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офіційного опонента на дисертацію Пак Наталії Анатоліївни 

«Міграційна складова відносин Європейського Союзу з країнами Близького 

Сходу, Середземноморського та Східного партнерства» 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

зі спеціальності 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку 

Актуальність дисертаційного дослідження Н. Пак обумовлена тим, що 

сьогодні міграційні процеси набули глобального характеру і вже давно 

перейшли із площини простого переміщення осіб, які шукають роботу або 

притулок за кордоном, в безпекову площину. Європейський Союз, 

зіткнувшись з найбільшою за свою історію міграційною кризою, має власні 

засади спільної міграційної політики. Ця політика варта першочергової уваги 

науковців, адже, з огляду на євроінтеграційні прагнення України, 

напрацювання ЄС у цій сфері мають враховуватися при удосконаленні 

міграційної політики нашої держави. Крім того, країни ЄС є чи не основним 

напрямом міграції населення України, тому міграційна ситуація та міграційна 

політика в Європейському Союзі вочевидь впливають на міграційну поведінку 

українців. Викладені аргументи переконують в актуальності дисертаційної 

роботи Н. Пак і в теоретичному, і в практично-політичному сенсах. 

Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, варто 

вказати на результати, що мають вагому наукову новизну. Це виявляється, 

насамперед, у проведені комплексного дослідження відносин Європейського 

Союзу з країнами Близького Сходу, Середземноморського і Східного 

партнерства в міграційній сфері, на основі чого здійснено оцінку впливу 

міграційних проблем на міжнародні відносини та визначено подальші 

напрями спільної міграційної політики ЄС та країн Близького Сходу, 

Середземноморського і Східного партнерства. Заслуговує на увагу авторське 

трактування поняття «міграція» в контексті міжнародних відносин, яке 
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розглядається як переміщення осіб, що змушені добровільно чи примусово 

покинути своє постійне місце проживання внаслідок політичних, 

економічних, соціальних чи інших причин і здійснити зовнішнє переміщення 

в іншу країну або внутрішнє переміщення в межах країни з метою 

забезпечення власної безпеки, задоволення чи збереження матеріальних, 

культурних, особистісних потреб (с. 62). 

В роботі запропоновано авторське визначення міграційної політики як 

складової державної політики, спрямованої на те, щоб планувати та 

контролювати рух населення на основі комплексу рішень, які приймаються 

компетентними органами державної влади задля регулювання міграційних 

процесів, а також на основі впровадження в життя інституційних механізмів, 

покликаних регулювати внутрішню міграцію за умов переміщення громадян в 

межах країни чи зовнішню міграцію - за умов перетину особами кордону (с. 

63). 

Детальне ознайомлення з текстом дисертації дає підстави стверджувати, 

що підхід здобувачки до вивчення міграційної складової відносин 

Європейського Союзу з країнами Близького Сходу, Середземноморського та 

Східного партнерства відзначається фундаментальністю, системністю і 

ґрунтовністю дослідження. 

Структура дисертації є цілком збалансованою. Її змістовну логіку 

підпорядковано досягненню поставленої мети і сформульованих завдань. Не 

викликають зауважень постановка мети, завдань, визначення об'єкта та 

предмета дослідження. Наприкінці кожного розділу подано чіткі стислі 

висновки, які відповідають тексту дослідження. 

Основні наукові результати, висновки і рекомендації дослідження є 

достовірними внаслідок оперування потужним теоретико-методологічним 

інструментарієм та опрацюванням значного масиву достовірних фактів. 

Залучений авторкою значний обсяг використаних джерел інформації (194, з 

яких 86 - англійською мовою) надає обґрунтованості, достовірності та 

об'єктивності висновкам та узагальненням роботи. 
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У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, окреслено мету, 

завдання, визначено об'єкт, предмет, розкрито наукову новизну, практичне 

значення роботи, показано апробацію її результатів та структуру дослідження. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні 

засади і документально-джерельна база дослідження» представлені теоретичні 

аспекти і методологічний інструментарій дослідження впливу міграції на 

міжнародні відносини. В основу дисертаційного дослідження покладено 

системний підхід, який полягає у вивченні складної системи взаємозв'язків, 

що виникають в процесі міграційних переміщень населення як єдиного цілого 

з узгодженням функціонування усіх складових міграційного процесу. 

