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ВІДГУК 

 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Аль-Азаві Хайдера Аділ Кадіма    

 

на тему «Еволюція регіональної політики Турецької Республіки»,  

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку до Спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 при 

Чорноморському національному університеті імені Петра Могили 

 

Низка подій на Близькому Сході, серед яких “Арабська весна”, війна в 

Сирії, боротьба курдів за незалежність, гостро поставили питання зовнішньої 

та внутрішньої політики країн Близького Сходу, зміни формату відносин, 

формування нових блоків, зовнішньополітичних пріоритетів тощо.  

Зростання міжнародного авторитету Туреччини, що спостерігається нині 

на регіональному й глобальному рівнях, істотно впливає на формування 

світового й регіонального балансу сил. Це додає до вивчення еволюції 

регіональної політики Турецької Республіки постбіполярної доби безперечної 

актуальності й становить помітний науковий та практичний інтерес, оскільки 

дозволяє з’ясувати принципові цілі й вектори реалізації міжнародно-

політичного курсу впливової регіональної держави.  

Туреччина входить до Чорноморського консорціуму, Союзу Тюркських 

держав, Організації економічного співробітництва та розвитку – 

інституціоналізованих форм, які підвищують її регіональний статус. Крім того, 

Турецька Республіка є важливою ланкою міжнародної енергетичної системи, 

оскільки знаходиться між головними експортерами вуглеводнів (каспійські й 

близькосхідні держави та Росія) і їхніми імпортерами (учасники ЄС і Україна). 

Вона також належить до НАТО й має другу (після США) за чисельністю 

армію в Альянсі. Туреччина є давнім офіційним кандидатом на вступ до 

Євросоюзу, а також діяльним членом багатьох провідних міжнародних 

організацій. Враховуючи зазначене вище, дисертаційна робота Аль-Азаві 

Хайдера Аділ Кадіма є актуальною не лише для теорії міжнародних відносин, 

але й з практичної точки зору, для діяльності дипломатичних представництв за 

кордоном.  

Дисертаційна робота присвячена актуальній темі сучасності – еволюції 

зовнішньої політики Туреччини в системі регіональної безпеки Близького 

Сходу. Подана до захисту робота є на часі, оскільки, з одного боку, 

територіально Турецька Республіка пов’язана з кількома ключовими для 

безпекового виміру регіонами: Балканським, Близькосхідним, Кавказьким і 

Чорноморським. З іншого боку, Туреччина омивається чотирма стратегічно 

важливими морями – Егейським, Мармуровим, Середземним і Чорним та 

наділена правом державного й безпекового контролю світового значення 

Протоками – Босфором і Дарданеллами. 

Науковий доробок Аль-Азаві Хайдера Аділ Кадіма відзначається 



 2 

науковою новизною, оскільки автор дисертації, на основі залучення 

комплексного та компаративного аналізу значної кількості джерел, частина 

яких раніше не була об’єктом спеціального наукового вивчення, здійснив 

цілісне дослідження обставин формування та особливостей реалізації й 

еволюції регіональної політики Турецької Республіки, в контексті позитивних 

і негативних наслідків глобалізації.  

Слід зазначити, що автор ґрунтовно підійшов до 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 близькосхідного напряму гарантування національної безпеки 

Турецької Республіки до особливостей забезпечення національної безпеки в 

контексті її євроатлантичної та європейської інтеграції.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автор 

дисертації на основі залучення і комплексного та компаративного аналізу 

широкого кола джерел, частина яких раніше не була об’єктом спеціального 

наукового вивчення, здійснив цілісне дослідження обставин формування та 

особливостей реалізації й еволюції регіональної політики Турецької 

Республіки, в контексті позитивних і негативних наслідків глобалізації. 

