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Дисертаційна робота Я.О.Волкової «Діаспоральна політика Республіки 

Туреччина та її вплив на болгаро-турецькі відносини» присвячена 

дослідженню зовнішньої політики турецької держави щодо регіональних 

акторів міждержавної взаємодії, з’ясуванню стратегій підтримання 

національної ідентичності діаспори країною походження, оскільки взаємодія 

з діаспорою вважається одним з інструментів зовнішньої політики 

Туреччини в Європі загалом і розглядається як невід’ємна складова 

міжнародних відносин.  

Враховуючи той факт, що наразі діаспоральна і міграційна політика 

країн ЄС впливає на співробітництво приймаючих країн і країн - 

походження діаспор і новітніх мігрантів, виступає чинником їх зовнішньої і 

внутрішньої політики, зокрема в в кризових умовах, вважаємо, що 

дисертаційна праця Я.О.Волкової є актуальною як за тематикою, так і за 

підходами до вирішення наукової проблеми, відповідає потребі часу і тим 

політичним зрушенням, що наразі відбуваються під впливом тенденцій 

поглиблення інтеграції та адаптації, зокрема мусульманських спільнот, в 

національному середовищі, і зміни ціннісних пріоритетів національних 

меншин в Європі і країнах-членах ЄС.  

Як зазначається у дисертації, діаспоральна і міграційна політика стала 

одним з важелів політичного впливу, набула власних механізмів реалізації, 

видозмінила форми міждержавного співробітництва і створила 



транскордонне середовище, що подекуди перетворюється на самостійну 

сферу життєдіяльності етнічних спільнот зі своїми стійкими відносинами, 

нормами та зв’язками. 

Авторка дисертаційної роботи зазначає, що в сучасних умовах 

діаспоральна і міграційна політика вважаються одним з інструментів 

конструювання міжнародної взаємодії Туреччини і Болгарії, що, з одного 

боку, змінює змістове наповнення діяльності зазначених міжнародних 

акторів, а з другого, - потребує детального аналізу інструментарію і 

механізмів забезпечення інтеграційних проектів, що здійснюються як 

окремими державами, так і європейськими міжурядовими організаціями у 

політичному полі зазначених країн.  

Ще одним важливим напрямом дослідницького аналізу в дисертації 

вбачаємо авторський підхід до розуміння діаспоральної політики 

Туреччини загалом та особливостей її впливу на транзитивні процеси в 

приймаючих країнах, політичної практики використання діаспори як 

важливого інструментарію «м’якого» тиску для просування національних 

інтересів турецької держави в регіоні. 

Попри значний доробок щодо діаспоральної політики у 

вітчизняному науковому дискурсі, Я.О.Волкова здійснила оригінальне 

дослідження наукової проблеми щодо впливу діаспори як важливого 

складника міжнародної взаємодії Туреччини і Болгарії в 

євроінтеграційному контексті, розглянула суперечності суспільно-

політичного розвитку етнічних громад в обох країнах, оскільки йдеться 

про здійснення програм просування національних пріоритетів, поширення 

суспільно значимого контенту про відносини приймаючих країн і країн - 

походження діаспор і мігрантів в міжнародному середовищі.  

Коректно поєднуючи методологічні підходи конструктивізму, що 

спираються на принципи об’єктивності і цілісності, з обраними методами 

аналізу дисертантка всебічно розглядає болгарські та турецькі практики 

діаспоральної політики, що уможливлюють появу нових форм світогляду на 



міграційні процеси у глобальному вимірі, виявляють сутність і специфіку 

взаємодії національних інституцій і етнічних об’єднань у сфері сучасних 

відносин між Болгарією і Туреччиною.  

Достатньо обґрунтованим вбачається те, що в якості світоглядної 

методологічної основи дослідження були обрані концепції 

транснаціоналізму, екстериторіального громадянства та діаспори, які 

значною мірою підтверджуються сучасним розвитком діаспоральної та 

міграційної політики  держав та наднаціональних об’єднань і значною мірою 

пояснюють роль національних меншин у взаємодії міжнародних акторів. 

Вважаємо, що зазначені концепції розглядаються в роботі передусім як 

аналітичний конструкт, що надав Я.О.Волковій змогу всебічно розкрити 

процеси, які відбуваються на підґрунті суперечностей міждержавних 

відносин приймаючих країн і країн-походження, зумовлюють 

трансформацію або маргіналізацію ідентичності мусульманських спільнот та 

визначають мотивацію їх поведінки у політичних процесах і суспільній 

життєдіяльності відповідних держав. 

