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офіційного опонента на дисертацію 
Шамраєвої Валентини Михайлівни 

«СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА США: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І КОНКРЕТНЕ ВТІЛЕННЯ» 

подану на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 
спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. 

Актуальність теми дослідження, з нашої точки зору полягає 
насамперед не просто в необхідності утвердження України у якості суб'єкта 
міжнародної політики, як стверджує авторка, а у зміні геополітичного 
розкладу сил на європейському континенті і намаганнями Росії повернути у 
свою сферу впливу країни, які донедавна належали до складу СРСР і 
соціалістичного блоку. І якщо стосовно країн Балтії і ЦСЄ, які вступивши до 
НАТО і ЄС, хоча й перетнули так звану, «червону лінію», але отримали 
своєрідну «парасольку безпеки», дії Росії обмежуються поки що лише 
формуванням лояльної до Росії політики, то стосовно України Росія 
намагається створити інституційні гарантії того, що Україна залишиться у 
сфері російських геополітичних та геоекономічних інтересів. Цим і 
пояснюється російська військова агресія на Донбасі і вимоги федералізації 
України з включенням самопроголошених республік до складу України на 
правах автономій. 

З огляду на те, що Україні протистояти російській агресії без 
зовнішньої допомоги вкрай складно, - розвиток партнерських відносин з 
країнами-потужними геополітичними гравцями, насамперед зі США, є 
питаннями збереження державного суверенітету і територіальної цілісності 
України. 

По-друге, США, відповідно до Будапештського меморандуму, є однією 
з країн-гарантів територіальної цілісності України і від позиції США 
залежить вибір інструментів впливу на країн-порушниць Будапештського 
меморандуму, зокрема й Росії, і, відповідно, стратегія врегулювання 
збройного конфлікту на Донбасі. 

По-третє, слід погодитися з дослідницею, що в Україні існує великий 
дефіцит досліджень, присвячених перспективам розвитку української 
зовнішньої політики, в українській політичній науці майже відсутні 
комплексні розвідки теоретичних засад, цільової парадигми, спонукальних 
мотивів прийняття й реалізації фундаментальних рішень у сфері сучасної 
американської зовнішньої політики та перспектив її розвитку (с. 65). 
Більше того, дослідження траєкторії еволюції українсько-американської 
співпраці нині є, на нашу думку, складовою частиною безпекових 
вітчизняних студій загалом. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій роботи ґрунтується на належному використанні В. 
Шамраєвою емпіричних даних, зокрема двосторонніх нормативно-правових 
документів, статистичних даних, документів і стенограм офіційних 
делегацій, свідчень і оцінок конкретних високопосадовців тощо. Також дане 
дослідження проводилося на основі комплексного аналізу праць вітчизняних 
американістів (Б.Гончар, А.Дашкевич, Є.Камінський, М.Рижков, Н.Ржевська, 
С.Шергін та ін.) та зарубіжної наукової та аналітичної літератури, 
присвяченої питанням еволюції українсько-американських відносин, 
розгляду голових проблем і наданню прогнозних оцінок щодо подальшого 
розвитку співробітництва сторін (загалом у роботі використано 805 джерел, 
що цілком достатньо для проведення заявленого дослідження). 

Належним чином вибудовано дидактичну частину дослідження, 
зокрема, виокремлено понятійно-категоріальний апарат - поняття 
«стратегічне партнерство» (цей термін у публічних заявах громадсько-
політичних і державних діячів вживається радше механічно без врахування 
змісту і характеру відносин), «зовнішня політика», «зовнішньополітична 
стратегія», «двосторонні відносини»,,, «асиметричне партнерство», 
«асиметричне стратегічне партнерство», «особливі відносини» та ін. 

Логічно і методологічно грамотно вибудовано структуру дослідження. 
При цьому звертає на себе увагу наявна в роботі постійна верифікація 
ступеня збігу чи розходжень між певними оцінками зовнішньої політики 
України й США та діями конкретних президентських адміністрацій і 
зовнішньополітичних органів. При цьому дисертанткою було проаналізовано 
вплив суб'єктивного фактора в українсько-американських відносинах, 
оскільки політико-ідеологічна упередженість українських і американських 
державно-політичних еліт є чинником, який істотно видозмінював 
напрацьовану нормативно-правову договірну базу двосторонньої співпраці. 

Тому цілком логічно В. Шамраєва запропонувала оригінальний 
методологічний підхід, який полягає у тому, що аналогічні прогнозовані 
явища, отримують різну прогнозну інтерпретацію у контексті подій і 
процесів поточного характеру, хоча й перебувають у постійній залежності від 
заявленої єдиної мети. У такий спосіб дисертантці вдалося підвищити 
аргументованість положень і висновків стосовно перспективності окремих 
напрямків українсько-американського стратегічного партнерства. Це дало 
змогу авторці забезпечити комплексний аналіз еволюції стратегічного 
партнерства між Україною та США. Тому вважаємо, що заявлена авторкою 
наукова новизна дослідження є обґрунтованою і переконливою. 

Також у роботі було належним чином на основі аналізу емпіричних 
даних (про це йшлося вище) і аналізу наукових досліджень із даної тематики 
В. Шамраєвою було систематизовано наявні теоретичні та концептуальні 
підходи до концептуально-доктринального забезпечення українського 
напрямку зовнішньої політики США (розділ 1); проаналізовано особливості 
реалізації президентською адміністрацією й Державним департаментом 
США міжнародної діяльності США як єдиної наддержави в світі на 
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пострадянському геополітичному просторі після завершення холодної війни; 
запропоновано авторську модель, яка відповідає особливостям розвитку 
українсько-американських міждержавних відносин у постбіполярний період і 
розроблено періодизацію розвитку українсько-американської співпраці; 
визначено перспективні напрямки розвитку українсько-американської 
співпраці і перспективи стратегічного партнерства між Україною та США, а 
також дисертанткою було розроблено практичні рекомендації щодо 
оптимізації процесу наповнення українсько-американських відносин 
реальним змістом, який би відповідав проголошеному рівню стратегічного 
партнерства та адаптації його до особливостей сучасного міжнародного й 
безпекового становища України. 

