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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що Близький Схід є, 

з одного боку, одним із політично і безпеково нестабільних, і проблемних, а з 

іншого - найвпливовіших і найбагатших на паливно-енергетичні ресурси 

регіонів світу. Його проблемність посилюється не лише наявністю 

довготривалого і досі не вирішеного найскладнішого арабо-ізраїльського 

конфлікту, але й протистоянням політичних сил сунітського та шиїтського 

спрямування у різних країнах регіону. Сирійський конфлікт робить його, 

також, безперечним фокусом уваги міжнародних акторів, а саме, ООН, 

основних центрів глобального впливу (США, ЄС, РФ), а протікання 

конфлікту впливає на стабільність Близького Сходу і всього світу в цілому.  

На сьогоднішній день, роль та місце, яке посідає Турецька Республіка в 

системі міжнародних відносин і в Близькосхідному регіоні, значно зросли. 

Анкара, опираючись на економічний та політичний потенціал, проводить 

незалежну зовнішню політику, що спрямована, передусім, на реалізацію 

власних національних інтересів та закріплення статусу регіонального лідера. 

Туреччина поступово перестає йти в кільватері зовнішньополітичних планів 

країн Заходу та США, як це було раніше, і, разом з тим, проводить політику, 

в основі якої лежить сприяння стабільності та економічному розвитку 

Близькосхідного регіону. Це, в свою чергу, неминуче призведе до ще 

більшого посилення ролі Турецької Республіки на світовій політичній арені.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконувалася в межах наукової програми відділу Азії та Африки 

«Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії 

наук України» за 2010-2013 рр. – «Мультицивілізаційна регіоналізація 

Третього світу як фактор ствердження автономних версій прогресу людства в 

ХХІ ст.» (номер державної реєстрації – 0110U001995), а також державної 

планової тематики відділу історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут 

всесвітньої історії Національної академії наук України» за 2014-2016 рр. – 

«Історичний розвиток світової периферії як чинник суспільних 

трансформацій людства в ХХІ ст.» (державний реєстраційний номер 

0114U000639). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у 

визначенні особливостей та зовнішньо і внутрішньополітичних передумов 

формування і реалізації зовнішньої політики Турецької Республіки в 

Близькосхідному регіоні, в контексті зміни геополітичної ситуації в ньому в 

постбіполярний період. Виокремлена така складова, як аналіз сучасного 

стану, перспектив та проблемних питань співробітництва із Україною в 

ключових сферах. 
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Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких основних 

дослідницьких завдань: 

 систематизувати та охарактеризувати джерельну базу та методологію 

дослідження; 

 окреслити основні етапи еволюції близькосхідного вектора зовнішньої 

політики Туреччини; 

 визначити основоположні концепції, які лежать в основі та впливають 

на формування зовнішньополітичного курсу країни на Близькому 

Сході; 

 встановити вплив на близькосхідну політику участі Турецької 

Республіки в регіональних організаціях та об’єднаннях; 

 розкрити участь країни в становленні та формуванні системи 

регіональної безпеки;  

 висвітлити рівень та основні напрямки двостороннього співробітництва 

Анкари із ключовими країнами регіону; 

 визначити сучасний стан та основні вектори українсько-турецького 

співробітництва, спрогнозувати перспективи побудови стратегічного 

партнерства між країнами.  

Об’єктом дослідження є зовнішня політика Турецької Республіки в 

постбіполярний період. 

Предметом дослідження є близькосхідний вектор зовнішньої політики 

Турецької Республіки в постбіполярний період.   

Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань  у 

дисертаційному дослідженні автором використовувалися теоретичний, 

концептуальний та прикладний підходи, а також принципи історизму, 

об’єктивності, багатофакторності, системності, всебічності, логічності та 

методологічного плюралізму. Міждисциплінарний характер і тематика 

дослідження зумовили використання різних методів дослідження, таких як: 

історичний, функціональний, інституційний, геополітичний, емпіричний, 

індукційний і дедукційний, історико-генетичний, структурно-

функціональний, статистичний та порівняльний. Застосування історичного 

методу дозволило виділити загальні і найбільш значущі етапи розвитку та 

особливості формування зовнішньої політики Туреччини з моменту 

створення Республіки в цілому та в постбіполярний період, зокрема. За 

допомогою функціонального методу було визначено рівень розвитку 

взаємовідносин Турецької Республіки з окремими країнами Близькосхідного 

регіону, а саме із Сирією, Іраном та Ізраїлем. Інституційний метод відкрив 

можливості дослідити вплив провідних політиків країни, політичних партій 

та військових на формування зовнішньополітичних пріоритетів країни. 

