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історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України

Майже століття Україна співпрацює з різними міжнародними 

організаціями. Протягом цього часу змінювалися потреби, інтереси й цілі 

України та міжнародних організацій. На сучасному етапі незалежності 

участь у діяльності міжнародних організацій є не менш важливою частиною 

зовнішньої політики України, ніж її відносини з іншими державами. Тому 

варто приділити увагу аналізу співробітництва України з іншими країнами 

Європи та світу, зр’ясувати орієнтири політичного, соціально-економічного 

та культурного розвитку України на етапі входження її у співпрацю з 

міжнародними організаціями, зокрема з Радою Європи.

Дослідження співпраці України з Радою Європи важливе як з 

наукової, так і практичної точки зору, бо дає можливість не лише реально 

оцінити стан, а й виявити недоліки і прорахунки, основні тенденції і 

можливості розвитку цієї співпраці в правовій, політичній, економічній та 

культурній сферах. Оскільки українська наука ще й досі не має 

комплексного конкретно-історичного дослідження співробітництва 

України з Радою Європи, то, варто наголосити на тому, що обрана 

дисертанткою тема є складною з точки зору вирішення поставлених 

дослідницьких завдань, і разом з тим, її актуальність є очевидною.

Авторці роботи вдалося за допомогою методів аналізу, синтезу, 

систематизації та емпірико-аналітичного методу, спираючись на доволі 

презентабельний пласт маловідомих для українських вчених архівних
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документів та матеріалів, проаналізувати значення співпраці України з 

Радою Європи у контексті розвитку та зміцнення демократичного 

суспільства. Разом з тим, хочемо відмітити, що методологічна база 

дослідження могла бути репрезентована більш широко і показано які методи 

були застосовані для розкриття того чи іншого аспекту теми. Натомість, 

дослідниця лише у вступі дає коротку характеристику окремим методам та 

їхній реалізації у дослідженні.

Ознайомлення з текстом дисертації дає підстави стверджувати, що 

об’єкт і предмет дослідження вибрані обґрунтовано і цілком відповідають 

проблематиці дисертації. Хронологічні межі дисертації обумовлюють 

вивчення різноманітних аспектів внутрішньо та зовнішньополітичного 

розвитку держави від здобуття нею незалежності та початком взаємодії на 

парламентському та урядовому рівнях з Радою Європи і до підписання 

Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, що, очевидно, було б 

неможливим без співпраці з цією європейською організацією.

Метою дисертаційного дослідження дисертантка визначила всебічне

вивчення процесу становлення та розвитку співпраці України з Радою

Європи. Відповідно, було розв’язано поставлені завдання, зокрема:

з’ясувати орієнтири політичного, соціально-економічного та культурного

розвитку; охарактеризувати хід та значення виконання Україною

зобов’язань, взятих під час вступу до цієї європейської організації;

розкрити основні форми, методи та напрями співпраці України з

державами, що є членами Ради Європи; визначити внесок України у

посилення ролі цієї європейської організації в інтеграційних процесах

через участь нашої держави у структурних органах Ради Європи.
* ,

Значну увагу дисертантка приділила аналізу доробку своїх 

попередників, виділила загальні тенденції розвитку досліджень 

українських та зарубіжних вчених, виявила, що у вітчизняній та в 

зарубіжній історіографії, відсутні конкретно-історичні праці, які б
2
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всебічно висвітлювали співпрацю України з Радою Європи. На наш 

погляд, варто було б показати які саме аспекти даної теми були розкритті 

українськими вченими, а які потребують подальшого дослідження, 

зокрема питань, які означенні як завдання у даній дисертаційній роботі. 

Очевидним також є те, що дослідження даної тематики складало для 

дисертантки певні труднощі, оскільки історіографія дослідження досить 

невелика, але, в той же час, це дало можливість авторці розробити 

оригінальне дослідження на презентабельній джерельній базі.

