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ВІДГУК 

офіційного опонента  

на дисертаційну роботу Волкової Яни Олександрівни  

«Діаспоральна політика Республіки Туреччина та її вплив на болгаро-

турецькі відносини», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку 

 

Актуальність дисертаційного дослідження Волкової Я.О. 

«Діаспоральна політика Республіки Туреччина (РТ) та її вплив на болгаро-

турецькі відносини» обумовлена проблемами, які були притаманні у минулі 

часи і набувають нового наповнення та загострення у часи нинішнього 

протистояння та внутрішніх і зовнішніх воєнних, революційних подій, 

суверенізації раніше об’єднаних націй і т.інше. Більшість з цих проблем 

притаманна і Балканському півострову. Проблеми загострюються і пам’яттю 

про перебування країн у складі Османської імперії. Різні аспекти проблем 

діаспор є як внутрішньодержавними для країн їх перебування, так і 

міждержавними. У болгарсько-турецьких відносинах з моменту відновлення 

незалежності Болгарії у 1878 р. наявний комплекс проблем історичного, 

політичного, територіального, ідеологічного (характерного для часів 

Холодної війни) та етнічного характеру, серед яких проблема діаспор займає 

не останнє місце. Серед цих проблем етнічна проблема знаходиться у 

постійному розвитку, що часто призводить до виникнення конфліктних 

ситуацій. Виявлення причин виникнення, політики та механізмів їх 

розв’язання та недопущення їх виникнення у майбутньому є актуальним не 

тільки для зазначених у дослідженні країн, а й для країн світової спільноти, у 

тому числі і для України. 

Дисертаційна робота виконувалась в рамках комплексної науково-

дослідницької теми кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних 

наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
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«Трансформаційні процеси в сучасній світовій політиці та міжнародних 

відносинах: глобальний та регіональний вимір» (державний реєстраційний 

номер № 0113U004891), що свідчить про її актуальність. 

Детальне ознайомлення з текстом дисертації та авторефератом 

Волкової Я.О. дає підстави зробити наступні висновки. 

Авторка вдало обґрунтувала правомірність свого наукового вибору, 

актуальність теми дослідження, визначила його мету та завдання, об’єкт і 

суб’єкт, методичні засади, новизну та науково-практичне значення роботи. 

Сформульовані дисертанткою дослідницькі завдання (с.2) є адекватними 

характеру обраної теми, окреслюють наукову позицію автора, створюють 

можливості для достатньо повного розкриття теми. Запропоновані методи 

дослідження (с.2-3) дозволяють комплексно дослідити проблему 

діаспоральної політики Туреччини, проаналізувати та оцінити вплив політик 

як Туреччини, так і Болгарії щодо діаспор та меншин на розвиток та 

вирішення проблем їх двосторонніх відносин. 

Наукова новизна дисертаційної роботи Волкової Я.О. полягає у 

використанні у дослідженні теми порівняно нових, недостатньо досліджених 

як у закордонній, так і у вітчизняній науці концепцій «діаспора», «родинна 

держава/родинна меншина», «транснаціоналізм», «екстратериторіальне 

громадянство». А концепції «родинна держава/родинна меншина» та 

«екстратериторіальне громадянство» залучаються авторкою у науковий обіг 

в Україні вперше. Вперше комплексно досліджується державна діаспоральна 

політика (чи політика залучення діаспори) та її різновиди.  

Дана дисертація є першою в українській політичній науці комплексною 

працею, яка досліджує вироблення та трансформацію діаспоральної політики 

офіційної Анкари щодо національних меншин на теренах сучасної Болгарії та 

вплив турецької політики залучення діаспор на болгарсько-турецькі 

двосторонні відносини. 
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Теоретичними засадами дослідження стали концепції, пов’язані зі 

створенням, існуванням, розвитком діаспор та їх впливом на розвиток держав 

їх проживання та держав – історичних батьківщин, а також розвитком 

відносин між ними. Дисертанткою проаналізовані концепції діаспори, їх 

розвиток та типологія.  

Дисертантка доволі ґрунтовно дослідила існуючі в політичній науці 

концепції, що стосуються ролі національних меншин в міжнародних 

відносинах та визначила теоретичні засади, сутність державної діаспоральної 

політики ТР, навела її періодизацію; виявила ключові параметри та ті групи 

населення, які виступають в якості об’єкта діаспоральної політики 

Туреччини (с.61-68), визначила вплив політики залучення діаспор як 

Болгарією, так і ТР на розвиток їх двосторонніх відносин. 

Дисертанткою проаналізований етнорелігійний склад населення 

Болгарії з точки зору конструктивістського підходу, політична активність 

національних меншин Республіки Болгарія. Значна увага приділена аналізу 

зовнішньополітичної доктрини неоосманізму, яку авторка визначає як основу 

сучасної турецької діаспоральної політики. 