Використання геополітичного методу дало змогу визначити ситуацію та 

розстановку сил в Близькосхідному регіоні з кінця 1980-х до початку 2016 
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року, та місце Туреччини в ньому. Емпірична складова представлена у 

вигляді статистичних, соціологічних, фінансово-економічних даних, архівних 

матеріалів. В цілому при дослідженні зовнішньополітичної стратегії 

Туреччини на Близькому Сході використовувався кожен із наведених 

методів, разом з тим, лише їх комплексне застосування допомогло 

забезпечити всебічний та цілісний аналіз цієї проблеми.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертаційне дослідження є першою у вітчизняній політичній науці спробою 

комплексного аналізу близькосхідного вектора зовнішньої політики 

Турецької Республіки в постбіполярний період. 

Наукові положення, які найбільш повною мірою розкривають новизну 

дослідження, полягають у наступному: 

вперше: 

- комплексно розкрито особливості формування та реалізації 

близькосхідного вектора зовнішньої політики Туреччини в 

постбіполярний період; 

- визначено гносеологічні та причинні підстави чергового, нині 

триваючого, «повернення» Турецької Республіки на Схід; 

- досліджено та визначено основну стратегію участі Туреччини в ряді 

регіональних організацій;  

удосконалено: 

- дослідження значення та впливу Анкари на підтримку та гарантування 

миру, безпеки і стабільності на Близькому Сході; 

- теоретичне обґрунтування механізмів поглиблення політичних, 

безпекових, торгово-економічних та фінансово-інвестиційних зв’язків 

між Україною і  Туреччиною та можливості побудови стратегічного 

партнерства між країнами; 

дістало подальшого розвитку: 

- понятійно-категоріальний апарат, пов'язаний із тематикою проведеного 

дослідження;  

- вивчення англомовних і туркомовних  наукових джерел та здійснення 

їх кореляції з вітчизняним сходознавством і політологічною наукою в 

руслі триваючої інтернаціоналізації наукового процесу; 

- аналіз праць вітчизняних та зарубіжних політологів, що акцентують 

увагу на вивченні особливостей зовнішньої політики Турецької 

Республіки на Близькому Сході не лише в постбіполярний період, але і 

крізь призму історії; 

- обґрунтовано неефективність ключових принципів, які лежали в основі 

зовнішньополітичної доктрини країни на початку ХХІ ст., та визначено 

передумови формування й імплементації нових підходів та концепцій у 

формуванні близькосхідного вектора зовнішньої політики країни; 
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- досліджено участь країни у вирішенні конфліктних та проблемних 

питань на Близькому Сході, у тому числі курдської проблеми.    

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання запропонованого теоретичного аналізу, висновків та основних 

положень дослідження у практичній діяльності органів виконавчої влади, 

зокрема МЗС України, у формуванні зовнішньополітичних та економічних 

стратегій нашої держави, у розбудові українсько-турецького співробітництва 

в цілому та формуванні відносин із регіональними акторами і позиції нашої 

країни щодо проблемних питань на Близькому Сході, з урахуванням позицій 

Анкари, зокрема. Комплексне дослідження близькосхідного вектора 

зовнішньої політики Турецької Республіки дозволяє визначити ключові 

положення, ініціативи та спрогнозувати подальший розвиток даного вектора 

зовнішньої політики країни крізь призму зміни геополітичної ситуації в 

регіоні, що може мати цінність для політиків, дипломатів та економістів. 

Фактологічний матеріал та висновки дисертації можуть бути використані для 

написання наукових праць з тематики регіональної інтеграції, регіональних 

конфліктів і міжнародних відносин на Близькому Сході, а також при 

підготовці навчальних програм з курсів «Міжнародні відносини», 

«Міжнародні організації», «Історія країн Азії та Африки», «Сучасний стан і 

основні тенденції розвитку ситуації на Близькому Сході», «Сучасний стан та 

перспективи розв’язання сирійського конфлікту», «Місце та роль Турецької 

Республіки в регіональній політиці» та при написанні підручників і 

навчальних посібників із політології, конфліктології, міжнародних відносин 

й новітньої історії. 

