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офіційного опонента
на рукопис дисертації Макухи Юрія Володимировича «Інтеграційні стратегії 

країн АСЕАН в контексті суспільно-політичної модернізації», подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Актуальність теми дослідження. Регіоналізм і регіоналізація як 

інституціональні та функціональні ознаки інтеграційних процесів, що визначають 

провідні тенденції світового розвитку, знаходяться у фокусі соціально-економічних 

і політичних досліджень світової науки. Проте, в українській політичній науці не 

вистачає ґрунтовних досліджень, присвячених комплексному аналізу процесів 

інтеграції та модернізації з точки зору їхньої інтерактивної взаємодії. Також, з 

метою встановлення можливості використання досвіду успішного розвитку 

неоіндустріальних держав в умовах глобалізації потребують системних досліджень 

теоретичні та праксеологічні аспекти моделей східноазійської інтеграції та 

суспільно-політичної модернізації країн-членів АСЕАН.

Зважаючи на це, кваліфікаційна робота Макухи Ю.В, яку підготовлено у 

рамках планової науково-дослідницької тематики Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, характеризується 

актуальністю, оригінальною авторською концепцією та сучасною методикою 

дослідження інтеграційних стратегій країн АСЕАН в контексті їх суспільно- 

політичної модернізації. Тема, структура, зміст і політологічна спрямованість 

роботи цілком відповідають паспорту спеціальності.

Ступінь обґрунтування новизни наукових положень та наукова новизна 

результатів дослідження. Наукова та практична цінність дисертаційного 

дослідження в цілому і, зокрема, його основних теоретико-методологічних 

положень належним чином аргументовані та доведені в роботі. Мета і 

сформульовані завдання наукового дослідження, а також вироблена на їхній 

основі структура роботи охоплює комплекс факторів, які визначають зміст і 

напрями інтеграційного розвитку країн Південно-Східної Азії (ПСА) в контексті

динаміки суспільної модернізації та проблем регіональної бе̂ щ і^г ^ ^ ^ г ^
Від £ £ - _2О*?0.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універсіиет* • 

імені Тараса Шевченка
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На думку опонента, автору роботи вдалося вирішити сформульовані в 

дослідженні завдання, що обумовило розв’язання наукової проблеми. Справляє 

враження залучений масив джерел і літератури, аналітичний рівень, емпіричний 

матеріал і методологія представленої роботи, яка характеризується 

міждисциплінарним підходом. Використання нових здобутків теорії регіональної 

інтеграції та історико-релятивістської методології дозволило сформулювати 

авторську концепцію комплексної взаємодії інтеграційних і модернізаційних 

чинників у стратегії розвитку АСЕАН. У цьому плані раціональність 

релятивістського тлумачення змісту модернізації та інтеграції як цілеспрямованої 

діяльності, що здійснюється лідером, елітою і більшістю суспільств з метою 

підвищення традиційних стандартів життя, підтверджується соціальною 

практикою. Використання цього методологічного підходу до розв’язання наукової 

проблеми дало можливість автору отримати несуперечливі результати 

дослідження, які характеризуються науковою новизною та достатнім рівнем 

аргументованості.

На особливу оцінку заслуговує проведена автором (розділ 1, підрозділ 1.2) 

систематизація джерел з метою визначення еволюції концептуального підходу 

країн АСЕАН до опрацювання інтеграційних стратегій в контексті суспільно- 

політичної модернізації, а також аналіз і систематизація наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних дослідників (чотири окремі групи). У цьому плані має 

особливу вагу визначення стану досліджень проблем інтеграційного розвитку 

АСЕАН на пострадянському науковому просторі (Казахстан, Росія), що 

обумовлено, насамперед, економічними інтересами цих країн.

