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«Трансформації європейського регіонального комплексу безпеки у
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подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 
спеціальністю 23.00.04- полізичні проблеми міжнародних систем та

глобального розвитку до Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фактичне руйнування світопорядку, сформованого за результатами 

Другої світової війни, та суттєво скоректованого після завершення Холодної 

війни, повернення на порядок денний світової політики конкуренції великих 

держав за вплив і визначення моделі майбутнього людства визначає значну 

актуальність безпекових досліджень міжнародної ситуації, у тому числі у 

Європі.

Одним із найперспективніших напрямів таких досліджень може стати, 

чи не вперше використаний в українській науці Я.ІІІвсчиковою-Плавською 

підхід, базованій на теорії регіональних безпекових комплексів. Такий підхід, 

на думку опонента, дозволяє не тільки поєднати переваги неореалістичної і 

конструктивістської парадигми, а й залучити до аналізу вкрай важливу, 

принаймні для Східної Європи, тему впливу довготривалого процесу розпаду 

імперських утворень, насамперед С Р С Р  як спадкоємця і продовжувача 
Російської імперії. Понад те, видасться, що саме постімперська динаміка у 

багатьом визначає і на серсдньострокову перспективу визначатиме перебіг 

ситуації від кордонів Німеччини п р и н а й м н і  до Уралу .  Саме у доволі вдалому 

застосуванні цього перспективного підходу і полягає основна новизна 
наукових положень дисертації.

Наукове дослідження виконано в межах комплексної програми науково- 

дослідних робіт Інституту міжнародних відноеш' лг'" — ----  --

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет .

іплаиГ Т ап ап а  ШййчйШВ
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університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

світових процесів глобалізації» (затвердженої на Вченій раді Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 20 червня 2011 року, 

протокол № 13) та науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 1 1БФ048- 
01 «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (зокрема, її підрозділу 1 

«Україна в сучасних політичних та безгіекових процесах»).

Оцінюючи найбільш значущі результати дисертаційного дослідження,

варто відзначити такі положення.

По-перше, викликає дуже позитивне ставлення прагнення дисертантки 

виділити регіональний рівень як дуже значущий для аналізу безгіекових 

процесів. Попри революцію у військовій справі, інформаційну революцію, 

процеси глобалізації питання безпеки суттєвим чином вирішуються саме на 
цьому рівні. Водночас, в Україні, де триває некритичне захоплення 

глобалістикою, поєднане з примітивно зрозумілим «україноцентризмом», 

його вплив виглядає суттєво недооціненим.

По-друге, безумовно важливим внеском дисертантки є залучення 

сучасної методологічної бази для дослідження безпекової проблематики. 

Викликає цікавість наведений методологічний огляд, а також класифікація, у 

тому числі в історичній перспективі, регіональних безпекових комплексів у 

Європі.

і Іо-третє, вкрай суттєвим виглядає прагнення проаналізувати 

взаємодію двох основних підходів до формування без пекової архітектурі на 

Європейському континенті: атлантичного і континентального.

Дисертаційні положення й висновки сформульовані чітко, послідовно 

та змістовно. Обгрунтованість і достовірність одержаних автором результатів 

підтверджується застосуванням філософських, загальнонаукових і 

спеціальних методів дослідження. В якості основної парадигми дисертантка 

обрала підхід Копенгагенської ніколи досліджень безпеки, а саме теорію
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регіональних комплексів безпеки, що побудована на синтезі неореалістичних 

і конструктивістських підходів до вивчення міжнародних відносин.

Варто відзначити досить широку джерельну базу дисертації, , яка 

детально висвітлена і категоризована. Значну частину джерел складають 

офіційні та робочі документи міжнародних організацій, інші актуальні 
політичні тексти. Як безумовний позитив варто також підкреслити 

орієнтацію дисертантки на іншомовні джерела, зокрема роботи англомовних 

спеціалістів.

Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи можуть бути 

використані у роботі державних органів, що опікуються зовнішньою 

політикою. Йдеться насамперед про Міністерство закордонних справ 

України, Адміністрацію Президента України, Апарат Ради національної 

безпеки та оборони України, профільні Комітети Верховної Ради України з 

питань європейської інтеграції, Національний інститут стратегічних 

досліджень. Крім того, наукові положення та висновки дисертації можуть 

бути корисними для спеціалістів різноманітних науково-дослідницьких 

інститутів і центрів.

Окремі положення роботи можуть бути застосовані при підготовці 

інших політичних досліджень, включені до опорних матеріалів при 

підготовці навчальних посібників, наукових робіт, нормативних та 

спеціальних курсів політологічного спрямування у вищих навчальних 

закладах. Йдеться зокрема про такі курси як «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Регіоналізм та регіональна безпека», «Міжнародна та 

європейська безпека», «Міжнародні системи та глобальний розвиток», 

«Сучасні тенденції світової політики», «Міжнародні конфлікти», «Сучасні 

європейські політичні теорії», «Зовнішня політика України», «Національна 

безпека України» тощо.

Основні результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на 

засіданнях кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики І MB КНУ
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імені Т.Шевченка, доповідалися автором та отримали позитивну оцінку на 9 

міжнародних та науково-практичних конференціях, форумах, семінарах, 

засіданнях круглих столів. Вони знайшли свос відображення у 10 друкованих 

працях, з них 6 статей у наукових фахових виданнях, то  входять до 

переліку МОЇ І України, 2 статті -  у закордонних наукових періодичних 

виданнях та 2 матеріалах, апробаційного характеру.

В авторефераті відображені основні положення і висновки 

дисертаційного дослідження. Його зміст є абсолютно ідентичним до змісту 

дисертації.

Робота написана якісною українською мовою.

Загальні висновки дисертаційної роботи є досить розгорнутими, 

грунтовними та аргументованими. Вони містять логічні, науково вагомі 

узагальнення, у цілому відповідають мсті та завданням дисертаційного 

дослідження.

Водночас, дисертаційне дослідження Я.Швечікової-ГІлавської, як і будь- 

яка новаторська наукова робота, має і певні недоліки та дискусійні 

положення.

Насамперед, на думку опонента не зовсім коректним є визначення 2008 

року як дати початку процесу інтеграції двох свропейских регіональних 

безпекових комплексів (умовно західного і російського), які начебто існували 

як відносно незалежні до цього часу.

Повністю погоджуючись із зауваження дисертантки про транзитний 

характер російського регіонального безпекового комплексу, слід зазначити 

що вже у Декларації УРСР про державний суверенітет 1990 року, яка була 

проголошена ще за часів існування СРСР, містилося положення про 

прагнення про набуття Україною у майбутньому постійно нейтрального 
статусу. Іншими словами, вже перші кроки української дипломатії часів 

набуття незалежності були спрямовані на вихід з російського безпекового 

комплексу, якщо не на інтеграцію у «західноєвропейський».
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Подібний підхід також є основою для Основних напрямів зовнішньої 

політики України 1993 року, які були затверджені постановою Верховної 

Ради України.

Понад те, підтримана на офіційному рівні західними партнерами мета 

інтеграції України в НАТО була проголошена ще у 1997 році у Хартії про 

особливе партнерство Україна-НАТО, підписаній синхронно з відповідним 

документом РФ-1 (А ГО.

Як абсолютно слушно зазначає дисертантка, російська зовнішня і 

безпекова політика протягом 1991-1998 років визначалася суперечністю 

базових двох підходів. Йдеться насамперед про прагнення інтегруватися в 

Захід, цей підхід можна пов’язати із іменем тодішнього міністра закордонних 

справ РФ А.Козирєва, а також про прагнення побудувати власний безпековий 

полюс на основі радянського спадку, втілюваний тодішнім головою СВР РФ 

а згодом міністром закордонних справ і прем’єр-міністром РФ 

Є.Примаковим.

