
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертацію Клочака Олега Зіновійовича «Зовнішня політика і дипломатія  

Республіки Польща в епоху глобалізаційних змін (1989-2004 рр.)», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

На рубежі 80-90-х років XX ст. відбулися доленосні зміни на євразійському 

просторі, які справили кардинальний вплив на еволюцію всієї системи 

міжнародних відносин. Оксамитові революції стрімко втягнули в поле плинної 

трансформації політичного, господарського, ідеологічного плану простір тодішніх 

соціалістичних країн Центрально-Східної Європи. Вони надали нового імпульсу 

відцентровим процесам, які в 1991 році призвели, по-перше, до припинення 

існування Ради Економічної Взаємодопомоги й Організації Варшавського 

Договору як економічних і військово-політичних інституційних вимірів 

соціалістичного блоку, а, по-друге, до остаточного розпаду Радянського Союзу.

У той час польське суспільство і польська держава зробили свій 

однозначний вибір на користь демократії, ринку і прозахідної 

зовнішньополітичної орієнтації. Він був підтверджений у ході непростих дебатів з 

метою віднайдення порозуміння для виходу з складної внутрішньополітичної 

ситуації на засіданнях «круглого столу», під час перших і других президентських 

виборів 1990 і 1991 рр. і в умовах «шокової терапії» першої половини 1990-х рр.

Саме тоді польське суспільство подало потужний сигнал державним 

структурам щодо підтримки прозахідного -  євроатлантичного і 

євроінтеграційного -  зовнішньополітичного курсу, який швидко знайшов 

вираження у підтримці планів Республіки Польща по членству в 

Північноатлантичному Альянсі (НАТО) і Європейському Союзі (ЄС). Підтримка 

такої орієнтації становила понад 70% польських громадян, що пізніше 

підтвердили відповідні референдуми. Така зовнішньополітична лінія була 

закріплена в Конституції 1997 р. Тому вповні зрозуміло, чому саме Польща була 

однією з перших держав колишнього східного блоку, яка навесні 1999 р. була
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прийнята до НАТО (разом з Угорщиною і Чехією), а з і  травня 2004 р. стала 

повноправним членом ЄС (разом з Естонією, Латвією, Литвою, Словаччиною, 

Словенією, Угорщиною, Чехією).

З огляду на сучасну ситуацію, актуальність обраної здобувачем теми 

дисертаційного дослідження вмотивована, на наш погляд, щонайменше трьома 

обставинами. По-перше, незважаючи на низку розходжень між офіційною 

Варшавою і структурами ЄС (насамперед з питань правосуддя, судової реформи, 

міграційного законодавства тощо) суспільна підтримка в Польщі курсу на 

європейську інтеграцію чи не найвища у порівнянні з іншими державами-членами 

ЄС і становить приблизно 80 %. Звідси, важливе звернення до позитивного 

історичного досвіду співпраці польських державних і загальноєвропейських 

структур наприкінці XX -  початку XXI ст. з метою подолання проявів сучасного 

кризового стану. По-друге, саме в досліджуваний період відбулася 

інструменталізація зовнішньополітичного курсу Республіки Польща. Аналіз 

позитивного досвіду її ґенези і подальшої розбудови -  важлива засада надання 

нових позитивних імпульсів євроінтеграційній і євроатлантичній діяльності 

польських дипломатичних структур на міжнародній арені. По-третє, вагомі 

здобутки Республіки Польща у ході співробітництва та діалогу з НАТО і ЄС, які 

врешті мали своїм прямим результатом її входження до цих структур, мають 

непересічне значення і заслуговують на поглиблене всебічне вивчення 

українськими державниками, експертами, науковцями з огляду на нові 

перспективи розбудови відносин України з північноатлантичними та 

загальноєвропейськими структурами.

Характеризуючи дисертаційну працю, слід відзначити, що вона має чітку, 

логічну структуру, ґрунтується на широкому колі джерел, у тому числі ще 

неопублікованих, різноплановій історіографічній базі, значну частину якої 

складають роботи зарубіжних істориків. Методологічні основи виконання 

дисертаційної праці відповідають основним вимогам до теоретичних засад 

історичного дослідження і сучасним підходам до вибору наукових методів для 

вирішення поставленої мети і дослідницьких завдань. Докладний аналіз



наукового дослідження 0.3. Клочака дозволяє зробити висновок про його 

оригінальний, комплексний, завершений, науковий характер і відзначити такі 

авторські здобутки та позитиви.

