
ВІДГУК
офіційного опонента Шамраєвої Валентини Михайлівни на 

дисертацію Леванчук Ірини Володимирівни «Україна в 
зовнішньополітичній стратегії США», подану до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04
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Актуальність теми дослідження, обумовлена цілою низкою 
взаємопов’язаних факторів об’єктивного характеру. По-перше, це 
багатовимірність самого концепту зовнішньополітичної стратегії держави у 
контексті її практичної реалізації в міждержавних відносинах й наукових 
підходів до її комплексного аналізу, необхідність поглиблення ґрунтовного 
теоретичного дослідження таких базових для окреслення ролі й місця держави 
на міжнародній арені понять як «зовнішня політика», «міжнародні відносини», 
«міждержавне співробітництво» і, звичайно, «зовнішньополітична стратегія». 
Саме їх визначення та смислове навантаження зумовлюють теоретичне 
наповнення і практичне втілення зовнішньополітичних стратегій окремих 
держав на міжнародній арені.

По-друге, потребою компаративного вивчення й узагальнення 
основних етапів становлення, нормативного закріплення і практичного 
наповнення українсько-американських міждержавних відносин, що дасть 
можливість визначити певні орієнтири для державних і громадських діячів, 
зацікавлених практиків і науковців щодо сучасних трансформацій системи 
міждержавних відносин в контексті подальшої еволюції місця України у 
зовнішньополітичній стратегії США, як держави глобального рівня.

По-третє, недостатнім рівнем концептуального обґрунтування 
українсько-американського партнерства у вітчизняній політичній науці, 
оскільки значна кількість робіт з теми у рамках політичної, історичної, 
правової, економічної та інших суміжних наук, як правило, присвячена 
загальним основами вироблення та реалізації зовнішньої політики США й 
України, без проведення комплексного дослідження двосторонніх відносин з 
урахуванням основних положень зовнішньополітичних доктрин держав- 
партнерів.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій роботи. Представлене дисертаційне дослідження ґрунтується 
на належному використанні автором теоретичних та емпіричних даних, 
зокрема двосторонніх угод, національних нормативних документів, 
статистичних даних, документів і матеріалів офіційних делегацій, свідчень і 
оцінок високопосадовців тощо. Також дане дослідження проводилося на
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основі комплексного аналізу праць вітчизняних дослідників (С. Андрущенко, 
С. Галака, М. Дорошко, А. Дашкевич, Є. Камінський, Н. Ржевська, М. Рижков 
та ін.) і зарубіжної наукової та аналітичної літератури, присвяченої питанням 
еволюції концептуальних засад зовнішньополітичної стратегії Сполучених 
Штатів Америки, розгляду проблем і наданню прогнозних оцінок щодо 
подальшого розвитку механізмів її практичної реалізації, зокрема на 
пострадянському просторі (загалом у роботі використано 326 джерел, що 
цілком достатньо для проведення заявленого дослідження).

Щодо оцінки наукової новизни дисертаційної роботи, то опонент 
вважає, що її рівень є в цілому задовільним, позаяк на основі залучення 
комплексного та компаративного аналізу широкого кола джерел, значна 
частина яких раніше не була об'єктом спеціального наукового вивчення в 
Україні, І. Леванчук здійснила цілісне дослідження процесу теоретичного 
обгрунтування і практичної реалізації зовнішньополітичної доктрини США із 
виокремленням в ній місця України, як одного з провідних партнерів на 
пострадянському просторі. Крім того, отримані в процесі дослідження 
результати мають оригінальний характер і є суттєвим внеском у подальший 
розвиток вітчизняної політичної науки.

Належним чином вибудовано дидактичну частину дослідження, 
зокрема, виокремлено понятійно-категоріальний апарат - поняття 
«зовнішньополітична стратегія», «геополітична стратегія держави», 
«національні інтереси» та ін.

