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Дисертаційна  робота  Юлії  Вадимівни  Мазур  присвячена  актуальній  і
вагомій з теоретичної і практичної точки зору темі дослідження – ролі етно-
цивілізаційних  чинників  у  формуванні  політичних  інститутів  на  прикладі
держав  Східної  Азії.Різноманіття  держав,  політичних  систем  і  політичних
інститутів  у  світі  свідчить  про  численний  комплекс  умов  і  чинників  їх
формування.  Досвід  країн  Східної  Азії,  що  включають  в  себе  різні
етнокультурні групи, заслуговує ретельної уваги, оскільки дає змогу виявити і
пояснити причини, процес і результати політичних трансформацій. 

Питання умов і причин формування політичних інститутів має вагоме
наукове  і  практичне  значення  для  сучасної  політичної  науки.  Подана  до
захисту  дисертаційна  робота  є  на  часі,  оскільки  стосується  актуальної
проблеми чинників формування політичних інститутів в етно-цивілізаційному
аспекті, який мало досліджувався в сучасному українському науковому полі.
Крім того, аналіз політичної специфіки держав Східної Азії в контексті етно-
цивілізаційного чинника є суттєвим науковим внеском в сфері дослідження
політико-трансформаційних  процесів  в  Східноазійському  регіоні.Автору
вдалось  поєднати  аналіз  політичних  інститутів  з  економічним,
соціокультурним,  історичним,  геополітичним  і  філософським  вимірами
дослідження, що визначає специфіку поданої роботи і зумовлює вихід автора
на міждисциплінарний рівень. 

Ґрунтовному висвітленню обраної  теми,  відповідно до мети і  завдань
дослідження, сприяли чітко визначені об’єкт і предмет дослідження, а також
окреслення  провідних  напрямків  роботи,  що  втілились  у  логічному  змісті
роботи.  В  дисертації  знайшли  відображення  концептуальні  підходи  до
вивчення етно-цивілізаційних чинників формування політичних інститутів в
східній  Азії,  виявлення  ознак  та  характеристик  чинників  формування
політичних  інститутів  в  етно-цивілізаційному  аспекті,  опис  етно-



цивілізаційних  чинників  формування  політичних  інститутів  на  прикладі
окремих  держав  Східної  Азії.  Зазначене  свідчить  про  комплексність  і
відповідність  наукового  рівня  роботи  вимогам  сучасного  політичного
дослідження.

Варто  відмітити  наукову  новизну  дисертації,  що  полягає  у  спробі
дослідити  етно-цивілізаційні чинники формування політичних інститутів на
прикладі  суспільно-політичного  досвіду  Східноазійських  держав.  Питання
етно-цивілізаційних  чинників  формування  політичних  інститутів  в  країнах
Східної Азії  практично не досліджувалось українській політологічній науці,
що  примножує  цінність  досліджуваної  автором  проблеми.  На  основі
комплексного  аналізу  наукових  теорій  та  підходів  автором  запропоновано
типологію етно-цивілізаційних чинників  формування політичних інститутів,
що дозволяє прослідкувати причини та умови інституційних змін, а розгляд
визначених чинників на прикладі сучасних політичних систем та інститутів в
країнах  Східної  Азії  надав  можливість  виявити  їх  практичний  прояв.  Крім
того,  в  дисертаційній  роботі  ґрунтовно  досліджені  умови  формування
політичних  інститутів  та  їх  особливості.  Також  було  проаналізовано  етно-
культурні  та  ціннісні  особливості  країн Східної  Азії  у  контексті  впливу на
формування  та  трансформацію  їхніх  політичних  інститутів.  Зазначені
положення висвітлено у вступі дисертаційної роботи.

Вибір  методів  та  методології  зумовлений  характером  проблеми
дисертації  та  є  доцільними.  Методологія  дослідження  ґрунтується  на
методологічному синтезі, що охоплює системний, діалектичний, структурно-
функціональний, порівняльний, інституційний та інші методи. Теоретичною та
методологічною  основою  є  принципи  структурно-функціонального  і
системного  підходів,  причинно-наслідкових  зв’язків.  Структурно-
функціональний підхід дозволив дослідити структуру політичної системи та
інститутів з позиції функціонального призначення кожного їхнього елементу.
Системний  підхід  дозволив  виявити  взаємозв’язок  елементів  політичної
системи, а  також дослідити політичні  системи, інститути та їх елементи як
цілісність. Порівняльний метод дав можливість зіставити структурні елементи
політичних  систем  та  інститутів  держав  Східної  Азії.  Інституційний  метод
дозволив виокремити політичні структури та інститути. 