Перший -  використання здобувачем і залучення до загального наукового 

обігу широкого кола неопублікованих і раніше не використовуваних архівних 

матеріалів. Насамперед йдеться про 40 неопублікованих справ (томів) Галузевого 

державного архіву Міністерства закордонних справ України, з листопада 1991 

року -  нижня межа дисертаційної праці, тобто від часу започаткування діяльності 

Посольства України в Республіці Польща, та по 2004 рік -  рік набуття Польщею 

членства в ЄС, який є верхньою межею хронологічних рамок представленого до 

захисту історичного дослідження. Окрім того, до наукового вжитку вперше було 

залучено і матеріали з Особистого архіву Геннадія Удовенка (1931 -  2013) по 

Республіці Польща, що зберігаються у науковій бібліотеці Дипломатичної 

академії України при Міністерстві закордонних справ України.

Другий -  встановлено й обґрунтовано три етапи еволюції зовнішньої 

політики та дипломатії Республіки Польща досліджуваного періоду: з 1989 по 

1999 рр. -  епоха романтичної ініціативи; з 1995 по 2000 рр. -  етап безпекового 

пріоритету; з 2000 по 2004 рр. -  час довершеної європейської інституалізації. 

Автор дисертації слушно підсумував, що «вступ Польщі до євроатлантичних та 

європейських структур є досягненням стратегічної мети влади від 1989 року, а 

також увінчанням бажань більшості польського суспільства, яке з членством в 

НАТО та ЄС пов’язувало надії на покращення суспільної та економічної ситуації 

в країні» (с. 232 -  233).

Третій -  виокремлено три аспекти публічної дипломатії Полонії (польської 

діаспори), що виходять за межі польської традиційної дипломатії: релігійний, 

пропагандистський та геостратегічний. Охарактеризовано діяльність їх 

найвпливовіших представників на благо польського суспільства і держави. 

Здобувач резюмує, що речником компромісу в контексті успішної прозахідної 

інтеграції Польщі був Папа Римський Іван Павло II. Ян Новак-Єзьоранський 

представляв Леха Валенсу під час передвиборчих дебатів у 1995 р. Але пізніше



зміг переступити через свою особисту неприязнь до Александра Квасневського і 

разом з ним лобіював вступ Польщі до НАТО. Так зробив і Єжи Ґєдройць -  не 

відчуваючи симпатії до президента А.Квасневського, спільно з ним брав участь у 

процесах польсько-українського примирення. А метр західної геополітики Збіґнєв 

Бжезінський і останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качоровський усе 

своє активне життя формували позитивний імідж свого краю за кордоном, 

традиційно наголошуючи на історичній і ментальній приналежності Польщі до 

великої європейської сім’ї (с. 233).

Четвертий -  науково осмислено теоретичні й організаційні засади, 

механізми і принципи діяльності інституційної складової дипломатії Республіки 

Польща з метою ефективного втілення в життя євроінтеграційного і 

євроатлантичного курсу польської держави після І 989 р. Головну увагу автор 

звернув на переформатування Міністерства закордонних справ, модель та 

інноваційну складову сучасної дипломатичної служби Республіки Польща, а 

також роль Польського Інституту Міжнародних Справ, його структурного 

підрозділу -  Дипломатичної Академії Республіки Польща та Академії Молодих 

Дипломатів у підготовці фахівців зовнішньої політики.

П ’ятий -  розкрито зміст і направленість системи підготовки дипломатичних 

кадрів МЗС Республіки Польща з обґрунтуванням визначної ролі у формуванні 

наукового і кадрового потенціалу Польського Інституту Міжнародних Справ. 

Водночас у контексті дослідження механізмів практичної підготовки сучасних 

фахівців зовнішньої політики Республіки Польща з’ясовано, що завданнями 

Дипломатичної Академії, яка функціонує в структурі Польського Інституту 

Міжнародних Справ, є здійснення спеціалізованого навчання в рамках 

дипломатично-консульської аплікації для підготовки фахівців до роботи в 

закордонній службі. Ключовим завданням занять в Академії є передача слухачам 

теоретичних і практичних знань з метою глибокого розуміння та вільної 

орієнтації у складному міжнародному середовищі, а також активної участі у 

вирішенні внутрішніх і міжнародних проблем польської держави. Доведено, що



вагоме значення надається удосконаленню організаційної структури польських 

дипломатичних і консульських представництв (с. 230).