Також слід зауважити, що особистим внеском здобувана є застосування 
концептуально нового підходу до стратегічного партнерства як дійсного 
рівня розвитку українсько-американських відносин, що набуває особливої 
значимості в умовах швидкої динаміки сучасних міжнародних 
трансформацій та актуальності здійснення основних зовнішньополітичних, 
безпекових і оборонних завдань України, у т. ч. гарантування її 
територіальної цілісності та недоторканості державних кордонів. 

Становлення стратегічного партнерства між Україною та США 
дисертантка проаналізувала за хронологічним принципом, що дало 
можливість прослідкувати його еволюцію і еволюцію обставин, які 
детермінували зміст цієї співпраці, а також виокремити етапи розвитку 
українсько-американських відносин. Слід погодитися з авторкою, що 
основними чинниками розвитку українсько-американського партнерства 
були: контроль над ядерним потенціалом колишнього СРСР; збереження 
стабільності на пострадянському геополітичному просторі; недопущення 
відродження наддержавної могутності Росії (розділ 3). 

З огляду на сучасний стан розвитку системи глобальних та 
регіональних міжнародних відносин і російську агресію, у чому слід 
погодитися з дослідницею, надзвичайно актуальними для гарантування 
національної безпеки й успіху реформування нашої держави набуває її 
стратегічне партнерство зі США. До першочергових завдань української 
дипломатії в цьому напрямку, у чому погоджуємося з дисертанткою, є 
подальше удосконалення нормативно-правової інфраструктури відносин, 
отримання підтримки офіційного Вашингтону у діалозі України із світовими 
кредиторами та особливо співробітництво у сфері безпеки та підвищення 
обороноздатності України. Ці завдання в повній мірі відповідають і 
американським національним інтересам у регіоні ЦСЄ. 

Належними і науково обґрунтованими є висновки дисертаційного 
дослідження, де українсько-американські відносини в дослідженні 
розглядаються як такі, що мають потенціал до розбудови повноцінного 
міждержавного стратегічного партнерства як у короткостроковій, так і в 
довгостроковій перспективі, з урахуванням кардинальної різниці у силовому 
та фінансово-економічному потенціалі держав-партнерів та відмінностей у 
масштабності й механізмах формулювання зовнішньополітичних завдань. 
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Заслуговують на увагу і є логічними з огляду на проведене 
дослідження висловлені авторкою рекомендації, спрямовані на посилення 
українсько-американської співпраці. Зокрема, у політичній сфері: створення 
профільних двосторонніх комісій (призначення відповідальних контактних 
осіб) для полегшення ведення політичного діалогу; координація політичних 
позицій із залученням європейських партнерів; запровадження моніторингу 
потреб української сторони у процесі проведення реформ за окремими їх 
сферами. В економічній сфері: визначення фінансових потреб України для її 
підтримки протягом перехідного періоду із залученням американських 
експертів та сприяння Вашингтона в переговорах із провідними 
міжнародними фінансовими організаціями; залучення міжнародних донорів 
за підтримки США; ліквідація існуючих торгових бар'єрів між партнерами; 
активізація діалогу із залучення американських інвестицій в українську 
економіку; визначення реформ, спрямованих на встановлення верховенства 
закону і з метою покращення інвестиційного та ділового клімату в Україні; 
проведення заходів (ділових форумів, виставок, конференцій) із метою 
налагодження контактів між діловими колами держав-партнерів. У сфері 
безпеки: налагодження діалогу з метою підтримки України у процесі 
модернізації її збройних сил; розроблення плану з переходу Української армії 
на стандарти НАТО та його практичної реалізації; створення структур і 
програм співробітництва між військовими силами сторін-партнерів (обміни, 
навчальні й тренувальні програми); налагодження контактів між науковими 
структурами з метою трансферу військових технологій США в Україну; 
підвищення інтенсивності та ефективності взаємодії між Україною, 
військовими структурами США та союзниками по блоку НАТО. 

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

При викладеній загалом позитивній оцінці представленого 
дисертаційного дослідження, щодо представленої роботи можна зробити 
ряд зауважень, а деякі положення дисертації потребують уточнення. 

По-перше, у дослідженні дисертантка поставила за мету «здійснити 
компаративний аналіз інституту стратегічного партнерства як одного з 
чільних і найбільш ефективних сучасних інструментів зовнішньої політики 
держави на прикладі розвитку українсько-американських відносин» (с. 11). У 
роботі ж має місце тільки компаративно-історичний підхід. Однак у 
контексті даного дослідження доречно було б співставити і порівняти як 
мінімум два об'єкти, тобто аналогічний формат відносин, скажімо Польщі і 
США, які так само класифікуються як стратегічне партнерство, що дало б 
можливість дати концептуальну оцінку власне «інституту стратегічного 
партнерства», що заявлено у меті дослідження. 

По-друге, окремі положення новизни виглядають як анотація, що не 
дозволяє скласти уявлення що саме мала на увазі дослідниця. Тому вони 
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потребують деталізації, а саме: у чому полягає «авторська модель, яка 
відповідає особливостям розвитку українсько-американських міждержавних 
відносин у постбіполярний період», а також «положення про те, що 
українське питання посідало помітне місце в ідеологічному блоковому 
протистоянні доби холодної війни»? 

По-третє, незважаючи на те, що стосунки України та США 
класифікуються як стратегічне партнерство, реальний стан двосторонніх 
відносин не є саме стратегічним партнерством. Цитуючи Г. Кіссинджера, 
який стверджує, що Україна та США належать до різних груп міжнародних 
гравців, але в той же час це не виключає можливостей розвитку 
взаємовигідного співробітництва, а за певних умов і розбудови стратегічного 
партнерства» (с. 39-40), авторка визнає, що українсько-американське 
стратегічне партнерство насправді потребують відповідного наповнення. 
Тому тут очевидний дисонанс і роз'яснення чи дійсно українсько-
американські стосунки з огляду на абсолютно неспівставну політичну вагу, 
політичні та економічні ресурси (про це йдеться у дисертації) можуть набути 
рис стратегічного партнерства, чи все ж варто вести мову про відносини 
патронату, країни-донора і країни-реципієнта тощо, не підміняючи понять? 