Головну увагу в своєму дослідженні дисертантка приділяє ключовій 

концептуальній проблемі - розкриттю сутності та особливостей сучасної 

діаспоральної політики як інструментарію впливу на внутрішньополітичні 

процеси  в Болгарії та формування протурецької еліти. Вирішення цієї 

наукової проблеми представляє змістовну частину дослідження, в якій, 

зокрема, визначаються сутнісні елементи і суперечності турецької і 

болгарської діаспоральної політики через такі фактори, як забезпечення 

основних прав і свобод місцевих мусульманських  громад у Болгарії та 

Туреччині. 

Для Туреччини діаспоральна політика передусім пов’язана з 

питаннями вступу до ЄС, проблемними відносинами з країнами, в яких 

наявна значна турецька діаспора, неправомірне використання якої у 

досягненні політичних цілей перешкоджає країні досягти порозуміння з ЄС, 



а для Болгарії з проблемою зростання болгарського націоналізму як чинника 

опору турецькому впливові у болгарському суспільстві.  

У роботі показано, що в Республіці Болгарія формується прагматичне 

ставлення до впровадження європейських стандартів демократії щодо 

мусульманських меншин, їх інституцій, організацій та інших об’єднань з 

метою уникнення гострих суперечностей у здійсненні правового 

функціонування держави у міжнародному середовищі.  

Як свідчить практика провідних європейських країн із значною 

присутністю етнічних меншин, залучення громад етнічних турків та помаків 

до вироблення політичних і суспільних рішень могло б сприяти створенню 

умов для перетворення мусульманських спільнот на лояльних акторів, які 

формуватимуть нові моделі міждержавних взаємовідносин у царині 

діаспоральної політики.  

На наш погляд, представлені наукові результати дисертаційної роботи, 

з одного боку, дозволяють звернути увагу на новизну авторських підходів до 

постановки і розв’язання проблемних питань діаспоральної політики, а з 

другого, - побачити деякі суперечності ретроспективного та проспективного 

аналізу проблеми та спрямувати авторський інтерес на інші аспекти 

складного явища, яким є діаспоральна і міграційна політика у міждержавних 

відносинах.  

Водночас дослідження Я.О.Волкової дає змогу зрозуміти ряд 

ключових моментів, які є актуальними і для України з огляду на її 

євроінтеграційний зовнішньополітичний курс, інституційно-правові 

механізми забезпечення національних інтересів у країнах перебування 

української діаспори і новітніх українських спільнот, а отже сформулювати 

обґрунтовані висновки та визначити можливі напрями застосування 

одержаних результатів як у подальших наукових дослідженнях, так і у 

практиці міждержавних відносин.  

Зазначимо, що дисертаційна робота Я.О.Волкової «Діаспоральна 

політика Республіки Туреччина та її вплив на болгаро-турецькі 



відносини» характеризується належним ступенем обґрунтованості 

наукових положень і висновків,  достовірність яких ґрунтується на 

широкій джерельній базі та документальних, соціологічних і медійних 

матеріалах.  

В українську науку введено конкретний фактологічний масив, 

опрацьований авторкою дисертаційної роботи, яка на підставі аналізу 

наукових і прикладних досліджень детально аналізує погляди зарубіжних 

і вітчизняних вчених та фахівців-практиків щодо залучення національних 

меншин та організацій діаспори в Болгарії та Туреччині до врегулювання 

міждержавних відносин.  

Це дало їй підстави виокремити процеси політичної мобілізації, 

релігійного і культурного відродження турків та інших мусульман в 

Болгарії, а також розглянути практику діаспорального лобіювання 

політичної сили «Рух за права та свободи», що представляє інтереси 

турецької та мусульманської меншин Болгарії і вважається важливим 

елементом діаспоральної політики Туреччини.  

Дисертація виконана в межах комплексної науково-дослідницької 

теми кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова «Трансформаційні 

процеси в сучасній світовій політиці та міжнародних відносинах: 

глобальний та регіональний вимір» (державний реєстраційний номер № 

0113U004891). Результати напрацювань, особистої участі авторки 

дисертації в цих дослідженнях досить повно викладені у вітчизняних та 

зарубіжних фахових публікаціях, а також оприлюднювалися на 

міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях.  

Зібраний фактологічний матеріал, основні положення та науково-

теоретичні узагальнення можуть бути використані для подальшого 

поглибленого аналізу окресленої теми і суміжної проблематики та 

вироблення пропозицій, зокрема для діяльності органів державної влади 



України, політичних партій, громадських організацій щодо удосконалення 

чинного законодавства, що безпосередньо впливатиме на формування 

сучасної діаспоральної політики з урахуванням європейських реалій. 