Логічно вибудовано структуру дослідження. При цьому звертає на себе 
увагу наявна в роботі постійна верифікація ступеня збігу чи розходжень між 
певними оцінками механізмів розробки та нормативного закріплення 
зовнішньополітичної стратегії держави, як практичного відображення 
комплексу її національних інтересів.

Також у роботі І. Леванчук належним чином на основі аналізу 
емпіричних даних і наукових досліджень із даної тематики було 
систематизовано наявні теоретичні та концептуальні підходи до забезпечення 
зовнішньополітичної стратегії США і визначення у ній місця України, як 
одного з провідних партнерів на пострадянському просторі (розділ 1); 
грунтовно висвітлено еволюцію стратегічних інтересів США щодо України та 
їх закріплення у американській зовнішньополітичній доктрині (розділ 2). 
Здійснено комплексне дослідження місця і ролі України у 
зовнішньополітичній стратегії США з урахуванням діяльності української 
діаспори та значення «російського чинника»; доведено, що пострадянський 
простір поступається за своєю важливістю у системі зовнішньополітичних 
пріоритетів США регіонам Близького Сходу та Східної Азії, а основними



чинниками інтересу офіційного Вашингтону до нього стали: процес 
приєднання країн Балтії до НАТО та ЄС, ядерне роззброєння України, 
Казахстану і Білорусі, «енергетична» дипломатія у трикутнику «Азербайджан
-  Грузія -  Туреччина», антитерористична операція США в Афганістані, яка 
потребувала налагодження партнерських відносин із «транзитними» країнами 
Центральної Азії.

У дослідженні набули подальшого розвитку розкриття чинників, які 
ускладнюють налагодження ефективної торговельно-економічної співпраці 
сторін; положення про те, що українська стратегія США після 2014 р. 
відзначалася непослідовністю, адже з одного боку фінансова підтримка МВФ і 
американські кредити дозволили Україні стабілізувати економіку в умовах 
втрати частини експортного потенціалу у східних регіонах, але з іншого -  вона 
отримала скоріше символічну допомогу від США для обмеженого стримування 
РФ; твердження про те, що Україна буде змушена здійснювати докорінні 
реформи з лібералізації і демонополізації економіки з метою сприяння її 
інвестиційній привабливості для американських інвесторів (розділ 3).

Прикінцеві висновки характеризуються конкретністю та послідовним і 
узагальненим викладом основних положень, що містяться в розділах 
дисертації. У висновках чітко простежується тематичний зв'язок з науковими 
завданнями та результатами дослідження. У цілому вони є змістовими та 
аргументованими й такими, що адекватно відображають наукову методологію 
та авторську концепцію дисертаційного дослідження.

Практичну цінність має систематизація, поглиблення знань щодо 
механізмів реалізації зовнішньополітичної стратегії США щодо України, 
покликаних сприяти подальшому дослідженню особливостей еволюції 
українсько-американських відносин.

Результати дослідження можуть бути застосовані Україною для 
реалізації державної стратегії, спрямованої на розбудову сучасної держави, 
активізації і подальшого поглибленні українсько-американського 
співробітництва. Основні положення та фактологічний матеріал з 
відповідними аналітичними висновками можуть бути використані у 
навчальному процесі в українських ЗВО: розроблення нормативних курсів і 
спецкурсів з новітньої історії міжнародних відносин і зовнішньої політики, 
зовнішньої політики України. Отже, робота І.Леванчук має теоретичну й 
практичну цінність, тому її матеріал буде в пригоді державним органам влади, 
зокрема МЗС України при опрацюванні концептуальних засад і практичній 
розбудові відносин з США.

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях. 
Основні положення та висновки дослідження оприлюднені у 10 опублікованих



наукових працях: 6 наукових статтях, з яких 5 статей у наукових фахових 
виданнях України, 1 у закордонних виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз, 4 публікації тез наукових доповідей за результатами 
міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 
Загальний обсяг дисертаційної роботи (248 с.) та обсяг основного тексту (209 с.) 
відповідають вимогам до кандидатських дисертацій. Варто зазначити, що всі три 
розділи роботи в змістовному та концептуальному вимірах логічно й 
пропорційно розкривають об’єкт і предмет дослідження.

