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Дисертаційна робота Олександра Миколайовича Мощенка присвячена 

актуальній і важливій темі сьогодення – зовнішній політиці Туреччини в 

системі регіональної безпеки Близького Сходу. Подане до захисту 

дисертаційне дослідження є на часі, оскільки з одного боку, Близький Схід є 

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

найвпливовіших і найбагатших на паливно-енергетичні ресурси регіонів світу. 

Ускладнює ситуацію не лише наявність довготривалого і досі не вирішеного 

найскладнішого арабо-ізраїльського конфлікту, але і протистояння політичних 

сил сунітського та шиїтського спрямування у різних країнах регіону. До того 

ж, Сирійський конфлікт 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, відчуваючи свій економічний та політичний потенціал, 

проводить незалежну зовнішню політику, що спрямована, передовсім, 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, 

водночас, здійснює політику сприяння стабільності та  економічному розвитку 

Близькосхідного  регіону.  Такий підхід посилює роль Турецької Республіки на 

світовій політичній арені. Визначальним фактором в розвитку країни стало її 

чергове «повернення» на Схід, яке відбулося в постбіполярний період і 

супроводжувалося зміцненням та налагодженням економічних, політичних, 

культурних взаємовідносин зі всіма країнами регіону. Основною метою 

Туреччини було і продовжує залишатися підтримка миру, безпеки та 

стабільності в регіоні Близького Сходу. Турецька Республіка в силу останніх 

подій пов’язаних із «Арабською весною» починає все більше претендувати на 

роль гаранта безпеки і стабільності в регіоні. За останні десятиліття Турецька 

Республіка, у зв’язку з кардинальними змінами у внутрішній політиці та 

якісним економічним поступом, перетворилася на регіонального лідера. Як 

потужна регіональна держава Туреччина займає провідне місце в ряді 

регіональних організацій і значною мірою, використовуючи членство в них, 

впливає на політичне життя Близькосхідного регіону.  
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В силу зростання впливу та зміцнення позицій Анкари в регіоні 

незалежна політика останньої на Близькому Сході все частіше іде врозріз з 

інтересами США, які є основним стратегічним партнером Туреччини по НАТО 

і все більше намагаються впливати на перебіг подій в даному регіоні, особливо 

на фоні втручання РФ в сирійський конфлікт, використовуючи Туреччину та 

військові бази в ній як плацдарм для розширення свого впливу в 

Близькосхідному ареалі. Регіон Близького Сходу в цілому та Турецька  

Республіка зокрема є важливим та одним з перспективних і платоспроможних 

партнерів України.  

Дисертаційна робота  О.М. Мощенка є інноваційною за характером, 

оскільки Близькосхідна політика Турецької Республіки та зміни в її 

формуванні та імплементації в постбіполярний період не були об’єктом 

спеціального дослідження української політології, а місце та зростаюча роль 

Туреччини в регіоні Близького Сходу в постбіполярний період не вивчались 

цілісно та комплексно в вітчизняній політичній думці. 

Крім того, специфіка поданої роботи зумовила, значною мірою, вихід 

автора на міждисциплінарний рівень, на якому автору, в процесі розгляду 

теми, вдалося поєднати політичний аналіз подій з історичним, економічним, 

військовим, соціокультурним і безпековим вимірами дослідження. Зазначені 

показники свідчать про багатоаспектність дисертації, й водночас є ознакою її 

комплексності, оригінальності як відповідності наукового рівня роботи 

вимогам сучасного політичного дослідження.  

Слід зазначити, що автору дисертації вдалось підійти до ґрунтовного 

висвітлення обраної теми відповідно до мети і завдань дослідження. Цьому 

сприяли достатньо чітко визначені у співвідношенні об’єкт і предмет 

дослідження, логічно побудований план роботи із окресленням провідних 

напрямів дослідницької роботи – від зовнішньої політики Турецької 

Республіки на Близькому Сході до аналізу місця та ролі Туреччини в роботі 

регіональних організацій, відносин Турецької Республіки з ключовими 

країнами регіону, опису українсько-турецького співробітництва та 

двосторонніх контактів.  