Слід погодитися з тезою автора, що «динаміка регіональної інтеграції в 

країнах АСЕАН свідчить про те, що модель інтеграції, яка реалізується в країнах 

Південно-Східної Азії, за низкою ознак вважається однією з найбільш успішних 

серед країн, що розвиваються» (с. 104), оскільки оптимально враховує

цивілізаційно-цінністний контекст регіону.
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На думку опонента, розроблена автором концепція синергії інтеграційних та 

модернізаційних процесів являє собою теоретичну платформу, основні положення 

якої можуть бути використані у подальших наукових розвідках економічних і 

безпекових проблем країн Південно-Східної Азії. Окремі теоретико-концептуальні 

положення дисертаційної роботи можуть бути включені до навчальних програм 

суспільствознавчих факультетів закладів вищої освіти України, де вивчаються 

міжнародні відносини, суспільні комунікації та проблеми регіонального розвитку.

Автор посилює практичну складову дисертації характеристикою ключових 

політичних проблем східноазійського регіоналізму: проаналізувавши участь і роль 

у їхньому вирішенні основних міжнародних акторів регіону -  США, Китаю, 

Японії, які здатні впливати на співпрацю України з країнами-членами АСЕАН, він 

на емпіричному матеріалі показує як саме країни Південно-Східної Азії уникають 

конфліктних ситуацій.

У другому розділі «Формування стратегій регіональної інтеграції країн 

АСЕАН» досліджено динаміку і особливий характер регіональної інтеграції країн 

АСЕАН, зумовлений специфічною суспільно-політичною моделлю модернізації 

країн Південно-Східної Азії. На основі аналізу значної кількості наукового та 

документального матеріалу показано, що модернізаційна модель розвитку в різних 

країнах регіону на тлі слабкої системи політичного представництва, успішна тому, 

що вона реалізує прагматичний підхід до модернізації -  залучення всього 

суспільства в процес економічного зростання. Автор переконливо доводить, що 

інтеграційні процеси в Східній Азії базуються на концепції «Шлях АСЕАН» 

(«ASEAN Way»), яка передбачає багатоступеневу інтеграцію та побудову 

Спільноти АСЕАН відповідно до положень Хартії (Статуту) АСЕАН. 

Аргументовано доводиться, що характерною ознакою інтеграційних моделей у 

регіоні Східна Азія, які були сформовані у кінці XX -  початку XXI ст., є їхня 

спільна та узгоджена політика, спрямована в першу чергу, на вирішення 

внутрішніх проблем регіону, тобто «асеаноцентричність» (с. 113-114).
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Отже, вперше в науковому дискурсі відзначається екзістенціональна сутність 

політики інтеграції держав-членів АСЕАН як базової основи їх політичної, 

економічної і соціокультурної модернізації. Практичний сенс даного положення 

має неабияке значення, зокрема для представників органів державної влади та 

бізнесових кіл України, які переймаються налагодженням та розвитком 

взаємовигідних відносин з провідними країнами АСЕАН.

У рамках авторської концепції позиціонування країн в інтеграційному 

просторі АСЕАН розглядається як таке, що базується на засадах регіональної 

солідарності, в основі якої лежать принципи дотримання вимог міжнародного 

права, паритетності відносин в міжнародній політичній і економічній сфері, 

суверенності внутрішньої політики. Це пов’язано «із розбудовою стійкої і 

самодостатньої конкурентоспроможної національної економіки в країнах і 

інтеграцію на умовах паритетного міжнародного поділу праці та створення 

міжнародних суспільно-економічних кластерів». Зазначається, що «така модель 

інтеграції відкидає усі зовнішні спроби перетворити національні економіки регіону 

на ресурсний та сировинний додаток, на монокультурні чи супутні» (с. 142).

Варто зазначити, що цей розділ є найбільш продуктивним за своїм змістом і 

якістю аналізу діяльності АСЕАН в плані визначення еволюції політики 

модернізації та інтеграції, а також її перспектив з огляду на її вплив на розвиток 

міжнародних відносин у регіоні.

Третій розділ дисертації «Консолідація простору АСЕАН у процесі 

реалізації національних стратегій регіональної інтеграції», який присвячений 

комплексному аналізу інтеграційної та безпекової політики АСЕАН, є логічним 

продовженням попереднього. Заслуговує на високу оцінку авторський аналіз 

концепції «відкритого регіоналізму» в контексті започаткованих в 90-ті рр. XX ст. 