Відповідно, визначення особливостей міграції, причин її виникнення та 

поширення, виявлення впливу тих чи інших чинників на переміщення 

міграційних потоків і є основою системного підходу, який реалізується в 

дисертації. 

У другому, третьому і четвертому розділах послідовно досліджується 

міграційна складова відносин Європейського Союзу з країнами Близького 

Сходу, Середземноморського та Східного партнерства. 

Завершується робота розгорнутими висновками, які випливають зі 

змісту роботи, є логічними, слугують віддзеркаленням основних результатів 

дослідження. Привертає увагу і не викликає жодного заперечення висновок 

про те, що міграційна політика України має здійснюватися за допомогою 

комплексу правових, організаційних, інституційних, економічних та 

інформаційних її складових. 

Виходячи з наведених вище аргументів, слід констатувати наступне. 

Дисертація є цілісною і завершеною науковою кваліфікаційною працею. 

Результати дослідження можуть бути використані в діяльності органів 

державної влади і місцевого самоврядування, інститутів громадянського 

суспільства, діяльність яких пов'язана з вирішенням міграційних проблем. 

Запропоновані в дисертації висновки та рекомендації придатні для розробки 

лекційних курсів із політології, публічного адміністрування й міжнародних 
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відносин в рамках навчального процесу у заклад вищої освіти України. 

Основні результати дисертаційної роботи висвітлено у належній 

кількості публікацій: 4 статтях у наукових фахових виданнях України, 1 статті 

в іноземному виданні, а також 3 публікаціях апробаційного характеру. 

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, які 

ставляться МОН України. У тексті автореферату відображено основні 

положення, зміст, результати і висновки здійсненого дослідження. Зміст 

автореферату та основні положення дисертації є ідентичними. 

Визнаючи системність, цілісність і ґрунтовність дослідження Н. Пак, 

варто звернути увагу на певні дискусійні моменти. 

1. У науковій новизні стверджується, що в роботі вперше 

сформульовано пропозиції щодо вдосконалення державної міграційної 

політики в Україні, реалізація яких дасть змогу підвищити добробут населення 

і мінімізувати відтік українських громадян за кордон, а також покращити 

співпрацю Української держави з ЄС в рамках Східного партнерства та 

забезпечити ефективне виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом (с. 19). Зважаючи на певну кількість наукових праць, 

які присвячені міграційній політиці України, у даному випадку, скоріш за все, 

коректніше говорити про удосконалення і подальший розвиток відповідних 

пропозицій. 

2. Одним із пунктів наукової новизни є удосконалення пропозицій щодо 

покращення захисту кордонів Європейського Союзу з країнами 

Середземноморського партнерства (с. 20). Значимість даного здобутку 

дисертаційного дослідження можна було б підвищити за рахунок публікації 

цих пропозицій англійською мовою для того, щоб з ними могли ознайомитися 

науковці ЄС і представники Європейської Комісії. 

3. У науковій новизні (ст. 21) наголошується, що крім усього іншого, 

подальша взаємодія у сфері вирішення міграційних проблем між країнами 

Середземноморського партнерства та ЄС реалізується й на основі принципів 
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чотирьох свобод: вільного переміщення товарів, послуг, людей і капіталу. 

Проте, згадані свободи здебільшого розглядаються в контексті внутрішнього 

ринку ЄС і до міграційної політики Європейського Союзу мають 

опосередковане відношення. 

4. У дисертації на сторінках 117-118 розглядаються функції і роль 

Європейської агенції кордонів і берегової охорони Ргопіех. Водночас, у роботі 

не використовуються щорічні звіти цієї інституції, в яких європейські 

прикордонники аналізують головні міграційні тенденції попереднього року і 

визначають пріоритетні сфери на рік наступний. Ці документи могли б 

підсилити дбказову базу дисертації. 