Матеріал  дисертаційної  роботи  подано  послідовно  і  логічно,  а  саме
дослідження виконано на високому науковому рівні. На основі аналізу великої
кількості зарубіжних і українських наукових джерел системно проаналізовано
чинники  формування  політичних  інститутів  з  урахуванням  особливостей
кожної  окремої  держави  Східної  Азії.  Значна  частина  використаних  в
дослідженні  джерел  є  оригінальними  виданнями  українською,  російською,



англійською  та  німецькою  мовами,  серед  яких  значною  мірою  домінують
англомовні.  Слід  також  відзначити  використання  автором  здобутків
східноазійських  авторів  та  їх  поглядів  на  досліджувану  проблему,  що
безумовно примножує цінність досягнутих результатів. 

В  дисертаційній  роботі  висновки  в  цілому  відповідають  окресленим
завданням.  Основні  висновки  здійсненого  дослідження  є  логічними  і
аргументованими  та  спрямовані  на  узагальнення  теоретичних  та  практико-
політичних  аспектів  дисертаційної  роботи.  В  цілому  висновки  мають
самостійний  характер,  хоча  й  містять  деякі  суб’єктивні  положення,  які
передбачені  в  змістовному  викладенні  дисертації  та  виражають  авторське
бачення на поставлену проблему. 

У дисертаційному дослідженні  здобувачем були досягнуті  такі  вагомі
наукові результати:

По-перше,  авторка  приділила  ретельну  увагу  теоретичній  стороні
досліджуваного питання,  проаналізувавши не лише концепції  і  підходи,  які
стосуються теми дисертації, але й стан наукової розробки проблеми за різними
науковими школами. В дисертаційній роботі розглянуто етно-цивілізаційний
підхід, що є новацією в сучасній політичній науці, а також здійснена спроба
застосувати  його  для  виявлення  та  тлумачення  умов  і  причин  формування
політичних інститутів в країнах Східної Азії.

По-друге, автор виконав складну задачу виявлення зв’язку між етносом,
цивілізацією та політичними інститутами, що дозволило виявити специфіку
політичних  інститутів  досліджуваних  держав.  Авторка  також  дослідила
питання  формування  політичних  інститутів  з  точки  зору  системи  умов  і
чинників впливу, які можуть бути застосовані на практиці в інших державах, в
тому числі і в Україні.

По-третє,  в  дисертації  досліджено  особливості  культури,  етнічного
складу і цивілізаційної приналежності держав Східної Азії. Виявлено, що ці
особливості  в  сукупності  здійснюють  безпосередній  вплив  на  специфіку
політичної  системи  та  інститутів.  З  огляду  на  вищезазначене  дисертант
проаналізувала  політичні  інститути  кожної  держави  Східної  Азії  та
продемонструвала  комплекс  факторів,  що вплинули  на  формування  кожної
досліджуваної держав. 

Автором  запропоновано  типологізацію  етно-цивілізаційних  чинників
формування політичних інститутів. Також виділено і суто політичні умови і
фактори  впливу.  В  дослідженні  описано  умови  і  чинники  формування
політичних інститутів, що притаманні кожній окремій державі Східної Азії.
На  цій  основі  обґрунтовано  розбіжності  у  розвитку  держав  Східної  Азії,  а



також успіх провідних країн регіону з огляду на унікальні умови та чинники
впливу. 

Крім  того,  в  роботі  визначені  «контекстні»  проблеми  у  дослідженні
етно-цивілізаційних  чинників  формування  політичних  інститутів  в  країнах
Східної  Азії.  Насамперед  слід  відмітити  питання  етнічних  конфліктів  та
розділення  націй,  значення  економіки  як  фактору  впливу,  інтеграції,
значимість культурних та релігійних чинників. Це підкреслює, що поставлена
автором наукова проблема є багатоаспектною.

Важливою складовою дисертаційної роботи є аналіз статистики різних
суспільних  і  політичних  змін  (співвідношення  рівнів  та  індексів  розвитку
держави). Так, перевірка ефективності теоретико-методологічних підходів при
аналізі  чинників  формування  політичних  інститутів  конкретних  держав  є
сильною стороною дослідження. 

Зважаючи на позитивний характер дисертаційної роботи Ю. В. Мазур,
вважаємо  за  необхідне  висловити  певні  зауваження  та  рекомендації  щодо
поданої дисертації.