процесів торгівельної лібералізації та створення численних зон вільної торгівлі. У 

рамках даного розділу основним здобутком автора є опрацювання декількох 

важливих науково-теоретичних положень. По-перше, використовуючи теоретичні 

засади інституціонального лібералізму, дисертант опрацював порівняльний підхід

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/


5

до аналізу АСЕАН як «локомотива»» регіональної інтеграції. По-друге, проведено 

порівняльний аналіз дослідження позицій азійських держав щодо проекту 

Транстихоокеанського партнерства (ТТП), як особливої моделі вільної торгівлі в 

АТР (с. 170-171).

На нашу думку, методологія опрацювання автором проблеми оцінки витоків 

ефективності цих моделей є дуже важливим внеском у вітчизняну науку, зважаючи 

на те, що більшість українських дослідників помилково розглядає східноазійську 

інтеграцію як далеку від інтересів України політичну і міжнародно-економічну 

проблему.

Цілком виправданою є актуалізація безпекових проблем відповідно до 

функціональної діяльності Регіонального форуму АСЕАН (АРФ), позаяк 

відсутність системи колективної безпеки в регіоні не сприяє подальшому розвитку 

економічної інтеграції. Зазначимо, що хоча проблеми безпеки в ПСА неодноразово 

розглядались вітчизняними дослідниками (Є. Барщевський, І. Крупеня, М. 

Комарницький, І. Холод), повернення до цієї проблематики уявляється 

актуальним. По-перше, автор не дублює висновки своїх попередників, а 

намагається розглянути проблеми безпеки з позицій сформульованого їм 

дослідницького методу. По-друге, військово-стратегічна ситуація в регіоні за 

останні роки суттєво змінилась, тому автор розширює якості предмет аналізу -  

досліджує проблеми безпеки, що виникли у 2015-2018 рр.

Абсолютно адекватними є висновки автора щодо ролі АСЕАН у формуванні 

безпекового простору в ПСА. Дійсно, АСЕАН стала системоутворюючим 

елементом структури безпеки і співробітництва, що формується в АТР, а політика 

на засадах єдності АСЕАН відчуває наразі серйозний тиск через стратегічні та 

економічні протиріччя між Китаєм і СІЛА. Тому суперництво між цими державами 

ведеться як за вплив на АСЕАН, так і на окремі держави, що об'єктивно зумовлює 

необхідність посилення єдності Асоціації (171-175).

Також виправданим є авторська концепція, застосована при розгляді 

сучасних економічних аспектів регіональної інтеграції. У підрозділі 3.3 автор
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акцентується на дослідженні процесу прийняття економічних рішень та 

інституційної організації і механізмів цього процесу в рамках АСЕАН і доходить 

висновку, що ці процеси також підпорядковані принципам солідаризму і 

"асеаноцентричності" ( 182-184).

Найбільший інтерес у контексті поставлених наукових завдань мають 

результати аналізу діяльності різних суб’єктів інтеграційної діяльності, зокрема 

АСЕАН, CAC і ТТП як альтернативних форм побудови Східноазійської спільноти 

із залученням США, КНР і Японії. Автор доводить, що відмінності між цими 

моделями регіональної співпраці досить істотні, зокрема щодо участі в них 

великих держав, які зацікавлені в обговоренні та вирішенні комплексних проблем у 

сфері безпеки. Домінування в САС СІЛА і Японії об’єктивно перетворює цю 

структуру на важіль стратегічного впливу цих держав на їхнього головного 

суперника в АТР -  Китай, проте вихід СІЛА з програми ТТП об’єктивно посилює 

позиції Китаю в інтеграційному та безпековому просторі Східної Азії. На підставі 

аналізу діяльності АСЕАН і САС у цьому розумінні автор робить висновок про те, 

що для забезпечення провідних позицій у процесах інтеграції необхідно просувати 

міждержавні проекти і програми регіональної кооперації і кластеризації ( с.190- 

192).