По-четверте, у дослідженні авторка оперує поняттям «українське 
питання в американській політиці», досліджуючи його зміст та еволюцію 
(другий розділ). Авторка окреслила характер трансформацій у двосторонній 
співпраці, які відбулися у зв'язку з російською агресією на Донбасі і 
анексією Криму. Слід віддати належне також, що дисертантка окреслила 
характер геополітичних впливів, які детермінують українсько-американську 
співпрацю. Однак доречно було б окреслити внутрішні чинники, під впливом 
яких трансформується «українське питання» в американській зовнішній 
політиці з огляду на те, що для американського суспільства характерне 
зростання рівня популізму. 

По-п'яте, період президенстства Л. Кучми дисертантка називає 
періодом «втрачених можливостей» у розвитку українсько-американських 
відносин. На наш погляд, дане формулювання не є цілком коректним, 
оскільки Україна є регіональною державою і відхід таких держав з поля зору 
держав-крупних геополітичних гравців є об'єктивним процесом. Тому тут 
логічно вести мову про те, що формування в Україні неопатримоніального 
режиму, основи якого були закладені дійсно в період президентства Л. 
Кучми, стало фактором, який послабив рівень інтегрованості країни у світову 
систему співпраці і є дійсно «періодом втрачених можливостей», але для 
країни загалом. 

Висловлені зауваження істотно не знижують належний фаховий 
рівень представленої праці, а також не заперечують цінності і завершеності 
цього дослідження. 
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Викладені авторкою положення та результати дослідження достатньо 
апробовані на наукових заходах та висвітлені у фахових наукових виданнях і 
монографіях. Автореферат адекватно відображає зміст дисертації. 

Належної оцінки заслуговує якість оформлення дисертації, наукового 
апарату, стиль викладення матеріалу, 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 Шамраєвої Валентини Михайлівни «Стратегічне партнерство 
між Україною та США: концептуальне обґрунтування і практичне 
втілення» відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів 
і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 
року №567, а її авторка Шамраєва В.М. заслуговує на присудження їй 
наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 -
політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 

Офіційний опонент: 
провідний науковий співробітник 

відділу теоретичних 
і прикладних проблем політології 

Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. Кураса H A H України, 

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 Седляр Юлії Олександрівни на дисертацію 
Шамраєвої Валентини Михайлівни «Стратегічне партнерство в 
українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-
теоретичний і практичний аспекти», подану до захисту на здобуття 
наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 -
політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку 

Актуальність представленої дисертації є безсумнівною й обґрунтована 

низкою факторів, першочергово пов'язаних як із роллю США як світового 

лідера на міжнародній арені, без розвитку високого рівня міждержавних 

відносин з якими Україна не спроможна реалізуватися як європейська 

демократична держава, так й появою нових безпекових викликів нашій 

державі, спричинених неспровокованою російською збройною агресією. У 

таких умовах, як абсолютно аргументовано' вказує дисертантка, українсько-

американське стратегічне партнерство набуває вагомого значення «у процесі 

вирішення життєво важливих зовнішньополітичних завдань України із 

забезпечення її територіальної цілісності, набуття іноземної фінансово-

економічної підтримки для результативного здійснення демократичних 

реформ і реструктуризації економіки, організації адекватного реагування 

світового співтовариства на російську збройну агресію після перемоги 

Революції гідності» (с. 8-9). Тож виведення міждержавних українсько-

американських відносин на рівень стратегічного партнерство, підтримка 

високої динаміки двосторонніх зв'язків на всіх рівнях у сучасних 

геополітичних реаліях виступає запорукою національної безпеки України, 

гарантією реалізації нашою державою її стратегічних устремлінь, зокрема 

щодо набуття повноправного членства в НАТО й у подальшому в ЄС у разі 

проведення ефективних системних реформ в економіці, оборонній сфері, в 

галузі медицини та освіти. 

Бачення дослідницею ролі українсько-американського стратегічного 

партнерства як механізму гарантування національної безпеки України 

пов'язане й «із збігом основних зовнішньополітичних інтересів сторін», що 
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визначається насамперед напрямками міждержавного співробітництва, 

зокрема тим, що «Вашингтон зосередився на допомозі Києву в досягненні 

політичної стабільності й відсічі російської військової агресії шляхом 

впровадження дієвих економічних санкцій проти РФ, забезпеченні 

фінансової платоспроможності та підтримці зусиль українського уряду щодо 

реалізації нагальних політичних (у т.ч. антикорупційної й судової) реформ, 

децентралізації владної вертикалі й реструктуризації економіки» (с. 425), і 

представляє нам обґрунтований висновок: у своїх довгострокових стратегіях 

США бачать Україну як стабільну демократичну й правову державу, що 

повністю інтегрована у європейську регіональну систему. 

Відповідність дисертаційної роботи В.М. Шамраєвої сучасним 

потребам науки і практики підтверджується тією обставиною, що дисертація 

виконана в рамках наукових тем Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових 

процесів глобалізації», Інституту міжнародних відносин «Україна у 

міжнародних інтеграційних процесах» (номер державної реєстрації 

011Ш007054), та комплексної цільової програми науково-дослідних робіт 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

«Трансформації міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації» 

(номер державної реєстрації 0113Ш01401). 