Варто відзначити, що дисертантка провела значну роботу щодо 

пошуку, систематизації та ґрунтовного аналізу найрізноманітніших видів 

джерел. Серед них: архівні документи, опубліковані законодавчі та 

нормативні акти органів влади, праці державних діячів, матеріали 

періодичних видань, публікації учасників подій. Дисертант використала 

матеріали Відомчого архіву Верховної Ради України, Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України, Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України, Газетного 

фонду та Фонду Президента Україна Національної бібліотеки імені В. І. 

Вернадського, Документного фонду Відділу інформаційних ресурсів та 

відкритих заходів Інформаційного управління Апарату Верховної Ради 

України. Дисертантка також провела низку інтерв’ю з українськими 

державними і громадськими діячами, представниками Ради Європи: В. 

Ар’євим -  головою Постійної делегації України в ПАРЄ; Є. Грищенко -  

керівником проекту Конгресу місцевих та регіональних влад «Сприяння 

розвитку місцевої демократії в Україні», З.Кондур -  експертом Ради 

Європи з питань етнічних меншин (ромських питань) при Комітеті 

міністрів Ради Європи. Завдяки такому виду джерел дисертантка ввела до 

наукового дослідження важливі факти, що свідчать про справжній стан 

співпраці України та Ради Європи на сучасному етапі. Використані

з
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джерела інтерпретовані здобувачем обґрунтовують наукові положень 

дисертації.

Важливим у структурі дисертаційного дослідження є другий розділ 

дисертації, який присвячений розвитку України в 1991 -  1995 рр. 

Дисертанткою показано вплив ідеї європейської інтеграції на внутрішньо 

та зовнішньополітичний, соціально-економічний та культурний розвиток 

Української держави; окреслено значення перших контактів на 

парламентському та урядовому рівнях між представниками України та 

Ради Європи напередодні набуття державою членства в цій європейській 

Організації. Однак, теза дисертантки про те, що «У 988 р. на теренах 

Київської Русі було прийняте християнство, що стало певним свідченням 

приналежності держави до західноєвропейської цивілізації» ніяк не 

відповідає дійсності. По-перше ніякої західноєвропейської цивілізації не 

існує. Відповідно до ідей розвитку людства та історичного процесу 

відомий вчений А. Тойнбі називає західну цивілізацію, маючи на увазі 

європейську; по-друге, якби Київські князі прагнули належати до 

європейської спільноти, Володимир Святославович прийняв би 

християнство латинського зразка (пізніше католицизм), а не православ’я 

(візантійського). Також авторка стверджує, що «в середині XVII ст.. 

відбулося штучне «вилучення» України з європейського кола, що стало 

результатом укладення в 1654 р. Березневих статей...». Хотілося б 

відзначити, що Запорізьке козацтво на чолі з Богданом Хмельницьким 

боролося проти національного та релігійного гніту з боку Польської 

держави і укладання Березневих статей з Московією відбулося 

добровільно, тому це ніяк не свідчить про «штучне вилучення» України з 

європейського суспільства.

Третій розділ дисертаційного дослідження розкриває процес 

набуття Україною членства в Раді Європи; основні зобов’язання, взяті
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Україною в рамках вступу до цієї організації; участь держави в діяльності 

статутних органів Ради Європи. Незважаючи на те, що дисертантка подає 

хронологію переговорів щодо вступу України до Ради Європи досить 

детально, варто було б проаналізувати їх та показати яким чином ці 

переговори сприяли руху українського суспільства до Ради Європи. У 

другому підрозділі дисертантка не лише описує правові та політичні 

зобов’язання, які наша держава взяла на себе при вступі до Ради Європи, 

але й визначає їх мету та вплив на розвиток Української держави. 

Присвячуючи третій підрозділ участі України в діяльності структурних 

органів Ради Європи, не зайвим було б показати які саме функції виконує 

представництво нашої країни у цій організації, як це сприяло подальшій 

інтеграції до європейської спільноти. Так, варто було б згадати проте, що у 

Парламентській асамблеї Ради Європи (ПА РЄ), яка визначає основні 

напрямки діяльності цієї організації та має консультативний статус, наша 

держава представлена Постійною делегацією Верховної Ради України у 

складі 24 народних депутатів (12 основних членів та 12 їх заступників).