Шостий -  реконструйовано діяльність міністрів закордонних справ 

Республіки Польща, які очолювали польське зовнішньополітичне відомство у 

досліджуваний період. Зокрема, детально проаналізовано діяльність професора 

Познанського університету Кшиштофа Скубішевського, його наступника -  

відомого польського політика, економіста і дипломата Анджея Маріана 

Олеховського, активного громадського діяча, історика і публіциста Владислава 

Бартошевського, авторитетного у світі фахівця в галузі макроекономічної 

політики, європейської інтеграції, фінансів і міжнародної торгівлі Даріуша Росаті, 

польського інтелектуала і дисидента Броніслава Геремека, польського політика 

Влодзімежа Цімошевича. Саме вони очолювали МЗС Республіки Польща на 

етапах романтичної ініціативи, безпекового пріоритету і європейської 

інституалізації.

Сьомий -  здобувач визначив тенденції та перспективи розвитку світової 

геополітики та сформулював власні рекомендації щодо оптимізації зовнішньо- і 

внутрішньополітичного курсу України. В цьому контексті він звернув увагу 

українських державників і політикуму на необхідність збереження та розширення 

взаємовигідних відносин із усіма найавторитетнішими світовими акторами; 

інтеграції України до Європейського Союзу; піднесення стандартів життя і 

суспільних цінностей; зміцнення власної інформаційної безпеки та національної 

безпеки загалом (с. 234).

У висновках викладені головні підсумки дослідження. Узагальнюючи 

результати наукового опрацювання проблеми, здобувач послідовно і всебічно 

резюмував результати реалізації дослідницьких завдань. Зокрема, на наш погляд 

особливу вагу мають дві групи висновків: виокремлення й аналіз трьох етапів 

еволюції зовнішньої політики та дипломатії Республіки Польща в 1989 -  2004 рр. 

(романтичної ініціативи, безпекового пріоритету і європейської інституалізації) і 

трьох аспектів публічної дипломатії Полонії (діаспори), що виходять за межі 

польської традиційної дипломатії (релігійного, пропагандистського та



геостратегічного) (с. 231 -  232, 233). Такі висновки можна вважати цілком 

науково обґрунтованими, виваженими та логічними. Особливо вагомо, що вони 

доповнюються визначенням тенденцій і перспектив еволюції світової геополітики 

й авторськими рекомендаціями щодо оптимізації зовнішньо- і 

внутрішньополітичного курсу України (с. 234).

Водночас, на підставі всебічного аналізу дисертаційної праці 0.3. Клочака 

вважаємо за доречне відзначити також і її окремі недоліки та звернути увагу 

здобувана на певні суперечливі аспекти наукового дослідження.

Перше зауваження стосується формулювання теми дисертаційної праці. З 

огляду на мету і завдання дисертаційного дослідження вона за своєю змістовною 

направленістю значно ближче до назви «Дипломатичне забезпечення зовнішньої 

політики Республіки Польща: історико-інституційний аспект (1989 -  2004 рр.)». 

При цьому з обґрунтування актуальності теми випала та її частина, яка стосується 

епохи глобалізаційних змін, тобто всесвітньо-історичного контексту, а аж п’ять із 

семи абзаців актуалізації проблеми дослідження відносяться до України.

Друга група зауважень має відношення до джерельної бази наукового 

пошуку. Насамперед йдеться про відсутність матеріалів з польських архівів, 

незважаючи на пояснення 0.3. Клочака, що «автором даного дослідження був 

здійснений запит до Бюро інформації Міністерства закордонних справ Республіки 

Польща щодо надання можливості дослідження архівних матеріалів за зазначений 

період, а саме з 1989 по 2004 рік. Проте отримано офіційну відповідь, що архіви 

польського МЗС публічно відкриють лише через тридцять років» (с. 55). 