Ознайомлення з дисертаційною роботою Волкової Я.О. дає підстави 

стверджувати, що підхід здобувачки до розкриття змісту діаспоральної 

політики Республіки Туреччина та її впливу на болгарсько-турецькі 

відносини відзначається фундаментальністю, ґрунтовністю дослідження. 

Структура дисертації є чіткою, її логіку підпорядковано вирішенню 

сформульованих дослідницьких завдань.  

Основні наукові результати, висновки і рекомендації ґрунтуються на 

використанні відповідного теоретико-методологічного інструментарію та 

залученні значної кількості фактологічного матеріалу, положень, 

концептуальних підходів. 
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Залучений автором значний обсяг офіційних джерел, а також науково-

аналітичних матеріалів (218 позицій, з яких 174 - іноземною мовою) дав 

авторці можливість зробити аргументовані висновки та узагальнення.  

Результати дослідження апробовані авторкою у чисельних доповідях та 

виступах на вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях, відображені як у вітчизняних, так і іноземних наукових 

публікаціях, що свідчить про високий рівень її фахової підготовки. 

Одержані результати дисертаційного дослідження, насамперед, модель 

діаспоральної політики, яка базується на основі конструктивістського 

підходу до діаспор, може бути успішно використана при дослідженні 

аналогічних процесів і в інших країнах, зокрема в Україні, а також при 

розробці діаспоральної політики України, а також політики України щодо 

національних меншин в межах її території, розробки таких дисциплін, як 

діаспоральні дослідження (diaspora studies), дослідження міграцій (migration 

studies) та дослідження націоналізму (nationalism studies), при підготовці 

навчальних курсів з політичної географії, етнополітології, історії, теорії та 

практики сучасних міжнародних відносин, новітньої історії південних 

слов’ян, країн Західної та Південно-Східної Європи. 

Підкреслюючи позитивні сторони дисертаційного дослідження 

Волкової Яни Олександрівни, варто звернути увагу дисертанта на окремі 

існуючі недоліки. Так, авторка не визначилася з назвами Центральна Азія і 

Середня Азія, вживаючи у роботі обидві назви. Робота потребує редакційних 

правок, так назва роботи «Діаспоральна політика Республіки Туреччина та її 

вплив на болгаро-турецькі відносини», повинна бути сформульована як 

«Діаспоральна політика Республіки Туреччина та її вплив на болгарсько-

турецькі відносини». У роботі наявний не зовсім точний переклад термінів, 

так «родинна держава/меншина» (російською – «родственное 

государство/меньшинство»), мала б, скоріше, бути перекладена, як 

«споріднена держава/меншина». Прізвища авторів не завжди подаються з 
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ініціалами. У роботі зустрічаються повтори, так на с.60 мова йде про 

діаспору катаклізмів, про що авторка вже писала раніше.  

Висновки дисертаційної роботи дуже розлогі, вони повинні бути більш 

чіткими. 

Перелік публікацій дисертантки подається розбитим на два додатки, 

хоча повинен йти одним списком з розбивкою на підпункти, одним із яких є 

«публікації, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації». Також ця 

позиція не вказана в анотації дисертаційної роботи. 

В роботі наявні, як вже зазначалося вище, редакційні погрішності, 

недостатня вичитаність тексту. 

Названі вище недоліки і побажання носять здебільшого 

рекомендаційний характер і не впливають на загальну позитивну оцінку 

даної дисертації. Її авторка продемонструвала здібності і навички до 

науково-дослідницької роботи, вміння аналізувати і узагальнювати матеріал, 

здійснила дослідження важливої, актуальної теми. 

В цілому, кандидатська дисертація Волкової Яни Олександрівни 

підготована на належному науковому рівні, є завершеною працею, 

відзначається науковою новизною, є самостійним дослідженням, становить 

практичну цінність. 

Основні наукові положення і висновки автора відображені як у 

дисертаційному дослідженні, так і у наукових публікаціях. Автореферат 

відповідає змісту дисертації. 

Дисертація «Діаспоральна політика Республіки Туреччина та її вплив 

на болгаро-турецькі відносини» виконана на належному науковому рівні, 

відповідає вимогам МОН України та пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ 

№ 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.), які висуваються до 
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кандидатських дисертацій та відповідають паспорту обраної спеціальності, а 

їх авторка, Волкова Яна Олександрівна, заслуговує на присвоєння наукового 

ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні 

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 

Офіційний опонент 

кандидат політичних наук,  

старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник 

відділу історії країн Азії та Африки 

Державної установи «Інститут всесвітньої 

історії НАН України»                                                                       Мхитарян Н.І. 
 


