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Актуальність теми дослідження. Дисертаційне дослідження 
Карманової Нінель Ігорівни є актуальним як з теоретичної, так і з 
практичної точки зору. Актуальність роботи полягає в тому, що на 
сучасному етапі глобалізованого розвитку та регіоналізації світу глобальні 
проблеми, які справляють суттєвий вплив на систему міжнародних 
політичних, соціальних, економічних відносин визначають і напрями та 
тенденції національного розвитку країн світу. Важливою складовою 
трансформації сучасного світу є посилення інтеграційних процесів. 
Глобалізація та інтеграція -  це два важливі фактори, що визначають 
інноваційний розвиток на межі XXI століття. Вони і надалі впливатимуть 
на світові політичні процеси, глобальне навколишнє середовище, розвиток 
держав, а тому вимагатимуть від них пошуку динамічної рівноваги як на 
міжнародному так і на субнаціональному рівнях. Дослідження 
інтеграційних процесів в сучасній політології є одним із найдискутивніших 
напрямів -  від лібералізації торговельного обміну до узгодження всіх 
інтересів держав. Так, наприклад Ян Тінберген, притримується думки, що 
інтеграція -  це лише інша форма «вільної торгівлі». Німецький економіст 
Рипке також розглядає інтеграцію як метод лібералізації торговельного 
обміну, а французький економіст Моріс Аллей в інтеграційному об'єднанні 
вбачає взаємно встановлені правила в напрямі стислого кооперування між 
демократичними державами, що є головним принципом вільного ринку. 
Натомість Бела Беласса та інші вбачають в інтеграції значніші зміни. На 
їхню думку, для інтеграційного об'єднання лібералізації торговельного 
обміну і навіть ліквідації лише кордонів замало, бо це є тільки першим 
кроком, а сама інтеграція, це всезростаючі взаємини і їх перетворення в 
статичну узгодженість інтересів держав-учасниць.

Потенційні ресурси, отримані державами внаслідок інтеграції -  
політичної, військової, економічної, турної -  дають
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їм можливість реалізовувати частину як власних внутрішніх, так і 
зовнішньополітичних цілей. Процес формування ЄС нині набуває 
особливої актуальності в контексті дослідження зовнішньополітичних 
аспектів інтеграції, дає на теоретичному та практичному рівнях можливість 
проаналізувати плюси і мінуси інтеграційних об’єднань для визначення 
стратегічних напрямів подальшого розвитку України, корегування завдань і 
функцій держави в політичній, економічній, технологічній, інформаційній, 
військовій та інших сферах тощо. Тож науковий інтерес до обраної теми 
зумовлений суспільною потребою українського державотворення, 
віднайдення необхідних для прогресу країни принципів і форм організації 
суспільного життя в економіці, політиці, соціальній сфері, культурі, 
опираючись на багатий світовий досвід, який примножувався не стільки на 
теоретичних засадах, скільки з потреб суспільної практики. У цьому 
контексті актуальним питанням сучасної вітчизняної науки є дослідження 
переваг та викликів поглибленої інтеграції України до ЄС.

Тема дослідження знаходиться в руслі реалізації державних програм 
розвитку науки, оскільки і є складовою комплексної наукової програми 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові 
проблеми сталого державного розвитку України» і наукової теми Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка «Інтеграція України у європейські правові, політичні та 
економічні системи» (номер державної реєстрації 01БФ048-01).

Особистий внесок автора в рамках проведених досліджень зазначеної 
наукової проблематики полягає в розробці теоретико-методологічних засад 
вивчення політичної ситуації в ЄС та аналізі впливу трансформації 
Європейського Союзу на його зовнішньополітичну діяльність у відносинах 
з країнами-партнерам.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій. Розглядаючи стан наукової розробки проблем, що 
підіймаються в дисертації, не можна не погодитися з автором, що механізм 
реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію в європейське 
економічне та політико правове поле має відповідати методології й 
політичній психології ЄС, а також неодмінно враховувати інтеграційний 
досвід його нових держав-членів.

У своєму науковому пошуку дисертантка широко застосувала низку 
емпіричних методів, що дало можливість побудувати прогностичну модель 
розвитку взаємин Європейського Союзу з потенційними членами цього 
об’єднання. Прикладний та практичній характер дослідженню забезпечили, 
зокрема, аналіз документальних джерел міжнародних урядових організацій, 
державних інституцій, неурядових громадських організацій, політичних 
структур, матеріали міжнародних організацій, статистичні відомості, 
результати соціологічних досліджень, а також експертні опитування та 
власний досвід автора з управління виробничою структурою, що 
представлена на європейському ринку.