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Макухи Ю.В., яка відзначається 

високим теоретичним і методологічним рівнем опрацювання наукової проблеми та 

новизною авторських концепцій, вважаємо за доцільне висловити деякі зауваження 

та побажання:

1. У першому розділі, в частині аналізу та систематизації джерел і наукової 

літератури, автором практично не аналізуються праці відомих політологів- 

міжнародників (Дж. Айкенберрі, П. Дрісдейл, Ч. Моррісон, Д. Макдугалл, 

Дж. Рейвенхілл), які досліджують процеси східноазійської та азійсько- 

тихоокеанської інтеграції з позицій неореалізму та «ліберального реалізму».

2. Здійснюючи компаративний аналіз моделей інтеграції АСЕАН і ЄС 

(підрозділ 1.2), автор значну увагу приділяє аналізу європейського варіанту
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інтеграції, і це об'єктивно, тому, що в числі поставлених завдань -  з'ясування 

проблеми адаптації найкращих зразків модернізації та інтеграції до українських 

реалій. Утім, аналіз західних теорій інтеграції та модернізації (Д. Аптера, 

Е. Дюркгейма, М. Леві, Д. Мітрані, Т. Парсонса) значно обтяжує сприйняття 

відмінностей між азійським та європейським типами даних процесів.

3. У підрозділі 3.3, який присвячений розгляду політики економічної 

інтеграції АСЕАН, превалює суто описовий дискурс, а також інформаційно- 

статистичний і фактологічний матеріал, що певною мірою знижує загальний рівень 

політологічного аналізу зазначеної проблематики.

4. У частині використання практичних результатів дисертації автор оминає 

питання про можливості імплементації отриманих результатів дослідження у сферу 

діяльності органів виконавчої влади України, тобто не надає конкретних 

рекомендацій щодо інтенсифікації партнерських відносин нашої держави зі 

східноазійськими інтеграційними угрупуваннями.

Проте, висловлені зауваження критично не впливають на загальний 

висновок -  дисертаційна робота Макухи Ю.В. є самостійним, оригінальним і 

завершеним у рамках поставлених завдань політологічним дослідженням, у якій 

вирішується важлива наукова проблему, що є значним внеском у вітчизняну 

політичну науку, в галузі якої досліджується стан розвитку сучасних інтеграційних 

процесів в Південно-Східній Азії в контексті суспільно-політичної модернізації. 

Автореферат дисертації адекватно відображає її структуру, ключові положення та 

прикінцеві висновки.

Загальний висновок про відповідність дисертації встановленим нормам.
Дисертація Макухи Ю.В. «Інтеграційні стратегії країн АСЕАН в контексті 

суспільно-політичної модернізації» є цілком самостійним, оригінальним та 

завершеним дослідженням, у якому розв’язано важливу в науковому та 

прикладному аспектах проблему формування регіонального інтеграційного 

простору АСЕАН у контексті суспільно-політичної модернізації країн з різними 

типами економік та рівнем соціально-економічного розвитку. Загальні положення
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та висновки, в яких відображені основні результати дослідження, є 

обґрунтованими, систематизованими і такими, що мають важливе наукове та 

прикладне значення. Зміст, структура та основні положення дисертації адекватно 

відображені в належним чином оформленому авторефераті. Усі ці параметри 

кваліфікаційної роботи знайшли відображення в наукових публікаціях автора, що 

пройшли апробацію на багатьох наукових конференціях.

Ступінь теоретичного узагальнення наукових положень, висновків і 

рекомендацій, наукова новизна результатів дослідження, а також оформлення 

роботи відповідають нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України 

щодо кандидатських дисертацій. Роботу виконано відповідно до вимог, що 

містяться у Постанові Кабінету Міністрів України про «Порядок присудження 

наукових ступенів», зокрема в пунктах 9, 11, 12, затвердженого Постановою КМУ 

№ 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ 

№ 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.).

