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Тема демократії провокує у дослідників постійну рефлексію та дебати, 

які беруть свій початок від філософських трактатів Античності та сягають 

сьогоденних дискусій. Все, що становить змістовне поле демократії, -  

принципи, межі, функціональність, різновиди — викликає гострі наукові і 

громадські суперечки, формуючи безліч авторських позицій та поглядів. 

Відповідний стан речей зумовлений, з одного боку, домінуючим дискурсом 

народовладдя у майже всіх без виключення політичних режимах сучасності, а 

з іншого боку - наявною кризою довіри до традиційних демократичних 

інститутів в багатьох країнах, включаючи держав-членів Європейського 

Союзу та Сполучених штатах. Згадане явище дефіциту довіри поряд з такими 

феноменами політичної дійсності як “трафаретна” демократія, нерівномірний 

розподіл суспільних благ на національному та міжнародних рівнях, 

“замкнутість” правлячого класу орієнтують соціальних дослідників на 

подальше вивчення теми демократії. Відповідні явища не є кардинально 

новими для політичної науки, що вимагає від професійної спільноти 

орієнтуватися у своїх дослідженнях на новаторські за змістом теорії.

Однією з таких теорій у сучасній політичній науці є автентичний підхід 

до демократії Бенджаміна Барбера. Запровадження ідей цього мислителя в 

українську політологію вважаємо однозначно позитивною ознакою її 

узгодження з загальносвітовими трендами, і сподіваємось, що подібні 

апеляції до некласичних і претензійних робіт та концепцій, стануть
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Як вдало підмітив дисертант, Б. Барбер вибудовує власну концепцію на 

засадах партисипаторного підходу, проте американський вчений аналізує та 

структурує відносини між демократичною державою та громадянським 

суспільством більш глибоко та системно, пропонує не лише новий спосіб 

взаємодії між цими політичними суб’єктами, а й розробляє нові механізми та 

інструменти комунікації.

Заслуга Б. Барбера полягає у його тяжінні до прикладного аспекту, 

звідси і виникає його наукова інтенція критичного переосмислення 

політичних реалій Сполучених Штатів. Він не шукає пояснень та виправдань 

невдалим поведінковим практикам, що історично склалися у взаєминах 

держави і громади США. Він розробляє нову ефективну модель, покликану 

подолати наявні недоліки шляхом зрощення локальних спільнот, підвищення 

її політичної значущості та активності, переродження пересічного 

громадянина на діяча у політиці (актора, що бере участь у вирішенні 

актуальних проблем місцевого, регіонального та державного рівня), а не 

політичного діяча. Давньогрецький концепт людини політичної в контексті 

концепції сильної демократії не робить громадянина політиком, але формує 

засади для його нового модусу як учасника політичного життя.

Конфлікт визнається американським вченим, з одного боку, критичною 

проблемою, а з іншого, - стимулом по подоланню самого себе. Конфлікт 

інтересів, культур, фінансів -  все це долається, на думку американського 

вченого, досить просто: усвідомленням першості загального блага над 

індивідуальним. «За сильної демократії вперше виникає можливість переходу 

приватного у загальне, залежності - у взаємозв’язок, конфлікту у взаємодію в 

силу того, що політика мислиться виключно в контексті участі. Політика 

твориться не для громадян, а самими громадянами. Лише сильна демократія, 

на думку американського вченого, серед усіх існуючих на сьогоднішній день 

форм демократичного політичного режиму може бути відповідною і 

адекватною до базових умов політики» [с. 70 дис.]. Але цей інсайт стосується
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не більшості, а всіх. Тут, безперечно, і відкривається своєрідна утопічність 

ідей мислителя. Хоча він пропонує еволюційний, а не революційний шлях 

вирішення конфлікту.

Дисертант поставив собі амбіційну мету здійснити комплексний аналіз 

концепції сильної демократії Бенджаміна Барбера, детально дослідивши 

історіографію питання, виявивши зміст і структурувавши наукові ідеї 

мислителя. І ми впевнені, що йому це вдалося. Насамперед, в силу належної 

методологічної підготовки. На відміну від простішого шляху зовнішньої 

критики концепції з погляду теорій-суперників, Д.О. Печенюк обрав підхід 

дослідження внутрішніх взаємозв'язків між складовими теорії сильної 

демократії. Озброєний належною методологією, дисертант не лише коректно 

визначив логіку й структури роботи, він поставив відповідні завдання й 

вибудував їх пріоритетність, а в результаті досяг аргументованих висновків та 

значущих положень новизни.