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; 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; 

комплексно досліджено значення та вплив Анкари на підтримку та 

гарантування миру, безпеки та стабільності на Близькому Сході; обґрунтовано 

неефективність ключових принципів, які лежали в основі зовнішньополітичної 

доктрини країни на початку ХХІ ст. та визначено передумови формування та 

імплементації нових підходів та концепцій у формуванні Близькосхідного 

вектора зовнішньої політики країни; досліджено та визначено основну 

стратегію участі Туреччини в низці регіональних організацій; запропоновано 
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шляхи розвитку та механізми поглиблення політичних, безпекових, торгово-

економічних та фінансово-інвестиційних зв’язків між Україною і Туреччиною 

та обґрунтовано можливості побудови стратегічного партнерства між 

країнами; введено в науковий обіг значний масив англомовних і тюркомовних 

наукових джерел та здійснено їх кореляцію з вітчизняним сходознавством і  

політологічною наукою в руслі триваючої інтернаціоналізації наукового 

процесу. Текст дисертації засвідчує вірність зазначених у вступі положень. 

Дисертація виконана на високому науковому рівні, матеріал подано 

логічно та послідовно. Основні висновки здійсненого дослідження – 

аргументовані. На основі аналізу значної кількості зарубіжних і вітчизняних 

наукових джерел, результатом дисертаційної роботи є системно 

проаналізована зовнішня політика Турецької Республіки на Близькому Сході в 

постбіполярний період.  

Найбільш вагомими науковими результатами, що були досягнуті 

здобувачем, є такі: 

1. Широка і змістовна база дослідження та використана методологія, яка 

базується на поєднанні теоретичних, концептуальних та прикладних підходів – 

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. Виявлено, що 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. Їхня 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. 

Уперше у вітчизняній історіографії та політичній науці представлено 

зовнішню політику Туреччини в постбіполярний період як комплексний 

феномен, який формується як під впливом обставин історичного процесу та 

глобального розвитку, так і під тиском внутрішніх факторів.  

3. Традиційний підхід до аналізу зовнішньої політики країни автор 

доповнює аналізом участі Анкари в низці регіональних організацій. Такий 

підхід 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 

співробітництва та Організацію економічного співробітництва. Як один із 

найвагоміших членів ОІС та ОЕС Туреччина не лише зміцнює та посилює їх 

роль в регіоні, але і розвиває та налагоджує двосторонні та багатосторонні 

торгово-економічні та політичні відносини із країнами-членами, а також 
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використовує їх як об’єднуючі та консолідуючі регіональні центри. 

4. Обґрунтовано зміни 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 “м’якої безпеки” у вигляді “нових викликів” (створенням 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 переважання 

ролі Турецької Республіки в ній. 

5. Описано наслідки 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 

цілеспрямовану, 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, досить 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. 

6. Досліджено та описано турецько-українські відносини 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 нещодавнє короткострокове 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. 

Вибір методів та методології зумовлено науковою і прикладною 

доцільністю. Їхнє застосування зумовлено характером проблем, що 



 5 

вирішуються у дисертації. Міждисциплінарний характер та тематика 

дослідження зумовили використання різних методів та підходів, а саме: 

системного підходу, що обумовив необхідність творчого застосування таких 

методів аналізу, як історичний, функціональний, інституційний, 

геополітичний, емпіричний, індукційний і дедукційний, історико-генетичний, 

структурно-функціональний, статистичний, порівняльний, пояснювальний.  

Застосування історичного методу сприяло виокремленню загальних і 

найбільш значущих етапів розвитку та особливостей 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, Ісламською Республікою 

Іран 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 року та місце Туреччини в ньому. 

Емпірична складова представлена у вигляді статистичних, соціологічних, 

фінансово-економічних даних, архівних матеріалів. У цілому, при дослідженні 

зовнішньополітичної стратегії Туреччини на Близькому Сході 

використовувався кожен з наведених методів, разом з тим, лише їхнє 

комплексне застосування допомогло забезпечити всебічний та цілісний аналіз 

цієї проблеми. 

Визнаємо ґрунтовну й об’єктивно зорієнтовану теоретичну частину 

дослідження, представлену теоретико-методологічними основами дослідження 

та відповідними підрозділами (розділів 1-5), які спрямовані на аналіз 

зовнішньої політики Анкари на Близькому Сході, зовнішньополітичних 

факторів і відносин Туреччини з ключовими країнами регіону, що загалом 

впливає на трансформацію регіонального комплексу безпеки.   