Це дав можливість побудувати прогностичну модель розвитку
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взаємин Європейського Союзу з потенційними членами цього об’єднання, а 
також широко було застосовано аналіз документальних джерел різного 
статусу, що дозволило дисертантці найбільш повно і точно відобразити 
думку різних політичних та суспільних кіл на проблеми єврейської 
інтеграції, знайти обґрунтування рішенням лідерів європейських 
інтеграційних структур та особливим позиціям національних еліт держав- 
членів Європейського Союзу щодо управління та регулювання міжнародної 
політики.

Хоча обрана проблема є доволі складною, автор доволі логічно 
демонструє шляхи її розв’язання, а робота в цілому характеризується 
низкою позитивних ознак.

По-перше, автором чітко визначено предмет та об’єкт дослідження, 
структура роботи також обумовлена логікою проблеми і відповідає 
конкретним дослідницьким завданням. Логічна послідовність 
простежується в послідовності дослідженні -  від визначення головної 
константи інтеграційної стратегії Європейського Союзу, як в часи його 
заснування, так і сьогодні до з’ясування специфіки реалізації основних 
аспектів Угоди між Україною та ЄС про асоціацію.

По-друге, як позитивний момент треба також підкреслити, що 
запропонована робота характеризується раціональністю і логічністю не 
тільки аналізу, а й викладання матеріалу. Положення дисертації логічно 
взаємопов’язані і взаємообумовлюються -  і це дозволяє засвідчити 
цілісність і завершеність авторської концепції.

Розкриваючи зміст дисертаційного дослідження потрібно вказати, що 
з огляду на назву дисертації правильним виглядає запропонований розподіл 
матеріалу за розділами. Так, перший розділ цілком присвячений теоретико- 
методологічним аспектам дослідження зовнішньополітичної діяльності ЄС 
та інституційних змін, в якому висвітлюється аналіз основних понять 
дослідження та подається методологічна парадигма дисертаційного 
дослідження.

Поданий в першому розділі аналіз, як класичних теорій вивчення 
інтеграційних процесів так і представлені доробки провідних науковців 
сучасності, дозволив дисертантці визначитись з основним наповненням 
інституціонального аспекту інтеграційних процесів в ЄС після 
Лісабонського договору -  та виявити протиріччя, пов’язані з визначенням 
та формуванням новітньої парадигми європейської інтеграції.

У другому розділі висвітлюються питання сутності 
зовнішньополітичної взаємодії ЄС з США та Китаєм та їх впливу на 
міжнародні відносини на європейському просторі ЄС. Цікавими є висновок 
дисертантки про те, що сучасний стан та перспектив співпраці між ЄС та 
США стали своєрідним барометром для політичних, економічних, 
безпекових та енергетичних процесів на Близькому Сході, Африці, 
Середньої Азії та Латинської Америки, з появою української кризи вони 
стали визначальним чинником у «охолодженні» Росії.

У третьому підрозділі наведено аналіз співпраці ЄС як організації з 
Україною у світлі підписання Угоди про асоціацію та ЗВТ Україна -  ЄС,
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виокремлено рекомендації для продовження переговорного процесу після 
створення поглибленої зони вільної торгівлі з ЄС і активізації діалогу про 
конкретні форми інтеграції в розрахунку на можливе членство в ЄС. В 
цілому, третій розділ постановкою наукової проблеми, прикладним 
аналізом та обґрунтованими висновками доводить, що інституціональні 
зміни у ЄС відкривають нові можливості для реалізації європейської 
ініціативи України, чому сприятиме «постлісабонська парадигма» 
реалізації спільної зовнішньої політики та практики міжнародної взаємодії 
ЄС.

У висновках дисертації підведені підсумки дослідження, які логічно 
випливають з аналізу фактичного матеріалу. Основні висновки 
дисертаційного дослідження достовірні й пройшли наукову апробацію.

Отже, дисертаційна робота має наукові досягнення у сфері вивчення 
міжнародних відносин, а саме зовнішньополітичних аспектів європейської 
інтеграції та міжнародної взаємодії провідних держав світу, 
характеризується високим рівнем постановки завдань та виконання 
наукових досліджень, послідовністю викладення матеріалу, розвинутим 
теоретичним та практичним аналізом досліджуваних наукових проблем. 
Основні висновки аспірантки логічні та всебічно обгрунтовані.

Достовірність та наукова новизна положень, висновків та 
рекомендацій, сформульованих у  д и с е р т а ц і їПри підготовці 
дисертаційного дослідження та фахових публікацій з теми, Карманова 
Нінель Ігорівна використала фундаментальні положення визнаних 
наукових шкіл, критичне осмислення досягнень вітчизняних та зарубіжних 
учених в теорії міжнародних відносин й теорії і практики інтеграційних 
процесів в умовах глобалізації. Нею обґрунтовано застосовувалися 
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Інформаційною базою 
дослідження є спеціалізована монографічна література та періодичні 
видання вітчизняних і зарубіжних учених, сучасні дослідження 
опубліковані в міжнародних журналах, документальні джерела 
міжнародних суб’єктів з обраної теми.

