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Україна все більше інтегрується до відкритої міжнародної спільноти, і 

постає перед новими викликами. Інтеграція до європейських структур 

передбачає крім політичних, економічних і соціальних трансформацій також 

культурні, що, у тому числі, означує взаємне культурне проникнення. 

Збереження української культурної самобутності було непростим завданням 

за умов примусової русифікації за часів панування на нашій території 

Російської Імперії та згодом домінування Росії в період існування 

Радянського Союзу. Зараз відродження української мови і культури, відчуття 

приналежності до української нації та звільнення від впливу російської мови 

і культури ще досі залишається важливим завданням для нашої держави. За 

умов європейської інтеграції розширення політичного співробітництва 

України з європейськими державами в сфері охорони нашої культурної 

спадщини є запорукою збереження української ідентичності та суверенності. 

Автохтонні народи Латинської Америки також впродовж дуже тривалого 

часу -  з початку Конкісти -  зазнавали примусове нав’язування чужих для них 

цінностей європейських культур. Проблема збереження культурної 

спадщини для багатьох державах регіону, передусім тих, в яких нащадки 

корінних народів складають значну частину населення, стало одним з 

ключових питань як внутрішньої, так і зовнішньої політики, оскільки є
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базовою умовою для збереження культурної ідентичності. Воно також стало 

одним з головних питань у взаємодії держав регіону, оскільки спільне 

історичне і культурне підґрунтя розглядається ними як основа для побудови 

тісних зв’язків з метою вироблення єдиної політики на міжнародному рівні і 

перетворення Латинської Америки на окремий регіональний центр сили. З 

огляду на це, дослідження досвіду латиноамериканських держав із взаємодії 

у сфері збереження культурної спадщини є важливим для нашої країни, що 

визначає актуальність теми дисертаційної роботи А.Т.Рой.

Наукове дослідження виконане в межах наукових тем «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та «Асоціація 

як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, 

правовий, економічний та інформаційний аспекти» Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження конкретно сформульовані, чітко окреслені його 

об’єкт і предмет, вони обґрунтовані і не викликають сумнівів.

Наукова новизна одержаних результатів не викликає сумнівів, оскільки 

проблематика міжнародної взаємодії латиноамериканських країн в цілях 

збереження культурної спадщини вперше стає об’єктом дослідження у 

вітчизняній політичній науці в цілому та латиноамериканістиці зокрема.

Структура дисертаційної роботи не викликає зауважень, вона 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних 

джерел та літератури. В її основу цілком логічно покладено проблемно- 

тематичний принцип, що дозволило повною мірою висвітлити всі численні 

аспекти теми. Основна частина тексту дослідження цілком логічно 

відображує принцип аналізу міжнародних процесів на трьох рівнях -  

локальному, регіональному і глобальному. В контексті дослідження це 

відповідає аналізу збереження культурної спадщини на рівнях: 

1) двосторонніх відносин між латиноамериканськими державами, 2) відносин 

між окремими державами регіону та окремими державами чи об’єднаннями



держав інших регіонів (зокрема, США і державами ЄС); 3) відносин між 

субрегіональними і регіональними латиноамериканськими об’єднаннями та 

окремими державами чи об’єднаннями держав інших регіонів; і також 

4) відносин у межах міжнародних урядових і неурядових організацій 

(передусім, ЮНЕСКО).

Дослідницькі завдання отримали достатньо вичерпне розв’язання у 

окремих розділах і підрозділах дисертації.

У першому розділі -  «Теоретико-методологічні засади та 

документально-джерельна база дослідження» А.Т.Рой проаналізувала 

історіографічну ситуацію навколо вивчення особливостей формування 

культурної спадщини держав Латинської Америки, її ролі у становленні 

ідентичності та розвитку міжнародного співробітництва в Латинській 

Америці у сфері збереження культурної спадщини, окреслила стан наукової 

розробки проблеми, охарактеризувала історіографічні джерела, визначила 

методологічні та теоретичні засади дослідження.

А.Т.Рой приділяє значну увагу висвітленню історичних передумов 

виникнення культурної спадщини Латинської Америки, окреслює 

особливості заселення регіону та впливу цього процесу на формування 

окремих націй і субрегіонів. Дисертантка слушно відзначає, що саме 

культурно-історична спільність лежить в основі сучасних політичних 

процесів регіональної інтеграції і також є основою для визначення спільної 

позиції держав регіону на світовому рівні.

Розкрити сутність окресленої дисертанткою наукової проблеми 

допомогли наукові підходи, які були застосовані в процесі дослідження. 