На підставі вищенаведеного опонент вважає, що Ю.В. Макуха заслуговує на 

присвоєння наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.04 -  Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Офіційний опонент:
доктор політичних наук, професор, 
заслужений працівник освіти України, 
професор кафедри парламентаризму 
та політичного менеджменту Національної 
академії державного управління 
при Президентові України

Учений секретар Національної академії 
державного управління при Президентові України 
доктор наук з державного управління, 
професор, заслужений працівник освіти У
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ВІДГУК

офіційного опонента на рукопис дисертаційної роботи 
Макухи Юрія Володимировича

«Інтеграційні стратегії країн АСЕАН в контексті • • • ••• суспільно-політичної модернізації»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за
спеціальністю 23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та

глобального розвитку до спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 в
Інституті міжнародних відносин Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Актуальність теми дослідження. Дисертаційна робота Макухи Юрія 

Володимировича «Інтеграційні стратегії країн АСЕАН в контексті суспільно- 

політичної модернізації» присвячена важливій в науково-теоретичному та 

праксеологічному аспектах проблематиці, яка не знайшла системного 

відображення з позицій сучасної методології у вітчизняній та зарубіжній 

політичній науці.

Прискорення під впливом глобалізації інтеграційних процесів в окремих 

регіонах і субрегіонах світу призвело до зростання їх ролі у формуванні нової 

системи міжнародних відносин, яка за своїми структурно-функціональними 

ознаками стає багатополярною. До таких субрегіонів належить Південно- 

Східна Азія (ПСА), яка є індикатором глобальних змін і мегатенденцій та 

особливого місця в світовій економічній системі, зокрема Східно-Азійського 

інтеграційного масиву, який, крім десяти країн-членів АСЕАН, включає 

Китай, Японію і Південну Корею. Про перетворення АСЕАН на один з 

локомотивів світової економіки свідчать висновки багатьох аналітичних 

центрів. Десять країн АСЕАН, що уособлює Південно-Східну Азію, мають 

величезний людський і сировинний потенціал та відносно високі темпи 

економічного зростання. Населення країн Асоціації становить близько 600 

млн чол., сукупний ВВП -1 ,2  трлн дол., а загальний обсяг зовнішньої торгівлі 

«десятки» -  близько 1 млрд дол.

| В ід " / У  " О .Ї 20-^Р .
І Відділ діловодства та архіву 
. київського національного університету 
1 .'мені Тараса Шевченка

■ЙЬіЗ*
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Актуальність теми також пов’язана з накопиченим країнами АСЕАН 

величезним досвідом суспільної модернізації та розбудовою ефективної 

структури міжнародної економічної інтеграції в регіоні. Не менш актуальним 

є дослідження зовнішньополітичної діяльності АСЕАН, спрямованої на 

підтримку миру та регіональної стабільності. У цьому контексті важливим 

напрямком зовнішньої політики нашої держави виступає співробітництво з 

країнами Сходу та, зокрема, країнами Східної та Південно-Східної Азії. Також 

вагомим аргументом на користь вибору предмету дослідження є особливість 

поточної ситуації в ПСА та АТР у цілому, яка полягає в високому динамізмі 

політичних та економічних процесів, що формують усталену тенденцію до 

перетворення регіону на важливий центр світової політики і економіки, 

котрий на початку XXI століття зможе реально конкурувати з 

Євроатлантичним.

Особливої актуальності темі надає і те, що сьогодні одним із складних 

наукових завдань теорії міжнародних відносин є визначення парадоксального 

феномену регіоналізації у середовищі глобалізації. Якщо процес глобалізації 

передбачає транспарентність національних кордонів внаслідок інтенсифікації 

потоків капіталу, товарів, технологій та людських ресурсів, то процес 

регіоналізації асоціюється з різнорівневою та протекціоністською політикою.

Новітня теорія інтеграції виокремлює два підходи щодо генезису та 

розвитку регіоналізму: «результат» та «відповідь». По-перше, модель, яка 

передбачає недискримінаційну поведінку інтегрованих держав стосовно 

третіх країн, що не суперечить принципам глобалізації. По-друге, модель, що 

навпаки передбачає дискримінаційний режим стосовно країн, які не увійшли 

до інтеграційного об’єднання. З цього приводу серед спеціалістів немає єдиної 

точки зору -  одні кваліфікують інтеграційну політику країн Південно-Східної 

Азії як політику протекціонізму інші як політику «відкритого», або «м’якого» 

регіоналізму. Ця обставина актуалізує вивчення даного субрегіону як 

оптимальної моделі субінтеграційних процесів у контексті глобалізації.
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Ступінь обґрунтованості наукових положень та наукова новизна 

результатів дослідження. Структура побудови дисертаційної роботи Макухи 

Юрія Володимировича «Інтеграційні стратегії країн АСЕАН в контексті 

суспільно-політичної модернізації» відповідає сформульованим в цьому руслі 

меті та завданням, які чітко окреслені у вступі дисертації, а також об’єкт і 

предмет дослідження та основні положення, що виносяться на захист. 