У четвертому розділі дисертації докладно розглянуто проблеми та 

перспективи співробітництва України з Радою Європи на сучасному етапі. 

У першому підрозділі дисертантка встановила, що співпраця України з 

Радою Європи залежать не лише від самої країни та її розвитку, але й від 

бачення Радою Європи перспектив співпраці з нашою державою; 

охарактеризувала основні аспекти, які впливають на позиції країн- 

учасниць Ради Європи щодо України; з’ясувала, що в цій європейській 

організації є «українофіли», «помірковані скептики», «скептики» та 

країни-учасниці з нейтральною (пасивною) позицією у питанні стосовно 

України. Однак не показала прикладів такої позиції та її впливу на 

прийняття цією організацією конкретних рішень. Другий підрозділ 

висвітлює суспільно-політичний розвиток держави в умовах порушення її 

територіальної цілісності з боку Російської Федерації. Дисертантка
5
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І

зауважує, що суспільно-політичні реалії України послугували активізації 

співпраці з Радою Європи та є підґрунтям подальшого розвитку відносин 

з цією організацією.

Як позитивний момент, слід відзначити висновки авторки щодо 

причин втрати Україною прихильників у Раді Європи та Європейському 

Союзі. Вона аналізує ситуацію, що складається в урядових колах 

Української держави і зазначає, що країни -  члени цих організацій 

розчаровуються в українському керівництві та результатах їхньої 

діяльності.

Загальні висновки роботи є науково обґрунтованими, відображають 

основні концептуальні судження дисертантки щодо співпраці України з 

Радою Європи у 1991 -  2014 рр. Дослідниця з’ясувала орієнтири 

політичного, соціально-економічного та культурного розвитку України 

напередодні входження держави до Ради Європи; розкрила основні 

форми, методи та напрямки співпраці нашої країни з Радою Європи. 

Положення викладені у загальних висновках є достатньо коректними, 

відзначаються оригінальністю та самостійністю в їхньому обґрунтуванні 

та є такими, що відповідають завданням, які дисертантка поставила при 

написанні свого дослідження. На жаль, у висновках ми не почули які ж 

саме орієнтири культурного розвитку бачить України у співпраці з Радою 

Європи, це дало б можливість зрозуміти перспективи співпраці нашої 

країни у цій сфері.

У підсумку, слід зазначити, що співпраця України з Радою Європи, 

яка була об’єктом дисертаційного дослідження, ведеться й на сучасному 

етапі. Це значно ускладнювало об’єктивність проведеного дослідження, 

проте дисертантка в цілому виконала поставлені завдання. Безумовно, 

складно досліджувати процеси, які продовжують впливати на розвиток 

держави й сьогодні. Але подібні дослідження на часі, вони потребують

б
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невідкладної уваги, а результати, отримані дисертанткою можуть 

слугувати певним дороговказом для майбутніх поколінь української 

політичної еліти для використання ними позитивного та врахування 

негативного досвіду.

Зміст автореферату відповідає змісту дисертаційної роботи.

Основні узагальнення і результати дослідження знайшли своє 

відображення в 11-ти наукових публікація: 5 -  в одноосібних наукових 

статтях та у 6-ти публікаціях тез доповідей апробованих на конференціях.

Разом з тим, як і будь-яке дослідження, дисертаційна робота Н. Г. 