Здійснено спробу системно узагальнити „нове зовнішньополітичне бачення” 

правлячої в Турецькій Республіці Партії справедливості й розвитку, яке 

зорієнтоване на досягнення конкретних результатів і реалізацію концепції 

„стратегічної глибини”, що передбачає повернення Туреччини в лоно 

мусульманських держав; з’ясовано, що важливим засобом впровадження в 

практику нового зовнішньополітичного курсу ПСР стало дистанціювання від 

реалізації стратегічних інтересів США задля здійснення власної регіональної 

безпекової стратегії; доведено причинно-наслідковий зв’язок між поверненням 

Турецької Республіки до ісламської ідентичності й досягненням нею 

домінуючих позицій на регіональній міжнародно-політичній арені; відстежено 

та проаналізовано політичну трансформацію Туреччини як діяльного учасника 

глобальних процесів; здійснено аналіз сутності сучасної регіональної політики 

Турецької Республіки в контексті концепції „стратегічної глибини”, що 

спирається на ефективне поєднання „неоосманізму”, націоналізму, 

модернізованого ісламу, демократії й європейської ідеї; досліджено базові 

чинники регіональної політики Туреччини в постбіполярному світі й 

визначено її основні концептуальні компоненти; здійснено змістовний аналіз 

головних регіональних проблем  безпекового порядку денного Туреччини; 

підтверджено положення про те, що зовнішньополітична ідеологія правлячої 

ПСР базується на дуалістичних принципах євроатлантизму й гарантування 

національної безпеки держави в контексті ісламської ідентичності та має на 

меті зберегти стратегічне партнерство зі США із зовнішньополітичною 

тенденцією Турецької Республіки в бік більшої самостійності як міжнародного 

актора, здатного відстоювати власні національні інтереси, та поступового 

зміцнення Туреччини як держави надрегіонального, а згодом і світового рівня; 

обґрунтовано тезу про те, що регіональна політика Туреччини знаходиться на 
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стадії оптимізації й класифікується автором дослідження як експансіоністська 

(за типом орієнтації – назовні), ревізіоністська (за типом цілей – повернути й 

зміцнити колишню велич держави), гнучка (за типом структури, на противагу 

догматичній) і прагматична. 

Дисертація свідчить про високий науковий рівень, матеріал подано 

логічно та обґрунтовано. Основні висновки здійсненого дослідження – 

аргументовані. На основі аналізу значної кількості зарубіжних і вітчизняних 

наукових джерел, автор дисертаційної роботи системно проаналізував 

зовнішню політику Турецької Республіки на Близькому Сході, в 

Чорноморському регіоні та в контексті євроатлантичної та європейської 

інтеграції.    

Робота є самостійно виконаним науковим дослідженням; усі наукові 

результати, що викладені в дисертації, одержані автором особисто й 

концентровано викладені в авторефераті та 8-ми опублікованих наукових 

статтях (в т. ч. в одному іноземному виданні)  і 8-ми тезах доповідей на 

міжнародних наукових конференціях. 

Найбільш вагомими науковими результатами, що були досягнуті 

здобувачем, є такі: 

1. Виявлено, що в постбіполярний період, з приходом до влади 

помірковано-ісламістської ПСР визначальною рисою регіональної стратегії 

Туреччини став перехід від однобічної прозахідної орієнтації до 

багатовекторності з опорою на історико-культурний спадок. Центральне місце 

в новій стратегії посіла політика „нуль проблем” із сусідами, спрямована на 

усунення суперечностей у стосунках із навколишніми державами, 

попередження виникнення регіональних криз і налагодження максимального 

співробітництва з ними в усіх сферах. Відповідно до змін у безпековому 

мисленні, відбувалася й трансформація зовнішньополітичної стратегії 

Туреччини: перехід від концепції дотримання сприятливого статус-кво до 

багатовекторного активізму, що став можливим завдяки тимчасовому 

поліпшенню регіональної військово-політичної атмосфери на поч. 2000-х рр., 

покращенню міжнародного іміджу офіційної Анкари та зменшенню ролі 

воєнних загроз у безпосередньому геополітичному оточенні Туреччини, що  

традиційно були головними стимулами для її партнерської співпраці із 

Заходом. 

2. Незважаючи на об’єктивні й суб’єктивні чинники появи взаємної 

недовіри в турецько-американських взаєминах і очевидне дистанціювання 

Сполучених Штатів від Турецької Республіки на міжнародній арені, а також 

той безперечний факт, що нині стратегічне партнерство вже не сприймається 

як гарант стабільного й стійкого розвитку двосторонніх відносин та 

національної безпеки, офіційні Анкара і Вашингтон, як і раніше, зберігають 

важливе значення один для одного. 