Теоретичні аспекти дослідження представлені чотирма тематичними 

групами: 1) загальнотеоретичні праці, концепції відомих американських 

політологів З. Бжезінського, С. Хантінгтона і Г. Кісінджера. Попри те, що у 

теоріях цих дослідників не розглядаються проблеми зовнішньої політики 

Туреччини на Близькому Сході, вони є важливим джерелом для розуміння 

специфіки сучасних міжнародних політичних та економічних відносин; 

2) офіційні документи у яких викладено основні напрямки зовнішньої 

політики Туреччини, а також країн Близькосхідного регіону. Сюди входять 

офіційні документи Турецької Республіки, що характеризують 

інституціональну структуру і розвиток політичного режиму Республіки 

Туреччина: тексти конституцій, прийнятих з моменту встановлення 

республіканської форми правління, конституційні поправки, документи, 

закони, звіти, виступи, розпорядження, витяги із статей, стенограми засідань 

та заяви Міністерства юстиції, Міністерства Зовнішніх Справ, Великих 

національних зборів Туреччини. Для аналізу ідейних засад Турецької 

Республіки та зовнішньої політики країни сьогодні використані праці, що 
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містять біографічні дані і тексти виступів засновника Республіки Мустафи 

Кемаля Ататюрка та творця зовнішньополітичної доктрини Туреччини – А. 

Давутоглу. Важливе значення для дослідження мали також програми основних 

політичних партій Туреччини: Партії справедливості і розвитку, 

Республіканської народної партії, Робітничої партії Курдистану, Партії 

свободи і солідарності, Партії націоналістичного руху та ін. Ці документи 

розглядалися, перш за все, в аспекті виділення внутрішніх політико-

економічних цілей та зовнішньополітичних поглядів, а також  ставленні до 

національних меншин, релігії, культури. При вивченні зовнішньої політики 

Туреччини, а саме в контексті співпраці Анкари з міжнародними організаціями 

цінними є документи про участь Туреччини в різноманітних 

дипломатичних заходах, конференціях, самітах; 3) праці вітчизняних 

дослідників, у яких аналізуються питання зовнішньої політики Турецької 

Республіки в Близькосхідному регіоні в постбіполярний період; 

4) дослідження, присвячені зовнішній політиці Турецької Республіки в регіоні 

Близького Сходу в працях зарубіжних вчених. 

Детально представлена українська, російська, турецька та американська 

історіографія. В дослідженні представлено наукові доробки аналітиків та 

фахівців-міжнародників із країн Близького Сходу. В дослідженні досить добре 

представлена європейська та американська історіографія.  

Зазначимо об’ємність джерельної бази дисертації, яка відповідає меті і 

напрямку дослідження. Джерельна база дисертації вміщує такі групи джерел: 

1) документи зовнішньополітичних відомств, уряду, відповідних відомств та 

міністерств, які висвітлюють регіональну політику Туреччини на Близькому 

Сході, а також зовнішньополітичні пріоритети регіональних і глобальних 

акторів – США, РФ та КНР; 2) тексти двосторонніх угод; 3) документи 

міжнародних організацій, угоди економічного характеру, декларації самітів  

Організації Економічного Співробітництва (ОЕС); 4) офіційні виступи і заяви 

політичних лідерів Туреччини з питань зовнішньої політики та актуальних 

проблем міждержавних відносин у регіоні; 5) публікації державних та 

політичних діячів, зокрема праці М.К. Ататюрка, А. Давутоглу; 6) газетні та 

журнальні публікації. Під час дослідження автор використовував як джерела 

публікації засобів масової інформації, що дало можливість розглядати поточні 

зміни, що відбуваються на Близькому Сході.  

Дисертант продемонстрував фундаментальні знання політології, 

історіографії з проблем зовнішньої політики Турецької Республіки, сучасних 

міжнародних відносин, вміння аналізувати і систематизувати джерельну базу з 

урахуванням власного бачення завдань і мети дисертаційної роботи. Слід 

зауважити, що значна частина використаних в дисертації джерел – це 

оригінальні видання українською, російською та англійською мовами, серед 

яких значною мірою домінують англомовні. 

