РЕЦЕНЗІЯ
на статтю викладача кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики Київського міжнародного
університету К.О. Коцюруби
«Концепція «Smart defence» – вимушений тренд
сучасного глобалізованого світу»
Автор досліджує причини й передумови виникнення
концепції «Smart defence», яка є основою функціонування
НАТО. Надається аналіз основних положень даної концепції та
визначається основні перешкоди на шляху реалізації.
Організація Північноатлантичного договору одна з
найвпливовіших міжнародних структур у безпековій сфері, що
проводить операції забезпечення безпеки по всьому світу, саме
тому дослідження основ її функціонування видається
актуальним. Забезпечення мирного співіснування країн, а отже,
і гарантування безпеки кожному громадянину є першочерговим
завданням будь-якої держави. Саме тому дослідження у сфері
міжнародної безпеки становлять неабиякий науковий інтерес.
Дослідник визначає серед основних проблем реалізації
стратегії кризу політики неподільності безпеки та скорочення
оборонних бюджетів. Саме ці чинники можуть стати
вирішальними при визначенні майбутньої ролі Альянсу. Автор
використовував праці вітчизняних і закордонних науковців, які
досліджували цю тематику.
Надана до друку стаття є самостійним і завершеним
науковим дослідженням, висновки якого є логічними й
аргументованими.
Отже, стаття Коцюруби К.О. «Концепція «smart defence» –
вимушений тренд сучасного глобалізованого світу» заслуговує
на публікацію.
Кандидат історичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики КиМУ

О.В. Галушко

РЕЦЕНЗІЯ
на статтю аспіранта Дипломатичної академії України при
МЗС України за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія»
А.А. Кулакова «Сутність переговорного процесу
в контексті сирійського питання»
У
статті
розглядаються
особливості
сучасного
переговорного процесу на основі вивчення факту громадянської
війни в Сирії, робиться спроба аналізу ґрунтовного
взаємозв’язку між ситуацією в регіоні та глобальними
світовими процесами.
Актуальність даної статті полягає в тому, що сучасні
переговорні тактики й стилі є явищем складним, неоднозначним
і тяжкозрозумілим, про що свідчать дискусії, розгорнуті
провідними світовими експертами в даній галузі. Вивчення
стратегічних причин тієї ситуації, яка виникла на Близькому
Сході, є «червоною» лінією тих засад, на яких будуються сфери
зацікавленості великих країн у цьому регіоні.
Метою статті є з’ясування міжнародно-політичних умов,
зовнішньополітичних
механізмів,
внутрішньополітичних
рушійних сил і теоретико-методологічних засад дослідження
зовнішньої і внутрішньої політики в складних умовах
переговорного процесу, за фактом громадянської війни, у тому
становищі, коли рішення ситуації спричиняє лише сила зброї.
Надана до друку стаття є самостійним і завершеним
науковим дослідженням, висновки якого є логічними й
аргументованими.
Ознайомлення зі статтею Кулакова А.А. «Сутність
переговорного процесу в контексті Сирійського питання» –
завершене самостійне дослідження актуальної проблеми
сучасних міжнародних відносин, відповідає вимогам ДАК
України і може бути рекомендована до друку.
Кандидат історичних наук
доцент М.С. Хмельницький
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РЕЦЕНЗІЯ
на статтю Самойлова О.Ф.,
аспіранта за спеціальністю 07.00.02 Всесвітня історія,
«Культурна глобалізація світу та її основні риси»,
наданої до друку до збірника наукових праць «Проблеми
міжнародних відносин»
Представлена до друку стаття, безперечно, є актуальною в
суспільно-політичному значенні і водночас малодослідженою в
українській історіографії. Цінність даної статті полягає в тому,
що глобалізація як культурно-історичне явище вперше
досліджена за допомогою синергетичних методів. Під час
написання статті Самойлов О.Ф. провів досить об’ємну і
ґрунтовну роботу, опрацювавши значний масив джерел і
літератури.
Мета статті полягає в аналізі основних рис культурної
глобалізації світу. Завданням статті є з’ясування культурноісторичних відносин у добу глобалізації та дослідження
теоретичних і практичних аспектів процесів глобалізації як
культурно-історичного явища.
Автор
виявив
старанність
і
відповідальність,
продемонстрував
високий
рівень
самоорганізації
й
дисциплінованості, освіченості та наукової компетенції.
Загалом, надана до друку наукова стаття, за винятком
незначних стилістичних огріхів, справляє позитивне враження і
рекомендується до друку у збірнику наукових праць «Проблеми
міжнародних відносин» № 6.
Кандидат історичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики КиМУ
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О.А. Чумаченко