Хронологічні рамки дослідження визначаються тематичною 

спрямованістю: нижня межа – кінець 1980-х років – пов’язана з тим, що 

саме з даного проміжку часу яскраво простежується динаміка від посилення 

орієнтації зовнішньополітичного курсу Турецької Республіки на Захід, до 

поступового та вагомого переважання близькосхідного вектора зовнішньої 

політики країни і зрештою її повного, чергового «повернення» на Схід. Ці 

процеси супроводжуються цілим рядом внутрішньополітичних та 

економічних перетворень в країні. Серед яких можна відзначити прихід до 

влади Партії справедливості та розвитку, зростання економічних показників 

країни та зміцнення її позицій не лише в регіоні, але і на міжнародній 

політичній арені, а також динамічними змінами геополітичної ситуації в 

регіоні. Верхня межа – травень 2016 р. – обумовлена рядом 

внутрішньополітичних змін, в тому числі і відставкою прем’єр-міністра 

Турецької Республіки. З цього моменту історичний розвиток та зовнішня 

політика країни на Близькому Сході становить окремий дослідницький 

інтерес, а його наслідки не лише міняють розстановку сил на 

внутрішньополітичній арені в Туреччині, але і мають свій вплив на 
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подальший розвиток та формування близькосхідного вектора зовнішньої 

політики країни.  

Апробація результатів дослідження. Робота апробована у відділі 

Азії та Африки «Інституту світової економіки і міжнародних відносин 

Національної академії наук України» та відділі історії країн Азії та Африки 

ДУ «Інституту всесвітньої історії НАН України». Основні положення 

дослідження доповідались в ході засідань 8-ми міжнародних, всеукраїнських 

та студентських науково-практичних конференцій: Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин 2013» 

(м. Київ, Україна, 23 жовтня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» (м. Львів, 

Україна, 25-26 жовтня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (м. Одесса, Україна, 1-2 листопада 2013 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові завдання суспільних 

наук у ХХІ столітті» (м. Київ, Україна, 7-8 листопада 2014 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Український соціум: соціально-політичний 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м. Одеса, Україна, 14-15 

листопада 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні 

науки сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії» (м. Дніпропетровськ, 

Україна, 6-7 листопада 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні» (м. 

Київ, Україна, 13-14 листопада 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні 

напрямки досліджень» (м. Дніпро, Україна, 5-6 серпня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 15 наукових 

працях, зокрема у 7 статтях у наукових фахових виданнях (з них 6 

опубліковано у вітчизняних фахових виданнях, 1 – у зарубіжному) та 8 

матеріалах наукових конференцій.   

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, списку 

умовних скорочень, 5 розділів, 10 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і літератури. Загальний обсяг дисертації – 225 стор., в 

т.ч. основна частина 195 стор. Список джерел та літератури має 261 

найменування. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми дослідження, 

сформульовано його мету та завдання, визначено предмет і об’єкт, 

хронологічні рамки, охарактеризовано методологічну основу, розкрито 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, подано 

інформацію про їх наукову апробацію, а також про структуру роботи. 
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У першому розділі «Теоретико-методологічні засади і джерельна 

база дослідження» систематизовано і охарактеризовано джерельну базу з 

досліджуваної проблематики та методологічні засади дослідження, а також 

проаналізовані основні концепції, які лежать в основі формування 

регіональної зовнішньої політики Турецької Республіки.  

У підрозділі 1.1.  «Джерельна база та методологічні засади 

дослідження» присвяченому теоретичній складовій наукового дослідження 

показано, що в дисертації для вирішення поставлених завдань використано 

різні за характером та походженням джерела, які можна умовно поділити на 

чотири групи (загальнотеоретичні праці, офіційні документи, праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених). Обґрунтовано наукові методи 

дослідження, використані при написанні роботи, а також розглянуті підходи 

різних науковців, вчених, політологів, дипломатів та політиків щодо 

формування та реалізації близькосхідного вектора зовнішньої політики 

Туреччини. Разом з тим методична та теоретична основа дослідження 

базувалась на поєднанні теоретичних, концептуальних та прикладних 

підходів.   

У підрозділі 1.2. «Основні концепції формування регіональної 

зовнішньої політики Анкари» проаналізовано залежність змін 

концептуального забезпечення регіональної зовнішньої політики Турецької 

Республіки від внутрішньополітичних чинників та розвитку геополітичної 

ситуації в регіоні. Досліджено вплив теорій неоосманізму та неопантюркізму 

на сучасну зовнішню політику Анкари, а також місце та роль в ній таких  

основоположних для Туреччини принципів як  «мирного співіснування», 

«нуль проблем із сусідами» та ін.. Проведений аналіз ідей, які лежать в 

основі неоосманізму та неопантюркізму, і пов’язані із побудовою великої 

могутньої міжнародної спільноти та об’єднанням всіх тюркських народів, а 

також активною участю Турецької Республіки в житті не лише Близького 

Сходу, але і в інших сусідніх регіонах.  
У другому розділі «Зовнішня політика Турецької Республіки на 

Близькому Сході: становлення та розвиток» проаналізовано еволюцію 

близькосхідного вектора зовнішньої політики Туреччини, а також місце та 

роль Близького Сходу в сучасній зовнішньополітичній доктрині Анкари.  