Основними елементами наукової новизни дисертаційної роботи 
можна вважати те, що вперше у вітчизняній науці запропоновано 
розглядати перспективи розвитку відносин Європейського Союзу з 
ключовими міжнародними партнерами та потенційними членами ЄС через 
призму імплементації інституціональних реформ після Лісабонського 
договору та обґрунтовано авторське бачення подальших перспектив 
розвитку відносин по лінії Україна - ЄС, США - ЄС, Китай - ЄС, що 
демонструє різношвидкісне та різнокаліберне співробітництво 
Європейського Союзу з міжнародними партнерами.

Крім цього, визначено основні форми взаємодії та співпраці 
реформованого Європейського Союзу з іншими світовими державами та 
потенційними країнами-члєнами ЄС і Україною, а також місце і роль 
ключових наднаціональних структур ЄС у зовнішній та безпековій політиці

4



Європейського Союзу. Набули також подальшого розвитку тлумачення 
поняття ЄС в «пост лісабонський» період, методики та понятійний апарат 
міжнародного співробітництва ЄС після імплементації інституційних 
реформ тощо.

Також, в роботі поглиблено ідею про взаємозалежність внутрішніх 
процесів у ЄС та якісними показниками у співпраці з основними 
міжнародними акторами. Було розроблено теоретичну базу про роль 
ключових структур ЄС у спільній зовнішній та безпековій політиці 
Європейського Союзу, які набули додаткових повноважень після вступу в 
дію Лісабонського договору.

Вартим уваги є те, результати наукового дослідження було 
апробовано аспіранткою на міжнародних наукових, всеукраїнських та 
студентських науково-практичних конференціях, а також на засіданнях 
кафедри міжнародних медіа комунікацій і комунікативних технологій 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, що зайвий раз підтверджує наукову вагу порушеної 
у дослідженні теми.

Повнота викладу наукових положень, висновків і пропозицій в 
наукових фахових виданнях. Опубліковані наукові результати 
дисертаційного дослідження аспірантки відображені у фахових виданнях та 
складають: 5 публікацій, загальним обсягом -  11,8 умовних друкованих 
аркушів, у тому числі -  4 у фахових виданнях, затверджених переліком 
МОН України, 1 стаття у виданні, що входить до міжнародних науко- 
метричних баз; 8 матеріалів і тез доповідей в збірниках матеріалів 
конференцій в Україні та за кордоном.

Характер видань і зміст наукових праць, зміст дисертації та її 
автореферату відповідають вимогам і рекомендаціям Міністерства освіти і 
науки України щодо висвітлення отриманих результатів дисертаційної 
роботи на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

Дисертація викладена в науковому стилі. При цьому варто зауважити, 
що наукові положення, елементи наукової новизни, висновки і 
рекомендації та прогнози, викладені Кармановою Н.І., належним чином 
розкрито і обґрунтовано в самій дисертації.

Дисертаційна робота Карманової Нінель Ігорівни на тему: 
«Зовнішньополітичні аспекти європейської інтеграції: теорія та практика 
міжнародної взаємодії ЄС» за своїм змістом, рівнем наукової новизни, 
систематизацією матеріалу, висновками і пропозиціями являє собою 
завершене, самостійно виконане наукове дослідження. Висновки і 
рекомендації, які відображено в дисертації отримала самостійно, 
опублікувала їх у фахових наукових виданнях та практично впровадила.

Автореферат дисертації відображає зміст роботи, її структуру, 
теоретичні узагальнення, містить основні положення, що стосуються наукової 
новизни, та висновки дослідження. Його зміст ідентичний основним 
положенням дисертаційної роботи і дає адекватне уявлення про загальну 
характеристику роботи, послідовність виконання дослідницьких завдань,



отримані здобувачем висновки, а також надає перелік наукових публікацій 
здобувана за темою дисертаційного дослідження.

Теоретична і практична цінність дисертації. Отримані 
дисертанткою у ході дослідження теоретичні і практичні результати дають 
цілісне уявлення про зарубіжний і вітчизняний досвід у розвитку відносин з 
ЄС. Вони можуть бути використані для подальших досліджень 
проблематики інтеграційних процесів, розробки зовнішньополітичної 
стратегії України на міжнародній арені, а також враховані у діяльності 
урядових, політичних і громадських інституцій, у практиці 
зовнішньополітичного відомства.

Зокрема, теоретичні міркування були застосовані під час експертних 
дискусій у рамках громадських обговорень перспектив підписання 
Україною Угоди по асоціацію з Європейським союзом, а також для 
підготовки аналітичних звітів, на зразок фонду «Українська ідентичність» 
під назвою «Створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським 
Союзом: плюси та мінуси для національної економіки».