РЕЦЕНЗІЯ
на статтю Лубської В.В.,
аспірантки за спеціальністю 23.00.02
«Політичні інститути, процеси та технології»
«IMPORTANCE OF NATIONAL IDEA WITHIN
WESTERNIZATION», наданої до друку до наукового
збірника «Проблеми міжнародних відносин»
У наданій до розгляду статті автор досліджує проблеми та
необхідність
збереження
національної
та
культурної
ідентичності в контексті вестернізації, детально аналізує
ситуацію навколо національної ідеї.
Мета статті – дослідити вплив вестернізації на
трансформацію українського традиційного суспільства в
сучасне, розробити механізм змін без втрати української
самобутності та культурної ідетичності.
Після розпаду Радянського Союзу новоутворені держави
стали на шлях вестернізації. Такі процеси не оминули й
Україну. Це призвело до трансформації економічної, політичної
та соціальної структури, до важкого переходу від традиційного
в сучасне суспільство. Головним чинником таких змін нині
виступає Захід, який намагається задавати темп у міжнародних
відносинах і зовнішній політиці держав.
Вестернізація України відбувається зі значною втратою
української самобутності та часткової культурної ідентичності,
з привілейованим наздоганяючим типом розвитку. Саме тому
виникає
потреба
виробити
механізм
трансформації
традиційного суспільства в сучасне,
використовуючи
позитивний, а не негативний вплив вестернізації.
Автор використовував праці вітчизняних і закордонних
науковців, які досліджують цю тематику.
Текст статті засвідчує рівень підготовки дослідника, його
володіння технікою наукового-аналітичного пізнання і
підкреслює актуальність і необхідність вивчення питання
української самобутності на сучасному етапі. Представлена до
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розгляду робота є завершеним дослідженням, висновки якого є
логічними й аргументованими.
Отже, стаття Лубської В.В. «Важливість національної ідеї
під час вестернізації» («Importance of National Idea within
Westernization») заслуговує на публікацію.
Кандидат історичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики КиМУ

І.І. Судак

РЕЦЕНЗІЯ
на статтю аспірантки відділу трансатлантичних відносин
Інституту світової економіки і міжнародних відносин
НАН України Шевченко А.Р.
«Особливості позиціонування Швеції в ЄС»
Стаття аспірантки відділу трансатлантичних відносин
Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН
України А.Р. Шевченко «Особливості позиціонування Швеції в
ЄС» оформлена належним чином і відповідає встановленим
вимогам до публікацій і профілю збірника наукових праць
«Проблеми
міжнародних
відносин».
Назва
роботи
сформульована чітко й змістовно; поставлена мета і зміст статті
повністю відповідають обраній темі та назві.
При написанні роботи автор використала 17 вітчизняних і
зарубіжних джерел (монографії, наукові статті й аналітичні
матеріали), зазначених у списку літератури. Робота ґрунтовно й
аргументовано розкриває зміст досліджуваної проблематики,
підходи автора до визначеного дослідження, наводить авторські
висновки з опрацьованого матеріалу.
Стаття написана грамотною, науковою українською
мовою з логічним використанням термінології.
Текст статті засвідчує високий рівень підготовки автора,
його володіння технікою наукового-аналітичного пізнання та
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відповідне уявлення про особливості політологічного аналізу,
навички формування аргументованих висновків.
Публікація є довершеною та самостійною роботою, тому з
урахуванням вищезазначеного вважаю, що робота може бути
рекомендована до друку у збірнику наукових праць «Проблеми
міжнародних відносин».
Директор ДУ Інститут всесвітньої
історії НАН України
доктор історичних наук, професор
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А.І. Кудряченко

