
РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю 

Алєксєйченка О.В., 

здобувача за спеціальністю 23.00.04  

Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку  

«Участь Російської Федерації 

у Придністровському врегулюванні», 

наданої до друку до наукового збірника 

«Проблеми міжнародних відносин» 

 

Рецензована стаття присвячена Придністровському 

конфлікту, витоки якого вкорінені у розпаді СРСР. Руйнація 

СРСР, як відомо, призвела не лише до утворення 15-ти 

нових незалежних держав (у їх числі й Республіки 

Молдова), а й до зростання соціальної та етнічної 

напруженості. Результатом таких процесів стало 

розгортання внутрішніх конфліктів на пострадянських 

теренах. Одним з них, ще до остаточного колапсу СРСР, 

став етнополітичний конфлікт у Придністровському регіоні 

Молдови. Поява ПМР, зумовлена не так реальною, як 

удаваною загрозою поглинення Молдови Румунією, стала 

реальною загрозою територіальній цілісності Молдови і 

регіональній безпеці.  

За період, що минув від часу ескалації конфлікту в 

Придністров’ї, країни-гаранти (Україна і Росія), 

спостерігачі і посередники врегулювання (місія ОБСЄ, 

США і ЄС) доклали значних зусиль на шляху подолання 

розбіжностей сторін конфлікту. Мабуть, найбільше, 

доклалася до цього Росія – участь якої у врегулюванні кризи 

в Придністров’ї є предметом дослідження рецензованої 

статті. Проте, як зазначає автор статті, питання реінтеграції 

Молдови досі не вирішене саме завдяки бажанню Росії 

якомога довше зберігати конфлікт у «замороженому» стані. 



Чому саме таким є геополітичний інтерес Росії у 

Придністров’ї, аргументовано доводить О. Алєксєйченко.  

Текст представленої до розгляду статті засвідчує 

володіння автором необхідним рівнем техніки наукового-

аналітичного пізнання, що застосовується до аналізу 

відповідної проблематики. Отже, надана стаття є 

самостійним і завершеним науковим дослідженням, 

висновки якого є логічними й аргументованими, і може бути 

рекомендована до друку.  

 

Заступник директора  

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка  

доктор історичних наук,  

професор                                                     М.С. Дорошко                                     

                                                     
  



Рецензія 

на статтю «Економіко-полігичні групи: 

формування, еволюція, анігіляція та їх роль у справах 

Національної Безпеки України» 

магістра політології Гринкевича Олександра 

Олександровича 
 

Стаття присвячена викладенню результатів 

авторського дослідження своєрідного соціально-

політичного феномену, якому він дає назву – економіко-

політичні групи (ЕПГ). Розглянуто основні етапи 

виникнення, становлення та руйнування цього явища, а 

також характер впливів з боку ЕПГ на владу і політичні 

утворення в країні, їх роль у справах національної безпеки 

української держави. 

Уявляється, що тема статті є більш ніж актуальною, 

оскільки в ній розглянуте явище – ЕПГ, яке не тільки 

визначало багато що з подій  становлення політичного 

життя в Україні, але й призвело (у кінцевому рахунку) до 

лютневої 2014 р. революції «гідності». 

Автор аргументовано показує специфіку і характер 

становлення політичного життя, а також ряду політичних 

уварень в Україні, що пов’язані з феноменом існування 

ЕПГ, які виникли, з його точки зору, практично миттєво (С. 

2), а інші політичні утворення (в тому числі політичні партії) 

формувалися під їх вирішальним впливом. Такий характер 

розгортання подій визначив на достатньо довгий час 

«квазіполітичний» характер реалізації державної влади і 

погодження політичних інтересів різноманітних соціально- 

політичних груп у суспільстві. О. Гринкевич дає визначення 

ЕПГ та описує характерні риси, що їм притаманні (С. 2 – 3). 

Недоліки і вади такого порядку особливо ярко 

виявилися на заключному етапі існування ЕПГ, коли 

помірний розвиток ЕПГ, що орієнтувалася на «родину В. 

Януковича», призвело до загального загострення протиріч 



між владою (державним апаратом) і всіма соціально-

політичними групами суспільства, включаючи і інші ЕПГ – 

протистояння на «євромайданах» у грудні 2013 – лютому 

2014 pp. завершилося руйнуванням режиму В. Януковича 

(С. 7 – 8). 

У статті запропонована достатньо оригінальна 

періодизація процесу формування, становлення та 

руйнування квазіполітичної структури українського 

суспільства (С. 3 – 9), що існувала при опорі на ЕПГ й 

функціонувала в умовах суттєвих (переважно негативних) 

впливів з боку останніх на визначення внутрішньої та 

зовнішньої політики держави та її національну безпеку. 