Практичні рекомендації, напрацьовані автором, були застосовані під 
час співробітництва із національними виробниками аграрної продукції, що 
експортують свою продукцію до держав-членів ЄС, а також у рамках 
співпраці із представниками парламентських фракцій. Що стосується 
навчально-методичної складової, то положення дисертаційного дослідження 
дістали апробацію у рамках педагогічної діяльності аспірантки.

Дискусійні положення і зауваження щодо змісту й оформлення 
дисертації та автореферату. Схвалюючи в цілому дисертаційну роботу 
Карманової Н.І. «Зовнішньополітичні аспекти європейської інтеграції: 
теорія та практика міжнародної взаємодії ЄС», слід виокремити деякі 
недоліки, а також дискусійні питання, які потребують додаткової 
аргументації і доведення:

1. У науковій новизні в опції «вперше» пункт 2 (ст. 9) «досліджено 
та системно розглянуто аспект розвитку міжнародної співпраці 
«постлісабонського ЄС» із двома категоріями акторів: світові центри 
сили (США, Китай) та країни ЦСС, які залучені до рамкової програми ЄС 
«Східне партнерство»; обґрунтовано авторське бачення подальших 
перспектив розвитку відносин по лінії Україна - ЄС, США - ЄС, Китай - 
ЄС, що демонструє різношвидкісне та різнокаліберне співробітництво 
Європейського Союзу з міжнародними партнерами» вбачається доцільним 
розділити на дві частини:

- першу частину - «досліджено та системно розглянуто аспект 
розвитку міжнародної співпраці «постлісабонського ЄС» з двома 
категоріями акторів: світові центри сили (США, Китай) та країни ЦСС, 
які залучені до рамкової програми ЄС «Східне партнерство» віднести до 
опції новизни - «набуло подальшого розвитку»;
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- другу частину - «обґрунтовано авторське бачення подальших 
перспектив розвитку відносин по лінії Україна - ЄС, США - ЄС, Китай - 
ЄС, що демонструє різношвидкісне та різнокаліберне співробітництво 
Європейського Союзу з міжнародними партнерами, залишити в опції 
«вперше».

2. У підрозділі 1.1. (ст.23) мова йде про погодження між країнами- 
членами Євросоюзу позицій щодо складних міжнародних питань і 
стверджується, що «...розвиток політичних процесів на Близькому Сході та 
Північній Африці, або врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, 
або розвитку Політики сусідства ЄС становить, найбільш складну проблему 
для Європейського Союзу», бажано було б згадати виклики сьогодення -  
анексію Криму, військові конфлікти на Донбасі і в Сирії.

3. У підрозділі 1.2. звертають на себе увагу категоричні або не зовсім 
обґрунтовані на наш погляд твердження. Зокрема, на ст. 39 сказано, що до 
Євросоюзу не можуть приєднатися географічно неєвропейські держави, і 
тут же стверджується, що перспективи приєднання до ЄС Туреччини 
залишаються досить реалістичними, або, наприклад, відмічається, що 
...суспільно-політична еволюція Білорусі виключає інституційне 
приєднання до ЄС, і тут же говориться що 7 травня 2009 р. Білорусь 
запрошена до «Східного Партнерства» ( ст. 75) тощо.

4. У підрозділі 2.1. робиться висновок про те, що «...Україні та 
Європейському Союзу необхідно негайно перейти до виокремлення 
Туреччини в особливу категорію країн, здатних позитивно вплинути на 
стабілізацію геополітичної ситуації на Балканах, а також на європейські 
процеси в цілому». Проте не говориться в чому виражається цей 
позитивний вплив (ст. 48). Або стверджується, що «...прорахунок Європи 
полягає насамперед у тому, що вона не лише мовчки погодилася, а й 
підтримувала запропоновану з-за океану модель системної трансформації 
країн, побудовану на принципах вашингтонського консенсусу, яка, не була 
конструктивною» і не розкривається що мається на увазі під системною 
трансформацію країн та вашингтонським консенсусом (ст. 59).

Крім цього, розкриваючи питання підрозділу 2.1, дисертантка 
зосередила значну увагу на економічній складовій співпраці між ЄС - США 
(с. 50-52). Проте, на думку опонента, в роботі потрібно було б все ж таки 
більше сконцентруватися на геополітичних аспектах стратегічного 
трансатлантичного партнерства Сполучених Штатів та Євросоюзу. Мабуть 
доцільно було б більш детально описати специфіку форматів взаємодії в 
рамках програми Європейського Союзу «Східне партнерство» (ст. 79-83), а 
також більше уваги приділити зіткненню геополітичних інтересів Росії та 
ЄС у регіоні Східної Європи (ст. 76-78).