Достатньо впливовий навіть па початку 1990-х підхід Є.Примакова 

визначав доволі активну російську протидію спробам інтеграції 

пострадянських держав у західні інституції, що і було офіційно закріплено у 

стратегічних документах Росії у 1994 і 1995 роках (доповідь СВР РФ «Россия 

и СНГ. Нуждается ли в коорсктировкс позиція Запада» і Указ Президента РФ 

«О стратегическому курсу РФ по отношению к странам СНГ» відповідно). У 

межах цього підходу відбулося накреслення так званих «червоних ліній». 

Варто зазначити, що остаточна перемога цього підходу була зафіксована у 
1998 році розворотом літака С.1 Іримакова, що прямував у США.

Концептуальна трансформація зовнішньої політики РФ сприяла 

інтенсифікації європейських і євроатлантичних прагнень України. Вже у 

травні 2002 року РМ130 України визначило вступ в НАТО як стратегічну 

мету зовнішньої і без чекової політики держави. Водночас, вже у 2003 році 

відбулася криза навколо о. Коса Тузла, яка засвідчила готовність РФ до
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застосування силових засобів для утримання України у власному 

регіональному безпековому комплексі..

Іаким чином, можливо вважати, що процес інтеграції двох регіональних 

безпекових комплексів в Європі розпочався від разу після розпаду Радянської 

імперії, а перейшов в активну фазу па межі двотисячних років, приблизно у 

період між 1997 і 2003 роками.

По-друге, видасться недостатньо адекватним авторське формулювання 

щодо «російського втручання у конфлікт на території України» (наприклад с. 

141). Здається, що було б адскватнішим говорити про штучне провокування і 

роздмухування такого конфлікту як результат російської політики та понад 

те, про російську агресію. Таке визначення повністю відповідає п. З і Зg ст. З 

резолюції Генеральної асамблеї 0011 3314 (XXIX) від 14.12,1974, а також 

закріплене у Законі України «Про особливості державної політики щодо 

забезпечення державного суверенітету України у Донецькій і Луганській 

областях».

Поряд із зазначеними наявні і деякі інші зауваження менш значущого 

характеру, які суттєво не впливають на якість цього дисертаційного 

дослідження.

Водночас, попри викладене, дисертаційна робота Швечикової- 

Плавської Ярослави Павлівни на тему «Трансформації європейського 

регіонального комплексу безпеки у постбіполярний період» є оригінальним, 

завершеним, самостійно підготовленим кваліфікаційним науковим 

дослідженням, результати якого мають теоретичну і практичну цінність. В 

дисертації вирішується важливе наукове питання, яке полягає у дослідженні.

'Гема і зміст дисертаційного дослідження відповідають паспорту 

спеціальності 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем і 

глобального розвитку і профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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За актуальністю, науковою новизною, постановкою завдань і 

практичною значимістю дисертація відповідає вимогам Міністерства освіти і 

науки України, зокрема пунктам 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24 липня 2013 року, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор 

НІвечикова-Плавська Ярослава Павлівна заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 -  

політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Офіційний опонент:

доктор політичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України, 

заступник Секретаря Ради національної 

безпеки і оборони України

О.ЛИТВИНЕНКО

10 травня 201 8 року

діловодства та архіву
Київського національного університет 

Імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора політичних наук,

професора, заслуженого діяча науки і техніки України, 
заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Литви ненка Олександра Валерійовича
на дисертаційну робочу ГПвечикової-ІІлавської Ярослави Павлівни 
«Трансформації європейського регіонального комплексу безпеки у

і юстбі поля р п  И й и с р і од»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 
спеціальністю 23.00.04- полізичні проблеми міжнародних систем та

глобального розвитку до Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фактичне руйнування світопорядку, сформованого за результатами 

Другої світової війни, та суттєво скоректованого після завершення Холодної 

війни, повернення на порядок денний світової політики конкуренції великих 

держав за вплив і визначення моделі майбутнього людства визначає значну 

актуальність безпекових досліджень міжнародної ситуації, у тому числі у 

Європі.

