводить до вагомих втрат 

внутрішнього потенціалу зростання ВВП України і на сьогодні сягає, за 

експертними оцінками, від 4 до 10 млн. осіб, тоді як за офіційними даними 

Держстату, станом на початок 2019 р. зайнятими в Україні є 16,4 млн. осіб;

3.3.5) демографічна детермінанта україно-європейської дивергенції 

пов’язана з глибокою демографічною кризою, що спостерігається в Україні 

останні три десятиріччя, а зараз, за оцінками Організації Об’єднаних Націй, 

наша країна виходить у світові «лідери» за темпами скорочення населення.

Належне обгрунтування зазначених п’яти ключових детермінант дало 

можливість автору розробити основні концептуальні напрями державного 

регулювання, спрямованого на мінімізацію ризиків потрапляння України в 

пастку дивергентності та забезпечення її соціально-економічної конвергенції 

з Європейським Союзом (с. 361-364). На нашу думку, додаткової ваги 

рекомендаціям здобувача додає й запропонований нею комплекс 

першочергових кроків державної політики зі стимулювання конвергенційних 

процесів, який передбачає формування в Україні необхідної законодавчої та 

нормативно-правової бази (с. 365-367).

4). Відповідно до вимог спеціальності 08.00.03, здобувачем розроблено 

науково-методичні засади, стратегічні підходи та комплекс конкретних 

заходів державного регулювання, спрямованого на подолання соціальної 

дивергенції України та Євросоюзу через механізм переходу держави від 

традиційної соціальної політики до політики соціальної якості (розділ 5.4, 

с. 392-398).

Слід відмітити, що перевагою роботи є використання здобувачем 

інструментарію економетричного моделювання для верифікації авторських 

теоретико-методологічних припущень (розділ 5.3). Саме на основі побудови 

економіко-математичних моделей конвергенції соціально-економічних
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систем України та Євросоюзу здобувачем доведено пріоритетність впливу 

соціальної складової конвергенційних процесів і обгрунтовано необхідність 

забезпечення ефективного впливу держави через відповідні інструменти 

державного регулювання на посилення соціального розвитку (с. 367-373).

У даному контексті цілком погоджуємося з висновками, зробленими 

здобувачем на основі відповідного аналітичного та економетричного 

обгрунтування (с. 384, 391-392):

о по-перше, щодо вагомого впливу соціальних чинників на процеси 

європейської інтеграції в сучасних умовах, особливо враховуючи 

ухвалення в 2017 р. Європейської опори соціальних прав; 

о по-друге, в умовах посткризового відновлення темпів зростання 

національної економіки, соціальна політика повинна розглядатися як 

важливий інструмент забезпечення конвергенції соціально- 

економічних систем України та Європейського Союзу; 

о по-третє, маючи на меті сприяння конвергенційним процесам, а також 

досягнення соціальних цілей Угоди про асоціацію між Україною та 

Євросоюзом, зусилля державного регулювання доцільно 

сконцентрувати на двох напрямах: формуванні відповідних

макроекономічних умов і можливостей та поступовому переході до 

політики соціальної якості, яка спиратиметься на засади інклюзивного 

зростання і соціальної справедливості, та сприятиме подоланню 

тенденції соціально-економічної дивергенції України та Європейського 

Союзу, що сформувалася в останні роки.

Повнота викладу основних результатів дисертаційної роботи 

в опублікованих працях та в авторефераті

Основні результати дисертаційного дослідження Бурлай Т.В. повністю 

викладено у 57 наукових працях здобувача, у тому числі 22-х одноосібних 

статтях у наукових фахових виданнях, з яких 14 статей надруковано у 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Автор також має 

значний монографічний доробок, який характеризується опублікованою 

індивідуальною монографією загальним обсягом 18,5 д.а., а також участю у
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підготовці 8-ми колективних монографій. З числа публікацій, які виконані у 

співавторстві, в дисертаційній роботі використано тільки ті наукові 

положення, які належать особисто автору.

Результати дисертаційного дослідження оприлюднено на 15 наукових і 

науково-практичних конференціях, які мають статус міжнародних або 

всеукраїнських, за їх підсумками опубліковано авторські тези доповідей.