Водночас можна було використати численні джерельні матеріали на офіційних 

сайтах Міністерства закордонних справ, Президента, Парламенту Республіки 

Польща, а також основних політичних партій -  Права і справедливості та 

Громадянської платформи. Це дало б можливість здобувану глибше 

проаналізувати зовнішньополітичні колізії досліджуваної проблематики через 

призму тогочасних політичних дискусій, а часом і гострої політичної боротьби. У 

джерельній частині списку відсутня також Конституція Республіки Польща від 02 

квітня 1997 p., Маастрихтський договір від 07 лютого 1992 p., документи щодо



заснування і діяльності Вишеградської групи, Центральноєвропейської Ініціативи, 

Веймарського трикутника тощо.

На наш погляд, не вповні обґрунтовано здобувач включив до аналізу 

джерельної бази низку академічних монографій, зокрема польського історика 

Ришарда Зємби «Головні вектори закордонної політики Польщі після холодної 

війни», польського дипломата і науковця Романа Кужняра «Дорога до свободи. 

Закордонна політика III Речі Посполитої», Аркадіуша Жуковські «Польська 

закордонна політика в процесі змін після 1989 року» тощо. Хоча ці праці «за 

класикою жанру» самим автором віднесені до підрозділу «Література». Це саме 

стосується згадки при аналізі джерел навчальної і довідкової ттітератури. 

Водночас «Політика і дипломатія -  спогади посла» Евгеніуша Новорита навіть за 

формальною ознакою заслуговувала потрапити до джерел. Додамо, що взагалі 

дисертант помилково включив мемуари до літератури.

Третє зауваження стосується методології та концептуальних засад 

дисертаційного дослідження. Зокрема, вважаємо, що упущенням автора, яке 

послаблює концептуальні засади дисертаційного дослідження, є відсутність 

характеристики основного понятійного апарату, так як такого роду наукова праця 

потребує описування, аналізу й уточнення термінів і понять, що мають пряме 

відношення до дисертаційної проблематики. З огляду на це, дисертація мала 

ґрунтуватися на використанні термінологічного принципу, що передбачає 

вивчення історії термінів і позначуваних ними понять, розробку або уточнення 

змісту й обсягу понять, встановлення взаємозв’язку і субординації понять, їх 

місця в понятійному апараті авторської концепції, на основі якої базується 

дослідження. Ще одним недоліком методологічного характеру, що послабив 

теоретичні засади дисертаційної праці, зокрема в розрізі виконання четвертого і 

п’ятого розділів, є ігнорування здобувачем біхевіористичним (біхевіоріальним) 

методом дослідження. Він дозволив би розкрити ситуативно-психологічні 

мотиваційні чинники поведінки впливових особистостей у контексті реалізації 

двох дослідницьких завдань: «реконструювати діяльність міністрів закордонних 

справ Республіки Польща, які очолювали зовнішньополітичне відомство



Республіки Польща у визначеному дослідженням періоді; дослідити діяльність 

відомих закордонних представників польського народу, які сприяли прозахідному 

інтеграційному успіху Республіки Польща» (с. ЗО). Також, на наш погляд, 

доречною була всебічна характеристика історичного підходу, який дав змогу на 

основі застосування порівняльно-історичного методу дослідити ґенезу і еволюцію 

зовнішньої політики та дипломатії Республіки Польща досліджуваного періоду в 

хронологічній послідовності з метою виявлення її внутрішніх і зовнішніх зв’язків, 

закономірностей і суперечностей. Урешті, не можна залишити поза увагою того 

факту, що здобувач не використав можливості історико-інституційного методу. 

Це, зокрема, звузило розуміння забезпечення зовнішньополітичного курсу тільки 

до діяльності Міністерства закордонних справ, залишивши поза увагою 

Президента і Парламент, а публічну дипломатію звело до діяльності лише 

видатних зарубіжних поляків.

Четверте зауваження має пряме відношення до історіографії проблеми. 

