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 В монографии вычленяются и структурируются 

исторические предпосылки создания условий для формирования 

национальных государств на территории бывшего СССР. 

Раскрыт механизм и алгоритм социально-экономических 

преобразований в контексте глобальных изменений системы 

международных отношений и распада биполярного 

мироустройства. 

 Работу обогащает использование аналитических обзоров и 

материалов признанных аналитических центров, таких, как 

SAGE (независимый академический издатель книг, журналов и 

электронных продуктов), доступ к большинству из которых 

автор имеет как эксперт Международной ассоциации 

политической науки. 

Для студентов факультетов международных отношений, 

политологов, политиков, лидеров политических партий, 

политических аналитиков, а также широкого круга 

интересующихся политикой и международными отношениями.    

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Еволюція пострадянських політичних систем» 

 

Рецензована робота є глибоким серйозним дослідженням 

важливої наукової проблеми. Вона наповнена цікавими 

спостереженнями, новими науковими висновками, написана зі 

знанням справи і з любов'ю до предмета дослідження на 

високому науковому рівні, доступною мовою. 

У монографії зроблено глибокий аналіз історичних 

передумов формування національних держав на території 

колишнього СРСР, розкрито механізм і алгоритм перетворень, 

глобальних змін системи міжнародних відносин у контексті 

розпаду біполярної системи. 

В основу аналізу покладені класичні й сучасні наукові 

джерела, матеріали сучасних соціологічних досліджень 

зарубіжних, українських і російських учених. 
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Автор монографії широко використовує як доказову базу 

праці класиків політичної науки, історії, філософії, психології. 

Ретроспективний історичний екскурс дозволяє автору оцінити 

вектор сучасного політичного процесу в пострадянських 

державах з висоти часу. 

На основі політико-правових, економічних, духовно-

культурних, морально-етичних принципів досліджено процес 

інтеграції нових держав у сучасну регіональну і глобальну 

систему міжнародних відносин, перспективи входження України 

до ЄС. У монографії розкриваються теоретико-методологічні 

проблеми в контексті ліберально-демократичних перетворень з 

позицій цивілізаційного підходу розвитку держав у XXI столітті. 

Підготовка до видання монографії – це результат плідної 

співпраці автора з Міжнародною асоціацією політичної науки, 

професурою низки західних, українських і російських 

університетів. 

Автор активно й ефективно використовує аналітичні 

огляди та матеріали, серед них світових аналітичних центрів, 

доступ до більшості з яких він має як експерт Міжнародної 

асоціації політичної науки. Ним активно використані матеріали 

наукових журналів SAGE (незалежний академічний видавець 

книг, журналів та електронних продуктів у галузі гуманітарних і 

соціальних наук і наукових, технічних і медичних галузей). 

Аналізуючи процес еволюції пострадянських політичних 

систем, автор монографії широко застосовує системний підхід, 

методи порівняльної політології, семантичний метод, також 

вдало використовує метод кейс-аналізу. 

У монографії представлений неупереджений аналіз 

політичних процесів у пострадянських державах. Монографія не 

ангажована сучасними політичними ідеологіями, не містить 

впливу політичних уподобань і суб'єктивізму при оцінці 

політичних процесів, структурних і процедурних перетворень. 

Рецензована монографія є фундаментальним 

політологічним твором, водночас вона має широке прикладне 

значення. Коло її читачів – від студентів і викладачів ВНЗ до 

політтехнологів і сучасних політиків.  
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Монографія «Еволюція пострадянських політичних 

систем» Б.В. Зажигаєва є логічним продовженням його 

попередньої праці – монографії «Політичний процес в Україні: 

реальність і тенденції еволюції державності (1991–2005 рр.) / 

Б.В. Зажигаєв. – К. : КиМУ, 2009. - 461 с.», виданої в 2009 році, 

яка представлена на виставці у Верховній Раді Україні як одна з 

кращих наукових праць за 20 років незалежності України. 

Під час підготовки до видання основні тези монографії 

були апробовані на міжнародних конференціях, у статтях 

Зажигаєва Б.В., опублікованих в іноземних політологічних 

наукових журналах англійською мовою, й отримали високу 

оцінку міжнародних експертів. 

Безсумнівним достоїнством монографії є неупередженість і 

об'єктивність розгляду проблеми, уміння автора відійти від 

політичних пристрастей і ментальних переваг. Тим самим автору 

вдалось уникнути головної проблеми вітчизняної політології. 

Рецензована монографія є досить повним і глибоким 

дослідженням з теми еволюції пострадянських політичних 

систем. Монографія розкриває проблеми еволюції політичних 

систем в умовах зміни форми державного устрою, глибоких 

політичних і суспільно-економічних трансформацій. 

Книга є важливим внеском у вивчення еволюції політичних 

систем нових незалежних держав і створює наукову платформу 

для вивчення і розвитку важливої проблеми сучасної політології. 