Окремо маємо зазначити широкий понятійно-категоріальний апарат 

дослідження, логічний виклад авторських аргументів, наукову манеру 

написання, що є вагомими показниками наукової кваліфікації дисертанта.  

Зазначимо, що дисертаційні висновки відповідають окресленим 
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завданням. Вони спрямовані на узагальнення як теоретичних, так і практико-

політичних аспектів дослідження, мають самостійний характер і, попри деякий 

дискусійний характер, додають до змістовного наповнення дисертації.   

Характер видань і зміст наукових праць, зміст дисертації та автореферату 

відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України щодо висвітлення 

отриманих результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата політичних наук. 

Вважаємо за необхідне зауважити, що наукові положення, винесені на 

захист, елементи наукової новизни, висновки і рекомендації, подані 

Олександром Миколайовичем Мощенком належним чином розкрито і 

обґрунтовано у самій дисертації. 

Схвалюючи в цілому дисертаційну роботу Мощенка О.М. 

«Близькосхідний вектор зовнішньої політики Турецької Республіки в 

постбіполярний період», вважаємо за необхідне висловити певні зауваження 

щодо поданої дисертації, які почасти стосуються змісту, а почасти – мають 

дискусійний характер. 

1. На сторінці 38 дисертації автор зазначає: «В цілому можна виділити 

декілька факторів, які стали на заваді повноцінної реалізації доктрини 

пантюркізму: відсутність у Туреччині необхідних економічних і політичних 

ресурсів; прагнення політичних еліт тюркомовних країн затвердити свою 

державність; відсутність підтримки США, на яку Туреччина покладала 

багато надій у реалізації власних геополітичних цілей…». Не можемо 

погодитись і з таким трактуванням автора, оскільки Сполучені Штати 

тривалий час підтримували і підтримують Туреччину як економічно, так і 

політично. Початок третього тисячоліття виявився плідним для обох країн. 

Починаючи з 2001 року, Туреччина бере участь у воєнній операції коаліційних 

сил в Афганістані. А в серпні 2012 року було створену американо-турецьку 

міжвідомчу робочу групу по ситуації в Сирії. Військове співробітництво 

доповнюють економічні зв’язки та інтереси. Починаючи з 2000 року, 

Туреччина стала важливим ринком збуту американських товарів. Щорічний 

експорт із США в Туреччину упродовж 2001-2011рр. зріс з 3261 млн. до 16034 

млн. доларів [див. Калугин П.Е. Современное стратегическое сотрудничество 

Российской Федерации с Турцией в сфере энергетики: автореф. дис. на соиск 

науч. степени канд. истор. наук: спец. 07.00.03 “Всеобщая история” / П.Е. 

Калугин. – Иркутск, 2014. – 22 с.]. Аналізуючи двосторонні відносини, слід 

зауважити, що на міждержавному рівні діє низка угод і двосторонніх 

договорів, що торкаються політичних, військових, економічних, культурних та 

інших питань. Турецька Республіка розглядає сполучені Штати Америки як 

головного стратегічного партнера в політичній, економічній, військовій та 

сфері безпеки [див. Свистунова И.А. Турция и США обсуждают перспективы 

сотрудничества //http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/20-04-09a.htm]. Такий статус 

країни-партнера – не випадковий, оскільки Вашингтон не лише поставляє 

зброю до Анкари, але й підтримує її у фінансовій сфері, зокрема у виділенні 

кредитів МВФ і Світового банку на програми стабілізації національної 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/20-04-09a.htm


 8 

економіки. Як член НАТО Туреччина співпрацює з країнами-членами 

Альянсу, серед яких домінуючим партнером виступають США.     

США запропонували Туреччині 6 млрд. дол. у вигляді грантів, 

конвертованих в 20 млрд. доларів у вигляді позик, в обмін на використання 

бази Інджірлик в Туреччині. Незважаючи на привабливість такої пропозиції, 

парламент Турецької Республіки відхилив її. Зацікавлені в співпраці, 

сполучені Штати продовжують перемовини з Турецькою Республікою. Цього 

разу пропозиція передбачала 1 млрд. доларів в обмін на використання 

повітряного простору Туреччини ВПС США. В березні парламент Республіки 

дозволив США здійснювати перельоти над територією Туреччини [Momani 

Besma. «IMF Surveillance and America s Turkish Delight.» // Perspectives. – 2006. 