У підрозділі 2.1. «Еволюція близькосхідного вектора зовнішньої 

політики Туреччини» розглянуто основні етапи еволюції близькосхідного 

вектора зокрема, та зовнішньої політики Турецької Республіки в цілому, та їх 

характерні риси. Висвітлено зміну зовнішньополітичного курсу Туреччини 

від прозахідної орієнтації, в період якої країна досить тривалий час 

розглядалася лише як така, що лобіювала інтереси Заходу на Близькому 

Сході, що значно вплинуло на авторитет Анкари серед держав арабського 

світу, до початку проведення незалежної зовнішньої політики в регіоні, яка 
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була направлена на налагодження відносин із сусідами та арабськими 

країнами. Досліджено вплив на цей процес зміни ситуації на міжнародній 

арені в кінці 80-х на початку 90-х років (розпад СРСР, поява нових 

незалежних республік в Центральній Азії та ін.), а також ряду 

внутрішньодержавних чинників, таких як: значний ріст економічних 

показників та політичної потужності, прихід до влади нової політичної сили 

– Партії справедливості та розвитку, яка почала все більше орієнтуватися на 

співробітництво з країнами Близького Сходу. В даному контексті 

розкривається підхід А. Давутоглу до формування та імплементації 

близькосхідної зовнішньої політики країни в постбіполярний період та його 

бачення місця і ролі Турецької Республіки на міжнародній політичній арені.    

У підрозділі 2.2. «Близький Схід в сучасній зовнішньополітичній 

доктрині Турецької Республіки» досліджено не лише місце та роль, які 

посідає Близький Схід в сучасній зовнішньополітичній доктрині країни, але й 

проведений комплексний аналіз перспектив подальшого формування 

зовнішньополітичної стратегії країни на регіональному рівні з урахуванням 

геополітичної ситуації в Близькосхідному регіоні та ряду 

внутрішньополітичних і економічних чинників. Визначено вірогідність 

подальшого посилення тенденцій щодо активного та ціленаправленого 

«повернення» Турецької Республіки на Схід, та зміцнення статусу 

регіонального лідера, а також рівень проникнення ідей теорії неоосманізму в 

доктринальне забезпечення зовнішньої політики Турецької Республіки.  

У третьому розділі «Місце та роль Туреччини в роботі 

регіональних організацій» проаналізовано вплив участі Турецької 

Республіки в таких регіональних організаціях як ОІС та ОЕС на зовнішню 

політику країни в регіоні та безпосередньо на їх діяльність, а також 

досліджено місце та роль Туреччини в формуванні нової регіональної 

системи безпеки.  

У підрозділі 3.1. «Турецька Республіка і Організація економічного 

співробітництва» висвітлено структуру та особливості функціонування 

ОЕС, рівень інтегрованості Турецької Республіки до регіональної організації, 

влив країни на діяльність організації, а також досліджена політична участь 

Анкари в рамках ОЕС задля налагодження та розвитку двосторонніх 

торгівельних відносин із іншими країнами, та для продовження свого роду 

«економічної експансії» Туреччини і просування своїх інтересів на 

Близькому Сході та в Середній Азії. Доведено, що участь в ОЕС, наряду із 

іншими регіональними об’єднаннями та організаціями, є для Анкари одним з 

механізмів реалізації своїх планів на регіональне і навіть світове лідерство.  

У підрозділі 3.2. «Участь Туреччини в Організації Ісламського 

співробітництва» показано особливості функціонування ОІС, місце та роль 

Турецької Республіки в ній, а також зв'язок участі останньої в ряді 
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регіональних організацій, в тому числі і в ОІС, із намаганнями Туреччини 

зміцнити та посилити свою роль в регіоні в якості лідера та гаранта безпеки і 

стабільності в рамках реалізації близькосхідного вектору зовнішньої 

політики країни. Адже Туреччина все активніше діє в ОІС, використовуючи 

останню для посилення впливу серед країн мусульманського світу та 

об’єднання останнього навколо себе, що, в свою чергу, сприяє розвитку та 

зміцненню ролі організації в цілому на міжнародній арені. Також, в 

підрозділі досліджено вплив переорієнтації зовнішньої політики Туреччини 

на Схід, поступового дистанціювання Анкари від Ізраїлю, переорієнтація на 

відносини з ісламськими країнами та ОІС.  