Рекомендую Вченій раді Київського міжнародного 

університету монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Еволюція пострадянських політичних систем» до видання. 

 

 

доктор політичних наук,  

професор, головний науковий співробітник  

Інституту світової економіки  

і міжнародних відносин НАН України              Б.І. Канцелярук 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на монографию Зажигаева Бориса Владимировича 

«Эволюция постсоветских политических систем» 

 

Рецензируемая монография представляет собой 

самостоятельно выполненное, целостное научное исследование, 

решение важной научной проблемы, посвященной анализу 

эволюции политических систем на постсоветском пространстве. 

Новизна и актуальность работы обусловлены тем, что мы имеем 

дело с уникальным процессом коренных политических и 

социально-экономических трансформаций этих систем в 

предельно сжатые исторически сроки, что было обусловлено 

нежизнеспособностью «реального социализма» и 

детерминированным переходом мира в постбиполярное 

состояние, во многом под влиянием глобализации. При этом 

важно отметить новаторство автора, который раскрывает общие 

закономерности и культурно-национальные особенности 

эволюции политических систем в условиях смены форм 

общественно-политического строя. 

В монографии вычленяются и структурируются 

исторические предпосылки создания условий для формирования 

национальных государств на территории бывшего СССР. В 

каждом конкретном случае раскрыт механизм и алгоритм 

социально-экономических преобразований в контексте 

глобальных изменений системы международных отношений и 

распада биполярного мироустройства. Автор рассматривает 

теоретикометодологические проблемы либерально-

демократических преобразований с позиций цивилизационного 

подхода к изучению развитию государств в XXI веке. 

Возможности новых государств на постсоветском пространстве 

интегрироваться в современную региональную и глобальную 

системы международных отношений, прежде всего перспективы 

вхождения Украины в ЕС и позиционирование России в 

многополюсном мире он рассматривает с точки зрения их 

адаптации к признанным политико-правовым, экономическим, 

духовно-культурным и морально-нравственным принципам. 
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Несомненным достоинством монографии Б.В. Зажигаева 

является беспристрастность и объективность рассмотрения 

проблем, умение автора отойти от ментальных предпочтений и 

политических пристрастий, что не всегда характерно для 

политологов постсоветских государств. 

В основу анализа положены произведения классиков 

отечественной и мировой истории, философии, политической 

науки, психологии. Автор опирается на богатый 

фактологический материал, включая социологические 

исследования, а также труды современных украинских, 

зарубежных и российских ученых. При этом исторический 

подход позволяет автору оценить вектор современного 

политического процесса в постсоветских государствах в 

динамике и на перспективу. Работу обогащает использование 

аналитических обзоров и материалов признанных 

аналитических центров, таких, как SAGE (независимый 

академический издатель книг, журналов и электронных 

продуктов), доступ к большинству из которых он имеет как 

эксперт Международной ассоциации политической науки. 

Анализируя процесс эволюции постсоветских 

политических систем, автор монографии широко применяет 

системный подход, методы сравнительной политологии, 

семантический метод, а в особых случаях кейс- анализ. 

Представленный труд – результат плодотворного 

сотрудничества исследователя с Международной ассоциацией 

политической науки, Российской ассоциацией политической 

науки (РАПН), учеными ряда авторитетных западных и 

российских университетов, в том числе МГИМО (У) МИД РФ. 

Исследование Б.В. Зажигаева «Эволюция постсоветских 

политических систем» является логическим продолжением его 

предыдущей аналитической работы «Политический процесс в 

Украине: реальность и тенденции эволюции государственности 

(1991–2005 гг.)», изданной в 2009 году. Основные тезисы 

рецензируемой монографии были апробированы автором на 

международных конференциях и в статьях, опубликованных, в 

частности в иностранных политологических журналах на 
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английском языке, и получили высокую оценку международных 

экспертов. 

Монография Б.В. Зажигаева – фундаментальное 

политологическое исследование, содержащее наряду с новыми 

научными выводами личные наблюдения автора. Оно написано 

со знанием проблемы на высоком научном уровне, с любовью к 

предмету и доступным и понятным языком. Все это, 

несомненно, вызовет к ней интерес не только у научного 

сообщества, но и у всех, кто интересуется политическими 

преобразованиями в постсоветских государствах. Прикладное 

значение работы заключается в том, что она может быть 

использована от преподавателей гуманитарных вузов в учебном 

процессе до политтехнологов и действующих политиков. 

Рекомендую Ученому совету Киевского международного 

университета монографию Зажигаева Бориса Владимировича 

«Эволюция постсоветских политических систем» к изданию. 

 

 

доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории и политики  

стран Европы и Америки  

МГИМО (У) МИД России                                           Н.В. Павлов 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Еволюція пострадянських політичних систем» 

Рецензована монографія розкриває проблеми еволюції 

політичних систем в умовах зміни форми державного устрою, 

глибоких політичних і соціально-економічних трансформацій на 

пострадянських територіях. 