Перший аспект -  мемуари помилково внесені до літератури в списку 

використаних джерел і літератури (с. 249). Другий аспект -  низка авторів 

(зокрема, В. Капелюшний, В. Мордвінцев, С. Пронь, Л. Алексієвець, 

С. Віднянський, Л. Зашкільняк, А. Кудряченко, О. Машевський, М. Литвин, 

Ю. Макар, А. Мартинов, С. Троян, А. Киридон, Л. Жванко, В. Яровий) тільки 

формально згадана у вступі (с. 37) і авторефераті (с. 6) дисертації: посилання на їх 

роботи відсутні як у розділах дисертаційного дослідження, так і в списку 

використаних джерел і літератури. При цьому частина із перелічених науковців 

(наприклад, С. Віднянський, Л. Зашкільняк, Ю. Макар, А. Киридон) мають 

наукові розвідки, які споріднені з проблематикою дисертаційної праці 

0.3. Клочака. Третій аспект -  здобувачем слабко залучена до наукового вжитку й 

аналізу найновіша література з питань зовнішньої політики та дипломатії 

Республіки Польща в 1989 -  2004 рр. Так, праці українських і зарубіжних 

науковців на кириличній основі, не беручи до уваги наукових розвідок самого 

здобувана, закінчуються 2015 роком: по дві на 2013, 2014 і 2015 роки. Виняток 

становить автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора



історичних наук Н.М. Буглай «Формування зовнішньополітичної стратегії та 

реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995 -  

2005 рр.)» (Київ, 2018. 44 с.). Стосовно праць українських і зарубіжних науковців 

на латиниці, то вони в основі своїй не враховують їх практично десятирічний 

доробок. Виняток становлять дві роботи Р. Зємби 2010 і 2012 рр. і праця 

Р. Гродзького (2009 р.). Вважаємо, що другий і третій аспекти потенційно 

послабили змістовну частину дисертаційного дослідження і наукову новизну 

отриманих результатів у частинах: «Вперше: здійснено комплексний аналіз 

зарубіжної та української історіографії з проблемних питань сучасної дипломатії 

Польщі» і «Уточнено: специфіку дослідження історіографії зазначеної теми, стан і 

повноту наукового її вивчення» (с. 32 -  33).

П ’яте зауваження стосується проблеми еволюції зовнішньої політики і 

дипломатії Республіки Польща в досліджуваний період. Здобувач уповні 

вмотивовано виокремив три часові відрізки тогочасної польської міжнародної 

політики: епоху романтичної ініціативи (1989 -  1995 рр.); час безпекового 

пріоритету (1995 -  2000 рр.) і європейську інституалізацію 2000 -  2004 рр. Однак 

слід вести мову не про періоди, а про три етапи в хронологічних межах 

досліджуваного періоду. Окрім того, на нашу думку, сформульоване здобувачем 

завдання «реконструювати діяльність міністрів закордонних справ Республіки 

Польща, які очолювали зовнішньополітичне відомство Республіки Польща у 

визначеному дослідженням періоді» та зроблені ним узагальнення щодо трьох 

етапів міжнародної політики Республіки Польща не вповні корелюються. 

Історичний характер дисертаційної праці зумовлював, у якості постановки 

окремого дослідницького завдання, визначення й аналіз етапів еволюції 

зовнішньої політики та дипломатії Республіки Польща в 1989 -  2004 рр.

Урешті, звертаємо увагу на низку неточностей, допущених як у тестах 

автореферату, так і дисертаційної праці. Наприклад, загальна кількість публікацій 

(24 -  двадцять чотири) фігурує як публікації апробаційного характеру (повинно 

бути 14): «Основний зміст дослідження викладено у 10 публікаціях, 9 з яких у 

наукових фахових виданнях, визначених переліком ДАК України, та 1 стаття в



закордонному журналі (Республіка Польща), що входить до міжнародних 

науково-метричних баз. 24 публікації у збірниках матеріалів наукових 

конференцій, у тому числі, що проходили за кордоном (Російська Федерація), 

додатково відображають результати дисертаційного дослідження» (див.: с. 269 

тексту дисертації). Відсутні й одні з двох тез доповідей у збірниках матеріалів 

зарубіжних наукових конференцій (див.: с. 5 тексту автореферату). Хоча в тесті 

дисертації (с. 274) вони вказані, але без належного бібліографічного опису і 

включення до списку публікацій: «... 10. Міжнародній науковій ьонференції 

«Молодые исследователи -  регионам» (Вологодський державний університет, 

Російська Федерація, м. Вологда, листопад 2015 р.). Заочно, у збірнику матеріалів 