Перший розділ дисертації Д.О. Печенюка присвячений визначенню 

теоретико-методологічних настанов. Викликає повагу авторський системний 

аналіз наукових робіт представників партисипаторної демократії таких, як 

Дж. Бернхейм, Дж. Коул, К. Пейтмен, Н. Пулантсаз, для яких політична 

участь громадян є єдиним засобом по збереженню демократичних засад 

суспільства. Представницька форма демократії не продукує вирішення 

соціальних протиріч в силу своєї елітарності. У свою чергу проблеми 

спільноти можуть бути розв’язані самою спільнотою, політики ж, 

прикриваючись популістськими гаслами та демократичною партійною 

приналежністю, насправді, вирішують завдання, поставлені лобістськими 

структурами. Інтереси громади можуть бути відстояні лише за наявності 

активної громадянської позиції кожного. Рівень політичної свідомості та 

культури має зростати і закладати фундамент для ефективної політичної 

участі.
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Достатньою мірою, на нашу думку, дисертант опрацював поняття та 

терміни, якими оперують партисипатисти, в тому числі й Б. Барбер. 

Ґрунтовними знаходимо розвідки Д.О. Печенюка щодо наукової 

розробленості політичних ідей Б. Барбера зарубіжними дослідниками, однак, 

замало, як на наш погляд, відповідної інформації з вітчизняних теоретичних 

джерел.

Другий розділ дисертаційного дослідження присвячений інтерпретації 

змісту сильної демократії. Дисертант конкретизує принципи її організації, 

особливості запровадження у практичну площину, позитивні наслідки для 

окремого громадянина та спільноти загалом. Беззаперечним елементом 

новизни постає аналіз Д.О. Печенюком класифікації демократичних 

політичних режимів американського науковця, синтез його провідних ідей у 

лаконічній та змістовній дефініції сильної демократії. «... сильна демократія 

-  це така форма правління, за якої громадянське суспільство, наділене 

достатнім рівнем об’єктивного знання та інформації від демократичної 

держави, спроможне, використовуючи легальну процедуру обговорення, 

приймати легітимні рішення, що стосуються певної соціальної спільноти 

(локальної, регіональної, загальнонаціональної), засад її існування і найбільш 

гострих проблем функціонування, та брати участь у процесі їх 

запровадження, контролі реалізації та оцінці результатів» [с. 92].

Окремої уваги заслуговують сім умов можливості розгортання 

політики, які вводить у політичний дискурс Б. Барбер, а саме: дія, 

публічність, необхідність, вибір, обґрунтованість, конфлікт та відсутність 

незалежних основ для оцінки. Лише за наявності цих семи умов громадянин 

отримає можливість на рівні з іншими брати участь (діяти), вільно 

висловлюючи власну позицію серед співгромадян (публічність), 

усвідомлюючи невідворотність власної активності (необхідність), у 

виробленні політичних рішень (вибір) з урахуванням пріоритетів 

(обґрунтованість), для подолання суспільних протиріч (конфлікт) і вирішення
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нагальним проблем, а не сліпій відданості моральним ідеалам (відсутність 

незалежних основ для оцінки).

Третій розділ дисертації приваблює своєю прикладною орієнтацією, 

насамперед, аспектом адаптації принципів сильної демократії до вітчизняної 

політичної дійсності. Автор аргументовано доводить готовність 

громадянського суспільства до нововведень на базі сильної демократії, однак, 

констатує неспроможність політичної влади імплементувати останні. Закон 

сполучених посудин діє і у сфері політики: чим більше влади (в даному 

випадку доступу до прийняття політичних рішень) матиме громадянське 

суспільство, тим менше її лишиться у політиків. Саме цим і пояснюється 

відсутність мотиваційних чинників у політикумі до запозичення інститутів та 

інструментів сильної демократії.