5. У підрозділі 4.3. «Проблеми та перспективи взаємодії України та ЄС 

у сфері міграції в контексті реалізації Україною євроінтеграційної політики» 

авторка цілком слушно наголошує, що виконання Плану дій з лібералізації 

візового режиму було вагомим чинником удосконалення міграційної політики 

України. Однак, ще для двох інших країн Східного партнерства - Молдови і 

Грузії також застосовувалися подібні плани. Це говорить про те, що такий 

механізм є важливим інструментом співпраці ЄС з країнами Східного 

партнерства в питаннях міграційної політики. Можливо, на нього доцільно 

було б звернути більшу увагу (наприклад у підрозділі 4.1). 

Разом з тим висловлені зауваження не ставлять під сумнів вагомість 

отриманих наукових результатів та загальне позитивне враження від даної 

дисертаційної роботи. 

Аналіз дисертації та автореферату свідчить, що поставлена у 

дослідженні мета досягнута, основні завдання успішно вирішені. Отримані 

результати мають практичне значення. Дисертація є самостійною і 

завершеною працею, яка містить нові наукові результати. Робота оформлена 

відповідно до державного стандарту. Дисертація та автореферат за авторством 

Пак Наталії Анатоліївни «Міграційна складова відносин Європейського 

Союзу з країнами Близького Сходу, Середземноморського та Східного 

партнерства» виконані на належному науковому рівні, відповідають вимогам 
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МОН України та пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 

30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р. та№ 943 від 20.11.2019), які висуваються 

до кандидатських дисертацій, відповідають паспорту обраної спеціальності, а 

Пак Н.А. заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата політичних 

наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. 

Офіційний опонент: 

доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції 

та управління національною безпекою 

Національної академії державного управління 

при Президентові України, 

кандидат історичних наук, доцент 

О.І. Пошедін 

«ОЧ_» грудня 2019 р. 
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ВІДГУК 

офіційного опонента Піляєва Ігоря Славовича 

на дисертацію Пак Наталії Анатоліївни 

«Міграційна складова відносин Європейського Союзу з країнами 

Близького Сходу, Середземноморського та Східного партнерства», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку 

Дисертація Н. А. Пак «Міграційна складова відносин Європейського 

Союзу з країнами Близького Сходу, Середземноморського та Східного 

партнерства» присвячена вкрай актуальній темі стратегічного значення як для 

ЄС, так і для України. 

Про гостроту, складність проблематики та суперечливість оцінок 

міграційної політики ЄС на сучасному етапі свідчать і Європейська міграційна 

криза 2015 року, і те, що ряд держав-членів ЄС (зокрема Польща, Угорщина, 

Чехія) останнім часом офіційно відмовлялися дотримуватися встановлених ЄС 

квот на прийом біженців. Країни ЄС виявилися не в змозі укласти між собою 

угоди щодо розселення мігрантів, оскільки не можуть дійти порозуміння 

стосовно відповідних квот. Прийнятий 10 грудня 2018 р. Міграційний пакт 

ООН, що встановлює спільні підходи до міграції на глобальному рівні, не 

підтримали, поряд із США і Україною, такі держави-члени ЄС, як Австрія, 

Латвія, всі держави-учасниці Вишеградської групи. 

У дисертації чітко визначено мету і завдання, об'єкт та предмет, вагомо 

та ґрунтовно викладено наукову новизну одержаних результатів (с. 17-21). 

Структура роботи в цілому є логічною і виправданою з огляду на 

сформульовані завдання дослідження. Дисертанткою залучено велику 

кількість (194) офіційних документів, інформаційно-статистичних та наукових 

джерел українською, англійською, італійською та російською мовами. 
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У роботі вдало й комплексно використовується методологічний 

інструментарій (логічний, історичний, аналітичний, монографічний, системний 

методи тощо), що забезпечує необхідні цільність, ґрунтовність, високий ступінь 

достовірності дослідження. Більшої інформативності та аргументованості 

роботі надають наочні матеріали у вигляді статистичних та аналітичних 

таблиць, частина з яких є власним доробком авторки. 