В цілому, дисертаційне дослідження характеризується високим ступенем 
обґрунтованості кожного наукового положення, висновків і рекомендацій. їх 
достовірність ґрунтується на широкій джерельній базі, матеріалах офіційних 
сайтів та зарубіжній періодиці. Результати дослідження досить повно викладені 
автором у фахових публікаціях та оприлюднені на наукових конференціях.

Дисертаційне дослідження виконане в рамках комплексної наукової 
програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
«Модернізація суспільного розвитку світових процесів глобалізації» 
(затвердженої протоколом Вченої ради Університету № 13 від 20 червня 2011 
року), зокрема в контексті наукової теми Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 16БФ048-01 
«Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 
політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти».

Схвалення і високої оцінки заслуговують висновки проведеного 
дослідження, в яких містяться ґрунтовні і слушні узагальнення та зауваження. 
Зроблені автором висновки та узагальнення є достовірними, аргументованими та 
мають наукову новизну.

У цілому роботу виконано на високому науково-методологічному 
рівні, а систематизація та узагальнення одержаних результатів дослідження 
свідчать про належний фаховий рівень її автора. У роботі на 
міждисциплінарному рівні використано принципи системного та 
комплексного аналізу різних аспектів розробки та процесу практичної 
реалізації зовнішньополітичної доктрини США щодо України, що надає 
дисертаційному дослідженню цілісності та тематичної завершеності.

Проведений аналіз дослідження дає підстави стверджувати, що 
дисертантка в основному виконала окреслену мету і завдання дослідження.

При загальній позитивній оцінці представленого дисертаційного 
дослідження, щодо представленої роботи можна зробити ряд зауважень і 
рекомендацій. По-перше, у пункті 1.1. «Теоретико-методологічні основи 
дослідження» подано основні теоретичні підходи до визначення



«зовнішньополітичної стратегії», але не зроблено акцент на авторському 
визначенні означеного поняття на якому базується представлена дисертаційна 
робота. Також розділ перший не містить аналізу дефініції «зовнішня 
політика», на якому і грунтується подальший аналіз зовнішньополітичної 
стратегії держави.

По-друге, перший розділ даного дисертаційного дослідження дещо 
перевантажений аналізом концептуальних підходів, також простежується 
надмірна заглибленість в аналіз дефініції «геостратегія» (підрозділ 1.1.), а 
скорочення даного матеріалу дало б автору змогу більше уваги приділити саме 
особливостям теоретичного обґрунтування сучасної американської 
зовнішньополітичної стратегії.

По-третє, у тексті представленої роботи у процесі аналізу чинників що 
впливали на розробку зовнішньополітичної стратегії США щодо України 
великої уваги надається так званому «російському чиннику», якій є 
надзвичайно важливим але не єдиним фактором зовнішнього впливу на процес 
еволюції українсько-американських відносин.

По-четверте, процес практичної реалізації зовнішньополітичної 
стратегії США щодо України (розділ 3) досить ґрунтовно досліджений 
автором. Разом із тим до зауважень можна віднести надмірну деталізацію 
процесу розвитку українсько-американських відносин. Уникнення надмірної 
деталізації вивільнило б обсяг для наукового аналізу практичних кроків 
американської адміністрації щодо окреслення бачення місця України у 
загальній американській зовнішньополітичній стратегії.

По-п’яте, аналіз українсько-американського співробітництва у 3 розділі 
проведено на базі опрацювання статистичних даних, що завершуються 2018 р., 
це не дало змоги авторові в повній мірі узагальнити основні зміни у 
зовнішньополітичній стратегії США щодо України за часів перебування при 
владі адміністрації Д. Трампа і підсумувати результати даного періоду 
розвитку американської зовнішньополітичної стратегії, в той же час це не 
суттєво впливає на підсумкові результати проведеного дослідження.