Вона являє собою повний і глибокий аналіз досліджень з 

теми еволюції пострадянських політичних систем. У монографії 

розкриваються теоретико-методологічні проблеми в контексті 

ліберально-демократичних перетворень в умовах глобальних 

змін у XXI столітті. 
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Розкрито механізм і алгоритм перетворень системи 

міжнародних відносин в умовах розпаду біполярної системи. На 

основі політико-правових, економічних, духовно-культурних, 

морально-етичних принципів досліджено процес інтеграції 

нових держав у сучасну регіональну і глобальну систему 

міжнародних відносин, перспективи входження України у ЄС і 

спроби відновлення Росією свого геополітичного статусу.  

Як доказова база широко використовуються твори класиків 

і сучасні наукові роботи зарубіжних, українських і російських 

учених, використовуються матеріали соціологічних досліджень. 

При порівняльному аналізі автор використовує праці класиків 

політичної науки, психології, історії, філософії. Вектор 

сучасного політичного процесу в пострадянських державах 

оцінюється з  історичних позицій. 

У монографії ефективно використані аналітичні огляди й 

матеріали світових аналітичних центрів. Їх основу склали 

публікації наукових журналів SAGE (незалежний академічний 

видавець книг, журналів). Автор монографії – експерт 

Міжнародної асоціації політичної науки, що забезпечує йому 

доступ до міжнародних наукових публікацій. 

У монографії застосовується системний підхід, методи 

порівняльної політології, семантичний метод. 

Монографія є фундаментальною політологічної роботою, 

водночас вона має велике прикладне значення. 

Автор здійснив неупереджений аналіз політичних процесів 

у пострадянських державах. Монографія не ангажована 

індоктринацією сучасними політичними ідеологіями. Автору 

вдалось уникнути політичних уподобань і суб'єктивізму в оцінці 

політичних процесів при аналізі пострадянських політичних 

систем. 

Монографія «Еволюція пострадянських політичних 

систем» Б.В. Зажигаєва – логічне продовження його попередньої 

монографії «Політичний процес в Україні: реальність і тенденції 

еволюції державності (1991–2005 рр.) / Б.В. Зажигаєв. – К. : 

КиМУ, 2009. – 461 с.», що була представлена на виставці у 
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Верховній Раді Україні до Дня Незалежності як одна з кращих 

наукових праць за 20 років незалежності України. 

Під час підготовки до видання основні тези монографії 

отримали високу оцінку міжнародних експертів, пройшли 

апробацію на міжнародних конференціях, у статтях Зажигаєва 

Б.В., опублікованих в іноземних політологічних журналах 

англійською мовою. 

Неупередженість та об'єктивність розгляду проблеми, 

уміння автора відійти від ментальних переваг і політичних 

пристрастей – одне з головних достоїнств монографії, що не 

завжди характерно для вітчизняної політології. 

Рецензована робота – це глибоке, серйозне дослідження 

важливої наукової проблеми, що засвідчує знання проблеми, 

ґрунтовний аналіз предмета дослідження, високий науковий 

рівень. Незаперечною перевагою є те, що вона написана 

доступною мовою, що неодмінно викличе інтерес не тільки в 

наукового співтовариства і студентів політологічних і 

гуманітарних спеціальностей, а й у людей, які цікавляться 

політичними перетвореннями в пострадянських державах.  

Автор робить важливий внесок у вивчення еволюції 

політичних систем пострадянських країн, що допомагає 

створити науковий фундамент для дослідження актуальних 

проблем сучасної політології. 

Рекомендую Вченій раді Київського міжнародного 

університету монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Еволюція пострадянських політичних систем» до видання. 

  

 

доктор політичних наук,  

професор кафедри країнознавства  

Інституту міжнародних відносин 

 Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка                                        В.І. Головченко  
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю «United Nations and European Union in quest of Cyprus 

dispute solution» здобувача Інституту світової економіки та 

міжнародних відносин  

Маковеєнка Володимира Павловича 

 

У статті досліджується роль ООН і процес Євроінтеграції 

щодо врегулювання Кіпрського конфлікту. Актуальність теми не 

викликає сумніву з огляду присутності на Кіпрі миротворчих сил 

ООН і політику акторів, які мають вплив на конфліктуючі 

частини острова та загалом європейську і євроатлантичну 

політику. Після інтеграції південного Кіпру до ЄС питання 

з’ясування кіпрської проблеми набуло особливої актуальності. 

Стаття побудована на дослідженні  кола гострих щодо 

визначеної теми проблем – подає  екскурс історії визрівання 

конфлікту та його сутність, аналіз плану Кофі Аннана, який 

пропонував політичне розв’язання конфліктної ситуації. Автор 

досліджує й політичну конфігурацію плану, що був 

запропонований Об'єднаною Кіпрською Республікою. Головним 

імпульсом для розробки плану Кофі Аннана автор вважає процес 

Євроінтеграції Кіпру як головного зовнішнього чинника, що 

обумовив екстенсивне залучення до розв’язання конфлікту ООН. 