Одним із найперспективніших напрямів таких досліджень може стати, 

чи не вперше використаний в українській науці Я.ІІІвсчиковою-Плавською 

підхід, базованій на теорії регіональних безпекових комплексів. Такий підхід, 

на думку опонента, дозволяє не тільки поєднати переваги неореалістичної і 

конструктивістської парадигми, а й залучити до аналізу вкрай важливу, 

принаймні для Східної Європи, тему впливу довготривалого процесу розпаду 

імперських утворень, насамперед С Р С Р  як спадкоємця і продовжувача 
Російської імперії. Понад те, видасться, що саме постімперська динаміка у 

багатьом визначає і на серсдньострокову перспективу визначатиме перебіг 

ситуації від кордонів Німеччини п р и н а й м н і  до Уралу .  Саме у доволі вдалому 

застосуванні цього перспективного підходу і полягає основна новизна 
наукових положень дисертації.

Наукове дослідження виконано в межах комплексної програми науково- 

дослідних робіт Інституту міжнародних відноеш' лг'" — ----  --

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет .

іплаиГ Т ап ап а  ШййчйШВ
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університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

світових процесів глобалізації» (затвердженої на Вченій раді Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 20 червня 2011 року, 

протокол № 13) та науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 1 1БФ048- 
01 «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (зокрема, її підрозділу 1 

«Україна в сучасних політичних та безгіекових процесах»).

Оцінюючи найбільш значущі результати дисертаційного дослідження,

варто відзначити такі положення.

По-перше, викликає дуже позитивне ставлення прагнення дисертантки 

виділити регіональний рівень як дуже значущий для аналізу безгіекових 

процесів. Попри революцію у військовій справі, інформаційну революцію, 

процеси глобалізації питання безпеки суттєвим чином вирішуються саме на 
цьому рівні. Водночас, в Україні, де триває некритичне захоплення 

глобалістикою, поєднане з примітивно зрозумілим «україноцентризмом», 

його вплив виглядає суттєво недооціненим.

По-друге, безумовно важливим внеском дисертантки є залучення 

сучасної методологічної бази для дослідження безпекової проблематики. 

Викликає цікавість наведений методологічний огляд, а також класифікація, у 

тому числі в історичній перспективі, регіональних безпекових комплексів у 

Європі.

і Іо-третє, вкрай суттєвим виглядає прагнення проаналізувати 

взаємодію двох основних підходів до формування без пекової архітектурі на 

Європейському континенті: атлантичного і континентального.

Дисертаційні положення й висновки сформульовані чітко, послідовно 

та змістовно. Обгрунтованість і достовірність одержаних автором результатів 

підтверджується застосуванням філософських, загальнонаукових і 

спеціальних методів дослідження. В якості основної парадигми дисертантка 

обрала підхід Копенгагенської ніколи досліджень безпеки, а саме теорію
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регіональних комплексів безпеки, що побудована на синтезі неореалістичних 

і конструктивістських підходів до вивчення міжнародних відносин.

Варто відзначити досить широку джерельну базу дисертації, , яка 

детально висвітлена і категоризована. Значну частину джерел складають 

офіційні та робочі документи міжнародних організацій, інші актуальні 
політичні тексти. Як безумовний позитив варто також підкреслити 

орієнтацію дисертантки на іншомовні джерела, зокрема роботи англомовних 

спеціалістів.

Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи можуть бути 

використані у роботі державних органів, що опікуються зовнішньою 

політикою. Йдеться насамперед про Міністерство закордонних справ 

України, Адміністрацію Президента України, Апарат Ради національної 

безпеки та оборони України, профільні Комітети Верховної Ради України з 

питань європейської інтеграції, Національний інститут стратегічних 

досліджень. Крім того, наукові положення та висновки дисертації можуть 

бути корисними для спеціалістів різноманітних науково-дослідницьких 

інститутів і центрів.