У підрозділі 3.3. «Роль Туреччини в підтримці безпеки в регіоні 

Близького Сходу» розкрито, що регіон Близького Сходу за останні декілька 

років зазнав певних геополітичних змін, причиною яких стали саме події 

кінця 2010 - початку 2011 років, які ввійшли в історію як «Революційна 

арабська весна». У зв’язку із подіями в Сирії, участю військ РФ у конфлікті, 

діяльністю ІДІЛ, Турецька Республіка не лише знаходиться в центрі уваги на 

Близькому Сході, але й з часом перетворюється на повноцінного гаранта 

безпеки, миру  та стабільності у регіоні. Саме в даному контексті 

проаналізовано можливість створення, в найближчому майбутньому, нової 

регіональної системи безпеки на основі військово-політичного союзу 

Туреччини та Ірану із цілком можливим переважанням ролі першої в ньому.  

У четвертому розділі «Відносини Турецької Республіки з 

ключовими країнами регіону» досліджено основні напрямки, сучасний 

стан, ключові проблеми та окреслено перспективи розвитку двосторонніх 

відносини з такими країнами як: Ісламська Республіка Іран, Ізраїль та Сирія.  

У підрозділі 4.1. «Напрями співробітництва Туреччини з Ісламською 

Республікою Іран» розглянуто історію розвитку відносин між країнами в 

постбіполярний період, а також рівень взаємної зацікавленості Ірану та 

Туреччини в поглибленні двостороннього співробітництва і її переважання 

над факторами їх конкуренції щодо поширення регіонального впливу. 

Проаналізовано тенденції щодо збереження тісних і взаємозалежних 

відносин між країнами, а також передумови створення тактичного союзу 

двох країн в масштабі регіональної політики.  

У підрозділі 4.2. «Перспективи розвитку взаємовідносин Туреччини з 

Ізраїлем» досліджено співробітництво Туреччини з Ізраїлем та взаємозв’язок 

між активізацією діяльності Турецької Республіки в Близькосхідному регіоні 

для зміцнення та закріплення статусу лідера і погіршенням турецько-

ізраїльських відносин в 2009-2010 рр. Збільшення ваги Анкари в регіональній 

політиці призвело до того, що країна, як в очах Ізраїлю, так і в очах США 

стала необхідним і сильним союзником. В контексті цього у підрозділі 

проводиться аналіз взаємовідносин між країнами, а також визначається 
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рівень взаємозацікавленості країн у розвитку відносин і впливу на їх 

подальше формування достатньо вагомих політичних та військових сил в 

Турецькій Республіці, Ізраїлі та США.  

У підрозділі 4.3. «Туреччина та Сирія: ключові сфери двосторонньої 

взаємодії» розкрито особливості розвитку сирійсько-турецького 

співробітництва в контексті зміни геополітичної ситуації в регіоні. 

Враховуючи, що в результаті подій «арабської весни» та початку ескалації 

сирійського конфлікту, відносини між країнами були повністю розірвані в 

силу підтримки Туреччиною опозиційних сил в Сирії. Разом з тим, політичні 

розбіжності між Туреччиною і нинішнім сирійським урядом стали причиною 

серйозних економічних проблем, пов’язаних із впровадженням Анкарою 

ряду санкцій проти Сирії. Робиться прогноз щодо перспектив подальшого 

розвитку та побудови двостороннього співробітництва Анкари та Дамаску в 

контексті його прямої залежності від протікання та наслідків сирійського 

конфлікту.  

У четвертому розділі «Українсько-турецьке співробітництво» 

проаналізовано перспективні напрямки двостороннього співробітництва між 

країнами, висловлено припущення, що саме Турецька Республіка може 

посісти особливе місце в зовнішньоекономічному та політичному 

співробітництві для України, що досить вірогідно за умови постійної 

підтримки та розвитку політичного діалогу і економічного співробітництва 

між країнами. Разом з тим, можливість подальшого розвитку та змінення 

українсько-турецького співробітництва розглядається крізь призму 

геополітичної ситуації на Близькому Сході та динаміки відносин Турецької 

Республіки і РФ.  Автор акцентує увагу на тому, що Турецька Республіка, 

керівництво якої все більше занепокоєне щодо подальшої долі кримських 

татар, може стати союзником для Києва в питанні повернення до складу 

нашої держави анексованої території Кримського півострову.  