Майбутнє турецько-американської співпраці на регіональному рівні 

знаходитиметься під впливом трансатлантичних відносин – ключової сфери 

стратегічного партнерства офіційних Анкари і Вашингтона. В найважливіших 

областях співробітництва багатосторонній підхід буде вагомим елементом 
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взаємодії, передусім при вирішенні іракської, іранської й сирійської 

проблематики. Тому головним уявляється не майбутнє турецько-

американських двосторонніх відносин, а співпраця в трикутнику США – 

НАТО – Туреччина. 

3. Враховуючи вигідне географічне розташування, першорядне значення 

для міжнародного транзиту енергоносіїв, Турецька Республіка прагне 

виступати в ролі „мосту” й „посередника” у певних регіональних конфліктах. 

В разі прийняття Туреччини до свого складу, ЄС зможе скористатися цими 

геостратегічними особливостями республіки, що дозволить Євросоюзу 

зміцнити власні позиції глобального гравця світової політики. Потужний 

потенціал турецьких Збройних сил здатен зробити значний внесок у 

формування Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС і Спільної 

європейської політики безпеки та оборони, а також помітно розширити 

можливості Євросоюзу здійснювати миротворчі операції, передусім у 

Середземноморському регіоні. 

4. З розпадом СРСР і завершенням холодної війни Чорноморський регіон 

став важко керованим: політичні, національно-територіальні, етнічні й 

релігійні суперечки породили „гарячі точки” в Грузії, Молдові й Росії. Тому 

регіональна політика Турецької Республіки в Причорномор’ї націлена на 

гарантування власної національної безпеки шляхом органічного поєднання 

засобів „твердої” і „м’якої” сили, а також двосторонніх домовленостей із 

сусідами. Туреччина позиціонується в якості ключового гравця й самостійного 

„полюса сили” та надалі намагатиметься синезувати в максимально можливих 

межах збереження „модельного партнерства” зі США та планів інтеграції в 

ЄС. Туреччина запропонувала всеосяжне бачення Чорноморського регіону, що 

включає докладно розроблену концепцію політики „нуль проблем” із сусідами 

та безпекову політику, засновану на регіональному підході.  

5. Досліджено та описано турецько-ізраїльські відносини. Політичний 

союз між Турецькою Республікою та Державою Ізраїль є важливим елементом 

регіональної підсистеми міжнародних відносин. Для США та ЄС навіть 

тимчасове зближення Турецької Республіки з Ізраїлем було і є вагомим 

доказом політичної адекватності й стабільності офіційної Анкари, що 

відкривало шлях для західних інвестицій і технічних інновацій. Головною 

перешкодою для розвитку турецько-ізраїльського стратегічного партнерства 

завжди виступав чинник ісламської солідарності, що помітно посилився після 

приходу до влади в Туреччині в листопаді 2002 р. помірковано-ісламістської 

ПСР, американсько-британської інтервенції й окупації Іраку в 2003 р. та 

військової операції Ізраїлю в Лівані 2006 р. Регіональна політика офіційної 

Анкари на Близькому Сході почала поступово змінюватися, що неминуче мало 

негативно відбитися на турецько-ізраїльських взаєминах. Турецьке державне 

керівництво взяло на озброєння концепцію багатовекторної зовнішньої 

політики, в контексті якої регіональне партнерство з Ізраїлем і спільні загрози 

національній безпеці, що раніше зумовили зближення держав, виявилися 

неактуальними. Ізраїльський політикум усвідомлює, що триваюче загострення 

двосторонніх відносин є свідомим вибором офіційної Анкари, продиктованим 
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її геополітичними інтересами, і що новий регіональний формат, який 

створюється Туреччиною на Близькому Сході, не передбачає участі в ньому 

Ізраїлю. 

6.  З початком так званих „арабських революцій” у Єгипті, Ємені, Лівії й 

Сирії турецьке керівництво, після недовгих коливань, підтримало опозиційні 

сили цих держав, фактично відмовившись від своїх недавніх партнерів. 

