
ВІДГУК 

офіційного опонента Гаспаряна Аргама Леонідовича 
на дисертаційну роботу Вилінського Святослава Івановича «М'яка 

сила» у зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччина щодо 
держав Центральної Азії», 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 

Актуальність дослідження визначається недостатньою вивченістю 

інструментів «м'якої сили» в процесі реалізації зовнішньополітичної 

стратегії ФРН щодо держав Центральної Азії. Практичний аспект згаданої 

складової зовнішньої політики ФРН зумовлює науковий інтерес до неї та 

необхідність її більш ширшого розкриття. Крім того, важливість роботи 

пов'язана з необхідністю вироблення належних теоретико-методологічних та 

практичних основ реалізації «м'якої сили» в зовнішній політиці України. 

Наукове дослідження виконано в рамках комплексної програми науково-

дослідних робіт Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

світових процесів глобалізації» та «Асоціація як новий формат відносин 

України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти». 

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. 

Дисертаційна робота Вилінського Святослава Івановича, як самостійна 

наукова розробка автора, характеризується високим ступенем 

обґрунтованості наукових положень та загальних висновків дослідження. 

Виклад матеріалу є логічним та систематизованим. 

Основні положення та результати дисертації знайшли відображення у 
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виступах на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях і 

висвітлені у 8 наукових публікаціях автора загальним обсягом 1,4 а.а. 

В авторефераті відображені основні положення і висновки дисертаційної 

роботи. Його зміст є ідентичним до змісту дисертації. 

Наукова новизна одержаних дисертантом результатів полягає в 

комплексному дослідженні сучасної зовнішньої політики ФРН у регіоні 

Центральної Азії через призму практичного застосування державою 

механізмів та інструментів «м'якої сили». Автором проаналізовані ключові 

німецькі концепції, що позиціонують ФРН як «м 'яку силу» у сучасному 

глобалізованому світі, та представлені особливості їхнього використання у 

зовнішній політиці держави: концепція «цивілізованої сили», концепція 

«культурної сили», концепція «національного брендингу», концепція 

«глобальної геоекономічної потуги» або «торгової держави», концепція 

«мирного демократичного розвитку». 

Проведене дослідження загалом надало змогу дисертанту досягнути 

таких результатів: 1) окреслити ключові зовнішньополітичні інтереси та цілі 

ФРН у регіоні Центральної Азії; 2) дослідити німецькі концепції та підходи у 

тлумаченні «м'якої сили» держави на міжнародній арені; 3) з 'ясувати місце 

«м'якої сили» в сучасній зовнішній політиці та дипломатичній практиці 

ФРН; 4) проаналізувати роль основних структур, що причетні до практичної 

реалізації «м'якої сили» ФРН у регіоні Центральної Азії; 5) вивчити 

особливості галузевого виміру реалізації «м'якої сили» ФРН у регіоні 

Центральної Азії; 6) охарактеризувати сучасні інструменти реалізації «м'якої 

сили» ФРН у регіоні Центральної Азії; 7) встановити загальні результати і 

наслідки використання важелів «м'якої сили» у реалізації сучасної 

регіональної політики ФРН зокрема в Центральній Азії. 

В результаті дослідження було встановлено, що зовнішньополітичне 

проектування «м'якої сили» ФРН у регіоні Центральної Азії позначене 

чіткими рисами багаторівневого галузево-секторального характеру і 

базується на чотирьох ключових напрямах: демократичне врядування; 
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захист прав і свобод людини; технічне та гуманітарне співробітництво, кожен 

з яких має окремі піднапрями з притаманними їм індивідуальними підходами 

та методами реалізації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні 

положення і висновки дисертаційної роботи можуть бути використані 

науковцями для подальших досліджень зовнішньої політики ФРН, держав 

Центральної Азії, а також процесів регіональної інтеграції та міжнародного 

співробітництва. Матеріали дисертації можуть бути корисними при 

підготовці лекційних курсів і спецкурсів з актуальних проблем міжнародних 

відносин у вищих навчальних закладах України у тому числі в Інституті 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, зокрема, таких: «Зовнішня політика держав Європи», «М'яка сила 

і публічна дипломатія», «Аналіз зовнішньої політики», «Європейська 

політика, урядування та дипломатія», «Міжнародні відносини та світова 

політика», «Міжнародне співробітництво в регіоні». Висновки дисертації 

можуть використовуватись у практичній роботі зовнішньополітичного 

відомства України. 