Системний підхід дозволив розглянути увесь комплекс міжнародних 

взаємодій держав регіону в сфері збереження культурної спадщини на різних 

рівнях та виявити пов’язаність між ними і також ступінь впливу на загальний 

характер міждержавних відносин у Латинській Америці. Слід окремо 

відзначити застосування цивілізаційного підходу, який обумовив спроби 

аналізу політичних відносин в латиноамериканському регіоні як таких, які



мають ґрунтовну культурно-історичну основу; а також використання нових 

підходів до дослідження впливу культурної спадщини: генетичного, 

екологічного і географічного. Методи, які використовувались дисертанткою, 

дозволили в достатній мірі виконати поставлені перед дослідженням 

завдання. У тому числі, компаративістський (порівняльний) метод допоміг 

виявити які з держав та інтеграційних об’єднань регіону приділяють 

найбільшу увагу проблемі збереження культурної спадщини і є найбільш 

залученими до міжнародного співробітництва у цій сфері.

Варто відзначити, що в процесі дослідження дисертанткою 

опрацьований великий масив документів -  в першу чергу це двосторонні 

угоди про співпрацю в сфері охорони культурної спадщини між 

латиноамериканськими державами та між ними і позарегіональними 

державами, передусім, США, також угоди, укладені в межах регіональних і 

субрегіональних інтеграційних об’єднань (МЕРКОСУР, УНАСУР, СЕЛА, 

АЛБА, КАРІКОМ та ін.); досліджено основні офіційні проекти, ініціативи та 

програми співробітництва регіональних та міжнародних організацій; 

приділено особливу увагу основним документам ЮНЕСКО в царині 

визначення культурного спадку, механізмів його охорони та імплементації на 

державному рівні. Також заслуговує на увагу зроблений А.Т.Рой доволі 

детальний огляд наукових праць, автори яких розглядали питання пов’язані з 

культурною спадщиною, проблемами її ідентифікації та збереження, а також 

з реаліями і специфікою культурного і політичного розвитку держав 

Латинської Америки і Карибського басейну.

У другому розділі -  «Захист культурної спадщини як чинник 

міждержавного співробітництва в Латинській Америці» -  А.Т.Рой розглядає 

конкретну діяльність латиноамериканських держав у сфері збереження 

культурної спадщини та співпрацю між ними. Авторка слушно виокремлює 

дві основні площини співробітництва: заходи зі збереження спадщини 

(зокрема, фізичного збереження археологічних об’єктів, писемних 

документів, дослідження фольклору тощо) та заходи з запобігання



нелегальній торгівлі об’єктами культурної спадщини. Дисертантка 

перераховує основні документи внутрішнього законодавства держав у цій 

сфері та основні документи, які регулюють їхню співпрацю на 

субрегіональному і регіональному рівнях, зокрема, установчі документи і 

культурні програми МЕРКОСУР, СЦАІ, Андійської Співдружності, CEJLAK 

та інших організацій, спільні проекти держав регіону, які реалізуються за 

підтримки ЮНЕСКО, а також двосторонні та багатосторонні угоди, укладені 

між державами Латинської Америки і також між ними та окремими 

позарегіональними державами.

На основі проведеного дослідження діяльності окремих країн і 

об’єднань дисертантка робить слушний висновок щодо різного ступеня 

їхньої активності в площині збереження культурної спадщини та неоднакової 

зацікавленості у співпраці в цій сфері. На нашу думку, було б доцільним 

приділити більшу увагу аналізу історико-культурних, політичних та 

економічних причин цього відмінного ставлення та впливу і наслідків для 

подальшого розвитку відносин всередині регіону.

Третій розділ «Взаємодія країн Латинської Америки з міжнародними 

акторами та інституціями у сфері охорони культурної спадщини регіону» 

присвячено огляду політики в сфері захисту культурної спадщини 

міжнародних організацій (передусім, ЮНЕСКО; Міжамериканського банку 

розвитку; Організації Конвенції Андреса Бейо), окремих міжнародних 

неурядових організацій (ICCROM, ICOMOS), а також впливових 

міжнародних акторів -  США та окремих держав ЄС (Іспанії, Італії).

У висновках, структурна побудова яких цілком відповідає визначеним 

меті і завданням, схарактеризовані основні положення, що підсумовують 

дослідження особливостей співробітництва держав регіону в сфері захисту 

культурної спадщини. Висновки аргументовані та підтверджені значним 

фактичним матеріалом. Це в сукупності з сучасною методологією та 

методами наукового узагальнення робить їх достовірними.