Окремі положення роботи можуть бути застосовані при підготовці 

інших політичних досліджень, включені до опорних матеріалів при 

підготовці навчальних посібників, наукових робіт, нормативних та 

спеціальних курсів політологічного спрямування у вищих навчальних 

закладах. Йдеться зокрема про такі курси як «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Регіоналізм та регіональна безпека», «Міжнародна та 

європейська безпека», «Міжнародні системи та глобальний розвиток», 

«Сучасні тенденції світової політики», «Міжнародні конфлікти», «Сучасні 

європейські політичні теорії», «Зовнішня політика України», «Національна 

безпека України» тощо.

Основні результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на 

засіданнях кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики І MB КНУ
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імені Т.Шевченка, доповідалися автором та отримали позитивну оцінку на 9 

міжнародних та науково-практичних конференціях, форумах, семінарах, 

засіданнях круглих столів. Вони знайшли свос відображення у 10 друкованих 

працях, з них 6 статей у наукових фахових виданнях, то  входять до 

переліку МОЇ І України, 2 статті -  у закордонних наукових періодичних 

виданнях та 2 матеріалах, апробаційного характеру.

В авторефераті відображені основні положення і висновки 

дисертаційного дослідження. Його зміст є абсолютно ідентичним до змісту 

дисертації.

Робота написана якісною українською мовою.

Загальні висновки дисертаційної роботи є досить розгорнутими, 

грунтовними та аргументованими. Вони містять логічні, науково вагомі 

узагальнення, у цілому відповідають мсті та завданням дисертаційного 

дослідження.

Водночас, дисертаційне дослідження Я.Швечікової-ГІлавської, як і будь- 

яка новаторська наукова робота, має і певні недоліки та дискусійні 

положення.

Насамперед, на думку опонента не зовсім коректним є визначення 2008 

року як дати початку процесу інтеграції двох свропейских регіональних 

безпекових комплексів (умовно західного і російського), які начебто існували 

як відносно незалежні до цього часу.

Повністю погоджуючись із зауваження дисертантки про транзитний 

характер російського регіонального безпекового комплексу, слід зазначити 

що вже у Декларації УРСР про державний суверенітет 1990 року, яка була 

проголошена ще за часів існування СРСР, містилося положення про 

прагнення про набуття Україною у майбутньому постійно нейтрального 
статусу. Іншими словами, вже перші кроки української дипломатії часів 

набуття незалежності були спрямовані на вихід з російського безпекового 

комплексу, якщо не на інтеграцію у «західноєвропейський».
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Подібний підхід також є основою для Основних напрямів зовнішньої 

політики України 1993 року, які були затверджені постановою Верховної 

Ради України.

Понад те, підтримана на офіційному рівні західними партнерами мета 

інтеграції України в НАТО була проголошена ще у 1997 році у Хартії про 

особливе партнерство Україна-НАТО, підписаній синхронно з відповідним 

документом РФ-1 (А ГО.

Як абсолютно слушно зазначає дисертантка, російська зовнішня і 

безпекова політика протягом 1991-1998 років визначалася суперечністю 

базових двох підходів. Йдеться насамперед про прагнення інтегруватися в 

Захід, цей підхід можна пов’язати із іменем тодішнього міністра закордонних 

справ РФ А.Козирєва, а також про прагнення побудувати власний безпековий 

полюс на основі радянського спадку, втілюваний тодішнім головою СВР РФ 

а згодом міністром закордонних справ і прем’єр-міністром РФ 

Є.Примаковим.