Подана дисертаційна робота по суті є першим у науковій літературі 

комплексним дослідженням міграційних відносин Європейського Союзу з 

країнами Близького Сходу, Середземноморського і Східного партнерства -
і 

тобто найбільш чутливими для СС регіонами походження мігрантів, - яке 

проведене під кутом зору національних інтересів, місця і ролі України в 

процесах глобалізації та європейської інтеграції. 

Теоретико-методологічні засади дослідження (Розділ 1) викладено 

авторкою спираючись на ґрунтовний аналіз в науковому дискурсі таких 

базових категорій як «міграція» та «міграційна політика», запропоновано їх 

власні авторські дефініції. Досить корисною з точки зору визначення 

справжнього потенціалу міграції та вдосконалення міграційної політики 

убачається диференціація дисертанткою понять «трудова міграція» та «міграція 

робочої сили» (с. 26). Авторці вдалося розкрити сутність та особливості 

політики СС у сфері регулювання зовнішніх міграційних процесів як складної 

взаємодії наднаціонального, інтернаціонального та національного; предметно 

охарактеризовано основні засади спільної міграційної політики СС в динаміці її 

історичного поетапного розвитку. 

У Розділах 2 та 3 роботи авторкою викладено глибинні причини соціо-

культурних збурень у європейському суспільстві, викликаних міграційними 

чинниками країн Близького Сходу та Середземноморського партнерства, як 

регіонів, пов'язаних з СС дуже тісними й довготривалими історичними, 

культурними, релігійними, господарськими та іншими зв'язками і 

взаємовпливами. Запропоновано шляхи та механізми подальшої взаємодії СС 
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та зазначених регіонів у міграційній сфері у напрямі їх поступового, хоча й 

нерідко болісного, цивілізаційного зближення. 

Авторка цілком справедливо вважає сприяння вивченню культурних 

особливостей європейців мігрантами, популяризацію серед них 

«європейськості» ефективним методом боротьби з «анклавізацією» місць 

проживання біженців в ЄС, зменшення напруги у відносинах між корінним 

населенням та біженцями. На серйозну увагу заслуговує досить нелегкий з 

точки зору європейського культурно-ціннісного «мейнстриму» висновок 

авторки про те, що «політика надмірної гуманізації у деяких країнах 

європейського суспільства» щодо іншокультурних мігрантів, зокрема з країн 

Близького Сходу, «стала поштовхом до багатьох проблем у зв'язку з 

неконтрольованою активізацією мігрантів, які викликають потребу серйозного 

вирішення цього питання з боку європейського керівництва» (с. 74). Зокрема, 

мова йде про дедалі більшу активність ісламських партій з досить специфічним 

політико-ціннісним дискурсом у таких країнах, як Бельгія, Іспанія, Нідерланди, 

Німеччина, Швеція (с. 72). Також на серйозну увагу заслуговує ретельно 

обґрунтована теза дисертантки про те, що причина загрозливої ситуації з 

нелегальною міграцією «криється у багаторічній практиці самих європейських 

країн використовувати послуги нелегалів для своїх власних інтересів», зокрема 

з огляду на «набагато меншу заробітну плату цим робітникам порівняно з 

корінними мешканцями тієї чи іншої європейської держави» (с. 115). 

Неабияку теоретичну цінність має доведений дисертанткою причинно-

наслідковий зв'язок між прозорістю внутрішніх кордонів ЄС для мас 

нелегальних мігрантів та неготовністю сучасного високорозвинутого 

суспільства країн ЄС «сформувати єдине політичне тіло зі спільними 

соціально-економічними взаємодіями», здатне «ефективно протистояти 

зовнішнім викликам» (с. 107). 