Окрім цього, відмітимо вичерпність висвітлення питання інструментів 

прямої демократії у Швейцарії. «Вплив прямої демократії на політичну 

систему Швейцарії очевидний. Навіть якщо ініціативи не проходять, вони з 

одного боку, виконують освітню функцію по відношенню до громадян, 

змушуючи їх більш детально розібратися в тому чи іншому питанні, з іншого 

боку, виступають стимулюючими засобами для уряду та парламенту, 

змушуючи останні діяти активно і ефективно. Окремої уваги заслуговує 

широкий консенсус на законодавчому рівні. Якщо у більшості країн з 

представницькою формою народовладдя, для проведення законопроекту 

потрібна лише парламентська більшість, то у швейцарському варіанті уряд 

змушений шукати згоди поза парламентом задля того, щоб після прийняття 

певного закону, він не був відмінений на референдумі» [с. 145]. А також 

відзначимо виявлення автором суперечливих конотацій безпосереднього 

народовладдя, які виникають після тривалого функціонування референдумів 

та народних ініціатив (аполітичність, ініціативність, активність тощо).

Попри загальну позитивну оцінку роботи, маємо відмітити наявність у 

ній певних недоліків у тлумаченні деяких аспектів теми, а також
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перенавантаження тексту стилістично складнопідрядними та 

складносурядними реченнями, що змушує читача повертатися до деяких 

абзаців по кілька разів, щоб відновити логічну лінію міркувань дисертанта.

Вважаємо за доцільне виокремити наступні зауваження:

1. У підрозділі 3.1. «Об’єктивні та суб’єктивні проблеми реалізації 

сильної демократії» Д.О. Печенюк зосереджує увагу на двох аспектах: 

способі та цілях використання телекомунікаційних технологій їхніми 

власниками, а також на принципах організації освітнього процесу. Але поряд 

із цими вимірами сам Б. Барбер звертає не менше уваги на особливості 

адаптації ідей сильної демократії у царині охорони здоров’я та ЖКГ. Даний 

підрозділ мав би глибші теоретичні засади, якби враховував вказані аспекти.

2. Автор дисертаційного дослідження ґрунтовно розглядає теорію Б. 

Барбера через роль та значення спільнот у підтримці та розвитку демократії. 

Дисертант зазначає, що спільнота для громадянина в концепції Б. Барбера 

постає не лише засобом досягнення мети, але й деякою мірою самою метою. 

«Громадянин за таких умов -  ... це активний суб’єкт політичного процесу, він 

визначає свою долю, подальший розвиток спільноти на локальному рівні та 

держави на регіональному і національному рівнях, тому що він усвідомлює 

себе істотою політичною і визнає привалювання загальних інтересів над 

власними» [с. 117 дис.]. Погоджуючись щодо трактування дисертанта, 

виникає питання чому автор не долучив до розгляду працю американської 

політологині Нобелівської лауреатки Елінор Остром «Керування спільним. 

Еволюція інституцій колективної дії», в якій власне співзвучна ідея 

спроможності громадян на локальному рівні керувати суспільними справами 

та обґрунтовується економічне підґрунтя для відповідного підходу.

3. Надзвичайно цінними постають наведені дисертантом приклади з 

можливостей практичної реалізації сильної демократії зі зверненням на 

досвід Швейцарії та частково України. Особливу увагу варто звернути на 

критичний огляд інструментів прямої демократії, що детально розглянуті в
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третьому розділі дисертації. Однак на наше переконання дослідження Д.О. 

Печенюка значно виграло б за рахунок розгляду причин дефектного 

функціонування інститутів політичної участі в недемократичних країнах, 

особливо в контексті загальних світових тенденцій останніх років щодо 

відкату від демократії.

4. Д.О. Печенюк, погоджуючись з позицією Б. Барбера, намагається 

вийти за межі "вічної" критики партисипаторної демократії щодо природи 

людини та компенсувати її недоліки існуванням ефективних громадських та 

політичних інститутів. «Інституціоналізація обговорення зразку сильної 

демократії потребує: сусідських асамблей, телевізійних міських зустрічей та 

громадських організацій з обговорень, громадянської освіти і рівного доступу 

до інформації, додаткових інститутів» [с. 105 дис.]. Звідси, чи не було б 

доцільним визначити теорію сильної демократії як певний різновид теорій 

залежного шляху (path dependence theories) розробленим в межах досліджень 

Дугласа Норта, відповідно до яких запровадженні на початку інститути 

визначають типи і якість соціально-політичних та економічних процесів 

суспільного життя. Таким чином, встановлені інститути на початку 

формування системи об’єктивно обмежують альтернативні якісні зміни у 

суспільстві і наперед визначають їх характерні риси у майбутньому.