конференції надруковано тези виступу “Глобальная переориентация внешней 

политики Республики Польша после 1989 года”». Зауважимо також, що в тексті 

автореферату й анотації (українською та російською мовами) дуже побіжно й 

надмірно узагальнено розкрито як загальний зміст дисертаційної праці, так і зміст 

конкретних розділів і підрозділів дисертаційного дослідження. Російськомовний 

текст анотації також містить розбіжність з українським у викладі формально 

третього абзацу: «... досвіду нашого західного сусіда -  Республіки Польща» і 

«...опыта нашего западного соседа -  Польши». Стосовно польськомовного тексту 

анотації зауважимо, що термін «ргаса буріошоша» є некоректним по відношенню 

до представленої до захисту дисертації: треба було використати поняття 

«гогрга\уа ёокФшка» або «ргаса сЬкФшка».

Загалом, наведені вище зауваження, побажання та рекомендації істотним 

чином не впливають на належний фаховий науково-теоретичний рівень 

проведеного дослідження, що дозволяє зробити висновок про завершений, 

оригінальний, комплексний характер дисертаційної праці 0 . 3. Клочака 

«Зовнішня політика і дипломатія Республіки Польща в епоху глобалізаційних 

змін (1989-2004 рр.)». Сукупність основних положень, результатів і висновків 

дисертаційного дослідження знайшла відображення в 10 публікаціях, 9 з яких 

оприлюднені у фахових виданнях, визначених переліком ДАК України, в 1 статті 

у закордонному виданні (Республіка Польща), що входить до міжнародних



науково-метричних баз, та у 14 публікаціях апробаційного характеру, що 

додатково відображають результати дисертації, в тому числі в збірнику матеріалів 

зарубіжної наукової конференції.

Викладені в дисертації основні положення та висновки були заслухані й 

обговорені на засіданнях кафедри дипломатичної та консульської служби 

Дипломатичної академії України при МЗС України, кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Вони пройшли всебічну апробацію на 

численних міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях (загалом 27 конференцій упродовж 2010 -  2017 рр.). Текст і 

змістовне наповнення автореферату дисертації є ідентичними її основним 

положенням і висновкам.

Дисертаційне дослідження містить обґрунтовані та достовірні наукові 

результати і відповідає вимогам п. п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ 

№ 656 від 19 серпня 2015 р., № 1159 від 30 грудня 2015 р. та № 567 від 27 липня 

2016 р.), Наказу МОН України № 40 від 12 січня 2017 р., а його автор -  Олег 

Зіновійович Клочак -  заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія.
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ВІДГУК  
офіційного опонента

на дисертацію Олега Зіновійовича Клочака

«Зовніш ня політика і дипломатія Республіки Польщ а в епоху 

глобалізаційних змін (1989-2004 рр.)», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук  

за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія

Історичний досвід реалізації зовнішньополітичних пріоритетів 

засобами дипломатії завжди важливий як з науково-теоретичної проблеми, 

так і як практичний приклад захисту польських національних інтересів 

в умовах стрімкої трансформації європейської системи міжнародних 

відносин і глобальних викликів. Особливо цікавою є зазначена тема з точки 

зору застосування суто історичних методів, залучення неопублікованих 

архівних документів, що є нагодою для формулювання нових підходів 

до тлумачення зазначеної теми.

Обґрунтованими є мета і завдання, хронологічні межі дисертаційного 

дослідження. Наукова новизна дисертації пройшла солідну апробацію 

на 27 наукових конференціях, включно з міжнародними.

Дисертаційне дослідження О. 3. Клочака спирається на солідну 

джерельну документальну базу. Детально розглянуто записи бесід, 

щоденники Послів, співробітників Посольства України в Республіці Польща, 

щорічні інформаційні матеріали Посольства України в РП. Також введено 

в науковий обіг матеріали Особистого архіву Г. Й. Удовенка, які стосуються 

Польщі. Автором також переосмислено фактичний матеріал опублікованих 

джерел. Зокрема, це стосується аналізу мемуарів А. М. Зленка. Детально 

проаналізовано польські та вітчизняні фахові видання, присвячені аналізу 

роботи польської дипломатії.

Аналізуючи вітчизняну історіографію наукового аналізу історії

сучасної зовнішньої політики Польщі, дисертант звернув увагу на значний

масив літератури, який стосується конкретики міжнародного позиціонування
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Польщі як в Центральній Європі, так і в Європі загалом. Вагомим є 

історіографічний доробок, присвячений українсько-польським відносинам. 