Достатньо впливовий навіть па початку 1990-х підхід Є.Примакова 

визначав доволі активну російську протидію спробам інтеграції 

пострадянських держав у західні інституції, що і було офіційно закріплено у 

стратегічних документах Росії у 1994 і 1995 роках (доповідь СВР РФ «Россия 

и СНГ. Нуждается ли в коорсктировкс позиція Запада» і Указ Президента РФ 

«О стратегическому курсу РФ по отношению к странам СНГ» відповідно). У 

межах цього підходу відбулося накреслення так званих «червоних ліній». 

Варто зазначити, що остаточна перемога цього підходу була зафіксована у 
1998 році розворотом літака С.1 Іримакова, що прямував у США.

Концептуальна трансформація зовнішньої політики РФ сприяла 

інтенсифікації європейських і євроатлантичних прагнень України. Вже у 

травні 2002 року РМ130 України визначило вступ в НАТО як стратегічну 

мету зовнішньої і без чекової політики держави. Водночас, вже у 2003 році 

відбулася криза навколо о. Коса Тузла, яка засвідчила готовність РФ до
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застосування силових засобів для утримання України у власному 

регіональному безпековому комплексі..

Іаким чином, можливо вважати, що процес інтеграції двох регіональних 

безпекових комплексів в Європі розпочався від разу після розпаду Радянської 

імперії, а перейшов в активну фазу па межі двотисячних років, приблизно у 

період між 1997 і 2003 роками.

По-друге, видасться недостатньо адекватним авторське формулювання 

щодо «російського втручання у конфлікт на території України» (наприклад с. 

141). Здається, що було б адскватнішим говорити про штучне провокування і 

роздмухування такого конфлікту як результат російської політики та понад 

те, про російську агресію. Таке визначення повністю відповідає п. З і Зg ст. З 

резолюції Генеральної асамблеї 0011 3314 (XXIX) від 14.12,1974, а також 

закріплене у Законі України «Про особливості державної політики щодо 

забезпечення державного суверенітету України у Донецькій і Луганській 

областях».

Поряд із зазначеними наявні і деякі інші зауваження менш значущого 

характеру, які суттєво не впливають на якість цього дисертаційного 

дослідження.

Водночас, попри викладене, дисертаційна робота Швечикової- 

Плавської Ярослави Павлівни на тему «Трансформації європейського 

регіонального комплексу безпеки у постбіполярний період» є оригінальним, 

завершеним, самостійно підготовленим кваліфікаційним науковим 

дослідженням, результати якого мають теоретичну і практичну цінність. В 

дисертації вирішується важливе наукове питання, яке полягає у дослідженні.

'Гема і зміст дисертаційного дослідження відповідають паспорту 

спеціальності 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем і 

глобального розвитку і профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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За актуальністю, науковою новизною, постановкою завдань і 

практичною значимістю дисертація відповідає вимогам Міністерства освіти і 

науки України, зокрема пунктам 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24 липня 2013 року, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор 

НІвечикова-Плавська Ярослава Павлівна заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 -  

політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Офіційний опонент:

доктор політичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України, 

заступник Секретаря Ради національної 

безпеки і оборони України

О.ЛИТВИНЕНКО

10 травня 201 8 року

діловодства та архіву
Київського національного університет 

Імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента Гаспаряна Аргама Леонідовича
на дисертаційну роботу Швечикової-Плавської Ярослави Павлівни 
«Трансформація європейського регіонального комплексу безпеки в 

постбіполярний період», 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 

при Інституті міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

В основі дисертаційної роботи Швечикової-Плавської Ярослави 

Павлівни лежить фундаментальна проблема у сфері міжнародних відносин 

-  «безпека». Беручи до уваги європейські та глобальні процеси у сфері 

безпеки, аналізуючи у цьому контексті зовнішньополітичні пріоритети 

України, без сумніву можемо констатувати, що дисертаційна робота є 

актуальною та необхідною з теоретичної та практичної точки зору не тільки 

в контексті поповнення вітчизняного та зарубіжного наукового доробку, але 

й для формування зовнішньополітичних стратегій передусім європейських 

держав, які мають на меті покращення стану загальноєвропейської/ 
глобальної безпекової архітектури.