Підтримуємо тезу автора про те, що розуміння значимості регіону 

Центральної Азії для Німеччини на сучасному етапі може пояснюватися 

через призму концепції сек'юритазації (сс. 107-108). Так, серед важливих 

питань, які становлять інтерес для ФРН в регіоні Центральної Азії, можна 

виділити такі: міграція населення, наркотрафік, становлення стабільних та 

демократичних політичних режимів, подолання технічного відставання та 

сприяння цілям регіонального розвитку, поширення економічного впливу в 

регіоні тощо. 

Погоджуємось з автором, що запропонована сьогодні німецька 

стратегія проектування «м'якої сили» у регіоні Центральної Азії має свою 

привабливість та перспективу не лише з точки зору сучасних проблем 

світової політики та глобального управління, а й безпосередньо з огляду на 

виконання в центральноазійському регіоні цілей сталого розвитку ООН. Для 
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німецької зовнішньої політики вагомим моментом є можливість заручитися 

необхідною дипломатичною підтримкою п'яти держав, забезпечення дієвої і 

результативної координації спільних дій на регіональному і глобальному 

рівнях. 

Заслугою дисертанта є опрацювання значної джерельної бази, зокрема, 

іноземними мовами, що дало автору змогу на належному рівні висвітлити 

стан наукової розробки теми, обґрунтовано проаналізувати концептуально-

теоретичні засади «м'якої сили» зовнішньої політики Німеччини. 

Позитивно відзначаючи високий науково-теоретичний рівень 

дисертації Вилінського Святослава Івановича, вважаємо за доцільне звернути 

увагу на декілька положень, які можуть бути дискусійними під час захисту 

роботи. 

1. На думку дисертанта, зовнішня політика ФРН з огляду на нові підходи 

формування та методи реалізації набуває транзитивних рис (с.16). Про які 

саме риси транзитивності йдеться? 

2. У чому автор вбачає самобутній та оригінальний характер німецького 

визначення «м'якої сили» (с.67)? 

3. Дисертант, посилаючись на американських політологів, відзначає, що 

«розумна сила» є не просто звичайним синтезом «м'якої» та «жорсткої» 

сили, а, головним чином, їх якісним поєднанням. Використання цих сил 

відокремлено одна від одної не призводить до бажаних результатів. При 

відсутності однієї «сили» досягнення іншої зводяться нанівець, оскільки не 

мають довгострокового характеру (с.35). Яким чином, на думку дисертанта, 

запропонована Дж.Наєм модель різновидів сили співвідноситься з реаліями 

зовнішньої політики ФРН? 

4. Як автор аргументує тезу про те, що німецькі суб'єкти «м'якої сили» 

займаються лише незначним вдосконаленням нормативно-правової бази з 

другорядних питань і проблем, що не становлять собою критичної ваги у 

контексті повноцінної демократизації та лібералізації сучасних правлячих 

режимів центральноазійських держав (с.201)? 
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Варто зазначити, що висловлені зауваження та уточнення жодним 

чином не впливають на загальне позитивне враження від дисертаційної 

роботи Вилінського Святослава Івановича «М'яка сила» у зовнішній 

політиці Федеративної Республіки Німеччина щодо держав Центральної 

Азії» і не зменшують її наукову цінність, оскільки автору вдалося 

представити завершене та оригінальне наукове дослідження, результати 

якого мають як теоретичну, так і практичну значимість. 

Вважаємо, що за актуальністю і науковою новизною дисертаційна 

робота Вилінського Святослава Івановича відповідає 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.), паспорту спеціальності 23.00.04 - політичні 

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку і профілю 

Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29. Тому її автор Вилінський 

Святослав Іванович заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку. 