5. В тексті роботи наявні деякі протиріччя, Так, наприклад, у 
підрозділі 2.2 відмічається, що «....всередині ЄС і зони євро країни-члени
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насилу домовляються про радикальні кроки щодо трансформування 
нинішніх інститутів, механізмів управління та прийняття рішень» (ст. 66), 
або в підрозділі 3.1 говориться про «...нестабільну економічну 
кон’юнктуру та дефіцит консенсусу всередині ЄС (ст. 93) чи затяжну 
інституційну кризу ЄС (ст. 99), а в 1 розділі робиться висновок що 
Лісабонський договір -  це результат збалансованої інституційної рівноваги 
між міжурядовими та наднаціональними чинниками, великими та малими 
державами-члєнами, який об’єктивно дає можливість розширеному ЄС 
діяти більш ефективно й узгоджено у рамках здійснення спільних політик і 
на міжнародній арені, що у свою чергу буде сприяти створенню іміджу ЄС, 
як монолітного інтеграційного утворення (ст. 43).

6. .Мабуть доцільно було б зробити перелік умовних скорочень, тому, 
що не відразу можна зрозуміти значення тієї чи іншої абревіатури.

7. Дисертаційна робота виглядала б більш довершеною, якби 
дисертантка у підрозділі 3.1. приділила більшу увагу характеристиці 
безпекового виміру співпраці України - ЄС у світлі анексії АР Крим та 
військової агресії на сході України.

Разом із цим, хочу наголосити, що висловлені зауваження, 
рекомендації та побажання не зменшують наукової та практичної значимості 
роботи і не знижують загальний високий рівень виконаного Кармановою 
Н.І. дисертаційного дослідження. Робота є оригінальним, самостійним 
науковим здобутком з актуальної проблеми розвитку сучасних 
міжнародних відносин.

Відповідність дисертації встановленим вимогам. За своєю 
структурою дисертація відповідає вимогам, які пред’являються до 
кандидатських дисертацій. Практичні рекомендації, наукові положення та 
теоретико-прикладний інструментарій детально розроблено та доведено до 
рівня, придатного для впровадження в сучасну практику.

Результати проведених досліджень та основні положення дисертації 
доповідалися і обговорювалися на національних науково-практичних 
конференціях.

Тема дисертації Карманової Н.І., предмет і об’єкт дослідження, 
перелік поставлених та вирішених наукових завдань, обсяг друкованих 
праць та їх кількість відповідають вимогам Міністерства освіти і науки 
України до дисертацій, представлених на здобуття наукового ступеня 
кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 -  політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку 
використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 190 сторінки, із яких 172 
сторінок складають основну частину роботи. Список використаних джерел 
містить 203 найменувань на 18 сторінках.

Загальна оцінка відповідності дисертації встановленим вимогам.



Виходячи зі змістовної частини дисертаційного дослідження та 
сформульованих висновків, можна констатувати, що мета дисертаційного 
дослідження була досягнута. Робота Карманової Нінель Ігорівни на тему: 
«Зовнішньополітичні аспекти європейської інтеграції: теорія та практика 
міжнародної взаємодії ЄС» є самостійною і закінченою працею, яка має 
теоретичне і практичне значення для вироблення зовнішньополітичної 
стратегії України, подальшого розвитку науки про міжнародні відносини та 
сучасні інтеграційні процеси.

Робота відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України 
№567 від 24 липня 2013 року «Про затвердження Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника», які містяться в пп. 9, 11, 12 та 13 «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника», а її автор -Карманова Нінель Ігорівна -  заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата політичних наук зі 
спеціальності 23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку

Офіційний опонент:

М.А.

Відділ діловодства та архіву 
! Київського національного університету J 

імені Тараса Шевченка

доктор політичних наук, п— ' и -----
проректор з наукової 
Інституту Служби зо 
розвідки України

Дмитренко
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Відгук

офіційного опонента на дисертаційне дослідження Карманової Н.І. 

«Зовнішньополітичні аспекти європейської інтеграції: 

теорія та практика міжнародної взаємодії ЄС»,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та

У дисертаційному дослідженні Карманової Н. І. проведено ґрунтовний 

політологічний аналіз зовнішньополітичних стратегій Європейського Союзу в 

контексті його інституціональної розбудови після ухвалення Лісабонського 

договору. Актуальність такої тематики обумовлена як необхідністю 

теоретичного осмислення сучасних процесів становлення Європейського 

Союзу як глобального актора системи міжнародних відносин, так і, у більш 

практичному розумінні, пошуком найбільш ефективних шляхів співпраці 

України з ЄС в рамках Угоди про Асоціацію з огляду на євроінтеграційні 

прагнення Української Держави.