Практичну значущість мають положення щодо нівелювання викликів 

безпеці, пов'язаних із російською збройною агресією проти України, адже за 

таких геополітичних реалій виведення українсько-американських відносин на 

рівень стратегічного партнерства «набуває особливої значимості в умовах 

швидкої динаміки сучасних міжнародних трансформацій та актуальності 

здійснення основних зовнішньополітичних, безпекових і оборонних завдань 

України, у т. ч. гарантування її територіальної цілісності та недоторканості 

державних кордонів» (с. 21). Сформульовані наукові рекомендації стосовно 

інтенсифікації українсько-американських відносин зокрема щодо таких 

питань: відновлення територіальної цілісності нашої держави; зміцнення 
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економічної та політичної незалежності; досягнення політичної та 

економічної стабільності; інтеграції у міжнародні економічні та безпекові 

структури; підвищення ефективності використання геополітичного 

розташування України, розроблення плану з переходу Збройних сил України 

на стандарти НАТО та його практичної реалізації; створення структур і 

програм співробітництва між військовими силами сторін-партнерів (обміни, 

навчальні й тренувальні програми); налагодження контактів між науковими 

структурами з метою трансферу військових технологій США в Україну. Тож 

підвищення інтенсивності та ефективності взаємодії між Україною, 

військовими структурами США та союзниками по блоку НАТО спроможні 

створити належні умови для забезпечення подальшої реалізації курсу 

України на інтеграцію в Європейський Союз й вивести на новий посилений 

рівень співпрацю із НАТО (с. 429-430). 

Отже, робота В. М. Шамраєвої має теоретичну й практичну цінність, 

тому її положення та висновки можуть бути корисними для державних 

органів влади, зокрема МЗС України при опрацюванні концептуальних засад 

і практичного застосування моделі стратегічного партнерства в українсько-

американських відносинах. 

З огляду на вищезазначене, політична та наукова актуальність теми 

дослідження не викликає сумніву. Щодо мети за завдань дисертаційного 

дослідження, сформульованих у вступній частині, то ці нормативні елементи 

цілком відповідають тематичному змісту та науковій концепції роботи. 

Перший розділ «Концептуально-методологічні засади й джерельна база 

дослідження» розкриває понятійно-категоріальні характеристики 

стратегічного партнерства, його концептуальний вимір та формує 

методологічне підґрунтя дослідження. На підставі аналізу класичних та 

сучасних досліджень, використовуючи конструктивізм й положення теорії 

зовнішньої політики (с. 66-71), дисертантка робить спробу конкретизувати 

концепти «зовнішня політика», «зовнішньополітична стратегія», 

«зовнішньополітична доктрина», пропонує авторську концепцію ієрархії 

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/


4 

національних інтересів України, композиційних складових її геополітичного 

положення, зовнішньополітичної стратегії. Обраний концептуально-

методологічний підхід, на нашу думку, дозволив авторці критично 

переосмислити феномен стратегічного партнерства як інструмента 

міждержавної взаємодії держав із різним статусом, розробити «авторську 

модель (стратегічного партнерства), яка відповідає особливостям розвитку 

українсько-американських міждержавних відносин у постбіполярний період» 

(с. 18), визначивши її як «складну компромісну модель двосторонніх 

взаємин, якій притаманна взаємодія з глобальними елементами та 

складовими частинами конструкції міждержавних стосунків регіонального 

виміру», що «поєднує елементи «представницької» і «асиметричної» 

моделей, а також моделі партнерства «проти спільної загрози» (у даному 

випадку - з боку Росії, яку кожна із сторін-партнерів розглядає, виходячи із 

власних національних інтересів та загроз)» (с. 416). Такий концептуальний 

підхід до розбудови міждержавних відносин між Україною і США у 

сучасних геополітичних реаліях є новаторським і робить суттєвий внесок у 

розвиток вітчизняної міжнародно-політичної науки. 

Саме сформульована концепція (с. 107-108) стала у дисертаційному 

дослідженні підставою для розподілу джерельно-документальної бази з 

метою отримати можливість мати останню інформацію, що стосувалась 

подій навколо розвитку українсько-американського стратегічного 

партнерства (с. 25-65). 

Другий розділ дисертації «Ретроспектива українського питання у 

зовнішньополітичній стратегії США» присвячений місцю та ролі 

українського питання в американському зовнішньополітичному процесі від 

формування Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин до 

виникнення доктринальної кризи в зовнішній політиці США на початку 

1990-х рр. (с. 113-229). У підрозділі 2.1. авторка приходить до переконливого 

висновку про те, що до початку XX ст. у зовнішній політиці США поняття 

«українське питання» або «український напрямок зовнішньої політики» не 
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існувало, а для офіційного Вашингтону Україна була «terra incognita», і 

українські проблеми розглядалися як складова більш широкого російського 

напрямку зовнішньої політики. Водночас, як наголошує дисертантка, по 

завершенні Першої світової війни щодо українських визвольних змагань 

склалася подвійна ситуація: з одного боку, в «14-ти пунктах» В. Вільсона 

містилося право націй на самовизначення, а з іншого - в своїй політиці США 

відстоювали федералістський підхід до майбутнього Росії. Зрештою, це 

призвело до стриманості офіційного Вашингтона при визначенні позиції 

щодо прагнення українців створити незалежну державу (с. 113-147). 

Третій розділ дисертаційної праці присвячено аналізу становлення 

українсько-американського стратегічного партнерства. Досліджуючи 

проблему, авторка справедливо відзначає, що з проголошенням незалежності 

України окреслилася обопільна зацікавленість у розбудові конструктивних 

українсько-американських відносин, які, втім, розвивалися з різною 

динамікою й у залежності від ролі, що надавали американські адміністрації 

українському чиннику в європейській системі безпеки (с. 230-344). 

Аналізуючи еволюцію американсько-українських відносин після розпаду 

біполярності, В. Шамраєва цілком аргументовано розподіляє їх на чотири 

основні етапи, вказуючи, що: перший період позначився практичною 

відсутністю доктринального забезпечення зовнішньої політики США на 

пострадянському просторі, офіційний Вашингтон вибудовував свою 

дипломатичну лінію щодо України крізь призму американсько-російських 

відносин, зосереджуючись на вирішенні трьох основних питань - контролі 

над ядерним потенціалом колишнього СРСР, збереженні стабільності на 

пострадянському геополітичному просторі, недопущенні відродження 

наддержавної могутності Росії; другий - розпочався з підписання у Москві 14 

січня 1994 р. Тристоронньої заяви президентів США, США, РФ і України, що 

зняла з порядку денного двосторонніх відносин досить чутливу для 

американської сторони ядерну проблематику, пов'язаний з процесами 

денуклеаризації України, і який логічно завершився у 1996 р. укладанням 
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більш посиленої угоди про стратегічне співробітництво між Україною і 