Гузь не позбавлена недоліків, а тому слід звернути на них увагу та 

висловити побажання:

-  у роботі слід було б детальніше проаналізувати основні 

історіографічні джерела (с. 12, 14-16);

-  у дисертаційному дослідженні варто було б більш ґрунтовно 

представити методологічну базу дослідження, показати як саме працюють 

ті, чи інші науково-історичні методи;

-  у другому розділі дисертації «Україна напередодні вступу до Ради 

Європи» надмірно деталізовано внутрішньополітичний розвиток держави 

в 1991 -  2014 рр., водночас не в повній мірі розкрито перші контакти 

представників Української держави з делегаціями Ради Європи, а також 

недостатньо проаналізовано їх значення для розвитку держави;

-  варто було б більш глибоко відобразити вплив політичного 

розвитку держави на процес виконання нею зобов’язань, взятих при 

вступі до Ради Європи;

-  у дисертаційному дослідженні недостатньо ♦ прослідковано 

перебіг подій «Помаранчевої революції» 2004 р. та їх впливу на 

співпрацю України з Радою Європи;

7
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-  у дослідженні слід було б детальніше розкрити роботу 

українських делегацій в структурних органах Ради Європи.

Однак, вказані зауваження та побажання не впливають в цілому на 

позитивну оцінку поданої на розгляд роботи, яка засвідчує належну 

кваліфікацію та наукову компетентність автора.

Отже, дисертаційне дослідження Гузь Наталії Григорівни «Співпраця 

України з Радою Європи (1991 -  2014 рр.): історичний аспект» за 

постановкою проблеми, науковим рівнем, вирішенням завдань та 

отриманими результатами, науковим та практичним значенням відповідає 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів № 567 від 24 липня 2013 р., зі змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів № 656 від 19 серпня 2015 р., а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних 

наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент,

доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України 

Історико-філософського факультету /

Київського університет

імені Бориса Грінченка Салата О. О.

8

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Гузь Наталії Григорівни 

«Співпраця України з Радою Європи (1991 -  2014 рр.): історичний 

аспект», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України

Прагнення України набути повноправного членства в європейському 

співтоваристві, що є достатньо обговорюваним в науковій та суспільній 

думці держави, зумовлює необхідність проведення комплексних досліджень 

з метою дати відповіді на ряд актуальних питань в історичній науці.

Процес сучасного державотворення та розвиток європейських прагнень 

в Україні потребує глибокого наукового осмислення та аналізу. Період 

становлення української державності в 1990-х -  на початку 2000-х рр. є 

особливо важливим. У цьому напрямку дослідження співпраці України з 

Радою Європи, має на меті визначити роль, місце та внесок Організації в 

утвердження України як правової незалежної держави, рівноправного 

учасника міжнародних відносин.

Слід відзначити, що співпраця нашої держави з Радою Європи є 

практично недослідженою в історичній науці. Незважаючи на ці складнощі, 

дисертант окреслила для себе досить складне завдання -  здійснити 

комплексне конкретно-історичне дослідження співробітництва України з 

цією європейською Організацією.

На сьогодні важливе значення має вивчення участі нашої держави в Раді 

Європи. Адже співпраця саме з цією Організацію посприяла підписанню 

Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і поступовому 

входженню нашої держави до європейської спільноти, ш,о є частиною 

національної стратегії України.

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до науково-дослідної 

теми історичного факультету Київського національного університету імені
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Тараса Шевченка «Україна в загальноєвропейських історичних процесах: 

пошуки цивілізаційного вибору».

Застосовані методи дозволили дисертанту здійснити аналіз основних 

етапів розвитку співпраці України з Радою Європи; висвітлити хід та 

значення виконання державою зобов’язань, взятих при вступі до Організації; 

визначити труднощі та перспективи взаємодії нашої держави з Радою Європи 

на сучасному етапі.

Варто підкреслити, що заявлена тема дисертаційної роботи не має 

належного висвітлення в історичній науковій літературі, зустрічаються лише 

поодинокі фрагментарні праці політологічного та юридичного спрямування, 

які здебільшого розкривають деякі аспекти співпраці України з Радою 

Європи.

Дисертант під час проведення дослідження продемонструвала фахову та 

ґрунтовну підготовку в питанні опрацювання та аналізу наукових доробків 

своїх попередників. Автор ретельно прослідкувала основні

тенденції праць науковців у сучасній історіографії, що присвячені окремим 

аспектам співробітництва України з Радою Європи.