– Vol. 14, No. 2. – p. 5-25]. Незважаючи на фінансову підтримку Анкара не 

приховувала роздратування з приводу непослідовності політики Вашингтону в 

курдському питанні. Сполучені Штати відмовилися від обіцяних ними 

операцій проти курів на півночі Іраку [Ратніков М.І. Проблеми американо-

турецьких відносин за минуле десятиліття // Актуальні проблеми міжнародних 

відносин. – Вип. 103 (Частина 1). – 2011. – С. 18-23].  

Ситуація в двосторонніх відносинах між США та Туреччиною дещо 

поліпшилась після приходу до влади Б. Обами, який офіційно заявив про 

відродження стратегічних відносин між Вашингтоном та Анкарою 

[Свистунова И.А. Об отношениях Турции и США. // Раздел «Публикации».]. 

Водночас, Туреччина є союзником США і членом НАТО.  

Слід зауважити, що автор сам собі суперечить. Так на сторінці 44-45 

дисертації автор зазначає: «США, в свою чергу, покладаючи надії на протидію 

Росії турецької експансії в регіонах Чорного моря і Кавказу, а також, частково, 

в Центральній Азії та на Балканах, не поспішають робити кроки задля 

обмеження впливу Туреччини в цих регіонах. Тому Анкара на цих 

напрямках відчуває себе якщо не зовсім впевнено, то без будь-яких серйозних 

перешкод. Питання лише в тому, наскільки Туреччина володіє ресурсами для 

здійснення політичної та економічної експансії в цих регіонах, що 

представляється набагато більш капіталомістким проектом, ніж експансія на 

Близькому Сході [Стародуб Т.С. «Сучасна політика Туреччини на Близькому 

Сході в контексті її залучення до революційних подій 2011», 18.11.2011 // 

[Електронний ресурс] / Відкриті очі: [сайт]. – Режим 

доступу:http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2011/11/2011.html ]». 

Не заперечуємо того факту, що відносини між Турецькою Республікою та 

Сполученими Штатами Америки мають свої падіння та злети, проте 

генеральна лінія Вашингтону спрямована на підтримку Анкари та розвиток 

двосторонніх відносин, а підстав для цієї позиції більше ніж достатньо.  

2. Попри позитиви роботи, мусимо визнати, що досліднику не вистачило 

послідовності у викладі та аналізі матеріалу. Доречною є думка автора, 

висловлена на с. 27 дисертації про те, що за Г. Моргентау, «сила – це важіль 

світорегулювання». Г. Моргентау сформулював широко відомі основні 

тези політичного реалізму: «Цілі зовнішньої політики повинні визначатися в 

термінах національного інтересу і підтримуватися відповідною силою» [126]. 
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Згідно цієї парадигми, міжнародні відносини є боротьбою за владу. 

Ключовим для держави є відстоювання своїх інтересів на міжнародній арені». 

Відповідно, висловлену тезу щодо боротьби за владу необхідно було, 

підкріплюючи фактами, пронести через усю роботу та інтерпретувати 

зовнішню політику Турецької Республіки в термінах Г. Моргентау як 

відстоювання національних інтересів Туреччини, застосування Анкарою влади 

задля досягнення зовнішньополітичних цілей в регіоні Близького Сходу. 

Частково автору дисертації вдалося досягти цієї мети в окремих розділах 

роботи, проте зазначені ідеї не відображено у висновках до дисертації (див. с. 

189-195). 

3. Автору дослідження не вистачає наукової сміливості критично 

оцінювати зовнішню політику Турецької Республіки. Тому, вважаємо за 

доречне висловити побажання. На нашу думку, окрім констатації фактів щодо 

зовнішньої політики Анкари, слід було б критично поставитися і оцінити 

можливості розвитку зовнішньополітичної стратегії з урахуванням тих або 

інших сценаріїв розвитку. Хоча окремі елементи можливих сценаріїв розвитку 

зовнішньополітичної ситуації трапляються в роботі (с. 169-170).  