США; третій - так званий період «втрачених можливостей» характеризується 

зниженням динаміки двосторонніх контактів, послабленням інтересу 

Вашингтона до України. Як переконливо доводить дисертантка, серйозного 

удару українсько-американському стратегічному партнерству завдавали 

скандали, пов'язані із «записами майора Мельниченка», т. зв. «Іракгейт» -

міжнародний скандал зі звинуваченнями України у постачанні радарних 

установок «Кольчуга» саддамівському Іраку в обхід накладених на цю країну 

санкцій ООН, традиційно значний вплив на відносини США та України 

здійснював російський чинник; і, зрештою, четвертий етап у відносинах між 

Україною і США розпочався з перемоги в Києві «помаранчевої революції», у 

цей період СІЛА почали розглядати Україну як потенційного регіонального 

лідера, але від неї й надалі чекали продовження демократичних реформ, 

адміністрація Дж. В. Буша продемонструвала й готовність підтримувати 

прагнення України вступити до ЄС та НАТО. 

До найважливіших висновків авторки слід віднести тезу про те, що 

після розпаду радянської імперії юридичне і політичне визнання 

незалежності України Сполученими Штатами могло відбутись лише за умови 

прийняття українським керівництвом принципів і міжнародних зобов'язань 

щодо Договору про звичайні збройні сили у Європі й Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї» (с. 229). Дисертантка, спираючись на 

тодішні численні офіційні документи США та виступи американських 

високопосадовців, аргументовано доводить, що у першій половині 1990-х рр. 

українсько-американські відносини розвивались крізь призму національних 

інтересів Сполучених Штатів, котрі зосереджувались у сфері воєнної й 

особливо ядерної безпеки, підтримки демократії і ринкових реформ в 

економіці (с. 189-222). На думку опонента, цілком виправданим є й аналіз 

ролі української діаспори в становленні стратегічного партнерства між 

Україною та США, адже роль етнічного фактора в американській зовнішній 

політиці зростатиме, а потенціал закордонних українських громад може 
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розглядатися як інструмент лобіювання національних інтересів України в 

США (с. 317-340). Тут слід погодитись із тезою дисертантки, що у сучасних 

складних геополітичних реаліях ефективності у роботі діаспорам надають 

системність, масштабність, інтенсивність, агресивність, великі обсяги 

фінансування і належна організаційно-кадрова забезпеченість, чинники що 

можуть надати нових імпульсів двосторонній українсько-американській 

співпраці (с. 337-340). 

Четвертий розділ роботи характеризується високим рівнем 

інформаційності та аналітичності (с. 345-413). Вибір на користь детального 

дослідження розбудови українсько-американського партнерства за 

президентства Б. Обами пояснюється тим, що після Революції гідності США 

надають великого значення розвитку партнерських відносин з Україною, 

допомагаючи нашій державі вирішувати стратегічні зовнішньополітичні 

завдання, зокрема щодо відновлення та підтримки територіальної цілісності; 

зміцнення економічної та політичної незалежності України; досягнення 

політичної та економічної стабільності; перетворення нашої держави у лідера 

у Чорноморському регіоні та серед держав ЦСЄ; інтеграції у міжнародні 

економічні та регіональні політичні організації; ефективного використання 

стратегічного розташування України як ланцюга для укріплення торгівлі та 

стабільності у регіоні (с. 399). 

Серед найбільш значущих результатів і показників новизни 

дослідження можна відзначити тезу про те, що з огляду на сучасний стан 

розвитку системи глобальних та регіональних міжнародних відносин і 

кризові явища навколо України, актуальними для гарантування національної 

безпеки й успіху реформування нашої держави набуває її стратегічне 

партнерство зі США, для повної імплементації якого українська дипломатія 

має зосередитись на удосконаленні нормативної бази українсько-

американських відносин, інтенсифікації співробітництва зі США у світових 

фінансових інституціях, у сфері безпеки та підвищення обороноздатності 

України (с. 412-413). 
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У цілому роботу виконано на високому науково-методологічному 

рівні, а систематизація та узагальнення одержаних результатів дослідження 

свідчать про належний фаховий рівень автора. У роботі послідовно 

використано принципи системного та комплексного вивчення феномену 

українсько-американського стратегічного партнерства, що надає 

дисертаційному дослідженню чіткої структурованості, логічної продуманості 

та завершеності. 

У прикінцевих висновках узагальнено результати дисертаційної 

роботи. Висновки є змістовими, чіткими, аргументованими й такими, що 

адекватно відображають наукову методологію та авторську концепцію 

дисертаційного дослідження. 

Проте в змісті дисертації присутні ряд моментів на які, на думку 

офіційного опонента, дисертантці варто було б звернути більше уваги, та які 

можуть стати підґрунтям для дискусії під час захисту. 

1. Говорячи про основний інструментарій - методи здійснення 

наукового пошуку, авторка вказує на те, що у «дисертації спеціально 

застосовувався оригінальний методичний підхід, який полягає у тому, що 

аналогічні прогнозовані явища, отримують відмінну прогнозну 

інтерпретацію у контексті подій і процесів поточного характеру», хоча й 

перебувають у постійній залежності від заявленої єдиної мети. У такий 

спосіб вдалося підвищити аргументованість положень і висновків стосовно 

перспективності окремих напрямків українсько-американського 

стратегічного партнерства». У даному контексті, на нашу думку, варто було б 

конкретизувати результати дослідження, отримані за допомогою 

використання даного методологічного прийому. Крім того, дисертантка не 

вказує, який саме із зазначених концептуально-теоретичних підходів став 

основоположним при формуванні авторської візії феномену міждержавного 

стратегічного партнерства. 

2. У дисертації значна увага приділяється дослідженню історії 

американської дипломатії та аналізу місця і ролі України в ній, що, нашу 
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думку, доцільно було б глибше аргументувати в авторській концепції 

міждержавного стратегічного партнерства (с. 107). 