З тексту статті видно, що її автор достатньо 

ознайомлений з тим, що було зроблено до нього: науковими, 

публіцистичними та інформаційними матеріалами, 

присвяченими проблемі, що розглядається. Розгляд 

феномену ЕПГ здійснений з професійним використанням 

можливостей історичного і діалектичного методів аналізу, а 

також регулярного моніторингу подій в сфері владно-

політичних відносин в Україні. Положення статті 

опираються на широке коло використаних джерел (С. 10 – 

12). 

Наукова стаття О.О. Гринкевича «Економіко-

політичні групи: формування, еволюція, анігіляція та їх роль 

у справах національної безпеки України» відповідає всім 

вимогам, що пред’являються до робіт подібного роду. Дана 

стаття може бути рекомендованою до публікації. 
 

Кандидат технічних наук,  

професор кафедри міжнародної інформації  

та інформатики  

Інституту міжнародних відносин КиМУ                                                                          
П.С. Шпига 

 

 



РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю  

Коцюруби Ксенії Олександрівни,  

аспірантки Національного інституту 

стратегічних досліджень  

за спеціальністю 21.01.01 – основи національної безпеки 

держави (політичні науки), «Вплив сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій на розвиток громадянської 

протестної активності», наданої до друку до збірника наукових 

праць «Проблеми міжнародних відносин» 

 

Представлена до друку стаття є актуальною в суспільно-

політичному значенні і водночас малодослідженою в українській 

історіографії. У статті розглядаються особливості формування 

громадянських ініціатив за допомогою сучасних технологій, а також  

протестної активності за використання сучасного медіа-простору. З 

огляду на те, що головним трендом сучасного політичного процесу 

є зростання громадської участі, а протестна активність набуває 

масового характеру, готовність до соціального протесту 

розглядається як наявний рівень здатності громадян впливати на 

перебіг політичного процесу. 

Мета статті полягає в спробі виявити місце і роль сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій у формуванні та розвитку 

рухів громадянського протесту в різних країнах світу. 

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими.  

Отже, стаття Коцюруби К.О. «Вплив сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток 

громадянської протесної активності» відповідає вимогам до 

публікації статей у фахових наукових виданнях.  

 

Доктор політичних наук, доцент,  

Заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач відділу стратегій розвитку  

громадянського суспільства  

Національного інституту стратегічних  

досліджень                                                                    Корнієвський 

О.А. 



 
 

Рецензія 

наукового керівника 

на статтю Д.В. Пугачової 

«Норвезьке членство в НАТО: становлення та 

еволюція 

(кінець 40-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)» 

             

              Дослідження взаємовідносин між НАТО і країнами, 

які входять в Альянс, на сьогоднішній день є вельми 

актуальним. Це стосується, зокрема, і Королівства Норвегія, 

що є однією з країн-засновниць цієї військово-політичної 

організації. В статті розглянуто взаємодію між Норвегією та 

НАТО щодо військового співробітництва (особливо 

наголошуючи на останньому десятилітті ХХ століття та 

початку ХХІ століття) та еволюцію їх відносин. Особливо 

цікавим є висвітлення автором деяких моментів у 

відносинах між Норвегією та її північними сусідами 

Швецією та Фінляндією, а також Росією в галузі військового 

співробітництва, що лягає в площину її «особливого» 

статусу в Північноатлантичному альянсі.  

              Стаття написана на сучасному рівні політологічних 

досліджень, містить авторське бачення і може бути 

рекомендована до друку. 

 

 

 

 

Доктор політичних наук,  професор                    І.Д. Дудко 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю магістра країнознавства,  

методиста Центру інформації, міжнародних та громадських 

зв’язків Київського міжнародного університету Яновської 

О.В. 

«Російська енергетична політика: європейський вектор» 

 

В умовах скорочення світових запасів вуглеводнів та 

прогнозованого збільшення попиту країн світу на енергоносії, 

енергетичний фактор є одним з ключових питань міжнародного 

порядку. Спостерігається тенденція підсилення ролі енергетичної 

дипломатії провідних світових держав в системі міжнародних 

відносин.З огляду на це, тема обраного дослідження видається 

надзвичайно актуальною і науково обумовленою.  

Агресивне використання Російською Федерацією 

енергетичних важелів з метою економічного та політичного 

домінування в Європі зумовило потребу в зміні підходів до 

формування засад зовнішньої політики основних гравців на 

міжнародній арені, їх адаптації в сучасній міжнародній системі. 

Автор ставить за мету аналіз особливостей формування та 

здійснення сучасної енергетичної стратегії Росії щодо країн 

Заходу, які є основним споживачем російських енергоносіїв.  

Викладені в статті фактичний матеріал, аналітичні дані, 

висновки відповідають дійсності та в цілому розкривають мету і 

завдання дослідження.  

Представлену статтю можна вважати завершеним науковим 

дослідженням й рекомендувати її до друку в періодичному 

збірнику «Проблеми міжнародних відносин» як таку, що 

відповідає вимогам ВАК України.   

 

Кандидат технічних наук,  

професор кафедри міжнародної інформації та інформатики  

Київського міжнародного університету 

Коломієць В.Ф. 