У цілому, дисертаційне дослідження Д.О. Печенюка «Концепція 

сильної демократії Бенджаміна Барбера» виконане на належному науковому 

рівні, що підтверджується логічними умовиводами та значущими 

положеннями новизни, які виносяться на захист. Вказані зауваження загалом 

не впливають на позитивну оцінку дисертаційного дослідження в цілому.

Підтверджуємо, що текст автореферату повною мірою відповідає змісту 

дисертаційної роботи, містить перелік публікацій, в яких викладено основні 

результати дослідження. Головні ідеї дисертаційного дослідження належним 

чином апробовані на українських та міжнародних наукових конференціях.
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Дисертаційна робота Д.О. Печенюка «Концепція сильної демократії 

Бенджаміна Барбера» відповідає вимогам п. 9, 11, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№567 від 24 липня 2013 року. Виходячи з цього, ми рекомендуємо 

спеціалізованій вченій раді надати її автору ступінь кандидата політичних 

наук за спеціальністю 23.00.01 -  теорія та історія політичної науки.

Викладач кафедри соціології 

Національного технічного 

університету України 

«Київський політехнічний іг

кандидат політичних наук Калінін В. Ю.

І КИЇВСЬКОГОГені Тараса



ВІДГУК

офіційного опонента 
доктора політичних наук, професора 

Денисенка Валерія Миколайовича 
на дисертацію Печенюка Дмитра Олександровича
„Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера”, 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 
за спеціальністю 23.00.01 -  теорія та історія політичної науки

Актуальність обраної теми. Сучасна соціально-політична дійсність 

диктує наріжні проблеми наукового дискурсу політології. Пошуки 

оптимальних шляхів розвитку демократичної України змушують вчених 

аналізувати різні теоретичні моделі, виявляючи їх позитивні і негативні риси, 

прогностично адаптуючи переваги останніх до місцевих умов. Демократична 

організація суспільства прямо пов’язана з участю у політичному житті 

громадян, політичних партій, груп інтересів. Оптимізація політичної участі 

покликана сприяти максимальному задоволенню базових потреб суспільства 

і його основних соціальних груп, а відтак відігравати роль чинника, що 

позитивно позначається на процесі демократизації.

Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера пропонує 

оригінальну модель удосконалення демократії як політичного режиму через 

активізацію ролі громадянина як провідного учасника політичних процесів з 

урахуванням сучасних переваг науково-технічного розвитку. Зрозуміло, що 

американський вчений не першим звернувся до спроб посилити роль 

громадянина як політичного актора, але, тим не менш, створив узгоджену 

концепцію з логічними механізмами імплементації нових інститутів та засад 

взаємодії демократичної держави та громадянського суспільства. Попри 

певну утопічність ідей науковця (значне перебільшення інтересу пересічного

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету  

ім е н іїа р а с а  Ш евченка _____



громадянина до політики), ми знаходимо корисні рекомендації з розширення 

повноважень спільноти у питаннях локального, регіонального та державного 

рівнів, підвищення рівня політичної культури та політичної свідомості 

населення і т. д. Концепція сильної демократії може сприяти вирішенню 

багатьох теоретичних питань сучасної політичної науки, а також прикладних 

політичних проблем.

Дослідженню цієї концепції та особливостей її вияву у сучасних 

умовах становлення демократичних основ у перехідних суспільствах і 

присвячена дисертаційна робота Печенюка Дмитра Олександровича 

„Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера”, подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 -  

теорія та історія політичної науки.

Мету дисертації автор формулює як розкриття засад, змісту та 

особливостей концепції сильної демократії Б. Барбера, що дає можливість 

побачити її у вигляді систематизованого знання, а не розрізнених 

узагальнень.

Логічною, з огляду на зазначену мету, є постановка задач, послідовне 

вирішення яких в кінцевому результаті дає можливість виявити у науковому 

спадку Б. Барбера визначальні принципи та сутність концепції сильної 

демократії. Важливо відзначити, що логічний порядок поставлених завдань 

відповідають змісту теоретичного спрямування досліджуваної проблематики, 

що адекватно напряму спеціальності «Теорія та історія політичної науки».

Дисертація містить глибокий аналіз теоретико-методологічних засад 

дослідження концепції сильної демократії Бенджаміна Барбера. Автор 

ґрунтовно вивчає існуючі на сьогоднішній момент наукові дослідження, 

присвячені окремим аспектам концепції сильної демократії, які 

репрезентують як зарубіжну політичну науку, так і вітчизняну; теоретично та 

методологічно обґрунтовано полемізує з дослідниками наукового спадку 

американського вченого, аргументовано доводячи приналежність Б. Барбера 

до представників партисипаторного напряму демократії. На основі аналізу



ідей, концепцій та підходів, запропонованих американськими вченими Дж. 