Дисертант слушно відзначає, що актуальність цього дослідження 

пояснюється також недостатньою вивченістю процесів трансформації 

європейського регіонального комплексу безпеки як структури нового типу 

на європейському просторі, а також необхідністю виявлення 

закономірностей його функціонування.
Структура дисертаційної роботи відповідає сформульованим автором 

меті та завданням, об’єкту і предмету дослідження та основним 

положенням, що виносяться на захист. Застосована методологія роботи 

відповідає сучасним вимогам щодо наукових досліджень у сфері 
міжнародних відносин.

Заслугою дисертанта є опрацювання значної джерельної бази, зокрема, 

іноземними мовами, логічний виклад матеріалу з ґрунтовним аналізом і

Відділ діловодства та архіву 
••/.»ського національного університету!
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встановленням причинно-наслідкових зв’язків між явищами та процесами у 

сфері безпеки на європейському континенті, які дали змогу вирішити 

важливу в теоретичному та практичному аспектах проблему.

Дисертаційна робота Швечикової-Плавської Ярослави Павлівни, як 

самостійна наукова розробка автора, характеризується високим ступенем 

обґрунтованості наукових положень та загальних висновків дослідження. 
Виклад матеріалу є логічним та систематизованим, результати належним 

чином апробовані на міжнародних науково-практичних конференціях і 

опубліковані у 10 наукових статтях.

Наукова новизна дослідження не викликає сумнівів, оскільки 
дисертантом уперше надано авторський підхід до визначення меж і 
структури європейського регіонального комплексу безпеки, а також 

визначено особливості розвитку безпекових процесів на європейському 

континенті. Автору також вдалося удосконалити окремі положення 

конструктивістського підходу щодо визначення етапів трансформації 

регіональних комплексів безпеки та теоретичне осмислення принципів 

утворення, побудови й функціонування регіональних комплексів безпеки.

Дослідження з використанням теорії регіональних комплексів безпеки 

надало дисертанту можливість виявити неформальні (не закріплені в рамках 

міжнародних організацій, двосторонніх або багатосторонніх договорів) 

зв’язки та встановити структуру регіону в безпековому контексті, а також 

зосередитися на ролі міжнародних інституцій у фіксуванні таких взаємодій.
Поділяємо думку автора, що «Європейський Союз є формотворчою, 

комплексною та багатофункціональною організацією для безпекового 

простору» (с.85). Вочевидь, формат міждержавної інституціоналізації, 

формуючи взаємозалежність між залученими державами, лежить в основі 

функціонування європейського регіонального комплексу безпеки.
Позитивно відзначаючи високий науково-теоретичний рівень 

дисертації Швечикової-Плавської Ярослави Павлівни «Трансформація 

європейського регіонального комплексу безпеки в постбіполярний період»,
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вважаємо за доцільне звернути увагу на декілька положень, які можуть бути 

дискусійними під час захисту роботи.

1. Автору доцільно було б визначити понятійно-категоріальний 

апарат дисертації, враховуючи специфіку дослідження.

2. На думку офіційного опонента, не можна ставити знак рівності 

між такими формулюваннями: «українська криза» (с.137), «російське 

втручання в конфлікт на території України» (с.137), «українське питання» 

(с. 138), «участь російських військ у конфлікті на сході України» (с. 150); 

«грузинсько-російський конфлікт» (с. 145), «російсько-грузинська криза» 

(с.145), «російсько-грузинська війна (с.145).
3. «Регіональний комплекс безпеки на просторі Європейського 

континенту має в своїй основі конфліктні відносини, що сформувалися 

внаслідок процесів розпаду світового та регіонального порядку періоду 

холодної війни» (с.13). Чи не вважає автор, що «формування 

загальноконтинентального комплексу регіональної безпеки з конфліктом у 

своїй основі» (с.З) є приреченим на невдачу, беручи до уваги останню 

складову означеного процесу?