Висновки щодо наданого автором матеріалу мають 

самостійний характер і  попри певну дискусійність суджень не 

можуть не викликати схвалення. Автор зазначає, що процес 

Євроінтеграції Кіпру змінив політичний баланс між громадами і 

зумовив відмову грецької громади від пропозиції Аннана. Утім, 

важливим є те, що, незважаючи на провал пропозиції 

Генерального Секретаря ООН, він змінив політичну ситуацію на 

острові та мав наслідком міжетнічний діалог між громадами 

острова. 

Стаття підготовлена з урахуванням ґрунтовної джерельної 

бази.  Автор показав знання історіографії щодо кіпрської 

проблеми та загалом європейського інтеграційного процесу; 

виявив уміння аналізу відповідних визначеній темі наукових 

напрацювань. Схвальним є те, що стаття підготовлена 
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англійською мовою на підтвердження дослідницьких та 

аналітичних компетенцій автора. 

Вищевикладене дає змогу стверджувати, що науковий 

доробок Маковеєнка Володимира Павловича заслуговує на 

підтримку. 

Отже, стаття В.П. Маковеєнка «United Nations and European 

Union in quest of Cyprus dispute solution» відповідає  всім вимогам 

щодо наукової публікації та може бути рекомендована до друку. 

 

 

завідувач кафедри політичної 

історії ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана»,  

д. політ. н., професор                                                       І.Д. Дудко 

  

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю аспіранта кафедри  

історії і археології слов'ян Інституту історичної освіти НПУ  

ім. М.П. Драгоманова Половинської В.В. "Матримоніальні 

зв’язки руської князівської династії зі скандинавськими 

монаршими дворами в XI – першій половині XII століття" 

 

Слід відзначити новизну й актуальність роботи для 

вітчизняної науки, а також намагання автора представити цікаві 

аналітичні розробки й оригінальні висновкові положення щодо 

сутності, характеру і розвитку русько-скандинавських 

міжнародних відносин, котрі, безперечно, можуть виявитись у 

практичному сенсі корисними для аналізу характеристик 

сучасних відносин країн СНД і Скандинавії та їх концептуальної 

побудови. 

Автор застосовує проблемно-хронологічний, історико-

генетичний, порівняльний і джерелознавчий методи 

дослідження, що передбачають комплексний підхід до вивчення 

проблеми. Разом з класичним порівняльно-текстологічним 

методом і логічно-смисловим аналізом історичного матеріалу в 
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окремих випадках подається авторське трактування джерела, 

навколо якого точиться дискусія в науковій літературі. 

Текст статті засвідчує високий рівень підготовки автора, 

його володіння технікою науково-аналітичного пізнання  та 

відповідне уявлення про особливості соціокультурних контактів 

Східнослов'янського світу та Скандинавії. Очевидними 

позитивами бачиться широке використання праць вітчизняних і 

закордонних дослідників з теми, грамотно поставлена 

дослідницька мета, чітко наданий аналітичний матеріал, 

правильно й адекватно наведена аргументація. 

     Отже, стаття Половинської В.В. "Матримоніальні 

зв’язки руської князівської династії зі скандинавськими 

монаршими дворами в XI – першій половині XII століття" 

відповідає вимогам ВАК України і може бути рекомендована до 

друку. 

 

 

доктор історичних наук, професор кафедри 

історії і археології слов'ян  

Інституту історичної освіти 

 НПУ ім. М.П. Драгоманова                                        М.А. Журба  

 
РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Самойлова О.Ф., 

аспіранта за спеціальністю 07. 00. 02  Всесвітня історія, 

«Diffusion of culture in time of globalization», 

наданої до друку до наукового збірника «Проблеми 

міжнародних відносин»  

 

У статті розглядаються особливості дифузії культури в 

сучасних глобалізаційних процесах.  

Актуальність даної статті полягає в тому, що сучасні 

глобалізаційні процеси є явищем складним, неоднозначним і 

тяжкозрозумілим, про що свідчать дискусії, розгорнуті 

провідними світовими експертами в даній галузі. Ми виходили з 

того, що вивчення тих наслідків культурної дифузії в умовах 
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глобалізації, які вже проявилися, допоможуть краще зрозуміти 

планетарний масштаб процесів глобалізації на сучасному етапі. 

У статті розглядаються особливості сучасних 

глобалізаційних процесів та аналізується вплив глобалізації на 

розвиток сучасної  культури. Досліджується вплив глобалізації 

культури на міжнародні відносини. 

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими. 

Ознайомлення зі статтею Самойлова О.Ф. «Diffusion of 

culture in time of globalization» – завершене самостійне 

дослідження актуальної проблеми сучасних міжнародних 

відносин, відповідає вимогам ВАК України і може бути 

рекомендована до друку. 