3. У роботі стратегічне партнерство визначається як складна 

компромісна модель двосторонніх взаємин, що «поєднує елементи «моделі 

партнерства «проти спільної загрози» (у даному випадку - з боку Росії, яку 

кожна із сторін-партнерів розглядає, виходячи із власних національних 

інтересів та загроз)» (с. 416). Зважаючи на таке формулювання, хотілося б 

почути, як саме співвідноситься таке формулювання із моделлю 

союзницьких відносин. 

4. У дисертаційному дослідженні зустрічаються редакційні 

неточності, а подекуди має місце тематичне дублювання. У цілому 

дисертаційній роботі не вистачає певної збалансованості, окремі підрозділи 

переобтяжені фактологічним матеріалом, розділ 2 «Ретроспектива 

українського питання у зовнішньополітичній стратегії США» можна було б 

більше корелювати до концепції дисертації і винести в окремий підрозділ 

третього розділу, а частину матеріалу з підрозділу 3.1 «Еволюція 

нормативної бази українсько-американських міждержавних відносин» 

вивести у розділ 1 «Концептуально-методологічні засади та джерельна база 

дослідження» або систематизувати у додатках. 

5. Рівень практичної цінності роботи був би вищим, якби авторка 

приділила більше уваги аналізу перспектив розбудови українсько-

американських відносин після завершення президентських перегонів в США, 

тим більше зважаючи на доволі різне бачення українського питання двома 

кандидатами - Г. Клінтон і Д. Трампом. 

Та, зазначенні зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертації «Стратегічне партнерство в українсько-американських 

міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний 

аспекти», яка є цілісним та оригінальним дослідженням, спрямованим на 

вдосконалення існуючих і запровадження оновлених уявлень про феномен 

міждержавного українсько-американського стратегічного партнерства. 
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Загальний висновок. Дисертаційна робота В. Шамраєвої є 

завершеним, ґрунтовним і оригінальним науковим дослідженням, у якому 

розв'язано важливу наукову проблему виведення українсько-американських 

відносин на рівень стратегічного партнерства. Ступінь теоретичного 

узагальнення та обґрунтування наукових положень, висновків і 

рекомендацій, новизна та повнота викладу відповідають нормативним 

вимогам щодо докторських дисертацій. 

У тексті автореферату повною мірою відображено структуру, основні 

положення, результати та висновки дисертаційного дослідження. Зміст 

автореферату та основні наукові положення дисертації є ідентичними. 

Дисертаційна робота відповідає спеціальності 23.00.04 - політичні 

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. В роботі не 

використовуються положення кандидатської дисертації здобувана. У 

публікаціях автора й індивідуальній монографії відображені основний зміст і 

положення дисертації. 

Дисертаційна робота Валентини Михайлівни Шамраєвої «Стратегічне 

партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: 

концептуально-теоретичний і практичний аспекти» виконана відповідно до 

вимог, що містяться у нормативних документах, зокрема п. 10 та п. 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567. 

Отже, на підставі вищезазначеного опонент дійшов висновку, що 

авторка дисертаційної роботи - В. М. Шамраєва заслуговує на присудження 

їй наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 -

політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 

Офіційний опонент: 
професор кафедри політології 
Миколаївського національного університету 
імені В.О. Сухомлинського 
доктор політичних наук, доцент Ю.О. Седляр 

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 рукопис дисертації Шамраєвої Валентини 
Михайлівни «Стратегічне партнерство в українсько-американських 
міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний 
аспекти», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 
політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку 

Загальна характеристика роботи. Актуальність теми дослідження 

кваліфікаційної роботі Шамраєвої В.М. обумовлена комплексом чинників, 

пов'язаних з визначенням концепції українсько-американського 

стратегічного партнерства, з'ясуванням його реального стану та проблем у 

контексті реалізації, насамперед у постбіполярну добу. 

На нашу думку, автор роботи достатньо повно і об'єктивно 

сформулювала історичні та політичні фактори, що зумовили актуальність 

системного дослідження процесів становлення та еволюції українсько-

американського стратегічного партнерства. Наведені в роботі аргументи й 

факти показують, що стратегічне партнерство між Україною та США не є 

політичною константою двосторонніх відносин і що його розвиток багато в 

чому зумовлений впливом глобальних геополітичних процесів. 

Варто зазначити, що проблема стратегічного партнерства в 

українсько-американських відносинах, незважаючи на певну кількість 

вітчизняних розвідок на цю тему у вигляді монографій, наукових статей і 

навчальних посібників, не має високого рівня концептуалізації і, тим більш, 

системного дослідження практичних засад реалізації даної стратегії. Крім 

того, сформульована проблема не була предметом окремих досліджень у 

вітчизняній політичній науці. Обґрунтовуючи актуальність теми 

дослідження, автор цілком слушно констатує, що в умовах російської 

збройної агресії, а також кризових явищ в Криму і на Донбасі «проблематика 

розвитку українсько-американських відносин потребує уваги і комплексного 

ґрунтовного вивчення» (с. 9). 

Роботу виконано в рамках комплексної наукової програми Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 
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розвитку світових процесів глобалізації», затвердженої Вченою радою 

Університету протоколом № 12 від 20 червня 2011 р. і науково-дослідної 

теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка «Україна в міжнародних інтеграційних 

процесах» (номер державної реєстрації 011Ш007054). і «Україна в сучасних 

політичних та безпекових процесах», а також науково-дослідній темі 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Трансформації 

міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації» (номер державної 

реєстрації 0113Ш01401). 

Зазначимо, що сформульовані мета, зміст наукових завдань, об'єкт і 

предмет дослідження відповідають тематиці й науковій концепції роботи, а 

також нормативним вимогам, які характеризують докторську дисертацію. 

У принципі не викликає заперечення й методологічний підхід до 

аналізу предмету дослідження. У вступній частині роботи зазначається, що 

«...спеціально застосовувався оригінальний методичний підхід, який полягає 

у тому, що аналогічні прогнозовані явища, отримують відмінну прогнозну 

інтерпретацію у контексті подій і процесів поточного характеру, хоча й 

перебувають у постійній залежності від заявленої єдиної мети». 