Водночас, автору також слід було б запропонувати систему моделей 

розвитку Близькосхідних сценаріїв в згаданому регіоні. Метод моделювання 

міжнародних відносин у цілому або окремих їх сторін чи явищ є одним із 

модерністських напрямів у методології міжнародних відносин. Побудова 

моделей у теорії міжнародних відносин, зокрема в регіоні Близького Сходу є 

перспективним напрямом досліджень, особливо в поєднанні з науковими 

методами побудови макрогіпотез і прогностики. А коректно сконструйована 

модель здатна в принципі підтвердити, скорегувати або навіть заперечити 

теорію.     

4. У вступі до наукової роботи автор зазначив хронологічні межі 

дослідження, які охоплюють період із кінця 80-х років ХХ століття до травня 

2016 року. Незважаючи на заявлені у вступі часові межі, автор подекуди 

захоплюється історичним екскурсом замість політологічного аналізу, зокрема 

на с. 51-55 зазначено загальновідомі факти розвитку зовнішньої політики 

Туреччини. Аналогічною є ситуація з викладом матеріалу на с. 59-60, де автор 

вдається до історичних довідок по ХІХ ст. та визначенні пантюркізму. Це 

відомі речі. Очевидно, що таких фактів слід уникати, оскільки нічого нового 

до питання зовнішньої політики Анкари вони не додають. Якщо ж автор хотів 

відстежити динаміку зовнішньополітичних пріоритетів, то це слід було робити 

за рахунок порівняльного аналізу, співставлення фактів, а не просто опису 

політичного курсу країни.    

5. На нашу думку, в окремих частинах тексту наукової роботи автор 

вдається до публіцистичного стилю замість наукового. Наприклад, на с. 61 

автор зазначає: «Концепція та підходи А. Давутоглу до зовнішньої політики 

країни та до її місця та ролі в регіоні справили велике враження на керівництво 

ПСР. Автор став спочатку радником Р. Ердогана по зовнішньополітичним 

питанням, потім послом, якому доручалися самі делікатні місії, потім, в 2009 

році – міністром закордонних справ, і, нарешті, з 2014 по 2016 рік обіймав 
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посаду прем’єр-міністра країни». Такий підхід не зовсім доречний. Якщо автор 

хотів зауважити роль згаданого політика, то напевно, варто було зазначити як 

змінилася зовнішня політика Туреччини після того, як Ахмет Давутоглу 

обійняв ту або іншу посаду в зовнішньополітичному відомстві країни.  Такий 

підхід значно розширив би виклад, додав би цілісності роботи.   

6. Привертає увагу підрозділ 2.2. другого розділу під заголовком 

«Близький Схід в сучасній зовнішньополітичній доктрині Турецької 

Республіки» (див. с. 70 дисертації). Підрозділ, як, власне, і розділ цілком 

логічно вписується в будову дисертації. Проте, на жаль, автор надто захопився 

внутрішньополітичним життям країни і конкуренцією, яка охопила партії 

Туреччині у боротьбі за владу, і таким чином, оминув питання 

зовнішньополітичних пріоритетів партій (див. с.71-75). Немає сумнівів, що 

зовнішня політика взаємопов’язана із зовнішньою політикою країни, проте 

завдання дослідника якраз і полягає в тому, щоб на основі аналізу як 

зовнішньої, так і внутрішньої політики, виявити ті або інші політичні 

особливості та тенденції, які підтвердять або спростують гіпотезу автора 

дослідження. Вважаємо, що слід звести до мінімуму історичні моменти і 

зосередитись на аналізі зовнішньополітичних концепцій у політиці державних 

діячів та партій.  

7. На нашу думку, у дисертації мало місця приділено турецько-російським 

відносинам з точки зору близькосхідної політики та регіональної безпеки. 

Російська Федерація має власні інтереси, які ідуть врозріз із політикою 

Турецької Республіки, тому цілком доречним є питання впливу Москви на 

перебіг подій на Близькому Сході. Виникає запитання, – а як же власне 

формуються двосторонні відносини та які спільні та відмінні інтереси двох 

згаданих країн і яким чином їхні відносини зміцнюють безпеку чи 

послаблюють стабільність регіону? На жаль, згадані вище питання залишилися 

осторонь уваги дослідника. Побіжно цих питань автор торкнувся на с. 85, с.112 

дисертації. 