1. При аналізі джерельної бази та стану наукової розробки проблеми у
підрозділах  1.1  та  1.2  (див.  с.  33-45,  48-57) здійснено  нелогічний  розподіл
літератури за школами дослідження проблеми та підходами до її тлумачення.
Загалом  аналіз  джерельного  базису  за  школами  дослідження  та  аналіз
проблеми  згідно  з  існуючими  підходами  та  концепціями  є  необхідними  і
водночас різними частинами роботи. Однак в дисертації ці дві частини є дуже
схожими та викликають враження повторення. Очевидно, що слід було більш
раціонально  розподілити  матеріал  між  цими  двома  частинами.  Наприклад,
щоб уникнути повторення авторів та їх робіт, основну частину матеріалу варто
було проаналізувати за підходами досліджень, а меншу за школами і, таким
чином, сформувати чіткий і гармонійний виклад теоретичної частини роботи.

2.  Автором  на  с.  260  визначено  «визначаємо  державу  як  класичний
приклад політичного інституту». В дисертаційній роботі також розглядалась
низка  інших  політичних  інститутів  (інститут  влади,  інститут  державної
служби, глави держави тощо) з огляду на зміст роботи, однак дещо хаотично.
На нашу думку, варто було б систематизувати політичні інститути як такі, і
вже відповідно до такої систематизації здійснювати аналіз у контексті етно-
цивілізаційного чинника.  Така систематизація допомогла б більш ґрунтовно
проаналізувати політичні інститути в країнах Східної Азії. 

3.  Вважаємо  за  доречне  висловити  побажання.  На  нашу  думку,
завеликими  є  територіальні  межі  дослідження.  Автором  було  здійснено
величезну роботу охоплюючи у дослідженні всі країни регіону Східної Азії.
Варто було б акцентувати увагу на одній країні, або порівняти дві держави



регіону,  що  не  лише  спостило  завдання  поставлені  перед  автором,  а  й
дозволило б більш ґрунтовно і детально розкрити проблему дослідження. 

4. Аналізуючи чинники та умови формування політичних інститутів в
роботі  на  с.  183  зазначено,  що «культура  та  культурні  ознаки є  ключовим
фактором,  який  впливає  на  суспільно-політичну  систему».  З  огляду  на
зазначене,  по-перше, варто було чітко визначити вживання в роботі  понять
суспільно-політична та політична система. Хоча вони не є ключовими, однак
відрізняються від  поняття політичні  інститути і  доволі  часто вживаються в
дослідженні.  По-друге,  багато  уваги  в  дисертації  приділено  культурі  та
культурним  ознакам,  однак  практично  не  знайшло  відображення  явище
політичної  культури.  Оскільки  робота  присвячена  чинникам  формування
політичних інститутів, доречним було б пояснити роль політичної культури,
висвітлити особливості політичної культури в країнах Східної Азії.  

5.  У підрозділі  3.3 (див.  с.  237-243) аналізується політична ситуація в
Україні з огляду на політичний досвід держав Східної Азії. Доволі поверхово
проаналізовані політичні інститути України, а також чинники, що вплинули на
їх формування.  Зважаючи на політичні зміни в Україні,  політична ситуація
висвітлена достатньо дипломатично, однак, варто було б  більш чітко виділити
позитивні моменти досвіду країн Східної Азії для України, щоб примножити
значимість отриманих результатів дослідження. 

В  цілому  вищевикладені  зауваження  не  знижують  загальної  високої
оцінки  дисертаційної  роботи  і  мають  дискусійний  та  рекомендаційний
характер для подальших наукових пошуків автора.

Тема  дисертації  Мазур  Ю.  В.,  об’єкт  і  предмет  дослідження,  перелік
поставлених і вирішених наукових завдань,  обсяг друкованих праць та їхня
кількість  відповідають  вимогам  Міністерства  освіти  і  науки  України  до
дисертацій,  представлених  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата
політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.
Зміст  автореферату  відповідає  змісту  основних  положень  дисертації.
Дисертаційне  дослідження  є  завершеним,  оригінальним,  самостійним  і
виконане на високому науковому рівні. 

Дисертаційна  робота  Мазур  Юлії  Вадимівни  на  тему:  «Етно-
цивілізаційні  чинники  формування  політичних  інститутів  в  країнах
Східної Азії» за своїм змістом і рівнем оформлення відповідає спеціальності
23.00.02  –  політичні  інститути  та  процеси,  вимогам  Міністерства  освіти  і
науки України, зокрема, пунктам 11 та 13 «Порядку присудження наукових
ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №657 від
24 липня 2013 року, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор –
Мазур Юлія Вадимівна – заслуговує на присудження їй наукового ступеня