На основі детального аналізу еволюції політики ЄС щодо нелегальної 

міграції за останні майже три десятиріччя від укладення Маастрихтського 

договору дисертантка робить фундаментальний висновок про те, що 
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«нелегальна міграція перетворюється на проблему глобального масштабу, яка 

може серйозно вплинути на подальший розвиток Європейського Союзу та його 

взаємодію з іншими країнами» (с. 128). 

Особливо високу оцінку заслуговує Розділ 4 дисертації, в якому 

дисертантці найбільш вдало і повно вдалося розкрити складну проблематику 

співпраці ЄС із країнами Східного партнерства в міграційній сфері, на 

широкому тлі процесів їх посткомуністичної трансформації та європейської 

інтеграції. Системно проаналізовано еволюцію та механізми взаємодії України і 

ЄС у стратегічно важливій сфері міграційної політики, розроблено комплекс 

теоретично та емпірично обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення 

державної міграційної політики України з наголосом на посилення 

ефективності саме євроінтеграційної її складової. 

Цілком обґрунтованою й практично корисною вбачається рекомендація 

авторки щодо необхідності прийняття в Україні основоположного закону в 

сфері міграційної політики, яким міг би стати Закон «Про державну міграційну 

політику» (с. 164, 171), Адже це цілком відповідало б конституційним 

повноваженням Верховної Ради України щодо визначення засад внутрішньої і 

зовнішньої політики, в той час як досі комплексне нормативно-правове 

регулювання в цій сфері здійснювалося лише виконавчою владою. 

На особливу увагу заслуговує рекомендація дисертантки щодо нагальної 

потреби відновлення підрозділу в складі Міністерства соціальної політики 

України, відповідального за надзвичайно важливу для нашої країни та 

економіки сферу трудової міграції (с. 167), позаяк політика у цій сфері не 

належить до безпосередніх повноважень Державної міграційної служби (ДМС), 

а відтак і окремий відповідний підрозділ у структурі ДМС відсутній. 

Разом із тим, слід відзначити й певні недоліки роботи: 

1. Більшої збалансованості заслуговує формулювання завдань 

дисертаційного дослідження (с. 17-18): адже стосовно міграційної політики ЄС 

щодо країн Середземноморського партнерства дисертантка ставить перед 

собою завдання, крім аналізу поточного стану справ, окреслити «основні 
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напрями подальшої взаємодії сторін», в той час як щодо країн Близького Сходу 

та Східного партнерства подібне завдання не сформульовано. 

2. Авторка спочатку досліджує науковий дискурс щодо понятття 

міграційної політики (с. 26-30), а потім - щодо більш базової категорії міграції 

(с. 56), хоча логічніше було б зробити навпаки. Відтак, далі на с. 57 авторка 

вимушено повертається до аналізу поняття міграційної політики, який уже був 

нею проведений на с. 26-30. 

3. В авторській дефініції поняття «міграційна політика» (с. 19, 30, 63, 173) 

дисертантка, на наш погляд, недостатньо обґрунтовано обмежує коло суб'єктів 

такої політики лише державами, не згадуючи про таких впливових її суб'єктів 

як міжнародні організації. Більше того, за цією логікою до зазначеної дефініції 

не потрапляє і міграційна політика Європейського Союзу, як міждержавного 

союзу із наднаціональними повноваженнями. При цьому сама дисертантка на 

с. 58 визнає, що варто розширити зміст міграційної політики і «перейти за межі 

розуміння цього поняття як діяльності окремої держави». Також авторська 

дефініція не охоплює повною мірою складові міграційної політики, обмежуючи 

її інституційними механізмами й, водночас, не згадуючи правові, економічні, 

комунікаційно-консультаційні та інші широко вживані важелі зазначеної 

політики. Між тим, аналізуючи державну міграційну політику України, 

дисертантка справедливо відзначає, що її реалізація «повинна здійснюватися в 

комплексі та гармонійному поєднанні правового, організаційного, 

інституційного, економічного регулювання та інформаційного забезпечення» 

(с. 166). 