Офіційний опонент, 
кандидат політичних наук, 
третій секретар Другого європейського 
департаменту Міністерства закордонних 
справ України 

^червня 2019 року 

А.Л.Гаспарян 

ВХІД. № ~Щ[ПШІІ. 
ВІД * 07 '6>6 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного у н і в е р ш е ї * 

імені Тараса Шевченка 
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ВІДГУК 
офіційного опонента 

на дисертацію Вилінського Святослава Івановича 
«М'яка сила» у зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччини 
щодо держав Центральної Азії», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку 

Системні трансформації міжнародної взаємодії, що розпочалися в кінці 

XX ст. і тривають до нині, суттєво позначилися на сучасному міжнародному 

політичному процесі його ключових акторах і, особливо, - на 

організаційних принципах його протікання. 

Фундаментальні зрушення в міжнародних відносинах, посилюють 

критичні настрої і вимагають ревізії й оновлення теоретичних засад 

наукового пізнання, тим самим ставлячи під сумнів попередні здобутки 

теорії міжнародних відносин. Традиційні наукові теорії нині не можуть 

повноцінно стати методологічним гарантом обґрунтування специфіки й 

тенденцій, що проявилися в процесах сучасної міжнародної взаємодії. По-

особливому значими стають, альтернативні традиційним, концепти в царині 

реалізації зовнішньої політики держави. Зокрема, це стосується й ФРН, для 

якої також актуальними є нові підходи до формування зовнішньополітичного 

курсу та питання транзитивності методів його реалізації (с.16). 

Конкретно - мова йде про концепт «м'яка сила» у зовнішній політиці 

держави, «оскільки практичний вимір його застосування, насамперед, для 

ФРН щодо її політики в регіоні Центральної Азії», вимагає більш ґрунтовних 

досліджень його сутнісних ознак і, першочергово - інструментів його 

реалізації (с.15). Саме на цьому й наголошує здобувач, формулюючи робочу 

гіпотезу дослідження. 

Проблема дисертаційної роботи є актуальною і для сучасної 

вітчизняної політичної науки. Вилінський С.І., підкріпив це особливостями 

зовнішньої політики України, яка виступає одночасно і, як самостійний актор 

міжнародних відносин і, як об'єкт інтересів інших держав чи міждержавних 

> Відділ діловодства та архіву 
мирського національного університету 

І М Й М І Тараса Шевченка 
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об'єднань, потребуючи теоретичного і практичного підґрунтя для реалізації 

власної «м'якої сили» у зовнішній політиці (с.15). 

Мету дисертаційного дослідження автор сформулював чітко і лаконічно, 

скерувавши дослідницький пошук на розкриття основних параметрів і 

якісних характеристик «м'якої сили», що є концептуально та інституційно 

обґрунтованою складовою сучасної зовнішньої політики ФРН у регіоні 

Центральної Азії. (с. 16). 

Окреслені, відповідно до поставленої мети завдання, системно 

представлені в тексті роботи (с.22-194), вступі (16-17) та висновках (196-201) 

дисертації. 

Об'єктом дослідження є «зовнішня політика ФРН у сучасних 

міжнародних відносинах» (с.17), розкриття сутності якої Вилінський С І . 

здійснює посилаючись на факт, що нині Німеччина зіткнулася з проблемою 

створення нового образу єдиної і розвиненої держави, яка би мала стати 

рушійною силою економіки Європейського Союзу. 

Досягти зазначеної мети дослідникові вдалося лише конкретизувавши 

об'єктну установку в предметі - зосередившись на «м'якій силі» як важливій 

складовій зовнішньої політики ФРН у регіоні Центральної Азії (с. 17), яка, -

як цілком слушно зауважує автор дисертаційного дослідження, - у галузі 

міжнародних відносин характеризується достатньо високим «ступенем 

власного концептуально-теоретичного осмислення, .... несе у собі різні 

конотації і відповідно виступає складною категорією міжнародних відносин» 

(с.65). 