Водночас, відзначаючи позитивний потенціал роботи, необхідно 

висловити окремі зауваження та побажання, оскільки в роботі наявні 

дискусійні думки, а також такі, що потребують більшої аргументації або 

конкретики, зокрема:  

По-перше: Звертають на себе увагу представлені у дисертації 

наукові методи різного характеру, тобто обґрунтованість висновків 

дисертаційної роботи забезпечується тим, що авторка спирається на 

загальнонаукові, загально-логічні та спеціальні методи дослідження, 

насамперед такі, як проблемно-хронологічний, історико-порівняльний, 

системний, кількісний тощо, що дозволяють всебічно дослідити обрану 

наукову проблему.  

Але здається доцільним було б використання наскрізного 

порівняльного методу насамперед на інституціональному рівні, що 

передбачає ретроспективне і проспективне дослідження документів, 

представлених у роботі, саме у контексті компаративістики (с.22-35).  

По-друге: Часом простежується певна описовість, притаманна 

першому розділу дисертації, де подаються описи чи перерахування фактів, 

подій і процесів, або навіть перелік прізвищ науковців без достатньої 

аргументації їх підходів, хоча у подальших розділах дисертації наявний 

політологічний аналіз концепцій, підходів і наукових дискусій відповідно 

до конкретної тематики дослідження.  

Проте слушною була б у першому розділі систематизація досліджень 

зарубіжних і вітчизняних наукових шкіл щодо проблематики дисертації, 

укрупнення підрозділів, а також  компетентні авторські висновки щодо 

представлених поглядів (с.35-68).  

По-третє: Робота не повною мірою розкриває дискусійний 

характер деяких теоретичних положень, зокрема щодо понятійно-

категоріального апарату, які потребують більш чіткого виявлення 

авторської позиції.  Відкритим залишається питання якою мірою 



політичні заяви та дії Туреччини впливають на порядок денний у Болгарії 

та в інших європейських країнах. 

Бажано було б поряд з тезою про вплив турецьких властей на 

політичні процеси в Болгарії, подати у дисертації оцінки експертного 

середовища щодо діаспоральної політики Туреччини в інших державах 

регіону, що уможливило б висновки про розроблення інституційної 

структури, яка б надавала підтримку та допомогу етнічним меншинам.  

Крім того, дисертаційна робота виграла б за умови більш детального 

аналізу зовнішнього впливу на діяльність  протурецьких організацій у 

Болгарії (с.95-104).  

По-четверте: Авторка дисертації недостатньо уваги приділяє 

негативним проявам процесів взаємної інтеграції мігрантів у Болгарії і 

Туреччині, що зумовлює асиметричний розвиток міждержавних відносин. 

Варто було б звернути більшу увагу на попередження можливостей 

використання етнічних громад в недемократичних цілях; детально 

проаналізувати безпекові загрози для держави і суспільства приймаючої 

країни і країни - походження діаспори, розглянути практику протидії таким 

загрозам. 

Зрозуміло, що дисертантка використала передусім відкриті джерела 

інформації щодо вразливих проблем взаємодії Туреччини і Болгарії, що в 

сучасному вимірі відносин спричиняє асиметричну політичну конфронтацію 

(с. 149-175). 

По-п’яте: Оскільки робота виконана в Україні, важливо було б 

побіжно показати, окрім зауваг щодо практичного значення досліджуваної 

наукової проблеми для формування зовнішньої діяльності держави, що 

Україна саме зараз, зважаючи на чисельну трудову міграцію, знаходиться на 

етапі вироблення нової парадигми діаспоральної політики і можливого 

залучення до загальноєвропейських програм з адаптації мігрантів у 

національному середовищі (с.20) 

По-шосте: Робота не позбавлена формальних, мовних і стилістичних 

огріхів (с.15-19;28;39;44). Бажано було б доповнити положення наукової 

новизни аргументами про конкретні наукові результати (с.18-19). 



Водночас зазначені зауваження не впливають на науковий та 

методичний рівні дисертаційної роботи, яка справляє позитивне враження 

оригінальністю дослідження проблеми, логікою викладення, суттю та 

аргументацією. Автореферат відповідає темі дисертації і надає уявлення 

про основні результати досліджень.

Висновок: Дисертаційна робота Яни Олександрівни Волковоі 

«Діаспоральна політика Республіки Туреччина та її вплив на болгаро- 

турецькі відносини», виконана на високому науково-методологічному 

рівні, що знайшло відображення в добре продуманих положеннях новизни 

і аргументовано вивірених висновках, які складають науковий підсумок 

дисертаційної праці, відповідає всім вимогам п. 11 та п. 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, які висуваються до 

кандидатських дисертацій, а її авторка 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 кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тарас;
Шевченка Є.А.Макаренко