Коулом, К. Пейтмен, Дж. Бернхеймом та ін., автор виявляє теоретичні 

передумови формування наукових поглядів Б. Барбера [с. 25 -  34]. 

Беззаперечною заслугою автора дисертаційної роботи є виявлення спільних 

та відмінних рис у наукових поглядах партисипатистів та творця концепції 

сильної демократії.

Автор розкриває понятійно-категоріальний апарат, яким оперують 

представники партисипаторного напряму, конкретизуючи зміст таких понять 

як «політична участь», «загальне благо», «пряма демократія» тощо. 

Заслуговує на увагу об’єктивність дисертанта щодо аналізу 

партисипаторного напряму демократії, адже, виокремлюючи позитивні риси 

даної наукової течії, він виділяє і теоретичні недоліки напряму, зокрема, 

ідеалізацію політичної зацікавленості громадян, відсутність аналізу проблем 

фінансових витрат, які виникають при запровадженні громадських освітніх 

проектів, механізмів прямої демократії тощо, нівелювання на політичній 

арені таких конкурентних сил як групи інтересів, олігархічні клани та ін., 

ігнорування або недостатнє врахування нерівності політичного впливу різних 

суспільних груп на політичну владу тощо. При цьому варто зауважити, що 

авторська наукова позиція не є абсолютно лояльною до поглядів 

авторитетних дослідників, до яких він звертається, а відзначається 

критичністю, аналітичністю та власним кваліфікованим баченням 

теоретичного концепту проблеми демократії [ с. 46 -  52].

Не викликають особливих заперечень обрані дисертантом 

методологія та методи дослідження, тобто обґрунтованість наукових 

результатів та висновків дисертаційної роботи забезпечується тим, що автор 

спирається на комплекс загальнонаукових, міждисциплінарних та 

політологічних методів та методологічних принципів дослідження, 

насамперед, — системний, структурно-функціональний, компаративний, 

історичний методи. Саме така методологія, на нашу думку, і дозволяє



виявити значення концепції сильної демократи у відношенні до загальної 

теорії демократії, а також її власну внутрішню логіку.

У дослідженні виявляється зміст сильної демократії як прямого 

народовладдя шляхом протиставлення представницькій формі демократії. 

Автор аргументовано доводить, що критика класичного лібералізму 

знаходиться в основі творення концепції Б. Барбера. Печенюк Д. О. 

характеризує ліберальну традицію США як таку, що не вирішує соціальний 

конфлікт, а в різні способи придушує, приховує, або поважає [ с. 59 -  62; 74 -  

78]. Виявлення даної ідеї в науковій творчості Б. Барбера беззаперечно є 

науковою новизною дослідження. Розкриття змісту основних політичних 

інститутів сильної демократії, здійснене дисертантом, дозволяє побачити її як 

цілісну політичну систему. Однак, окрім того, що сильна демократія 

досліджується як політична система, вона також аналізується і як система 

перевірки компетентності, як система прав та свобод, як політичний режим 

тощо.

Здобувач Печенюк Д. О. здійснив ґрунтовний науково- 

кваліфікований аналіз політичної участі, яка передбачає залучення кожного 

громадянина до процесу вироблення політичного рішення, від формування 

порядку денного через обговорення до прийняття колективного висновку на 

користь всієї спільноти, внаслідок чого розкрив один із аспектів можливості 

втілення теоретичних поглядів Б. Барбера у політичну практику [с. 89 -  94]. 

Дисертант навів власне визначення сильної демократії, в якому знаходимо 

узагальнену квінтесенцію ідей американського вченого. Автор обґрунтовує 

об’єктивну потребу нових і старих демократій у високому рівні політичної 

культури громадян, їх політичної освіченості та участі у політичних 

процесах [ с. 106 -  109; 112-114].

Окремо варто відзначити авторський розгляд проблеми імплементації 

сильної демократії у практику, а саме аналіз особливостей спрямування 

сучасних телекомунікаційних технологій та роль освіти не лише як способу 

надання знань, а й вихолощення правильності дій, думок, поведінки



«справжніх» громадян. Від змісту останніх, на думку Печенюка Д. О., 

залежать здобутки чи провали прямої демократії. Дисертант ґрунтовно 

досліджує інструменти прямої демократії на прикладі Швейцарії, доводить 

очевидний вплив референдумів та ініціатив на політичну систему держави. 