Турецька Республіка виступила союзником США і „старих демократій” 

Європи за проектом переформатування „Великого Близького Сходу”. Це 

закономірно призвело до втручання Туреччини в громадянську війну в Сирії 

на боці т. зв. „поміркованої опозиції” та згортання співпраці з головним 

союзником офіційного Дамаска - ІРІ, чий правлячий режим хоча й 

сприймається в Анкарі як дружній, але це не компенсує протилежність 

геополітичних інтересів двох держав і глибокий релігійний конфлікт між 

сунітською й шиїтською гілками ісламу. Негативно вплинув на турецько-

іранське зближення й „заморожений” конфлікт між Азербайджаном і 

Вірменією, в ході якого офіційні Анкара і Тегеран зайняли протилежні позиції. 

7. Компаративний аналіз досвіду становлення Турецької Республіки в 

якості регіонального лідера сприяв виявленню чинників її успішної 

регіональної політики. Зокрема: багатовекторна зовнішня політика, що 

передбачає розвиток взаємовигідної співпраці з ключовими регіональними 

акторами в торговельно-економічній, енергетичній і гуманітарній сферах при 

збереженні як пріоритетної безпекової площини; активна багатостороння 

регіональна дипломатія; поновлення позиції „центральної” держави, що 

поєднує в собі множинні регіональні ідентичності та залишається важливим 

елементом регіональної системи безпеки; широке застосування елементів 

„м’якого” впливу, поглиблення політичного діалогу за рахунок розвитку 

економічного співробітництва й використання культурної та релігійної 

близькості з державами регіону; прагматизм регіональної політики, 

визначення пріоритетів міжнародної діяльності на основі довгострокових 

національних інтересів та економічних розрахунків, що значно розширює коло 

потенціальних партнерів та дозволяє зменшити вплив ідеологічних чинників 

при формуванні засад зовнішньополітичного курсу.  

Вибір методів та методології зумовлено науковою і прикладною 

доцільністю. До загальної методології, використаної в  дослідженні, передусім 

слід віднести загальнонаукові методи, а саме: гносеологічний, політико-

системний, структурно-функціональний, історико-філософський, 

хронологічний, історичної реконструкції та компаративний. Хронологічний 

метод (опис явищ і подій у часовій послідовності) та метод історичної 

реконструкції (встановлення генетичних зв’язків між міжнародно-

політичними процесами, що відбуваються) дали можливість простежити 

загальну еволюцію й динаміку зовнішньополітичної і безпекової діяльності 

Турецької Республіки щодо її головних регіональних контрагентів 

(Азербайджан, Вірменія, Греція, Грузія, Ізраїль, Ірак, Іран, Кіпр, Росія, Сирія й 

Україна) упродовж постбіполярного періоду в зв’язку з кардинальною зміною 

міжнародно-політичної обстановки після розпаду СРСР. 



 6 

Визнаємо ґрунтовну й об’єктивно зорієнтовану теоретичну частину 

дослідження, представлену теоретико-методологічними основами дослідження 

та відповідними підрозділами (розділів 1-4), які спрямовані на аналіз 

зовнішньої політики Анкари на Близькому Сході, в Чорноморському регіоні, в 

контексті євроатлантичної та європейської інтеграції, що загалом впливає не 

лише на трансформацію регіонального, але й глобального комплексу безпеки.   

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

напрямку дослідження та охоплює такі групи джерел: 1) Двосторонні й 

багатосторонні угоди й договори, документи міжнародних організацій – ООН, 

НАТО, Інституту міжнародного права, Асоціації міжнародного права і Комісії 

міжнародного права ООН та інших міжнародних інституцій, міністерств і 

відомств Турецької Республіки та інших держав; 2) статті, промови й інтерв’ю 

глав держав і урядів та керівників зовнішньополітичних відомств Туреччини і 

урядовців її зовнішньополітичних партнерів; 3) матеріали періодичних видань; 

4) фахову літературу; 5) різноманітну довідкову літературу. 

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 половина використаних в дисертації джерел – це оригінальні 

англомовні видання. 

Окремо слід зауважити 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 

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 Аль-Азаві 

Хайдером Аділ Кадімом належним чином розкрито і обґрунтовано у самій 

дисертації. 