Цілком можна погодитися з автором дисертаційного дослідження, що 

феномен європейської інтеграції доцільно розглядати крізь призму формування 

ЄС як реально діючого суб’єкта міжнародних відносин, із врахуванням процесу 

зміцнення геополігичних позицій об’єднаної Європи на світовій арені внаслідок 

як докорінних реформ внутрішньої структурно-функціональної системи ЄС, так 

і внаслідок його новітнього розширення (див. с.24). Взаємозв’язок 

зовнішньополітичних амбіцій Європейського Союзу з його нинішньою 

інституційною структурою, закріпленою Лісабонською угодою, розкривається 

Кармановою Н. 1. з наведенням обґрунтування інновацій «пост-лісабонського» 

етапу розвитку європейської інтеграції (див. с.27) При цьому варто відзначити 

об’єктивний підхід автора дослідження, що вказує, поруч з ефективними 

нововведеннями, на низку недоліків процесу розробки спільної політики та 

прийняття рішень європейськими інтеграційними інститутами у сфері 

зовнішньої політики та політиі ,40). В цілому, наукові

глобального розвитку



розвідки, присвячені таким досить малодослідженим аспектам європейської 

інтеграції, мають значне теоретичне та практичне значення для вітчизняної 

політології, історіографії, дипломатії.

Загалом, положення запропонованого дослідження можуть бути 

використані під час розробки інформаційно-аналітичних документів у 

державних установах відповідного спрямування та підготовки навчальних 

курсів з політології, теорії міжнародних відносин, основ національної безпеки 

держави, методології та методів дослідження міжнародних відносин, 

міжнародних систем та проблем глобального розвитку тощо.

Наукове дослідження виконане в межах комплексної програми науково- 

дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Наукові проблеми сталого державного розвитку України» і наукової теми 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Інтеграція України у європейські правові, політичні та 

економічні системи» (номер державної реєстрації 01БФ048-01), що підкреслює 

його прикладне значення.

Структура дослідження, обрана автором, дозволяє повною мірою 

розкрити як глобальний, так і регіональний вимір міжнародної взаємодії 

Європейського Союзу. У вступі дослідження обґрунтовано актуальність теми, 

визначено об'єкт та предмет, мету і завдання дисертаційної роботи, розкрито її' 

наукову новизну, практичне значення та представлено стан наукової розробки 

проблеми дослідження.

Варто відзначити наукову новизну окремих аспектів дисертаційної роботи. 

Зокрема, потрібно наголосити на тому, що нинішній етап пост-лісабонського 

розвитку Європейського Союзу та його новоутворених функціональних 

структур вперше всебічно досліджено з акцентом на посилення ролі ЄС як 

глобального актора у системі світових центрів сили. Комплексний підхід автора 

дозволяє повною мірою розкрити феномен багаторівневої та різношвидкісної 

взаємодії ЄС з міжнародними партнерами глобального (США, Китай), та 

регіонального порядку (країни ЦСЄ). Помітним внеском в сучасну українську 

політологічну науку є також всебічне теоретичне осмислення новаторських

?



положен Лісабонської угоди щодо провідних наднаціональних структур ЄС у 

зовнішній та безпековій політиці, які набули значних повноважень.

Звертаючись до структурних особливостей дисертації, зауважимо, що у 

першому розділі, на тлі вичерпного аналізу наявної з обраної теми наукової 

літератури, досліджено теоретико-концептуальні підходи до вивчення 

європейської інтеграції у таких «вузлових» аспектах як: проблема 

наднаціо іально-міжурядового балансу ЄС, з точки зору розгляду останнього як 

унікальної системи управління та в контексті еволюції міжінституційної 

взаємодії: протиставлення міжурядового та наднаціонального підходів в рамках 

проблеми диференційованої інтеграції ЄС; наднаціонально-міжурядовий баланс 

в аналізі установчих договорів ЄС; еволюція наднаціонально-міжурядового 

балансу в економічній та політичній площинах інтеграції, та наднаціонально- 

міжурядова дихотомія в контексті національних пріоритетів держав-членів. 

Також детально розглядаються інституційні та структурно-функціональні 

зміни, впроваджені Лісабонським договором з акцентом на зовнішньополітичну 

діяльність ЄС.

Далі, у другому розділі, використовуючи вихідні положення та 

категоріально-понятійний апарат окреслених наукових підходів, авторкою 

дослідження проаналізовано низку аспектів стратегічного партнерства 

Європейського Союзу зі Сполученими Штатами Америки, та складний 

комплекс співробітництва з Китайською Народною Республікою на тлі процесу 

становлення мультиполярного світопорядку. Цікавими є висновки 

Карманової Н. 1. щодо втрати Європейським Союзом своєї стратегічної 

значущості для США та актуалізація необхідності розробки нової глобальної 

трансатлантичної довготермінової стратегії (див. с.49). Стосовно ключових 

тенденціїі співпраці ЄС-КНР, авторка відзначає позитивну динаміку розвитку 

цих відносин в окремих сферах, не залишаючи поза увагою, однак, і основні 

ідеологічні, політичні та безпекові розбіжності (стор. 65-67). Третій підпункт 

другого розділу дослідження присвячений розгляду регіонального 

багатостороннього виміру міжнародної взаємодії Європейського Союзу у 

контексті пост-лісабонських перетворень на прикладі ініціативи «Східне

З



партнерство». Необхідно підкреслити запропонований Кармановою Н. І. 