Уточнюється, що методологія має включати загальні теоретичні та 

філософські позиції суб'єкта дослідження: актуалізацію дослідницької ідеї, 

цілей і завдань, оцінювання достовірності джерел і даних, обрання певної 

політологічної парадигми. Передусім - це дескриптивний, історичний і 

системний методи, а також застосування методу геополітики як науки (с. 13-

15). 

Отже, в основу методології дослідження теорії й практики 

стратегічного партнерства між Україною та США було покладено методи 

політологічного та історичного аналізу, що зумовило міждисциплінарний 

підхід до розкриття теми дисертаційної роботи. У такий спосіб вдалося 
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підвищити аргументованість висновків стосовно перспективності окремих 

напрямків українсько-американського стратегічного партнерства. 

Щодо оцінки наукової новизни дослідження 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, Шамраєва В.М. 

здійснила цілісне дослідження процесу теоретичного обґрунтування і 

практичної реалізації стратегічного партнерства в українсько-американських 

міждержавних відносинах. Крім того, отримані в процесі дослідження 

результати мають оригінальний характер і є суттєвим внеском у подальший 

розвиток вітчизняної американістики. 

У першому розділі на основі аналізу основних категорій і постулатів 

теорії міжнародних відносин автор всебічне розкриває політологічний зміст 

понять «стратегічне партнерство» і «зовнішня політика». Для цього було 

залучено чимало наукових праць видатних американських вчених-

міжнародників, а також українських і російських політологів з питань 

стратегічного партнерства. Опрацьовано також значну кількість наукових 

праць американських політичних діячів з «українського питання» у 

зовнішній політиці СІЛА. Про глибоку обізнаність автора з історії розвитку 

українсько-американських відносин свідчить їх чітка періодизація та 

систематизація відповідних джерел. При цьому зазначимо, що дискурс 

даного розділу має переважно історіографічний зміст. Стверджується, що 

стратегічне партнерство - це «особливий інструмент реалізації зовнішньої 

політики держави, за допомогою якого вона узгоджує свої дії на міжнародній 

арені з іншими державами; збіг засобів та методів використання цього 

інструмента, само як і стратегічних національних інтересів двох держав у 

декількох сферах, призводить до формування між ними міждержавного 

співробітництва на більш високому рівні з більшою інтенсивністю та 

результативністю» (с. 111). 

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/


4 

Опонент погоджується з думкою автора роботи, що «визначення 

сутності й змістовних компонентів стратегічного партнерства недостатньо 

досліджена та містить чимало нерозв'язаних моментів і що така ситуація 

виникла через існування кількох об'єктивних причин, основною серед яких 

стали динамічні зміни сучасної системи міжнародних відносин». Дійсно, така 

ситуація породжує багато протиріч щодо інтерпретації концепту «стратегічне 

партнерство» (с. 112). 

Другий розділ присвячений дослідженню українського питання як 

окремого напряму зовнішньої політики США з позицій історичної 

ретроспективи. Автор на основі значного масиву документального матеріалу 

показує як українське питання упродовж формування Версальсько-

Вашингтонської системи міжнародних відносин перетворилось в окремий 

напрямок американської зовнішньої політики. Зазначається, що цей процес 

тривав до виникнення так званої «доктринальної кризи» в зовнішній політиці 

США на початку 1990-х pp. Заслуговують на увагу тези автора, що на 

початку XX ст. у зовнішній політиці США поняття «українське питання» або 

«український напрямок зовнішньої політики» не існувало, і для офіційного 

Вашингтону Україна була «terra incognita», а «українські проблеми 

розглядалися як складова більш широкого російського напрямку зовнішньої 

політики» (с. 114, 222 ). 

У підрозділах 2.1 і 2.2 автор в контексті аналізу історичних подій і 

відповідних документів доводить, що в умовах американської політики 

ізоляціонізму Україна розглядалась Вашингтоном як частина СРСР без 

особливого суб'єктного статусу. Зазначається, що намагання українських 

національних урядів (1917-1921 pp.), зокрема лідерів української діаспори в 

США, привернути увагу до українського питання не мали очікуваної реакції 

з боку американського політичного істеблішменту, який розглядав його під 

кутом зору небажаного сепаратизму. Тому твердження автора, що 

«...протягом 1923-1939 pp. вищі ешелони влади держав Заходу жодного разу 

не висунули українське питання як самостійне й здатне порушити 
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територіальну цілісність СРСР» є цілком обґрунтованим (с. 140-141). 

Достатньо повно в роботі розглянуті аспекти українського питання в період 

«холодної війни». Але, найбільш цікавим з погляду наукової новизни є 

розгляд позицій США щодо України в період розпаду СРСР (підрозділ 2.3). 

Аналіз політики адміністрацій Р. Рейгана і Дж. Буша-ст. щодо СРСР крізь 

призму українського питання показує, що Вашингтон насамперед віддавав 

пріоритет збереженню стабільності міжнародної системи. 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячено розгляду становлення 

стратегічного партнерства між Україною та США в постбіполярний період. 

Досліджуючи цю проблематику, автор зосереджується на аналізі 

еволюційних аспектів нормативної бази українсько-американських 

міждержавних відносин. Такий підхід зумовлений тим, що в українській 

історичній і політичній науках дане питання не знайшло системного 

відображення. У розділі ретельно досліджено нормативну й джерельну базу 

розвитку двосторонніх відносин у контексті формування політики 

стратегічного партнерства. Зокрема, представляє науковий інтерес підрозділ 

роботи, присвячений процесу формування головних напрямів стратегічного 

партнерства в міжнародно-політичному та безпековому вимірі. Аналізуючи 

механізм погодження інтересів різних груп української політичної еліти 

щодо міжнародної діяльності, автор дійшов висновку про «загальну 

тенденцію розмивання демаркаційної лінії між класичною зовнішньою та 

внутрішньою політикою» (с. 277). 

Не менший інтерес становить аналіз автором питання про 

«добровільне» ядерного роззброєння України в процесі становлення та 

розвитку українсько-американських відносин, а також питань юридичного 

закріплення рівня стратегічного партнерства між двома державами в 2008-

2009 рр. Як аргументовано стверджує автор, «ставши безядерною державою, 

україни вперше вийшла із стратегічної байдужості США» (341). Варто 

зазначити, що інший аспект - роль української діаспори в цьому процесі, 

зокрема Світового Конгресу Українців (СКУ), вперше розглядається у 
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вітчизняній науці. У цілому дискурс третього розділу роботи має вигляд 

послідовного й логічного розгляду історично-фактологічного матеріалу. 