Водночас, визнаючи вагомі наукові й методологічні здобутки дисертанта, 

вважаємо за необхідне висловити окремі зауваження та побажання: 

по-перше: Розглядаючи питання американо-турецьких відносин та 

підготовки інтервенції США в Ірак в 2003 році автор торкнувся турецько-

іракських відносин, зусиль влади Турецької Республіки, спрямованих на 

дотримання миру, човникової дипломатії тощо (с. 54-55, 61). На жаль, відсутнє 

цілісне висвітлення цього питання в роботі. Цілком доречним був би підрозділ 

4.2 в четвертому розділі роботи, оскільки він якраз і присвячений безпеці в 

регіоні Близького Сходу.      
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Ірак і Туреччина – сусідні держави і їхні відносини значною мірою 

впливають на розвиток усього близькосхідного регіону. Огляд та прогноз 

розвитку двосторонніх відносин доповнив би загальну політичну та безпекову 

ситуацію в регіоні. Дане положення потребує чіткішої позиції автора роботи.  

по-друге: Текст дисертації перевантажений історичними довідками, 

зокрема згадками про події ХІХ-початку ХХ століття, що створює додаткове 

фактологічне навантаження (див. с. 165: „Молода Аравія”, що сформувалася в 

1911 р. у Парижі на чолі з Ауном Абд аль-Хаді, Мухаммедом Рустумом 

Хейдаром і Ахмедом Кадрі, та Османська партія адміністративної 

децентралізації, яка була заснована в 1912 р. під керівництвом Рафік-бея аль-

Азма, Шиблі аш-Шмейля та Мухібаддіна аль-Хатиба.). Також ускладнюють 

текст описи історичних подій, хронологічно віддалених від сучасності (див. с. 

167: «Роком раніше, незадовго до виборів до Законодавчої асамблеї санджаку, 

Туреччина спровокувала „безлади” в Александретті й, користуючись ними, 

зажадала від Франції згоди на введення своїх військ. Під тиском Великої 

Британії, Франція пішла на цю поступку, що вирішила наперед захоплення 

санджаку турками. 3 липня 1938 р. в Антак’ї (Антіохії) було підписано угоду 

між генеральними штабами Туреччини й Франції …»). Тотожними є історичні 

уточнення початку ХХ ст. (див. с. 175-176). 
по-третє: Викликає запитання назва четвертого розділу роботи в такому 

формулювання: «Близькосхідний напрям гарантування національної безпеки». 

Власне семантика слова національний стосується окремої нації, народу. Якщо 

автор хотів здійснити аналіз безпекових аспектів для власне самої Турецької 

Республіки, то очевидно, що проблема так гостро на даний час для Анкари не 

стоїть у порівнянні з ХХ століттям, коли Туреччина формувалася як світська 

держава, проходила етапи свого становлення. Однак у розділі йдеться не про 

безпеку для Туреччини, а про безпековий вимір у регіоні Близького Сходу, 

оскільки автор розглядає турецько-іранські, турецько-сирійські та турецько-

ізраїльські відносини. По-друге, недоречним є слово гарантування у самій 

назві, оскільки політичній сфері не притаманна категорія гарантування. Та й 

хто із об’єктів або суб’єктів політики може щось гарантувати, чи йдеться про 

безпеку, чи про дотримання міжнародних договорів? Вважаємо, що назва 

розділу не коректно сформульована.   

по-четверте: Аналізуючи політику Туреччини на Близькому Сході, автор 

цілком логічно та обґрунтовано розглядає зовнішньополітичну стратегію 

країни в даному регіоні у контексті утвердження власної лідерської ролі. 