критичний аналіз ефективності формату «Східного партнерства» із 

врахуванням актуальної динаміки політичної, економічної та безпекової 

ситуації в регіоні (стор. 87-88).

У третьому розділі на особливу увагу заслуговує розкриття дисертантом 

комплексу співробітництва України з Європейським Союзом на сучасному 

етапі. Варто погодитися із думкою Карманової Н. І. , особливості 

євроінтеграційної політики України доцільно розглядати у загальному 

контексті становлення ЄС як геополітичної потуги (стор. 94). Зокрема, автором 

відстоюється бачення, що політичні імплікації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС не можна оцінювати однозначно, оскільки її структурне 

значення на континентальному рівні виглядає суперечливо, але на рівні 

простору Східної Європи є суттєвим структурним зрушенням, яке вплине на 

подальшу конфігурацію даного простору (стор.121). Аспірантка також вказує 

на ключові дилеми української дипломатії: тактичну - питання віднайдення 

оптимальних інституційних форм просування власних інтересів в умовах 

інтенсивних трансформацій європейського ландшафту, кінцевий результат яких 

не є чітко окресленим; стратегічну - вироблення ефективної моделі 

інтегрування у нове європейське середовище без порушення існуючого рівня 

інтегрованості з традиційними партнерами на просторі СНД (стор. 123). На 

думку Карманової Н.1. найбільш виграшним для України варіантом було б 

перетворення власної асоціації з ЄС з одиничного фрагменту європейського 

політичного ландшафту на центральну складову загального процесу 

трансформації континентальної системи в бік посилення її консолідації та 

відновлення структурної цілісності, що може бути реалізовано за двома 

сценаріями, обидва з яких, насамперед, передбачають нормалізацію відносин 

між Російською Федерацією та ЄС, залишаючи за Україною роль радше 

каталізатора, а не агента змін (стор. 125-126). 13 цілому авторка схиляється до 

тези про незавершеність та обмеженість нинішнього формату європейської 

інтеграційної політики України, вказуючи на те, що з метою уникнення 

конфронтаційних сценаріїв оформлення Асоціації України з ЄС повинно



супроводжуватися належними структурними перетвореннями на регіональному 

та континентальному рівні. В іншому випадку, стверджує Карманова Н. І. 

Асоціація Україна-ЄС залишиться відтворенням рудиментарного дуалізму 

європейської системи і порушення існуючого балансу на користь одного з її 

центрів сили, що закономірно призведе до суттєвого ускладнення 

міжнародного безпекового становища України (стор. 130-131). Дисертанткою 

розглянуто низку пріоритетних завдань та викликів європейської інтеграції 

України, зокрема у сфері впровадження європейського acquis communautaire 

(стор. 140-141), створення механізмів національного моніторингу діяльності 

всієї системи національного державного управління щодо виконання 

Копенгагенських критеріїв (стор. 142), питання можливого членства України в 

ЄС (с. 149). Подібний багатоаспектний підхід дозволяє посилити практичну 

значущість розробки аналітичних сценаріїв щодо перспектив розвитку 

співробітництва між Україною та Європейським Союзом, які дають змогу 

зрозуміти всі сторони кооперації, а також розробити ефективний та дієвий план 

для поглиблення європейської інтеграції України. Необхідно також підкреслити 

запропонований Кармановою Н. І. компаративний аналіз таких 

взаємовиключних форматів як співробітництво в рамках Поглибленої та 

всеохоплюючої Зони вільної торгівлі із Європейським Союзом та інтеграція в 

структури Митного Союзу і Євразійського Економічного Союзу (с. 155-156).

В кінці кожного розділу та роботи в цілому зроблено висновки, які цілком 

випливають з тексту дослідження. Загальні висновки дослідження відповідають 

поставленим науковим завданням.

В цілому, робота Карманової Н.І. є самостійним і завершеним 

комплексним політологічним дослідженням. Вона є свідченням високого 

фахового рівня дослідника, його глибокої обізнаності у розглянутих питаннях.

За результатами дослідження опубліковано сім наукових праць загальним 

обсягом 5,8 друк, арк., зокрема чотири у фахових виданнях України, одна 

наукова стаття в міжнародному виданні, внесеному до міжнародної 

спеціалізованої наукометричної бази даних Index Copernicus International sp.z 

o.o., а також дві праці апробаційного характеру.



В представлених наукових працях відображені основні наукові 

положення та результати дисертаційної роботи.