Окремий аспект історіографічного огляду становить висвітлення 

особливостей відносин Польщі з окремими європейськими країнами, 

зокрема, польсько-німецьких відносин, польсько-білоруських відносин.

Американо-європейський сегмент історіографії дисертант розглянув 

у контексті аналізу локальних та потенційних глобальних протистоянь, 

дослідження особливостей інтеграції Польщі до ЄЄ і НАТО. Розглянуто 

російську історіографію теми трансформації сучасної зовнішньої політики 

і дипломатії Польщі. Звичайно, найбільш детально зазначена проблематика 

розроблена в польській історіографії. Спираючись на проведений аналіз, 

дисертант зробив висновок про доцільність узагальнюючого дослідження 

теми еволюції зовнішньої політики і дипломатії РП у вітчизняній 

історіографії.

В цілому залучена джерельна база дисертаційного дослідження дала 

можливість фахово вирішити поставлені наукові задачі.

У другому розділі дисертації О. 3. Клочак висвітлив вплив сучасних 

глобалізаційних умов на трансформацію зовнішньої політики і дипломатії 

Польщі. Дисертант дослідив внутрішні умови формування новітньої 

польської зовнішньої політики. Слушно зазначається, що демократичні 

перетворення сприяли формуванню нової концепції зовнішньої політики 

Польщі (с.64). До міжнародних факторів, які вплинули на новітню польську 

зовнішню політику і дипломатію, автор відніс возз’єднання ФРН і НДР (с.70- 

79), розпад східного блоку і СРСР (с.79-83), прискорення європейської 

інтеграції (с.83-86), трансформація НАТО (с.86-91).

У третьому розділі О. 3. Клочак проаналізував переформатування 

структури і функцій департаментів зовнішньополітичного відомства 

Республіки Польща. Показово, що на етапі європейської і євроатлантичної 

інтеграції кадровий склад не було піддано чистці з точки зору звільнення 

польських дипломатів, які навчались у СРСР. Формування якісно фахової

2



кадрової політики безумовно важливе з точки зору ефективності реалізації 

стратегічних завдань зовнішньої політики Польщі. Спеціально розглянуто 

інновації до моделі функціонування сучасної дипломатичної служби 

Республіки Польща. У цьому контексті також розглянуто роль Польського 

Інституту Міжнародних Справ і Академії Молодих Дипломатів у підготовці 

фахівців зовнішньої політики.

У четвертому розділі розглянуто історико-дипломатичний контекст 

реалізації європейського та євроатлантичного курсу Польщі. Період 1989- 

1995 рр. дисертант визначив як «епоху романтичних ініціатив» (с. 136-165). 

Хронологічний період 1995-2000 рр. ідентифікований дисертантом як 

«безпековий пріоритет» (с. 165-183). Нарешті таймінг 2000-2004 рр. 

визначений актором як «європейська інституціоналізація» (с. 183-193).

У п’ятому розділі дисертант проаналізував роль визначних 

закордонних поляків у публічній дипломатії Республіки Польща. Зокрема, 

релігійний аспект розглянуто через призму паломницької дипломатії Папи 

Римського Іоанна Павла II. Пропагандистський аспект публічної дипломатії 

висвітлено з точки зору журналістської та громадської активності Яна 

Новака-Єзьоранського та Єжи Ґедройця. Нарешті геостратегічний аспект 

показано на прикладі діяльності Збігнева Бжезинського та Ришарда 

Качоровського. Безперечно, що Іоанн Павло II відіграв винятково важливу 

роль у перемозі Заходу у «холодній війні» та поверненні Польщі на Захід. 

Найбільш видатним представником польської діаспори у США був Ян 

Новак-Єзьоранський (1914-2005). Мости між Польщею і Західною Європою 

вибудовував Єжи Ґедройць (1906-2000). Польща змогла використати 

потенціал своєї діаспори. Концептуальний вплив на зовнішню політику 

Польщі мала діяльність Збігнева Бжезинського (1928-2017). Дисертант 

нагадав, що Ришард Качоровський (1919-2010) був шостим президентом 

Польщі у вигнанні та загинув 10 квітня 2010 р. під Смоленськом (с.222).