 

 

кандидат історичних наук,                                                 

доцент кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики КиМУ                               О.А. Чумаченко 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю аспіранта відділу трансатлантичних досліджень 

ІСЕМВ НАН України Ратнікова М.І. «Безпековий вимір 

стратегічного партнерства США-Туреччина»  

 

Не викликає сумнівів високий ступінь актуальності теми 

дослідження, яка визначається помітними змінами у якісних 

показниках впливу акторів світової політики на розвиток 

сучасної системи міжнародних відносин. З означених позицій 

надто цікавим є звернення автора представленої до розгляду 

роботи до розкриття сутності й особливостей підходів США і 

Туреччини щодо формування стратегічного партнерства у сфері 

міжнародної безпеки.  

Варто зазначити, що інтенсивна діяльність турецької 

дипломатії, зокрема, на Близькому Сході, останніми роками 

суттєво непокоїть Сполучені Штати, які мають певні труднощі 
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для реалізації завдання знайти союзника, який би завжди був 

їхнім ефективним і відданим партнером. 

Як держава регіональної підтримки Туреччина багато 

зробила для США. Східна опора Атлантичного альянсу де-факто 

забезпечила контроль за його південно-східним кордоном, тому 

Вашингтон дозволяє собі доволі рідко втручатися з критикою 

турецької внутрішньополітичної еволюції. Така негласна угода 

тривала майже 40 років, незважаючи на деякі розбіжностей з 

приводу Кіпру й Іраку. Але кінець холодної війни і події 11 

вересня 2001 року створили нові стратегічні умови. Сучасна 

Анкара намагається закріпити свою центральну роль на 

Близькому Сході, у процесах, що все частіше виходять з під 

контролю Вашингтона.  

Важко оцінити, чи є в Туреччини достатній потенціал для 

реалізації власних амбіцій у регіоні і в якій мірі її інтереси 

розходяться з інтересами Сполучених Штатів. Турецька 

дипломатія сама, здається, перебуває на межі синдрому 

«перенапруження». Активна на всіх фронтах, від Кавказу до 

Балкан, вона намагається зберегти власну послідовність і не 

розгортати чітке політичне бачення.  

Отже, основною метою даної роботи є правильно визначене 

дослідження концептуальних і прикладних особливостей 

американсько-турецького стратегічного діалогу в контексті 

сучасної проблематики міжнародного партнерства у сфері 

безпеки.  

Автор переконливо демонструє, що на початку століття на 

європейському регіональному просторі триває процес 

формування єдиної системи міжнародної безпеки. З нових 

міжнародних акторів, чиї зусилля та вага в регіоні стають дедалі 

помітнішими, по-особливому вирізняється Туреччина, що прагне 

відігравати роль впливової регіональної держави, 

використовуючи різні можливості для того, щоб діяти як міст 

між Заходом і Сходом. Найтісніші зв'язки на основі 

«широкомасштабного стратегічного партнерства» в Анкари 

налагоджені з Вашингтоном. Проте відносини Туреччина-США 

пережили в минулий історичний період складний і не 
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однозначний етап розвитку, що дає підстави говорити не лише 

про конвергенцію, але й про наявність дивергенції у позиціях 

стратегічних партнерів. З означених позицій у роботі 

визначаються провідні чинники суперечливості двосторонніх 

відносин США і Туреччини, а також впливу європейської 

політики, у взаємозв’язку їх ідеологічного та організаційного 

складників.  

Підводячи підсумки статті, автор доходить логічних 

висновків про те, що: 

1. США традиційно розглядає Туреччину, насамперед, як 

важіль політичного впливу в регіоні. 

2. Внутрішньополітичні особливості Туреччини 

ускладнюють її відносини з Вашингтоном і створюють додаткові 

труднощі для реалізації спільних інтересів. 

3. Туреччині, що проводить гнучку зовнішню політику, 

прикладаються значні зусилля з конвертації турецько-

американського політичного співробітництва в економічні 

дивіденди, зокрема, у країнах регіону, але ринок США значно 

віддалений від території Туреччини, висока конкуренція заважає 

доступу турецьких компаній і навряд чи в найближчі роки на 

цьому напрямку Туреччину чекає успіх. 

Отже, представлена до розгляду робота свідчить на користь 

обраного автором аналітичного методологічного підходу, 

демонструє адекватність постановки дослідницької проблеми, 

аргументації положень і висновків. Таким чином стаття 

аспіранта відділу трансатлантичних досліджень ІСЕМВ НАН 

України Ратнікова М.І. «Безпековий вимір стратегічного 

партнерства США-Туреччина» заслуговує на публікацію. 

 

 

провідний науковий співробітник Інституту                                                                  

світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України,  

доктор політичних наук                                            І.І. Погорська  

 

 



 

 304 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю аспіранток Дипломатичної академії України  

Філенко І.В. і Попової Д.О. 