У першому розділі «Концептуально-теоретичні та джерельно-

документальні основи дослідження» (с.22-65) здобувач розкриває 

концептуальні засади, представляє категоріальний апарат та його ґенезу, 

наповнює змістом поняття «сила», «м'яка сила», «розумна сила», 

«нормативна сила» та «цивілізована сила». На початку розділу поняття 

«сила» у широкому розумінні, автор подає в інтерпретації засновника 

концепції плюралістичної демократії Р. Даля, як «здатність одного актора 
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змусити діяти іншого актора так, як у будь-якому іншому випадку він би не 

діяв» (с.22). Така інтерпретація даного поняття спричиняє широке 

обговорення шляхів і способів використання силових інструментів 

досягнення саме зовнішньополітичних цілей. 

Автор відзначає, що в цьому сенсі більшість американських дослідників 

поділяють запропоноване Дж. Наєм наповнення поняття «м'яка сила», 

представлене як уміння держави приваблювати інших власною культурою та 

суспільно-політичними цінностями, не спираючись на власну міць та 

інструменти примусу, «здатність державного актора формувати переваги 

інших акторів, використовуючи власну привабливість у їхніх очах (будь-то 

культура, політичні цінності і, навіть, зовнішня політика, головне, щоб це 

були методи, що не припускають використання насильницьких засобів, але 

впливають на громадську думку, що дозволяє змінювати настрої й лобіювати 

інтереси актора-транслятора в іншій країні)» (с.31). 

Вилінський С І . в дисертаційній роботі також наголошує, що наукові 

дослідження в Європі, - Фр. Дюшес (с.36) та І. Маннерс (с.39-40), -

«нормативну силу» представляють як здатність акторів впливати і 

приваблювати завдяки формулюванню та застосовуванню власних 

нормативних принципів і правил поведінки. Це надало автору можливість 

стверджувати, що концепт «м'яка сила» як складова зовнішньої політики 

ФРН, відрізняється як від сучасних американських концепцій і тлумачень, 

так і від визначень, що відображають у якості «м'якої сили» Європейський 

Союз. Німецькі концептуальні підходи до «м'якої сили» переважно 

враховують ресурсний потенціал, що знаходиться в розпорядженні ФРН, а 

також історичні особливості розвитку держави, що й зумовило специфічне, 

суто німецьке, розуміння сутності поняття (с.44). 

Також важливим є авторський висновок про те, що «м'яка сила» як 

важлива складова зовнішньої політики ФРН у регіоні Центральної Азії не 

була об'єктом спеціального комплексного дослідження ні у вітчизняній, ні у 

зарубіжній міжнародно-політичній науці, наукові ж розвідки німецьких, 
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російських, азійських та українських дослідників були присвячені лише 

окремим аспектам даної проблеми (с.55, 56-64). 

Концепт «м'яка сила» як особлива й оригінальна складова сучасної 

зовнішньої політики ФРН, є відмінним від сучасних американських 

концепцій і трактувань, про що засвідчують проаналізовані здобувачем праці 

дослідників німецької політологічної школи. 

У другому розділі «М'яка сила» в сучасній зовнішній політиці ФРН» 

Вилінський С.І., посилаючись на результати аналізу концепції ресурсного 

потенціалу «м'якої сили» самої ФРН, здійсненого німецькими дослідниками, 

погоджується, що вона є необхідним компонентом зовнішньої політики 

держави (с.73). 

Розкриваючи її основні особливості, здобувач наголошує, що окремим 

елементом у межах трактування німецької «м'якої сили» виступає концепція 

«публічної дипломатії», хоча ступінь досліджень даного терміну і концепції 

у цілому відстають від аналогічних досліджень в інших країнах, насамперед 

це стосується СІЛА. 