Застосована методологія відповідає сучасним вимогам щодо наукових 

досліджень у сфері теорії міжнародних відносин та глобалістики. При цьому 

наукова новизна роботи відзначається концептуальною постановкою 

проблеми, орієнтацією автора на теоретичні узагальнення та вироблення 

практичних рекомендацій для врахування провідних світових тенденцій в 

забезпеченні ефективної зовнішньої політики України.

Основні теоретичні висновки та положення дисертаційної роботи добре 

продумані автором, мають достовірний характер і не викликають 

принципових заперечень. Вони свідчать про те, що визначені в роботі мета і 

завдання максимально реалізовані; викладають основні наукові результати 

дослідження, які доведені до рівня теоретичних узагальнень, або конкретних 

пропозицій і можуть бути запропоновані для розробки зовнішньополітичних 

заходів щодо забезпечення національних інтересів України.

Привертає увагу сучасна методологія, яка органічно пов’язана з 

аналізом теоретичного матеріалу, критичним аналізом багатьох концепцій 

вітчизняних, російських, американських та британських політологів- 

міжнародників, масштабністю авторського погляду на низку інтеграційних 

стратегій та концепцій на прикладі країн АСЕАН. В цілому, маємо завершену 

роботу, присвячену актуальній темі, яка демонструє високий науковий 

рівень, ерудицію та логіку автора і розв’язує важливу в теоретичному та 

практичному аспектах проблему.

Зважаючи на найбільш важливі елементи наукової новизни даного 

дослідження, варто відзначити вдалу спробу дисертанта здійснити всебічний
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та цілісний політологічний аналіз інтеграційних стратегій країн АСЕАН в 

контексті суспільно-політичної модернізації.

Важливим здобутком дисертанта є узагальнення і актуалізація 

політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку, а також 

запропоновано авторський «підхід до аналізу модернізації і інтеграції у регіоні 

у синергії, що дозволило розглядати їх динаміку як єдиний, синхронізований 

в межах всього регіону процес, на інтенсивність якого не впливають 

економічні, політичні та етнічні відмінності між окремими країнами, і який 

забезпечує генерування спільних регіональних інтересів задля забезпечення 

конкурентоспроможності всього регіону у міжнародному середовищі» (с. 18).

Важливим з погляду наукового значення роботи є те, що її автор 

удосконалив класифікацію теоретичних джерел та систематизував 

«теоретичні і емпіричні підходи до вивчення процесів модернізації та 

інтеграції в регіоні АСЕАН» (с.18).

Особливий науковий інтерес становить «систематизація трендів 

політичної динаміки інтеграційних процесів у регіоні з урахуванням 

присутності зовнішніх факторів впливу, за оцінкою АСЕАН: деструктивного 

з боку США і Росії та конструктивного з боку країн-сусідів, перш за все, 

Китаю» (с. 18).

Одним із здобутків дисертанта вважаємо висновок про те, що «аналіз 

особливостей моделей модернізації та інтеграції в регіоні Південно-Східної 

Азіє дає підстави говорити про високу суспільно-економічну ефективність 

державної політики, в основу якої закладено принципи економічного 

націоналізму та відстоювання національних інтересів. Водночас, для 

вітчизняного експертного середовища є характерною методологічна 

відстороненість аналітичних узагальнень: науковці не прив'язують свої 

дослідження до завдань зовнішньої політики України у глобальному вимірі, в 

тім числі через нечітку їхню постановку. Тому, дослідження не мають 

прикладного характеру (за виключенням тих, що здійснювалися дипломатами 

у рамках проектів Дипломатичної академії Міністерства закордонних справ
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України). Тобто, у цих роботах фактично не йдеться про підготовку 

методологічних засад зовнішньополітичних стратегій України щодо цього 

регіону» (с. 214).