«До питання формування іміджу України в Росії» 

 

У представленій до розгляду роботі автори 

продемонстрували переконливе розуміння того факту, що 

питання рольового значення провідних наукових та 

інформаційних видань Росії у формуванні іміджевого складника 

української держави є одним з найактуальніших у сфері 

сучасних досліджень українсько-російських відносин.  

Разом з тим, варто зазначити, що стаття представляє 

авторський аналіз пріоритетної тематики російських видань, а 

також змісту і характеру публікацій про Україну й українсько-

російські відносини, використовуючи потенціал як методології 

власне політичної науки, так і техніку соціологічного пізнання.  

Особливим чинником актуальності бачиться акцент на 

врахуванні того факту, що нині між провідними державами 

розгорнулося геостратегічне інформаційне протиборство за 

досягнення переваги у світовому інформаційному просторі. 

Безумовно, що найважливішу роль воно почало відіграти у сфері 

військової безпеки. У даний час найрозвиненіші країни мають у 

своєму розпорядженні потужний інформаційний потенціал, який 

за певних умов забезпечує досягнення ними найрізноманітніших 

політичних цілей. Події другої половини ХХ століття 

засвідчили, що нові технології ще більше збільшили потенційні 

можливості інформації у війні, а також підтвердили важливість 

її ролі в забезпеченні не тільки національної безпеки окремої 

країни, а й міжнародної безпеки в цілому. Водночас ці 

досягнення призвели до того, що відкрилися нові загрози 

безпеці, оскільки прозорість державних кордонів для 

інформаційних потоків створила принципово іншу ситуацію у 

функціонуванні інститутів державної влади.  

Медіатизація політики змінює традиційні механізми 

ведення політичного діалогу. Пропаганда стає різноманітною і 

глобальної, проникає в усі сфери економіки і політики, формує 
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найлаконічнішу мову, багату на стереотипні конструкції. 

Медіапропаганда виробляє культурні трансформації, продукує 

особливі цінності, створює нові контексти кроскультурних 

комунікацій. Медіатизація політичного простору суттєво 

модифікує нормативно-символічну сферу політики, змінюючи 

статус традиційних ідеологічних і пропагандистських інститутів. 

З даних позицій автори правильно зазначають, що 

дослідження українсько-російських відносин «обумовлено не 

тільки низкою проблем, що супроводжують становлення 

оновленої російської економіки, а й глибокою залежністю всього 

спектру українських державних складників від російського 

чинника. У площині відносин України зі світом увесь 

різнобарвний комплекс впливів простежується, однак, в 

односторонньому порядку, оскільки наша держава виявилася 

реципієнтом, а не продуцентом зовнішньополітичних впливів. 

До цього додається чинник вітчизняного економічного розвитку, 

що значно програє порівнянно з країнами вісімки чи двадцятки. 

Опосередковано таку думку підтверджує і рівень уваги наукової 

і політичної еліти провідних країн, зокрема, Росії, до 

дослідження українських питань».  

У роботі демонструється, що аналіз наукової проблеми 

іміджу України на російському векторі зовнішньої політики 

визначається низкою чинників внутрішнього і зовнішнього 

походження, які суттєво впливають на сприйняття України як 

порівняно нового актора міжнародних відносин окремими 

акторами світового співтовариства, інтеграційними 

об'єднаннями та міжнародними організаціями. Вступаючи між 

собою в причинно-наслідкові зв’язки, ці чинники, з одного боку, 

формують політико-дипломатичне і зовнішньоекономічне 

підґрунтя для перспектив розвитку Української держави, а з 

другого – стають об’єктом підвищеної зовнішнього уваги, 

впливаючи на розвиток відносин з владними структурами, 

бізнесом, організаціями громадянського суспільства. Значимим 

чинником, у даному контексті стає відсутність консолідованого 

уявлення в сучасному міжнародному середовищі про ситуацію в 

Україні. 
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Отже, текст представленої до розгляду статті засвідчує 

володіння авторів необхідним рівнем техніки наукового-

аналітичного пізнання, що застосовується до аналізу відповідної 

проблематики і заслуговує на публікацію. 

 

 

провідний науковий співробітник Інституту                                                                  

світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України, доктор політичних наук             ….  І.І. Погорська  

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Лубської В.В.,  

аспіранта за спеціальністю 23. 00. 02  Політичні інститути, 

процеси та технології 

«Віртуалізація українського суспільства в контексті 

вестернізації», 

наданої до друку до наукового збірника «Проблеми 

міжнародних відносин»  

 

У статті розглядаються роль і вплив Інтернету в  сучасній 

Україні.  

Актуальність даної статті полягає в тому, що сучасні 

тенденції – зростаюча роль Інтернету та віртуалізація 

суспільства – є явищем складним і неоднозначним, про що 

свідчать дискусії, розгорнуті провідними світовими експертами 

в даній галузі. Ми виходили з того, що вивчення тих наслідків, а 

саме впливу Інтернету в контексті вестернізації, які вже 

проявилися, допоможуть краще зрозуміти планетарний масштаб 

процесів глобалізації на сучасному етапі. 