4. Особливості системного підходу до дослідження міграційних процесів 

(с. 59-60) було б логічніше викласти у підрозділі 1.1, де розглядається 

методологічний інструментарій дисертації, а не в підрозділі 1.3, присвяченому 

стану дослідження теми і джерельній базі роботи. Загалом, підрозділ 1.3 варто 

було б розширити за рахунок більш предметного аналізу наукового дискурсу 

саме з питань сучасної міграційної політики Євросоюзу. 
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5. Потребує уточнення визначення дисертанткою етапів розвитку 

міграційних відносин ЄС із країнами Середземноморського партнерства, 

оскільки третій етап вона датує з 2004-2008 рр. по теперішній час, а четвертий -

з 2008 р. по теперішній час (с. 38-39). 

6. У Розділі 2 дисертації доцільно було б більшу увагу приділити саме 

специфіці Близького Сходу як регіону масового походження іммігрантів, 

зокрема біженців, до ЄС. Розділ виграв би від дослідження впливу потужного 

феномену «Арабської весни» на міграційну політику ЄС 2010-х років. Загалом, 

зважаючи на те, що основні проблемні потоки масової міграції до ЄС із країн 

Близького Сходу мають походження, крім Іраку, саме з арабських країн 

Середземноморського партнерства, можливо, варто було б, з метою 

забезпечення більшої регіональної збалансованості дослідження, обмежити 

тему роботи співробітництвом лише з країнами Середземноморського та 

Східного партнерства. 

7. Підрозділ 2.2 дисертації у Змісті називається «Співробітництво ЄС і 

країн Близького Сходу у сфері трудової міграції», а в основному тексті роботи 

-«Міжнародне співробітництво у сфері трудової міграції» й містить досить 

ґрунтовний аналіз еволюції політики ЄС щодо трудових мігрантів, проте 

недостатньо конкретно стосується проблематики міграційних відносин ЄС -

країни Близького Сходу. 

8. Сумнівним з точки зору європейських принципів та стандартів 

ліберальної демократії й ринкової економіки виглядає твердження авторки про 

те, що «інституційне регулювання покликане забезпечувати пряме керівництво 

державних та місцевих органів влади міграційними процесами» (с. 171).Радите 

мова має йти в цьому контексті не про «пряме керівництво», а про ефективне 

регулювання. 

9. Робота не позбавлена деяких стилістичних огріхів, наприклад: 

«міграція має лежати в основі формування та прийняття міграційної політики» 

(с. 42), «в половині XX століття» (с. 98), «нелегальні міграційні тенденції» 

(с. 157). Зустрічаються певні технічні недоліки в оформленні роботи, зокрема в 
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таблиці-додатку до дисертаційної роботи «Динаміка подання заяв для 

отримання притулку в ЄС» не вказано джерело даних. 

Проте вищезазначені недоліки не заперечують загальної позитивної 
оцінки роботи. 

Автореферат цілком відображає зміст та висновки дисертації, розкриває 

методологічний інструментарій та логіку дослідження і оформлений згідно з 

вимогами ДАК МОН України. Основні положення та висновки дисертації 

викладені у п'яти публікаціях дослідниці у фахових наукових виданнях. 

Дисертація Н. А. Пак є самостійним, оригінальним науковим 

дослідженням, що спирається на критично опрацьований широкий масив 

фактологічних матеріалів, містить виважені й обґрунтовані висновки та 

відповідає всім вимогам п. 11 та п. 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567, які висуваються до кандидатських дисертацій, відповідає спеціальності 

23.00.04 - «політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» 

й профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29. Зазначена робота 

заслуговує бути рекомендованою до захисту в спеціалізованій вченій раді для 

присудження її авторці наукового ступеня кандидата політичних наук. 

Офіційний опонент 

доктор політичних наук, доцент, 

професор кафедри міжнародних відносин 

та організації туристичної діяльності 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Ак 

управління персоналом» 
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