4. Дисертант спочатку зазначає, що «дисертаційне дослідження 

зосереджене на європейському регіональному комплексі безпеки ... і на 

думку автора, РФ є частиною даного комплексу (с.65), але згодом 

посилається на «кордон між: двома безпековими формаціями -  російською і 

європейською» (с.83). Зрештою, європейський регіональний комплекс 

безпеки -  це комплекс з чи без РФ? «Творення комплексу регіональної 

безпеки за участі європейських держав, Росії та акторів, що знаходяться між 

ними» (с.147) -  чи це справді комплекс регіональної безпеки, коли одна 

держава зазіхає на територіальну цілісність і суверенітет іншої держави в 

рамках цього ж комплексу?

5. «Після руйнування біполярної системи міжнародних відносин 

знизилася участь глобальних акторів у регіональних системах безпеки, тож 

ці структури почали розвиватися активніше і формувати власні безпекові
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порядки, на які менше справляли вплив тенденції, що на глобальному рівні 

відігравали більш значну роль» (с.38). Кого автор вважає глобальними 

акторами і чим підтверджується зменшення їхньої участі у регіональних 

системах безпеки?

6. «РФ обрала формат «жорсткого» регіоналізму. Росія практично 

змушувала держави обирати між участю в структурах під її керівництвом та 

інших регіональних об’єднаннях західноєвропейського простору» (с. 116). 
Якщо мова йде про «жорсткий регіоналізм», то РФ «змушувала держави 

обирати» чи навпаки -  прагнула не давати права вибору?

7. «Молдова, Грузія та Україна -  держави, що належали до 

російської сфери впливу і задекларували бажання вийти з неї та стати 

частиною Заходу -  є тим форпостом, де знаходяться конфліктні вузли 

регіонального комплексу. З 2014 року на території кожної з цих держав 

відбувається конфлікт в різних фазах» ... (с.148). У випадку з Україною 

зрозуміло, а чим автор пояснює твердження про те, що саме з 2014 року на 

території Молдови і Грузії відбуваються конфлікти в різних фазах?
8. «Таким чином, безпекова архітектура в Європі з 1990-го року до 

сьогоднішнього дня пройшла етап невизначеності і знаходиться на етапі 

завершення оформлення єдиного комплексу регіональної безпеки» (с.166). 
Чому автор не виділяє проміжні етапи зазначеного процесу? І які процеси 

мають завершити оформлення єдиного комплексу регіональної безпеки?
Варто зазначити, що висловлені зауваження та уточнення жодним 

чином не впливають на загальне позитивне враження від дисертаційної 

роботи Швечикової-Плавської Ярослави Павлівни «Трансформація 

європейського регіонального комплексу безпеки в постбіполярний період» 
і не зменшують її наукову цінність, адже автору вдалося представити 

завершене та оригінальне наукове дослідження, результати якого мають 

як теоретичну, так і практичну значущість.
Проаналізувавши текст дослідження, вважаємо, що дисертаційна 

робота Швечикової-Плавської Ярослави Павлівни виконане на належному
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науковому рівні і відповідає всім вимогам Міністерства освіти і науки 

щодо дисертацій (пп.9, 11, 12 та 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету міністрів України №567 

від 24 липня 2013 р. зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету 

Міністрів України №656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р. та №567 

від 27.07.2016 р.), а його автор -  Швечикова-Плавська Ярослава Павлівна -  

заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку.

Офіційний опонент,

У-ТфкаО»;
З 00026%

кандидат політичних наук, 
третій секретар Другого європейсг ^ 
департаменту Міністерства закордонних 
справ України

«Ні » травня 2018 р.

І &

А.Л.Гаспарян

Відділ діловодства та архіву 
■ / ійського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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