У контексті аналізу публічної дипломатії ФРН автор окремо досліджує 

німецьку концепцію «цифрової дипломатії» та конкретні факти її прояву, 

зокрема реалізації стратегічних цілей щодо формування діалогу між 

Берліном і арабським світом на Близькому Сході, що є головною відмінною 

особливістю сучасної німецької публічної дипломатії в мережі Інтернет 

(с.75). І, головне в контексті досліджуваної проблеми - основними 

інструментами реалізації «цифрової дипломатії» Німеччини зокрема можуть 

виступати сайти німецьких культурних центрів, що були відкриті в країнах 

Близького Сходу, головний з яких - Німецький інформаційний центр в Каїрі 

(с.104). 

У дисертаційному дослідженні представлено оцінку інститутів влади 

ФРН щодо ефективності використання інструментарію «м'якої сили» у 

зовнішній політиці. її автор обґрунтовує особливістю німецького підходу до 

вивчення «м'якої сили», де більшість робіт, визнаючи наявність такої 
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концепції і розглядають все, що Дж. Най відносить до «м'якої сили», 

зазвичай, у межах публічної дипломатії. «М'яка сила» як концепція для 

дослідження у ФРН не є визнаною на офіційному рівні як необхідний 

інструмент німецької політики. 

Одним із основних завдань даного дослідження є уточнення ключових 

суб'єктів «м'якої сили» у зовнішній політиці ФРН і необхідних засобів та 

інструментів проектування зазначеної сили у зовнішньополітичному 

середовищі держави (с.84). Зовнішня політика ФРН є такою, що 

здійснюється на принципі багатосторонності, активно використовуючи 

інструмент «неофіційної дипломатії» чи «дипломатії другої доріжки». 

її елементи давно присутні в зовнішній політиці, а після об'єднання 

держави «м'яка сила» стала її невід'ємною частиною. Проте, на офіційному 

рівні визнання того, що саме «м'яка сила» покликана вирішувати 

зовнішньополітичні завдання ФРН, відзначається досить слабо (с.80). 

І, нарешті у даному розділі окреслено місце Центральної Азії серед 

зовнішньополітичних пріоритетів ФРН, наголошено, що становлення 

німецької стратегії в центральноазійському регіоні відбувається в рамках 

традиційно важливої для Німеччини «східної політики», сформованої на 

засадах ще у 1990-х роках стратегії (сі07). Окрім цього, здобувач виділяє 

чинники, що значною мірою визначають потреби активізації політики 

Німеччини в регіоні Центральної Азії, посилення з її боку в країнах 

зазначеного регіону свого політичного, економічного та культурно-

цивілізаційного впливу шляхом використання і практичного застосування 

виключно несилових важелів та інструментів зовнішньої політики. 

Третій розділ дисертаційного дослідження «Зовнішньополітичні засоби 

реалізації «м'якої сили» ФРН у регіоні Центральної Азії» Вилінський СІ . 

присвятив систематизації чинників, які, на думку автора й експертів, 

визначатимуть, ситуацію в регіоні Центральної Азії до 2020 року. Серед 

них - радикальні зміни в співвідношенні розмірів економік і загальному 

співвідношенні сил західних і незахідних країн, демографічний занепад 
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старих індустріальних країн («глобальної Півночі») і різке зростання 

населення в країнах, що розвиваються («глобального Півдня»), посилення 

ісламського екстремізму і міжнародного тероризму (с.117). 

Окремої уваги заслуговують авторські висновки стосовно того, що 

ФРН використовує значний арсенал практичних засобів для реалізації 

«м'якої сили» у регіоні Центральної Азії, а вміст цього арсеналу залежить від 

ролі та місця Центральної Азії в зовнішньополітичній стратегії Німеччини. 

Дієвість «м'якої сили» в якості механізму німецького впливу на 

систему демократичного врядування в країнах Центральної Азії здобувач 

перевіряє через можливість впливати на процеси громадянського суспільства 

у згаданому регіоні. Як результат, на ґрунті «попередньо виявлених 

порушень та створюваних перешкод, німецькими структурами 

громадянського суспільства спільно з представниками центральноазіиських 

НУО б^ли підготовлені рекомендації для уряду Федеративної Республіки 

Німеччина та його дипломатичних представництв у державах Центральної 

Азії» (с.138-139). 