По -шосте, в цілому дослідження набуло б більш структурованого та 
завершеного вигляду із застосуванням проблемно-хронологічного підходу до 
його побудови із більш чіткою періодизацією за основу якої взято перебування 
при владі в США певної президентської адміністрації і артикуляції на 
відмінностях у їх підходах до розбудови українсько-американського 
партнерства.



Висловлені зауваження істотно не знижують належний фаховий 
рівень представленої праці, а також не заперечують цінності і завершеності 
цього дослідження.

Викладені авторкою положення та результати дослідження достатньо 
апробовані на наукових заходах та висвітлені у фахових наукових виданнях. 
Автореферат адекватно відображає зміст дисертації.

Належної оцінки заслуговує акуратність і коректність оформлення 
цитування, послідовність та аргументованість при викладенні положень 
дисертації. Висловлені міркування цілком підтверджують достовірність 
отриманих висновків та результатів дисертаційного дослідження.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що дисертаційна 
робота Леванчук Ірини Володимирівни «Україна в зовнішньополітичній 
стратегії СІЛА» відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 (зі змінами), а її авторка
І. Леванчук заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 
політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку.

Офіційний опонент
доктор політичних наук, 
професор кафедри міжнародного і 
європейського права
Харківського національного університете
імені В.Н. Каразіна В.М. Шамраєва
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ВІДГУК 

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

кандидата політичних наук Дубовика Володимира Алімовича 

на дисертаційну роботу Леванчук Ірини Володимирівни 

«Україна в зовнішньополітичній стратегії США» 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та

глобального розвитку

Дисертаційне дослідження І.В. Леванчук є оригінальною і 

комплексною науковою роботою, покликаною проаналізувати еволюцію 

американсько-українських відносин у політичній, військово-технічній та 

гуманітарній царинах із врахуванням впливу російського чинника. 

Актуальність обраної теми обумовлена декількома причинами. 

По-перше, справжнім стратегічним партнером для України виступають 

саме США, зацікавлені з геополітичних міркувань у збереженні 

української незалежності і протидії Російській Федерації у питання 

відтворення нового утворення на кшталт СРСР. По-друге, досвід успішних 

ринкових реформ, здійснених експертами зі США у країнах-союзниках, 

свідчить, що вони продемонстрували високу ефективність і можуть стати у 

пригоді Україні, яка поки що має економіку, далеку від відкритої 

ліберальної моделі. Нарешті, науковий інтерес викликає наявність у США 

порівняно великої української діаспори, яка намагається впливати на 

процеси прийняття політичних рішень і активно залучається до 

гуманітарної співпраці.

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень і 

рекомендацій. У роботі чітко викладено мету у пов’язані з нею завдання 

дослідження, об’єкт і розташований у його межах предмет. Використані у 

ході підготовки методи досліджень на кшталт системного та структурно-

київський
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генетичного підходів дозволили у повній мірі розкрити і дослідити основні 

аспекти проблеми. Усі наукові положення є обґрунтованими і 

достовірними, а рекомендації мають практичне значення і можуть бути 

застосовані органами державної влади, які нині звертають на США все 

більшу увагу у зв’язку з постійним станом напруги у відносинах із 

Російською Федерацією.

Вважаю, що найвагоміший результат даного наукового 

дослідження полягає у тому, що автору вдалося: послідовно розкрити 

основні проблеми міждержавної взаємодії США та України з урахуванням 

глобальних змін, які відбулись у Європі після розпаду СРСР; 

продемонструвати механізми впливу США на ситуацію в Україні та 

оцінити їх ефективність; проаналізувати обмеження, які не дають 

можливості діаспорі стати впливовим інструментом лобізму інтересів 

України; встановити чинники, які визначають стан справ у торговельно- 

інвестиційній співпраці сторін; сформулювати власне бачення перспектив 

розвитку відносин між Україною та США.