 8. Слід зауважити, що в роботі недостатньо уваги приділено питанню 

впливу Сполучених Штатів Америки на зовнішню та внутрішню політику 

Туреччини, які, попри заявлені союзницькі зобов’язання та партнерські 

відносини в межах 5 статті статуту НАТО про колективну оборону, мають 

власне бачення розвитку ситуації та власні національні інтереси в регіоні 

Близького Сходу. Вважаємо, що такий підхід значно доповнив би виклад 

матеріалу та висвітлення теми дослідження. Дисертант досить побіжно згадує 

Сполучені Штати та їхній вплив на зовнішню політику Анкари в регіоні (див. 

с.127-128, с. 168).  

Зовнішня політика Вашингтона суттєво залежить від кількох чинників. 

Зокрема, від того, наскільки задіяні життєві інтереси Америки. На разі 

головним своїм завданням США вважають закріплення та збереження впливу 

в даному регіоні. Слід зауважити, що регіон Близького Сходу є привабливим 

для Сполучених Штатів з огляду на те, що США намагаються зберегти власні 

позиції у традиційній сфері свого впливу. Водночас, Вашингтон змушений 

зважати на Туреччину, Іран тощо. Цих аспектів дисертант не висвітлював.   
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9. Слід зауважити, що цілком логічним видається п’ятий розділ дисертації 

про українсько-турецьке співробітництво (с.172-188). Проте напрошується 

запитання про те, наскільки доречним є виклад матеріалу, враховуючи той 

факт, що автор взявся за опис двосторонніх відносин починаючи з кінця 1921 

року. І як, власне, така ретроспекція допомагає у висвітленні питання про 

зовнішню політику Туреччини на Близькому Сході?  

На жаль, аналіз п’ятого розділу дисертації свідчить про непослідовний з 

точки зору змісту та хронології виклад матеріалу (на сторінці 176 зазначено 

2023, 2016 та 2014 роки. А на сторінці 178 подано опис подій 2011 та 2015 

років).  

Якщо на с. 173 дисертації зазначено 1992 рік як етап розвитку 

двосторонніх відносин, то вже на с.175 зазначено 2015 рік. Виникає запитання, 

а що хіба упродовж такого значного проміжку часу відносини не розвивались? 

А якщо розвивались, то які етапи розвитку проходили дві країни і як ці 

відносини впливали на політику регіону?  

На нашу думку, слід було послідовно, в хронологічному порядку 

аналізувати події розвитку двосторонніх відносин – України та Туреччини, 

починаючи з 2000 по 2016 рік.   

 

 

Зазначимо, що всі вищевикладені зауваження (як щодо змісту, так і 

оформлення роботи) мають переважно дискусійний характер і не знижують 

загальної високої оцінки дисертаційної роботи.  

Тема дисертації Мощенка О.М., предмет і об’єкт дослідження, перелік 

поставлених та вирішених наукових, пошукових і прикладних завдань, обсяг 

друкованих праць та їхня кількість відповідають вимогам Міністерства освіти і 

науки України до дисертацій, представлених на здобуття наукового ступеня 

кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку. Зміст автореферату 

відповідає змісту основних положень дисертації.  
 

 

Дисертація Мощенка Олександра Миколайовича на тему: 

«Близькосхідний вектор зовнішньої політики Турецької Республіки в 

постбіполярний період» – це одне з перших в Україні комплексних 

політологічних досліджень зовнішньої політики Турецької Республіки на 

Близькому Сході в ХХІ столітті.  

Воно є оригінальним, завершеним і самостійним дослідженням, 

виконаним на високому науковому рівні, відзначається актуальністю, 

науковою новизною, інноваційною методологією, глибиною розробки 

проблеми, обґрунтованістю наукових положень і результатів та є суттєвим 

внеском у розвиток української політичної науки та сфери міжнародних 

відносин. Дослідження на часі з огляду на необхідність вдосконалення уявлень 

про зовнішню політику держав в умовах сучасних міжнародних змін 

регіонального та глобального рівня. 
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Дисертація Мощенка Олександра Миколайовича на тему: 

«Близькосхідний вектор зовнішньої політики Турецької Республіки в 

постбіполярний період» за своїм змістом і рівнем оформлення відповідає 

спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку, вимогам Міністерства освіти і науки України, зокрема, 

пунктам 11 та 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 2013 року, які 

висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор – Мощенко Олександр 

Миколайович – заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку. 
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