 

ВИСНОВКИ 

У результаті дослідження близькосхідного вектора зовнішньої політики 

Турецької Республіки в постбіполярний період, автор дійшов наступних 

висновків:  

1.Аналіз джерельної бази з досліджуваного питання свідчить про брак 

аналітичних матеріалів присвячених зовнішній політиці Туреччини на 

Близькому Сході. У переважній більшості досліджень основний акцент 

зроблено на європейській інтеграції Турецької Республіки, а також на її 

співробітництві зі США та НАТО без достатньої уваги та ґрунтовного 

аналізу місця, та ролі Туреччини на Близькому Сході, та в сусідніх з ним 

регіонах, а також політики Анкари у якості регіонального лідера. Однак 
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широка і змістовна база дослідження, яку можна умовно поділити на чотири 

групи, та застосована методологія, яка базується на поєднанні теоретичних, 

концептуальних та прикладних підходів, а також принципи історизму, 

об’єктивності, багатофакторності, системності, світоглядної толерантності, 

всебічності, логічності та методологічного плюралізму – дали автору 

можливість провести комплексний та глибокий аналіз еволюції зовнішньої 

політики Турецької Республіки на Близькому Сході в постбіполярний період 

та вирішити усі поставлені завдання.  

2. Зовнішня політика Турецької Республіки в цілому та її 

Близькосхідний вектор, зокрема, пройшли декілька етапів еволюції: від 

пошуків союзників на Заході і майже повного відвернення від 

співробітництва з країнами Близького Сходу та арабського світу, до 

чергового «повернення» країни на Схід в напрямку активного ведення 

регіональної політики та налагодження відносин з близькосхідними 

країнами, перш ніж отримала наукову цінність на сучасному етапі розвитку. 

Еволюція близькосхідного вектора турецької зовнішньої політики, саме в 

постбіполярний період, являє собою окремий дослідницький інтерес, який 

полягає у відображенні змін зовнішньополітичних прерогатив Туреччини від 

вираженого європейського напрямку, через диверсифікацію зовнішньої 

політики країни до значного переважання близькосхідного вектора в системі 

зовнішньополітичних пріоритетів Анкари. Саме в даний період часу країна 

перетворюється та поступово закріплюється в статусі регіонального лідера із 

власною системою інтересів, а також зростає її роль не лише в регіоні, але і 

на міжнародній політичній арені.     

3. В постбіполярний період основоположними концепціями 

формування та реалізації близькосхідного вектора зовнішньої політики 

Туреччини були «нуль проблем із сусідами», «принцип мирного 

співіснування» та «розбудова дружніх відносин з усіма сусідніми 

державами». Та з часом, в силу зміни геополітичної ситуації в регіоні та 

місця і ролі Анкари в ньому, особливо після подій «арабської весни», на 

зміну їм прийшли принципи теорій неоосманізму та неопантюркізму. Їх суть 

полягає в закріпленні Туреччини як регіонального лідера, розбудові дружніх 

відносин з ключовими країнами регіону, розширенні впливу Анкари на 

країни, території яких раніше були частиною Османської імперії, прагнення 

до більш об'єднаного Близького Сходу, де Туреччина буде відігравати 

значущу роль.  

4.  Активна участь Турецької Республіки в ряді регіональних 

організацій є одним із механізмів імплементації її зовнішньої політики на 

регіональному рівні, досягнення поставлених зовнішньополітичних цілей та 

зміцнення своїх економічних та політичних позицій на Близькому Сході.  До 

таких організацій можна віднести, в першу чергу, Організацію ісламського 
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співробітництва та Організацію економічного співробітництва. Так, будучи 

одним із найвагоміших членів ОІС та ОЕС, Туреччина не лише зміцнює та 

посилює їх роль в регіоні, але і розвиває та налагоджує двосторонні і 

багатосторонні торгово-економічні та політичні відносини із країнами-

членами, а також використовує їх як об’єднуючі та консолідуючі регіональні 

центри.  

5. Зміна геополітичної ситуації на Близькому Сході, який останнім 

часом вкрай обтяжений безпековими викликами як в частині класичної 

військової безпеки (захист суверенітету і територіальної цілісності), так і в 

частині “твердої безпеки” у вигляді “нових викликів” (створення ІДІЛ, 

військовий конфлікт в Сирії, посилення активності РПК та ін.), сприяє 

зростанню ролі Туреччини як гаранта регіонального миру та безпеки. З 

одного боку, членство в НАТО, нарощування масштабів розвитку та 

вдосконалення військово-промислового комплексу країни, високий рівень 

підготовки збройних сил, а з іншого, розвиток співробітництва Анкари із 

рядом потужних регіональних держав, в першу чергу з Ісламською 

Республікою Іран, може призвести до формування нової регіональної 

системи безпеки із переважанням ролі Турецької Республіки в ній.   