У розділі автором виокремлено особливості здійснюваної політики 

ФРН у галузі прав людини. її особливість полягає у тому, що вона стосується 

одночасно захисту прав етнічних німців, які ще залишаються проживати в 

країнах Центральної Азії, та захисту прав корінного населення цих країн 

(с.144). Політика з упровадження й моніторингу за дотриманням прав 

людини нині розглядається правлячими колами Німеччини як один із 

пріоритетних напрямів у рамках зовнішнього проектування власної «м'якої 

сили». 

Пришвидшення демократизації в країнах Центральної Азії значною 

мірою визначається успішністю пропонованої Берліном стратегії по 

відношенню до центральноазіиських держав. Автор дисертаційного 

дослідження відзначає, що ключовим тут є пошук оптимальності стратегії з 

точки зору як просування і остаточного закріплення в регіоні демократичних 

принципів і норм, так і забезпечення підтримки тісних зв'язків, що 
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пов'язують Німеччину з цими державами та визначають її як незамінну 

сполучну ланку між Європою та Азією. 

Тож авторський висновок полягає в тому, що результатом німецького 

науково-освітнього впливу є створення у країнах Центральної Азії належного 

високого культурного й освітнього потенціалу, який стимулював би 

збереження там демократичного порядку, перешкоджав ісламізації території і 

радикалізації молоді, був бар'єром для інтенсивного росту трудової міграції і, 

одночасно, ставив у певну залежність наявні людські та інші ресурси цих 

держав від науково-технічного потенціалу ФРН (с.164). Отож, науково-

освітянський напрям співробітництва та впливу ЄЄ на країни Центральної 

Азії з боку ФРН здійснюється в межах розробленого в рамках ЄЄ плану з 

розвитку освіти в регіоні. 

Технічне співробітництво та розвиток інфраструктури країн Центральної 

Азії ФРН концентрує на трендах розвитку енергетики та сільського 

господарства, раціональному використанні та управлінні природними 

ресурсами, новаторських методах і заходах із охорони навколишнього 

середойища, попереджанні та ліквідації наслідків стихійних лих. 

Отже, «м'яка сила» ФРН за власним проявом відображає реалізацію 

політики розвитку як комплексу заходів, спрямованих на сприяння 

добробуту іншим країнам шляхом розбудови необхідних для них політичних, 

економічних і соціальних інститутів, запровадження механізмів ефективного 

врядування, - наполягає автор дисертації. При цьому, основним результатом 

прояву «м'якої сили» ФРН в країнах Центральної Азії є політико-

адміністративний, науково-технічний та економічний впливи на розвиток 

останніх, культурний же та інформаційний впливи - другорядні. 

Основні висновки дослідження, що узагальнюють зміст дисертаційної 

роботи, добре продумані дослідником, мають достовірний характер і не 

викликають принципових заперечень. Автор обґрунтовано спростовує 

висновок про домінуючу спрямованість німецьких правлячих кіл на 

досягнення ФРН контролю виключно за енергетичними ресурсами в регіоні 
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Центральної Азії. Навпаки - інтереси ФРН у зазначеному регіоні 

ідентифіковано з широким спектром питань і проблем (с.196-197). 

• У цілому, ми маємо завершену роботу, присвячену актуальній цікавій 

темі, що демонструє високий науковий рівень, ерудицію та оригінальну 

логіку автора, який робить спробу розв'язати завдання щодо пошуку шляхів і 

механізмів реалізації зовнішньополітичного впливу нацією-державою з 

допомогою механізмів «м'якої сили», послуговуючись досвідом ФРН по 

відношенню до держав Центральної Азії. 

Наукові положення дисертації достатньою мірою оприлюднені 

Вилінським С І . у виступах на 7 міжнародних науково-практичних 

конференціях, а також - у 3 наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях, включених до переліку МОН України, 1 статті у електронному 

фаховому виданні, 1 статті у іноземному науковому фаховому виданні та З 

тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях (с.6; 

с. 16-17 автореферату). 