Вважаю, що кількість, обсяг і якість друкованих праць надають авторові 

право публічного захисту представленої докторської дисертації. Наукові 

положення дисертаційної роботи викладені цілком логічно, у 

структурованому згідно з поставленими завданнями вигляді та в 

достатньому обсязі. Сформульовані у дисертації мета, об’єкт і предмет 

дослідження відповідають заявленій темі роботи. Опубліковані Бурлай Т.В. 

наукові праці й автореферат повною мірою відображають основний зміст і 

результати її дисертаційного дослідження, в авторефераті дисертації 

належним чином висвітлено основні положення, елементи новизни та 

висновки за результатами дослідження.

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

Практична значимість отриманих здобувачем наукових результатів 

полягає у тому, що вони розширюють наукові уявлення стосовно процесів 

соціально-економічної конвергенції на міждержавному рівні на етапі 

постіндустріального розвитку; поглиблюють розуміння закономірностей і 

протиріч, які характеризують процеси конвергенції та дивергенції соціально- 

економічних систем у сучасних умовах; обгрунтовують науково- 

методологічні засади та практичні підходи вітчизняної політики державного 

регулювання, орієнтованої на стимулювання конвергенційної взаємодії 

України та Євросоюзу.

Надана Інститутом економіки та прогнозування НАН України довідка № 

135-16/229 від 19.03.2019 р. підтверджує прикладне застосування зроблених 

здобувачем висновків і наданих рекомендацій щодо удосконалення 

державного регулювання євроінтеграційних і конвергенційних процесів в 

Україні та їх упровадження у практичну діяльність державних інституцій. У



тому числі, таких як Рада національної безпеки і оборони України, Комітет 

Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення, Комітет Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, а також Міністерство соціальної політики України.

Дискусійні положення дисертації, зауваження і побажання 

щодо ї ї  змісту та оформлення

Відзначаючи належний теоретико-методологічний рівень і загалом 

даючи позитивну оцінку щодо дисертаційного дослідження Бурлай Тетяни 

Вікторівни, необхідно звернути увагу автора на окремі недоліки та дискусійні 

положення дисертації, а також висловити деякі зауваження щодо окремих 

висновків і пропозицій, поданих у оцінюваній нами роботі.

1). Вважаємо, що у дисертаційній роботі не достатньо повно розкрито 

вплив зовнішніх торговельних шоків у країнах-претендентах на процеси їх 

конвергенції з Європейським Союзом (розділ 3.2). Автором проаналізовано 

відповідний досвід новоінтегрованих країн Центрально-Східної Європи 

(с. 196-198), але зовсім не розглянуто досвід України, якого вона набула за 

ті чотири роки, що минули після проти 2014 р. -  року підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, який можна розглядати як 

своєрідну "точку відліку".

Так, здобувач на с. 324 (розділ 5.1) дисертації автор цілком 

справедливо зазначає, що з огляду на динаміку загальних обсягів 

зовнішньої торгівлі України, соціально-економічні наслідки здобутих на 

сьогодні переваг євроінтеграції є неоднозначними. Наводяться й відповідні 

дані Державної служби статистики щодо скорочення від'ємного сальдо 

зовнішньоторговельного балансу України з Євросоюзом (с. 324-325) -  з 

3824,6 млн дол. США у 2015 р. до 3253,1 млн дол. США у 2018 р. (на 14,9%).

Однак, ці дані насамперед свідчать про те, що більші вигоди від 

посилення торгівельного співробітництва, зокрема функціонування Зони 

вільної торгівлі, на поточний момент отримує ЄС, а не Україна. Крім того, 

нарощування в 2014-2018 рр. Україною експорту товарів до країн об'єднаної



Європи (на 3155,6 млн дол. США, з 17002,9 до 20158,5 млн дол. США) 

абсолютно не покриває катастрофічного скорочення обсягів торгівлі 

українськими товарами з країнами СНД за цей же період (на 7855,3 млн дол. 

США, з 14882,3 до 7027,0 млн дол. США). Фактично це засвідчує, що 

протягом 2014-2018 рр. ринки близького зарубіжжя для України були 

значною мірою втрачені, а ринки Європи залишилися, як і раніше, 

важкодоступними і тут потрібна ще значна євроінтеграційна робота.