6. Після подій «арабської весни», які значно вплинули на 

концептуальне забезпечення зовнішньої політики Туреччини, зазнали змін 

двосторонні відносини країни з Іраном, Сирією, Ізраїлем та рядом інших 

держав. Але не зважаючи на це, Анкара намагається продовжувати 

проводити ціленаправлену, прагматичну та виважену зовнішню політику у 

побудові двосторонніх відносин, що їй не завжди вдається реалізувати в 

повній мірі. Так, на хвилі налагодження та розвитку відносин із Іраном, та 

рядом інших країн, в тому числі і з Саудівською Аравією, погіршилися 

взаємовідносини з Ізраїлем, а у випадку із Сирією взагалі відбувся їх розрив у 

зв’язку зі спалахом громадянської війни в країні та ескалацією сирійського 

конфлікту. Отже, лише зміна політичного керівництва в країні та прихід до 

влади опозиційних сил дозволить Анкарі налагодити, та розвивати торгово-

економічні та політичні відносини з Дамаском.  

З іншого боку, після нещодавнього погіршення, все більше почали 

простежуватися тенденції до покращення і розвитку турецько-ізраїльських 

відносин. Враховуючи тісні економічні та політичні зв’язки між країнами, 

достатньо впливові сили в Турецькій Республіці, до яких можна віднести 

військовий істеблішмент, ділові кола та ліберальні партії, за підтримкою 

Ізраїлю і могутнього єврейського лобі в США, робитимуть все можливе для 

утримання Турецької Республіки в орбіті «стратегічного союзу» з 

Єрусалимом. В той же час простежуються тенденції до подальшого розвитку 

не лише економічного співробітництва та політичного діалогу Анкари з 

Тегераном, але і побудови військо-стратегічного союзу між країнами.   
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7. В контексті зміцнення ролі Туреччини на Близькому Сході та її місця 

на міжнародній політичній арені, Анкара є досить вигідним партнером і для 

України. Враховуючи сучасну ситуацію в країні, геополітичні процеси на 

Близькому Сході та погіршення російсько-турецьких відносин, які вплинули 

на економічну ситуацію в Турецькій Республіці, остання зацікавлена в 

пошуках нових торгових партнерів та союзників не лише в регіоні, але і поза 

його межами. Зважаючи на це, Україна має більше можливостей для 

активізації та подальшого поглиблення взаємовигідного співробітництва із 

Анкарою в таких сферах як торгово-економічна, паливно-енергетична, 

військово-технічна, фінансово-інвестиційна та інші, а українсько-турецьке 

партнерство вже в короткостроковій перспективі може набути 

«стратегічного» для обох країн рівня. При цьому, динаміка відносин 

Турецької Республіки та РФ матиме свій вплив на співробітництво по лінії 

Анкара-Київ. Туреччина може також стати надійним партнером для України 

в питанні повернення до складу нашої держави анексованої території 

Кримського півострову.  
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АНОТАЦІЯ 

Мощенко О.М. Близькосхідний вектор зовнішньої політики 

Турецької Республіки в постбіполярний період. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили. – Миколаїв, 2017. 

У дисертації проведене комплексне дослідження близькосхідної 

регіональної політики Туреччини в постбіполярний період.  Розкрито  

основні етапи, особливості еволюції та формування зовнішньої політики 

країни на Близькому Сході з моменту створення Республіки і до сьогодення. 

Досліджено місце Близького Сходу в сучасній зовнішньополітичній доктрині 

Турецької Республіки. Показано напрямки, основні сфери та проблемні 

питання співробітництва із регіональними організаціями, та такими 

сусідніми державами як Іран, Ізраїль та Сирія. Проведений аналіз місця та 

ролі Анкари в гарантуванні миру та безпеки на Близькому Сході в контексті 

зміни геополітичної ситуації в регіоні. Проаналізовано сучасний стан та 

перспективні сфери двостороннього українсько-турецького співробітництва, 

розкрито можливий механізм побудови взаємовигідного партнерства між 

країнами на стратегічному рівні.   

Ключові слова: Турецька Республіка, Близький Схід, регіональна 

політика, близькосхідний вектор, ОЕС, ОІС, безпека, Ісламська Республіка 

Іран, Сирія, Ізраїль, Україна.  
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АННОТАЦИЯ 

Мощенко А.Н. Ближневосточный вектор внешней политики 

Турецкой Республики в постбиполярный период. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных 

систем и глобального развития. – Черноморский национальный университет 

имени Петра Могилы. – Николаев, 2017. 