Зміст основних положень дисертації ідентичний змісту автореферату. 

Проте, на думку офіційного опонента, в змісті дисертації є низка 

положень на які, здобувачеві варто було би сконцентрувати більше уваги і, 

які можуть стати підставою для дискусії під час захисту. 

1. Обравши об'єктом дослідження «зовнішню політику ФРН у 

сучасних міжнародних відносинах» (с.17), автор мав би присвятити саме 

перший розділ дисертації розкриттю його суті та змісту, зважаючи на логіку 

організації наукових розвідок. Відповідно, варто було би більш цілісно 

представити сучасну зовнішню політику ФРН, потім її регіональні виміри, 

зокрема центральноазійський та можливі інструменти їхньої реалізації. 

2. Зважаючи, що практичне значення одержаних результатів завжди 

засвідчує ступінь вагомості дисертаційного дослідження, авторові слід більш 

предметно конкретизувати положення і висновки зроблені в роботі, що 

можуть бути використані (с.20) «при реформуванні дипломатичної служби 

України, формуванні новітніх напрямів розвитку дипломатичної практики 
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держави». Які саме новітні напрями розвитку дипломатичної практики 

пропонує здобувач? 

3. У дисертації автор спростовує думку, що ключові 

зовнішньополітичні інтереси та цілі ФРН у регіоні Центральної Азії 

спрямовані лише на досягнення контролю виключно за енергетичними 

ресурсами, наголошуючи, що інтереси ФРН у зазначеному керунку 

ідентифіковані з широким спектром питань і проблем (с.107-121). Чи 

зміняться на майбутнє цільові установки зовнішньополітичного курсу ФРН у 

регіоні Центральної Азії і, що може бути тому причиною? 

4. У другому розділі дисертаційного дослідження Вилінський СІ . 

стверджує, що після падіння Берлінської стіни німецька дипломатія стала 

наполягати на необхідності «залучення соціальних груп у всі ініціативи в 

галузі співробітництва та діалогу». Якими мотивами керується держава в 

ФРН, дистанціюючись від участі в проектній роботі громадських 

організацій? Чому для неї таким важливим є збереження неурядового 

статусу німецьких організацій «м'якої сили»? 

5. Автор говорить про те, що в останні роки в Німеччині все більш 

популярними стають проекти з використання соціальних мереж для 

інтеграції державних інформаційних систем із громадянами і бізнесом (с.105-

107). Хотілося б почути наскільки ефективними є ці проекти. Чому 

реалізація зворотного зв'язку в таких проектах не завжди є результативною? 

&: Завдяки яким транскордонним викликам і загрозам безпеці в останні 

десятиліття регіон Центральної Азії перетворилася на об'єкт сек'юритизації у 

зовнішній політиці Німеччини? На які нові виклики можна сподіватися у 

найближчій перспективі? 

7. Якою мірою концепція «м'якої сили» відповідає головним 

принципам сучасної зовнішньої політики України, а саме - які з несилових 

методів ведення політики та досягнення зовнішньополітичної мети є 

актуальними? (с.197) 
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Зазначенні зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертації «М'яка сила» у зовнішній політиці Федеративної Республіки 

Німеччини щодо держав Центральної Азії», що є оригінальним, 

завершеним і водночас перспективним дослідженням, спрямованим на 

визначення основних параметрів і якості «м'якої сили» як концептуально 

та інституційно взасадниченої складової сучасної зовнішньої політики 

ФРН у регіоні Центральної Азії. 

Кандидатська дисертація відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ 

№ 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 

656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015р.)», а її автор - Вилінський 

Святослав Іванович, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку. 

Офіційний опонент, 
завідувач кафедри міжнародних відносин, 
інформації та регіональних студій 
Факультету міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету, Л 
доктор політичних наук, доцент 

6 червня 2019 р. 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
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