Четвертий розділ роботи, присвячений аналізу сучасного етапу 

українсько-американського партнерства характеризується більш високим 

рівнем праксеологічного підходу, ніж у попередніх розділах. Авторські 

оцінки американських концепцій «твердої» і «м'якої» сили в контексті 

зовнішньої політики адміністрації Б. Обами супроводжується розглядом 

актуальних проблем міжнародної безпеки. Порівняння досліджень 

українських, російських, американських експертів, а також позицій 

політичних діячів відповідних країн становить основу даного розділу. Що 

стосується прикладної спрямованості аналізу, то його рівень також досить 

високий. Автор аналізує стан двосторонніх відносин, передовсім у сфері 

торговельно-економічних відносин. До цього варто додати авторські 

рекомендації стосовно розбудови стратегічного партнерства між двома 

державами. Практичне значення має предметний аналіз розгляду українсько-

американського партнерства в діяльності відповідних комітетів Конгресу 

СІЛА. Важливе значення має аналіз розробленого в американському 

експертному середовищі такого документу, як «Стратегічне бачення 

партнерства між СІЛА та Україною» (с. 404-408). Отже, комплексне 

дослідження американського досвіду реалізації політики стратегічного 

партнерства з Україною є характерною рисою даного розділу. 

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 мають положення щодо подолання небезпеки в 

умовах російської агресією проти України та зростання міжнародної 
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нестабільності. Сформульовані наукові рекомендації створити належні умови 

для реалізації політики стратегічного партнерства між Україною і СІНА. 

Результати дослідження можуть бути застосовані Україною для 

реалізації державної стратегії, спрямованої на протидію агресії з боку Росії і 

розбудову відносин зі США та кранами ЄС. Основні положення та 

фактологічний матеріал з відповідними аналітичними висновками можуть 

бути використані у навчальному процесі в українських ВНЗ: розроблення 

нормативних курсів і спецкурсів з новітньої історії міжнародних відносин і 

зовнішньої політики, політології міжнародних відносин, розвиток 

вітчизняної американістики. Отже, робота В.М. Шамраєвої має теоретичну й 

практичну цінність, тому її матеріал буде в пригоді державним органам 

влади, зокрема МЗС України при опрацюванні концептуальних засад і 

практичного застосуванні політики стратегічного партнерства. 

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 історичного, системного 

та комплексного аналізу різних аспектів політики стратегічного партнерства, 

що надає дисертаційному дослідженню цілісності та тематичної 

завершеності. 

Зауваження. Разом з позитивною оцінкою авторської концепції та 

основних положень дослідження, слід відзначити деякі дискусійні моменти 

та недоліки, які містяться в роботі: 

1. Проведений аналіз наукових праць вітчизняних та іноземних 

авторів проведений без належної критичної оцінки концептуальних 

положень щодо змісту стратегічного партнерства, тому складається 

враження, що автор ставиться до них цілком схвально. 

2. У підрозділах 1.1 і 1.2 надто велику увагу приділено 

інтерпретації таких категорій, як «політика» і «зовнішня політика», позаяк 

тлумачення цих важливих категорій теорії міжнародних відносин не є 
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предметом дисертації. Разом з тим, дещо знижує парадигмальну 

спрямованість роботи наявність значного масиву історично-документального 

та фактичного матеріалу, який має суто гносеологічний зміст. 

3. У дисертації зустрічаються редакційні вади та недоліки 

стилістичного характеру ( «яскравий крок» с. 114), а подекуди має місце 

тематичне дублювання (розділи 2 і 3 - роль української діаспори у вирішенні 

«українського питання»). 

4. Дещо поверхово розглянуто роль адміністрації В. Клінтона у 

розвитку двосторонніх відносин та становленні стратегічного партнерства 

між двома державами, який в травні 1995 р. і в червні 2000 р. відвідав 

Україну з офіційним візитом. 

5. В останньому розділі роботи бажано було б розглянути питання 

щодо перспективи поглиблення українсько-американського партнерства з 

огляду на зовнішньополітичні позиції кандидатів у президенти США Д. 

Трампа і Г. Клінтон. 

Проте, ці зауваження мають рекомендаційний характер і суттєво не 

впливають на позитивну оцінку кваліфікаційної роботи, яка робить значний 

внесок у вітчизняну політичну науку, зокрема щодо розуміння концепту та 

здійснення стратегічного партнерства за умов формування постбіполярного 

міжнародного порядку, нових викликів і загроз міжнародній безпеці. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота Шамраєвої В.М. є 

завершеним, ґрунтовним і оригінальним науковим дослідженням, у якому 

розв'язано важливу проблему комплексного аналізу політики стратегічного 

партнерства та особливостей реалізації її в українсько-американських 

відносинах. Ступінь теоретичного узагальнення та обґрунтування наукових 

положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу 

відповідають нормативним вимогам щодо докторських дисертацій. 

У тексті автореферату в повному обсязі відображено структуру, 

основні положення, результати та висновки дисертаційного дослідження. 

Зміст автореферату та основні наукові положення дисертації є ідентичними. 
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Дисертаційна робота відповідає спеціальності 23.00.04 - політичні 

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. У численних 

публікаціях автора, зокрема в індивідуальній монографії відображені 

основний зміст і теоретичні положення дисертації. 

Дисертаційна робота Шамраєвої В.М. «Стратегічне партнерство в 

українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-

теоретичний і практичний аспекти» виконана відповідно до вимог, що 

містяться у нормативних документах, зокрема в пунктах 9, 10 і 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567. 

На підставі вищенаведеного, опонент вважає, що Шамраєва В.М. 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. 

Доктор політичних наук, професор, 
завідувач кафедри регіональних систем 
та європейської інтеграції Дипломатичної 
академії України при МЗС України С.О. Шергін 

Підпис Шергіна С.О. засвідчено: 
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