В диссертации проведено комплексное исследование ближневосточной 

региональной политики Турции в постбиполярный период. Раскрыты 

основные этапы, особенности эволюции и формирования внешней политики 

страны на Ближнем Востоке с момента создания Республики и до 

сегодняшнего дня. Исследовано место Ближнего Востока в современной 

внешнеполитической доктрине Турецкой Республики. Показано 

направления, основные сферы и проблемные вопросы сотрудничества с 

региональными организациями и такими соседними государствами как Иран, 

Израиль и Сирия. Проведен анализ места и роли Анкары в обеспечении мира 

и безопасности на Ближнем Востоке в контексте изменения геополитической 

ситуации в регионе. Проанализировано современное состояние и 

перспективные сферы двустороннего украинско-турецкого сотрудничества, 

раскрыто возможный механизм построения взаимовыгодного партнерства 

между странами на стратегическом уровне. 

Ключевые слова: Турецкая Республика, Ближний Восток, 

региональная политика, ближневосточный вектор, ОЭС, ОИС, безопасность, 

Исламская Республика Иран, Сирия, Израиль, Украина. 

 

SUMMARY 

Moshchenko O.M. The Middle East vector of Turkish foreign policy in 

the post-bipolar period. - Manuscript 

The thesis to obtain scholarly degree of Candidate of Political Sciences in 

specialty 23.00.04 – political problems of international systems and global 

development. – Petro Mohyla Black Sea National University. – Mykolayiv, 2017.  

During the work upon the thesis, the sources and methodology of the study 

were researched and systematized, and scientific works and analytical materials of 

domestic and foreign scientists, experts, analysts, political scientists and diplomats 

were analyzed. Based on a wide range of sources, a comprehensive study of the 

Middle East regional policy of the Republic of Turkey in the post-bipolar period 

was carried out, its main features were analyzed, development stages were 
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determined, and the influence of the regional situation in the Middle East on its 

formation was studied. 

In the process of disclosing the thesis’s theme, the analysis of the basic 

concepts that underpinned the formation and realization of the Middle East vector 

of Ankara's foreign policy in the post-bipolar period was carried out. Particular 

attention was paid to the concepts of neo-Ottomanism and neo-pan-Turkism, 

whose ideas are increasingly penetrating the country's foreign policy doctrine, and 

also influence the formation and implementation of Turkey's regional foreign 

policy at the present stage of its development. 

The main stages, features of the evolution and direction of the country's 

foreign policy since the establishment of the Republic and up to the present day 

have been determined. The historical digression helps to determine the reasons for 

the next "return" of Turkish Republic to the East and the peculiarities of the 

formation of the Middle East vector of Ankara's foreign policy in the post-bipolar 

period, and also forecast its further development taking into account the regional 

and global political situation. Particular attention also was paid to the foreign 

policy concept of Ahmet Davutoglu and his role in the country's foreign policy life 

both at the regional and global levels. It was analyzed the establishment and 

development of Ankara's relations with neighboring countries at the beginning of 

the 21st century as part of a strategy that can lead to the growth of the role of the 

Republic of Turkey in the region and strengthening of its positions on the 

international arena. 

In the thesis, the place of the Middle East in the modern foreign policy 

doctrine of Turkey was examined through the prism of the internal political 

situation in the country and in the region as a whole. The directions, main areas 

and problematic issues of cooperation with regional organizations and some 

neighboring states, including the Islamic Republic of Iran, Israel and Syria were 

studied. The main attention was paid to the place and role of Ankara in the 

activities of such regional organizations as ECO and OIC. The interdependence of 

the membership and active participation of the Republic of Turkey in regional 

associations and the country's achievement of its own goals in regional policy 

related to the strengthening of the status of a regional leader is determined. 

The study highlights the place and role of Ankara in ensuring peace and 

security in the Middle East in the context of changing geopolitical situation in the 

region. Special attention was focused on the possibility of building an alliance 

between the Republic of Turkey and Iran, which in the future would be able  

effectively respond to all the challenges and threats that might arise in the region, 

and would also help resolve a number of regional conflicts, or at least their gradual 

freezing and taking under control. 

The analysis of the current state and prospective spheres of bilateral 

Ukrainian-Turkish cooperation was carried out, a possible mechanism for the 
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creation and further development of mutually beneficial partnership between 

countries at a strategic level was revealed. 

Keywords: Republic of Turkey, the Middle East, regional policy, Middle 

Eastern vector, OEC, OIC, security, Islamic Republic of Iran, Syria, Israel, 

Ukraine. 