Окремої уваги заслуговують висновки дисертанта щодо когнітивних зв’язків 

між політичною участю громадян та інтересів людини у політиці і рівня 

довіри до політичних інститутів, на основі яких робиться ціла низка 

авторських зауважень, що стосуються напрямів, форм, змісту, принципів 

удосконалення перехідних форм демократії [ с. 126 -  128].

На основі цього автор дисертаційної роботи висуває та підтверджує 

думку про те, що Україна має належний фундамент для безпосередньої 

демократії на різних рівнях (історико-культурному, законодавчому, 

соціально-політичному), відтак, обґрунтовує ефективність використання 

інструментів прямої демократії у нашій країні на даному етапі та формує 

авторське бачення стосовно складнощів адаптування принципів такої форми 

демократичної участі в реальну політичну практику [ с. 154 -  161].

Загалом, дисертація Печенюка Д. О. є закінченим науковим 

дослідженням. Новизну, звичайно, у різній мірі, містять науково 

обґрунтовані положення дисертаційної роботи про: теоретичні та 

методологічні джерела концепції сильної демократії Б. Барбера; значення 

концепції сильної демократії Б. Барбера для сучасної політичної науки; 

сутність сильної демократії як суспільно-політичного процесу та зміст 

політичної участі громадян в її контексті; інституційний та 

інституціональний аспекти сильної демократії; можливості застосування 

концепції сильної демократії Б. Барбера при дослідженні сучасних 

демократичних процесів у світі та в Україні.

При всіх своїх позитивах, рецензована дисертація все ж не позбавлена 

деяких прогалин у висвітленні окремих питань, стилістичних огріхів тощо. 

Зокрема, слід виділити наступні зауваження та побажання:



1. Автором опрацьована велика кількість першоджерел, більшість з 

яких -  англомовні, і це заслуговує на велику повагу, але його захоплення 

цитуванням перевантажує текст, у зв’язку з чим виникають певні проблеми з 

відстеженням власне авторської позиції [ с. 13 -  16; 27 -  34].

2. Розглядаючи у першому розділі теоретичні дослідження поглядів 

Б. Барбера, варто було б більше уваги зосередити саме на аналізі оцінки 

концепції сильної демократії вітчизняними науковцями. Дисертаційне 

дослідження від цього б тільки виграло [ с. 18 -  22].

3. Аналізуючи у третьому розділі прикладний потенціал сильної 

демократії щодо вітчизняних реалій, доцільно було б більше уваги приділити 

механізмам запровадження окремих інститутів сильної демократії в 

політичну систему нашої держави [ с. 159 -  164].

4. Відзначаючи загалом дещо утопічне спрямування концепції 

Б. Барбера стосовно сильної демократії, вважалося б за необхідне більш 

досконало відчути критичність автора стосовно такого трактування, а також 

загалом оцінку теорій політичного прагматизму (технологізму).

Загалом, дисертаційна робота Печенюка Д. О. «Концепція сильної 

демократії Бенджаміна Барбера» виконана на високому науково- 

теоретичному рівні, що знайшло відображення в добре продуманих і 

аргументовано вивірених висновках, які складають науковий підсумок 

ґрунтовного дисертаційного дослідження. Тому зроблені у відгуку окремі 

зауваження та побажання не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертації.

Текст автореферату повною мірою відповідає змісту дисертації, подає 

перелік публікацій, в яких викладено основні результати дослідження. 

Основні положення дослідницької роботи достатньою мірою апробовані на 

науково-практичних конференціях як на вітчизняному, так і на зарубіжному 

рівнях.

Дисертаційне дослідження Печенюка Д. О. «Концепція сильної 

демократії Бенджаміна Барбера» відповідає вимогам п. 9, 11, 13 «Порядку



присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України №567 від 24 липня 2013 року. А це дає підстави рекомендувати 

спеціалізованій вченій раді надати її автору ступінь кандидата політичних 

наук за спеціальністю 23.00.01 -  теорія та історія політичної науки.

Доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри 

теорії та історії політичної науки 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка

Підпис Денисенка В. М. підтверджую

Вчений секретар

В. М. Денисенко

О. С.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету  

імані. [а р л с з и Ш е й .н е н к а _ _ _ _