Досить детально розглянуто відносини Туреччини з Іраном, Ізраїлем, Сирією, 

Росією тощо. Водночас, слід зауважити, що значний вплив на стабільність і 

баланс сил в регіоні здійснюють країни Аравійського півострова, серед яких 

ключова роль належить Саудівській Аравії. Як найбільший донор країн арабо-

мусульманського регіону, Ер-Ріяд став найважливішим центром регіонального 

тяжіння. Осторонь уваги дисертанта залишились турецько-саудівські 

відносини. В кінці 2015 року президент Ердоган відвідав Саудівську Аравію і 

було оголошено про створення стратегічного альянсу між Анкарою і Ер-

Ріядом. Подані факти свідчать про те, що розвиток двосторонніх відносин 
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впливає на баланс сил в регіоні, а отже, відіграє важливу роль у контексті 

зовнішньої політики Туреччини. Безумовно, що дисертанту слід було 

торкнутися цього питання.    

по-п’яте: На жаль, в контексті розглянутих близькосхідних проблем, 

автор  оминув питання курдів, їхню боротьбу за незалежність, спроби 

створити власну державу, а відтак, їхній вплив на баланс сил на Близькому 

Сході. Автору слід сміливіше аналізувати міждержавні відносини Туреччини з 

країнами регіону враховуючи курдську проблему. Такий підхід сприяв би 

прогностичному аналіз розвитку подій в регіоні та дав би змогу оцінити 

перспективи розвитку турецько-американських та турецько-ізраїльських 

відносин з урахуванням їхньої політики, спрямованої на підтримку курдів у 

їхній боротьбі за незалежність.  

по-шосте: Здійснюючи аналіз зовнішньої політики, необхідно більш 

конкретно сформулювати і систематизувати детермінуючі чинники безпекової 

ситуації в регіоні, як для Туреччини, так і для решти регіональних і 

глобальних акторів. Сюди можна було б віднести як внутрішні, так і 

зовнішньополітичні чинники. Варто було б розмежувати регіональні, 

субрегіональні та локальні чинники. Серед зовнішньополітичних чинників 

домінують такі: війна в Сирії та зміна балансу сил після війни; курська 

проблема, яку країни регіону змушені будуть вирішувати, оскільки це лише 

питання часу (курдів підтримує Ізраїль та США); політика Ірану та 

формування так званого шиїтського поясу (вважається, що Іран контролює 

чотири арабські столиці – Багдад, Дамаск, Сану та Бейрут); діяльність 

терористичних організацій, на кшталт ІДІЛ, «Хезболла» тощо. До 

зовнішньополітичних чинників відносяться економічні інтереси та військове 

співробітництво, які впливають на зовнішню політику та відносини країн 

регіону.  

по-сьоме: Дискусійним залишається питання географічних меж 

дослідження, оскільки традиційно до близькосхідного регіону відносили 

Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ірак, Сирію, Ліван, територію нинішньої 

Палестинської Автономії, а також країни Аравійського півострова. Такий 

підхід трактують як вузько географічний на противагу широкому. До  

розширеного Близького Сходу  («Великий Близький Схід і Північна Африка») 

відносять всі країни-члени Ліги Арабських Держав, в тому числі й північно-

африканські – Лівію, Алжир, Туніс, Марокко, Мавританію, Судан, Джібуті. 

Виникає запитання, а яких власне географічних меж дотримується автор 

дисертації: вузьких чи широких? Автору дисертаційної роботи необхідно було 

б зазначити у вступі роботи географічні межі дослідження, що автоматично 

зняло будь-які подальші питання.  

по-восьме: Одне із завдань дослідження передбачає осмислення досвіду 

становлення Туреччини як регіонального лідера й розробка рекомендацій щодо 

можливості використання окремих його аспектів при формуванні й реалізації 

регіональної політики Республіки Ірак (с.7 дисертаційної роботи). Варто було б 

узагальнити і подати рекомендації в додатках і не лише для Республіки Ірак, 

але й для України.  
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Зазначимо, що всі вищевикладені зауваження (як щодо змісту, так і 

оформлення роботи) мають переважно дискусійний характер і не 

применшують цінності дослідження та не спростовують високий рівень 

дисертаційної роботи. Вони не носять принципового характеру, не впливають 

на ступінь обґрунтування дисертаційних висновків  і не знижують наукової 

новизни роботи.  

 

Висновок: Тема дисертації Аль-Азаві Хайдера Аділ Кадіма, 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 Аль-Азаві Хайдера Аділ Кадіма на тему: «Еволюція  

регіональної політики Турецької Республіки» 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 – 

Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім – 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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