Обґрунтованими та науково достовірними є висновки дисертаційного 

дослідження О. 3. Клочака. Польська дипломатія забезпечила інтеграцію



країни до євроатлантичної системи колективної безпеки. Це сприяло 

зміцненню міжнародного авторитету Польщі і поляків. Системно розглянуто 

структурну еволюцію Міністерства закордонних справ Польщі та його 

кадрову політику, які були спрямовані на зміцнення двосторонніх відносин із 

країнами Західної Європи, розвиток відносин з країнами-сусідами Польщі. 

Показано програмні особливості роботи Дипломатичної академії Польщі, 

спрямовані на підвищення рівня професійної компетентності дипломатичної 

служби. На думку дисертанта, «Польща є беззаперечним прикладом для 

України, як необхідно вибудовувати свою зовнішньополітичну стратегію і 

чітко прагнути конкретного результату» (с.232).

До наукової новизни дисертаційної праці належить дослідження 

трансформації кадрової політики та організаційних змін польської 

дипломатичної служби в період 1989-2004 роках. Послідовно висвітлено 

вплив на формування польського дипломатичного корпусу Інституту 

Міжнародних Справ та польської Академії Молодих Дипломатів, які зокрема 

фахово готують представників державних, громадських і бізнесових 

структур, які представляють Польщу за кордоном. Також реконструйовано 

діяльність міністрів закордонних справ РП зазначеного переломного періоду 

польської національної історії. Виокремлено три напрями публічної 

дипломатії Полонії (діаспори), зокрема, релігійний, пропагандистський та 

геостратегічний. У цьому контексту акцентовано увагу на помітній ролі 

видатних представників польського народу за кордоном (Ян Новак- 

Єзьоранський, Єжи Ґедройць, Збігнєв Бжезінський) в успішному західному 

інтеграційному процесі РП. Вчасна трансформація зовнішньої політики і 

дипломатії Польщі дала можливість скористатися вікном можливостей для 

вступу до НАТО та інтеграції до ЄС.

Отже, на нашу думку, дисертант загалом вирішив поставлені у 

науковому дослідженні завдання.

Утім, варто також звернути увагу на зауваження та побажання до 

роботи. Зокрема, у другому розділі дисертації доцільно було показати вплив
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на трансформацію польської зовнішньої політики особливостей формування 

стратегічних відносин між Польщею і США, завдяки яким Варшава 

перетворилась у ієрархії Державного департаменту США на лідера «нової» 

Європи під час війни в Іраку 2003 року (с.189).

До побажань дисертанту варто віднести поглиблений аналіз 

внутрішньополітичної трансформації Польщі (від Л. Валенси до 

А. Квасневського) з точки зору адаптації консервативно-католицької Польщі 

до цінностей секулярної ліберальної Європи. Це почало проявлятися після 

провалу ратифікації Конституції ЄЄ (2005), а особливо після британського 

референдуму 23 червня 2016 р. про вихід із Євросоюзу. Але передумови 

цьому з’явилися, на нашу думку в процесі посткомуністичної трансформації 

польського суспільства.

На нашу думку, варто було детальніше показати особливості взаємодії 

структур громадянського суспільства Польщі і дипломатії щодо реалізації 

завдань культурної дипломатії.

Водночас наведені вище зауваження не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційного дослідження Олега Зіновійовича Клочака.

Фактичний матеріал дисертації, її концептуальні положення можуть 

бути використані в практичній діяльності з підготовки вітчизняних 

дипломатів, плануванні політики України щодо Польщі, а також у розробці 

навчальних курсів, присвячених історії зовнішньої політики і дипломатії РГІ.

Зазначена наукова робота є самостійним, завершеним у рамках 

визначених предмету і завдань дослідженням, яке виконане на належному 

науковому рівні та відповідає нормативним вимогам ДАК щодо 

кваліфікаційних робіт такого типу. Текст автореферату відповідає основним 

положенням дисертації.

За своїм змістом та структурою, обґрунтованістю основних положень і 

висновків, науковою та практичною значущістю дисертаційне дослідження 

відповідає вимогам п.10 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня
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2013 р., а його автор Клочак Олег Зіновійович, заслуговує на надання їй 

наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  

всесвітня історія.

доктор історичних наук, професор, 
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