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях.

Основні положення та висновки дослідження опубліковані у 23 публікаціях 

загальним обсягом 12,1 др.арк., з них -  3 публікації у наукових фахових 

виданнях; 2 статті і 1 розділ у міжнародній колективній монографії -  у 

зарубіжних виданнях; 6 статей у інших виданнях та 11 тез наукових доповідей. 

Ознайомлення з опублікованими науковими працями дозволяє зробити 

висновок, що вони достатньо повно відображають результати проведених 

наукових досліджень з проблематики дисертації.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 
Загальний обсяг дисертаційної роботи (243 стор.) та обсяг основного тексту 

(214 стор.) відповідають вимогам до кандидатських дисертацій. Варто 

зазначити, що всі три розділи роботи в змістовому та концептуальному 

вимірах логічно й пропорційно розкривають об’єкт і предмет дослідження. 

Також послідовно розкрито концепт, чинники та механізми суспільно- 

політичної модернізації країн АСЕАН.

Зауваження до змісту наукових положень та висновків. Загалом 

позитивно оцінюючи високий науково-теоретичний рівень і практичне 

значення дисертаційного дослідження, необхідно зазначити, що в тексті 

дисертації присутні ряд пунктів на які, з погляду опонента, потрібно було б 

звернути більше уваги, і які можуть стати підґрунтям для наукової дискусії.

По-перше, в роботі занадто багато уваги приділяється економічним 

аспектам модернізації країн АСЕАН;

По-друге, автором не достатньо широко проаналізовано проблеми, 

суперечності та перспективу розвитку АСЕАН;

По-третє, серед використаних дисертантом джерел і наукової 

літератури дуже мало залучено сучасних публікацій, особливо 2017-2018 рр.,
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що дещо послаблює аналітично-концептуальну базу дисертаційної роботи, 

зокрема в контексті аналізу інтеграційних концепцій та стратегій.

Наведені вище зауваження, в основному мають рекомендаційний 

характер і критично не впливають на цілком позитивну оцінку роботи, яка 

становить значний внесок у вітчизняну політичну науку, зокрема щодо 

цілісного уявлення про сутність такого феномену, як суспільно-політична 
модернізація.

Загальний висновок про відповідність дисертації встановленим 

нормам. Дисертація Макухи Юрія Володимировича «Інтеграційні стратегії 

країн АСЕАН в контексті суспільно-політичної модернізації» є цілком 

самостійним, оригінальним та завершеним дослідженням, у якому розв’язано 

важливу в науковому та прикладному вимірі проблему суспільно-політичної 

модернізації на прикладі країн-членів АСЕАН.

Загальні положення та висновки, в яких відображені основні результати 

дослідження, є обґрунтованими, систематизованими і такими, що мають 

важливе наукове та прикладне значення. Зміст, структура та основні 

положення дисертації адекватно відображені в належним чином 

оформленому авторефераті. Усі ці параметри кваліфікаційної роботи 

знайшли відображення в численних наукових публікаціях автора, що 

пройшли апробацію на багатьох наукових конференціях.

Ступінь теоретичного узагальнення наукових положень, висновків і 

рекомендацій, а також наукова новизна результатів дослідження 

відповідають нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України 

щодо кандидатських дисертацій.

Кандидатська дисертація відповідає вимогам п.п. 9,11,12,13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

КМУ № 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМУ № 656 від 19 серпня 2015 р., № 1159 від ЗО грудня 

2015 р. та 567 від 27 червня 2016 р.).
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На підставі вищенаведеного опонент вважає, що дисертаційна робота 

Макухи Юрія Володимировича «Інтеграційні стратегії країн АСЕАН в

контексті суспільно-політичної модернізації» заслуговує на присвоєння 

наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 -

політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Офіційний опонент:

кандидат політичних наук 
КРУПЕНЯ Ірина Миколаївна, 
Київський міжнародний університет, 
доцент кафедри міжнародних відносин

вхш. № 19 —
ВіЛ '-Іг ІА __20£

_ Відділ діловодства та архіву"*" 
Київського національного університету 
______ імені Тараса Шевченка
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