Зміст дисертаційної роботи повною мірою відбито у авторефераті, який 

відповідає вимогам, що ставляться до авторефератів дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук.

Поряд з високою і позитивною оцінкою результатів дослідження слід 

виокремити деякі дискусійні положення та недоліки, які присутні в роботі.

- розкриваючи бачення реалізації інституційними трансформаціями 

Європейського Союзу особливого типу м’якого політичного управління з 

опорою не на силові, а на економічні важелі забезпечення безпеки на основі 

системи м’якої сили (стор. 42), доцільно було б, на нашу думку, розкрити і 

уточнити власне концепт м’якої сили;

- звертаючись у роботі до питання динамічних змін глобальної системи 

міжнародних відносин та прийнявши за основу геополітичну парадигму 

становлення мультиполярного світопорядку, авторка недостатньої мірою 

обґрунтовує вибір нею саме Сполучених Штатів Америки та Китайської 

Народної Республіки для аналізу міжнародних взаємодій ЄС на глобальному 

рівні. Це створює підґрунтя для теоретичної невизначеності, які держави, або 

міжнародні політичні утворення, сприймаються автором як «центри сили» на 

міжнародній арені;

- аналіз розвитку відносин між США та Європейським Союзом, хоч і 

охоплює широкий спектр економічних, політичних, безпекових та 

гуманітарних сфер, але залишає враження певної фрагментарності та 

поверховості; йому бракує більшої системності, в тому числі і в питаннях 

хронологічної побудови, зокрема включення в рамки аналізу балканських 

держав та країн пострадянського простору дозволяє говорити про зміщення 

акцентів з відносин США-ЄС (що відповідає тематиці дослідження) на 

відносини США з країнами Європи;

- додаткового розкриття і аргументації потребує досить суперечлива 

аналогія відносин США та Європейського Союзу з комплексом відносин



України і Російської Федерації (стор. 57), що має скоріше публіцистичний, а не 

науковий характер;

- у світлі позитивних оцінок автором сучасного етапу європейської 

інтеграції та функціональності ЄС як міжнародного актора, додаткового 

роз’яснення потребує твердження, що, при тій швидкості, з якою європейські 

лідери просувають технічні та організаційні аспекти об'єднання, поки що не 

вдалося перетворити ЄС на реально дієздатну політичну одиницю, в той час як 

апарат Євросоюзу, його методи формування громадської думки і прийняття 

рішень застрягли на рівні звичайної міждержавної дипломатії (стор.60);

- відповідно до установчих документів, «Східне партнерство» є 

специфічним Східним виміром у рамках Європейської політики сусідства, 

відтак доцільно звернутися до розкриття сутності Європейської політики 

сусідства як рамкового контексту для аналізу ініціативи «Східне партнерство» 

на початку відповідного підрозділу дисертації «Ключові аспекти реалізації 

ініціативи ЄС «Східне Партнерство» як зовнішньополітичний інструмент 

розширення на Схід та послаблення геополітичного впливу Російської 

Федерації»; натомість ці питання розкриваються у третьому розділі (стор. 109), 

де довідкова інформація про цю ініціативу є вже певним дублюванням, якого 

варто було б уникнути;

- актуальним у роботі було б більш детально зупинитися на характеристиці 

військово-політичної та безпекової співпраці України та Європейського Союзу 

за умов агресії Російської Федерації на Сході України та у АР Крим;

- в цілому робота виконана в науковому стилі, але присутні певні 

публіцистичні терміни та неточності, які рекомендовано уникати у подальшій 

науковій діяльності автора.

Однак, висловлені зауваження носять рекомендаційний характер і, 

загалом, не впливають якісний рівень виконаного наукового пошуку.

В цілому, запропонована до захисту дисертація на тему 

«Зовнішньополітичні аспекти європейської інтеграції: теорія та практика 

міжнародної взаємодії ЄС» є завершеною, самостійно підготовленою 

кваліфікаційною науковою працею, в якій отримані нові науково обгрунтовані



та практично цінні результати, що вирішують важливу наукову проблему, яка 

полягає у концептуалізації особливостей зовнішньополітичної діяльності 

Європейського Союзу в період її активного становлення у пост-Лісабонський 

період.

Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу в 

опублікованих працях повністю відповідають вимогам до кандидатських 

дисертацій.

За актуальністю, новизною оприлюднених результатів та коректністю 

висновків, а також практичною значущістю дисертаційна робота. 

Карманової Н. І. за темою «Зовнішньополітичні аспекти європейської 

інтеграції: теорія та практика міжнародної взаємодії ЄС» відповідає вимогам п. 

9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567, а автор -  на 

присвоєння наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Офіційний опонент

О.Л. ОСАДЧА, 
кандидат політичних наук (23.00.04),
ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 
п ред ста в н и цтв»,
Головний координатор з політичних питань 
Офісу зв’язку НАТО в Україні