У статті розглядаються особливості віртуалізації 

українського суспільства й аналізується вплив Інтернету на 

розвиток сучасної  культури.  

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими. 
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Стаття Лубської В.В. «Віртуалізація українського 

суспільства в контексті вестернізації» – завершене самостійне 

дослідження актуальної проблеми сучасних міжнародних 

відносин, яке відповідає вимогам ВАК України і може бути 

рекомендована до друку. 

 

 

кандидат історичних наук,                                                 

доцент кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики КиМУ                                            І.І. Судак 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з 

урахуванням таких необхідних елементів: 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 

автор; виділення нез’ясованих раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячена вищеозначена стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок з цього напрямку. 

 Література, яка повинна бути оформлена відповідно до 

вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 5 за 2009 р.) 

 Резюме і ключові слова (українською мовою після 

заголовка статті перед вступом, не менше 5 рядків). 

 Резюме і ключові слова (англійською та російською 

мовами наприкінці статті – після списку літератури). 

Обсяг статті – 10–12 машинописних сторінок (до 20 тис. 

знаків із пробілами). Рецензія або коротке повідомлення до 0,3–

0,5 др. арк. (12–20 тис. знаків). 

Розміщення на сторінці. Назва статті великими літерами 

(кегль 14), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче 

(через один рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт 

– напівжирний), вирівнювання по центру. На наступному рядку 

повна назва організації, місто, адреса, телефон, факс, E-mail 

(шрифт курсив). Нижче, через один рядок – текст резюме 

українською мовою (кегль 14). Нижче, через один рядок, текст 

статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться 

слово Література (якщо є посилання на літературу в тексті, то 

вони вказуються в квадратних дужках). На наступному рядку 

друкується список літератури (кегль 14). Нижче, через один 
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рядок, резюме англійською мовою (не менше 5 рядків). Нижче, 

через один рядок, резюме російською мовою. Перенесення слів 

не допускається.  

Автор несе відповідальність за зміст, підбір, точність 

наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних 

імен, літературну редакцію статті. Текст повинен бути уважно 

вичитаний, перевірений автором і підписаний на останній 

сторінці поданого примірника (якщо авторів кілька, то підписує 

кожен окремо). Тексти студентів, здобувачів та аспірантів, а 

також інших авторів без наукового ступеня підписують їхні 

наукові керівники із зазначенням дати прочитання статті. 

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, 

ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене 

звання, адреса, контактний телефон); б) до текстів студентів, 

здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без наукового 

ступеня подається рецензія наукового керівника. 

Стаття має бути надрукована українською мовою в 

книжковому форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 

інтервала. Поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. 

Рукопис подається в одному примірнику роздрукованого тексту 

(аркуші стандартні 210?297 мм. Папір білий, текст з одного боку 

аркуша) разом із дискетою (назва файлу – прізвище автора / 

перше прізвище). 

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку 

рукопису без погодження з автором. З автором погоджуються 

правки, які, на думку редколегії, можуть змінити зміст тексту. 

Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох 

виправлень на сторінці), з грубими порушеннями правил 

оформлення авторських оригіналів, редколегією не 

розглядаються і не рецензуються. 

Для публікації статті у збірнику наукових праць «Проблеми 

міжнародних відносин» необхідно надіслати її на адресу 

редакції. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ (ВАМД) зареєстрована 10 червня 2010 року 

Міністерством юстиції України. Вона є національною асоціацій з 

вивчення міжнародних відносин. 

Мета Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень 

(ВАМД) – вивчення і розвиток кращих традицій у дослідженні 

проблем міжнародних відносин і викладанні відповідних 

навчальних дисциплін.  

Асоціація ставить перед собою завдання підтримки й розвитку 

високого професійного рівня досліджень та викладання 

міжнародних відносин і світової політики в Україні, а також 

розвиток професійних контактів з міжнародними асоціаціями, 

встановлення тісних зв'язків між дослідниками й викладачами, які 

працюють у галузі міжнародних відносин і світової політики.  

Асоціація ухвалила рішення про входження до Асоціації 

міжнародних досліджень (International Studies Association (ISA). 

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень (ВАМД) прагне до 

розвитку неформальних контактів між представниками політичної 

та науково-дослідної еліти й проведення консультацій у сфері 

світової політики і міжнародних відносин. У Всеукраїнській 

асоціації міжнародних досліджень (ВАМД) немає сплати членських 

внесків, але існує налагоджений досконалий відбір кандидатів. 

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень (ВАМД) 

запрошує дослідників і викладачів, котрі працюють у галузі 

міжнародних відносин і світової політики, до співпраці. Членами 

Асоціації є 72 вчені-міжнародники в 12 містах України та 5 країн. 