На мій погляд, і ці дані, і фактор зовнішньо-торгівельних відносин мали 

б бути відповідним чином враховані автором при розробці економетричних 

моделей конвергенції України та ЄС, а також підготовці пропозицій щодо 

формування проконвергенційної державної політики.

2). Нажаль, до наукового доробку здобувача не увійшов детальний 

аналіз складових та з’ясування проблем реалізації урядового Плану заходів 

з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який передбачає 

внесення змін до нормативно-правових актів та розроблення нових із метою 

наближення законодавства України до права Європейського Союзу 

(відповідно до зобов'язань у рамках Угоди). І хоча автор зазначає, що 

забезпечення виконання Плану імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС наразі є недостатньо системним, а поточна політика 

європейської інтеграції відчуває брак ефективних управлінсько- 

організаційних рішень (с. 322-323), далі цих тверджень здобувач не йде.

А досить корисним, на наше переконання, для дисертаційного 

дослідження було б надання пропозицій щодо внесення до Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відповідних коректив, 

необхідних для подолання соціальної дивергенції та стимулювання 

конвергенції з Євросоюзом.

3). У дисертаційному дослідженні автор багато уваги приділяє аналізу 

проблем соціальної дивергенції та оновлення соціального виміру 

Європейського Союзу (розділ 4.2), а також окремим напрямам державного 

регулювання в ЄС, що особливо значимо впливають на конвергування його 

держав-учасниць -  зокрема, європейській політиці соціального згуртування 

(розділ 4.3), політиці зайнятості (розділ 4.4), новітній соціальній політиці



Євросоюзу, що будується на засадах Європейської опори соціальних прав 

(розділ 5.2). Однак, більш доцільним і науково обгрунтованим видається 

проведення компаративістського аналізу державного регулювання України 

та ЄС (або ж окремих його країн-учасниць). Це дозволило б здобувану 

виокремити відмінності у підходах державної проконвергенційної політики, 

що застосовуються ними, та підготувати відповідні рекомендації щодо 

удосконалення вітчизняної системи державного управління.

4). Аналогічне зауваження стосовно необхідності застосування 

компаративістського підходу до аналізу механізмів і найбільш дієвих 

інструментів забезпечення соціально-економічної конвергенції, 

висловлюємо й щодо розділу 5.2 дисертації, у якому розглядається 

Європейська опори соціальних прав, ухвалена Євросоюзом у 2017 році. 

Можливість адаптації до умов України цього керівного документу та 

застосування його у формуванні державної політики, орієнтованої на 

забезпечення конвергенції, могла б стати предметом наукових досліджень 

автора у майбутньому.

5). На наш погляд, розроблені автором Концептуальні підходи 

державної політики для уникнення Україною пастки дивергентності (розділ 

5.2, с. 364-367) потребують деталізації та розширення в частині виходу 

держави з пастки бідності та підвищення соціальних стандартів і якості 

життя людей, навіть у тих складних макроекономічних і макрофінансових 

умовах, у яких нині перебуває Україна.

Загальний висновок і оцінка дисертації щодо її відповідності 

чинним вимогам, які пред’являються до дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора наук

За результатами комплексного розгляду докторської дисертаційної 

роботи Бурлай Тетяни Вікторівни на тему: «Регулювання соціально- 

економічної конвергенції у процесі європейської інтеграції України», 

вважаємо, що автору вдалося вирішити поставлені у роботі завдання та 

досягнути мети підготовки дисертаційного дослідження
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Розглянута дисертаційна робота є самостійною, логічно 

структурованою і цілком завершеною кваліфікаційною науковою працею. У 

ній отримані нові науково обґрунтовані результати у галузях макроекономіки 

та державного управління, які вирішують важливу наукову проблему 

формування ефективних механізмів державної політики, спрямованої на 

забезпечення соціально-економічної конвергенції України у ході її 

європейської інтеграції.

Зважаючи на актуальність, наявність наукової новизни, вагоме 

прикладне значення отриманих результатів і розроблених автором 

рекомендацій, дисертація Бурлай Тетяни Вікторівни на тему: «Регулювання 

соціально-економічної конвергенції у процесі європейської інтеграції 

України» повністю відповідає встановленим вимогам щодо присудження 

наукових ступенів та оформлення дисертаційних робіт, а її автор цілком 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 -  економіка та управління національним

господарством.
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