Значущість дослідження для науки та практики, шляхи 

використання результатів. Практичне значення одержаних результатів 

визначається науковою новизною, актуальністю і полягає у можливості їх 

застосування з науково-дослідною, прикладною та навчальною метою.

Практичне значення роботи полягає у ґрунтовному аналізі основних 

складових, що впливають на прийняття рішень офіційним Вашингтоном 

щодо України та врахування впливу на них російського чинника. Висновки 

і рекомендації можуть бути застосовані: 1) у діяльності органів державної 

влади, що займаються формуванням українського зовнішньополітичного 

курсу щодо країн Північної Америки; 2) для розробки 

зовнішньополітичних доктрин України; 3) для практичної модернізації 

економіки країни, яка має відповідати вимогам економічної свободи, 

легкості ведення бізнесу і низького рівня корумпованості, щоб бути
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привабливою для американських корпорацій; 4) в узагальненні 

напрацювань з тематики українсько-американських відносин; 5) для 

посилення процесів міждержавної співпраці з США у царині ВПК.

Матеріали дисертації можуть мати наукове застосування у процесі 

написання підручників, посібників і інших навчальних матеріалів, 

присвячених зовнішній політиці України та США, глобальному впливу 

США на Європу, американсько-російським відносинам, а також 

зовнішньополітичній стратегії України загалом.

Дискусійні положення та зауваження. При загальній позитивній 

оцінці дисертаційної для ознайомлення роботи, варто звернути увагу на 

такі моменти:

1. У розділі «Україна в зовнішньополітичній стратегії США на 

пострадянському просторі» автору варто більш чітко окреслити значення 

участі України у програмі «Партнерство заради миру» і назвати її головні 

переваги і недоліки (підрозділ 2.2. дисертаційної роботи, стор. 103).

2. У тому ж підрозділі 2.2. розділу «Україна в зовнішньополітичній 

стратегії США на пострадянському просторі» автор пише: «Не вступаючи 

у безпосередню військову конфронтацію з Росією, США почали 

використовувати своє панівне становище у глобальній економічній системі 

задля того, щоб нівелювати могутність російської економіки» (підрозділ 

2.2 дисертаційної роботи, сторінка 109). Бажано почути від дисертантки 

уточнення, чи виявились санкції США проти Російської Федерації 

достатньо ефективними.

3. Хочеться запитати дисертантку, яким є її бачення стратегічного 

питання -  «Україна має стати членом НАТО чи все ж таки розраховувати 

на статус головного ненатівського союзника США поза межами 

організації?»

4. У дисертаційній роботі зрідка зустрічаються надто емоційні 

коментарі, хоча має домінувати «сухий науковий стиль».
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Повнота викладу основних результатів дисертації. Зміст дисертації 

повністю відображений у наукових статтях у провідних фахових виданнях. 

Зокрема, результати дисертаційного дослідження викладено у 6 

публікаціях, з яких 6 представлено науковими статтями у фахових 

виданнях, у тому числі 1 -  у закордонному виданні, а 4 публікації 

засвідчують апробацію результатів дисертаційного дослідження на 

конференціях.

Загальні висновки. Автореферат дисертації відповідає вимогам МОН 

України, а його зміст повною мірою кореспондується з основними 

положеннями дисертації. Дисертаційне дослідження І.В. Леванчук є 

цілком самостійною і завершеною роботою, а отримані результати мають 

теоретичну та практичну цінність. Оформлення даної наукової роботи 

здійснено згідно до вимог, встановлених МОН України.

Вважаю, що дисертація І.В. Леванчук «Україна в 

зовнішньополітичній стратегії США», подана до спеціалізованої вченої 

ради Д 26.001.29 у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка, відповідає вимогам п. 9, 11, 12, 13 до кандидатських дисертацій 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України №567 від липня 2013 р. (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами № 656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р. та 

№567 від 27.07.2016 р.) а сама дисертація заслуговує на присудження 

науково ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку.

Офіційний опонент:
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