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень (ВАМД) відкрита 

до співпраці і готова розглянути заявки на вступ до ВАМД. 

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень (ВАМД) 

проводила і брала участь в організації та роботі цілої низки 

міжнародних конференцій, форумів, наукових та освітніх семінарів і 

круглих столів. 
 

Президія  

Всеукраїнська асоціація міжнародних досліджень  (ВАМД) 

Board 

Ukrainian International Science Association  (UISA) 
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Київський міжнародний 

університет 
Рік заснування – 1994 

IV рівень акредитації 

Ліцензія АГ № 582033  від 21. 09. 2011 р. 

Сертифікат  ІНКОРВУЗ-ЮНЕСКО 
www.kymu.edu.ua      info@kymu.edu.ua 

03179 м. Київ, вул. Львівська, 49. 
Тел./факс: (044) 450-06-31, 424-86-18, 423-17-88 

 

Президент університету–професор 

Хачатурян Хачатур Володимирович 

 

Київський міжнародний університет  готує  висококваліфікованих фахівців за 

спеціальностями:  міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні 

економічні відносини; країнознавство; міжнародна інформація; міжнародний 

бізнес, зовнішня політика; туризм; правознавство; інтелектуальна власність; 

журналістика; кіно-телемистецтво; театральне мистецтво; іноземна мова і 

література; переклад; соціологія;  психологія; політологія; педагогіка вищої 

школи; економіка підприємства; міжнародна економіка; фінанси і кредит; 

менеджмент організацій; адміністративний менеджмент; товарознавство та 

торговельне підприємництво; будівництво; комп’ютерні науки; фармація. 

Вивчаються 24 іноземні мови,  серед яких представлені як європейські, так і 

мови країн Близького і Далекого Сходу. Робочими мовами в університеті є 

українська і англійська. Університет забезпечує студентів базами 

практики. 

 
У межах реалізації програми міжнародного співробітництва Університетом 

укладені договори з Московським державним університетом ім. М. 

Ломоносова, Римським університетом «La Sapienza» (Італія), Інститутом 

Камоеша (Лісабон, Португалія), Краківською академією ім.. 

Ф.Моджевського (Польща), Нанькайським та Цзинянським університетами 

(КНР) та ін.  

 

 

http://www.kymu.edu.ua/
mailto:info@kymu.edu.ua
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ЛІЦЕЙ  

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ   (5 -11 класи) 

Напрями: філологічний, суспільно-гуманітарний, технологічний, 

художньо-естетичний. 

 
КОЛЕДЖ 

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

(освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст)  

Напрями: правознавство, акторське мистецтво, видавнича справа та 

редагування, економіка підприємства, туристичне обслуговування. 

будівництво. 

 

МАГІСТРАТУРА, АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА, ДРУГА ВИЩА 

ОСВІТА,  ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА 

Форми навчання: денна, заочна. Термін навчання: бакалавр – 4 роки,  

магістр – 1- 1, 5-2 роки. 

 

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Підготовче відділення КиМУ,  регіональні підготовчі курси, знижка в 

оплаті для  їх  випускників до 15%. 

 
Загальна площа власних приміщень Університету - 39625 м2, 

спеціалізовані кабінети з сучасною  технічною базою: зал судового засідання;  

криміналістичний полігон; психологічна лабораторія; лінгвістичні та 

комп’ютерні кабінети; навчальні теле-та радіостудії; хореографічні зали; 

студентський театр; майстерні акторських та режисерських дисциплін; 

спортивний і тренажерний зали; бібліотека та читальна зала з найсучаснішою 

фаховою літературою; прес-центр; власна Всеукраїнська університетська 

газета «Постскриптум Плюс»; Юридична клініка; безкоштовний доступ  до 

мережі INTERNET, WI-FI. 
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Адреса редакції збірника наукових праць «Проблеми 

міжнародних відносин»:  

Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49. 

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv 

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com 

 

Додаткова інформація за телефоном  

8 (044) 424 90 20 +133  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kymu.edu.ua/vmv
mailto:v.kiu.ua@gmail.com


 

314 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

«ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» 

 

Випуск 4, 2012 рік 

 

Наукові редактори – Канцелярук Б.І., Судак І.І. 

Літературний редактор – Піскова Р.В.  

Упорядник – Судак І.І. 

Верстка – Судак І.І., Гондюл Д.В. 

 

 

Підп. до друку 29.03.2012 р. Формат 60˟84 1/16 

Папір офс. друк. офс. Гарнітура «Times» 

умовно-друк. арк. 15.1 обл. – вид. арк. 12. 

Наклад 500 прим. 

 

 

03179, Київ–79, вул. Львівська, 49  

Київський міжнародний університет 

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv 

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com 

 

 
 

 

http://www.kymu.edu.ua/vmv
mailto:v.kiu.ua@gmail.com