Досить переконливою і змістовною є джерельна база дисертаційної 

роботи, що складається з масиву архівних документів, опублікованих 

матеріалів, публікацій учасників подій, публікацій в періодичних виданнях, 

інтернет-ресурсів та низки інтерв’ю, взятих дисертантом в українських 

державних та громадських діячів, представників Ради Європи. Весь цей 

комплекс джерел дав можливість для проведення різнобічного та 

об’єктивного наукового дослідження.

У другому розділі дисертант розглянула внутрішньо і 

зовнішньополітичний поступ держави в 1991 -  1995 рр., тобто напередодні 

входження до Ради Європи. Дисертант висвітлила європейські орієнтири 

держави і проаналізувала вплив європейської інтеграції на розвиток України.

Третій розділ присвячений процесу набуття Україною членства в Раді 

Європи. Дисертант розкрила всі етапи переговорів, щодо набуття Україною
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повноправного членства в Організації; висвітлила основні зобов’язання, взяті 

Україною в рамках вступу до Ради Європи, проаналізувала хід та значення їх 

виконання, охарактеризувала участь держави в діяльності структурних 

органів Ради Європи.

У четвертому розділі встановлено основні труднощі та перспективи 

співпраці України з Організацією. Здобувач розглядає налаштування країн- 

учасниць Ради Європи щодо нашої держави. На переконання автора, 

внутрішнє налаштування Організації по відношенню до України не є 

гомогенним і визначається низкою факторів, серед яких дисертант виділяє 

наступні: неоднаковим усвідомленням цивілізаційної близькості і навіть 

ідентичності українців та європейців; суперечливою міжнародною 

репутацією України; геополітичними й геостратегічними інтересами та 

цілями РЄ, а також її провідних країн-учасниць.

Дисертант зауважує, що у зв’язку з подіями Революції Гідності, 

російською анексією Кримського півострова, агресією Російської Федерації 

на Сході України, співпраця нашої держави з Радою Європи активізувалася і 

отримала нові перспективи розвитку.

Здобувач у цілому виконала поставлені наукові завдання, при цьому 

продемонструвавши професійне розуміння проблематики дослідження. 

Аналіз джерельного комплексу та літератури дозволив сформулювати 

виважені та аргументовані висновки, що логічно підкреслюють зміст 

роботи.

Основні теоретичні положення та висновки поданої до захисту 

кандидатської дисертації знайшли своє місце в 5 фахових виданнях, крім 

того, пройшли наукову апробацію на 6 міжнародних конференціях, за 

результатами яких були опубліковані тези доповідей.
*

А.»

Автореферат дисертації відображає зміст та основні результати 

дослідження і оформлений відповідно до існуючих вимог.

Водночас дисертаційна робота не позбавлена низки недоліків, і тому 

слід виділити ряд зауважень та надати відповідні рекомендації:
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- у першому розділі було б доцільно більш детально охарактеризувати 

наукові доробки іноземних авторів;

- варто було більш широко залучити для аналізу матеріали 

соціологічних досліджень для визначення рівня підтримки 

суспільством євроінтеграційного курсу держави;

- бажано було б розглянути вплив революційних подій 2004 р. на 

співробітництво з Радою Європи;

Проте, висловлені зауваження та рекомендації не впливають на 

загальну позитивну оцінку поданої на захист роботи, яка є самостійним та 

завершеним науковим дослідженням.

Дисертаційне дослідження Гузь Наталії Григорівни «Співпраця 

України з Радою Європи (1991 -  2014 рр.): історичний аспект» за 

постановкою проблеми, науковим рівнем, вирішенням завдань та 

отриманими результатами, науковим та практичним значенням відповідає 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів № 567 від 24 липня 2013 р., зі змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів № 656 від 19 серпня 2015 р., а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних 

наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент

кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри політології

Войтенко Ю. М
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