Разом із тим, дисертаційна робота А.Т.Рой не позбавлена окремих 

недоліків.

На нашу думку, авторові було б доцільно зробити текст роботи більш 

структурованим і впорядкованим, приділити більше уваги систематизації 

досліджених джерел і отриманих даних. Це б допомогло викладати матеріал 

в чіткому логічному порядку, що спростило би його сприйняття, та, зокрема, 

допомогло уникати змістових повторів. Наприклад, і в першому, і в другому 

розділах дисертації неодноразово згадується діяльність ЮНЕСКО в сфері 

збереження культурної спадщини та участь латиноамериканських держав у 

різних програмах цієї організації (зокрема, на с. 26 доволі детально 

розглядається Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої та культурної і 

природної спадщини 1972 року), у той час як діяльність ЮНЕСКО в цілому 

детально розглядається, у тому числі, перераховуються усі конвенції та 

програми організації в цій сфері лише у Розділі 3 [с. 148] -  що, на наш 

погляд, було б доцільнішим навести на початку дисертаційного дослідження.

Хоча дисертаційна робота в цілому написана грамотно, іноді 

зустрічаються лексичні помилки і невдалі формулювання, що ускладнює 

розуміння змісту тексту.

Також в тексті дисертації зустрічаються, на наш погляд, окремі 

некоректні формулювання, наприклад, серед аспектів наукової новизни 

А.Т.Рой відзначає, що в дисертації вперше «поєднано поняття культурної 

спадщини і регіональної ідентичності» [с. 8].

На наш погляд, потребує окремого обґрунтування твердження, яке 

міститься у першому висновку дисертаційного дослідження, щодо того, що 

на прикладі Латинської Америки можна «стверджувати про наявність 

етнополітичної співдружності в рамках одних територіальних меж». 

Незрозуміло як само авторка приходить до такого висновку, оскільки термін 

«етнополітична співдружність» не зустрічається в тексті дисертації, тому не 

ясно що саме вона має на увазі під цим визначенням.



Також вважаємо недостатньо обґрунтованим наступне твердження: 

«Латинська Америка все ж не є активно залученою до процесу глобалізації, 

як суб'єкт, на відміну інших регіональних підсистем» [с. 51].

Видаються дискусійними деякі твердження автора, зокрема наступне: 

«спільні історичні корені і схожа культура ... в подальшому можуть 

перевести характер системи відносин у Латинській Америці від 

гетерогенного до гомогенного, що є спричиненим поглибленням 

співробітництва на культурному рівні, яке здатне за своїм форматом надати 

нової сутності політичним відносинам між державами регіону» [с. 54]. На 

наш погляд, імовірність гомогенізації є доволі обмеженою, з огляду на 

значну неоднорідність як самих націй регіону, так і умов їхнього формування 

та існування (географічних, історичних, расово-етнічних, політичних і 

економічних).

Проте зазначені зауваження не змінюють загальної позитивної оцінки 

дисертації. У ході проведеного дослідження А.Т.Рой продемонструвала 

навички роботи з науковою літературою, критичного вивчення та 

застосування джерел, узагальнення фактичного матеріалу.

Опубліковані здобувачкою роботи, зокрема 11 статей і тез доповідей, з 

яких одна в закордонній науковій фаховій збірці, та автореферат дисертації 

повною мірою відображають основний її зміст і висновки. Результати роботи 

неодноразово представлялися на наукових конференціях. Зміст автореферату 

відповідає основним положенням дисертації.

В цілому дисертація Аріни Тимурівни Рой «Проблема збереження 

культурної спадщини Латинської Америки у міжнародній співпраці країн 

регіону» є самостійною, вагомою, ґрунтовною, творчою працею і заслуговує 

на позитивну оцінку.

Дисертаційна робота відповідає вимогам Міністерства освіти і науки 

України, що висуваються до кандидатських дисертацій, сформульованим, 

зокрема, у пп. 11 і 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого



постановою Кабінету міністрів України №567 від 24.07.2013 p., а його 

авторка -  Аріна Тимурівна Рой -  заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 -  політичні 

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Офіційний опонент 

кандидат політичних наук, 

головний спеціаліст

відділу міжнародних зв^язків та єв ............  зації

управління міжнародного співробі

Державної служби спеціального зв’язку
'

та захисту інформації України
Уз&Ь^/г.....

Ковальова О.І.

Підпис О.І.Ковальової засвідчую



ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Рой Аріни Тнмурівни 

«Проблема збереження культурної спадщини Латинської Америки у 
міжнародній співпраці країн регіону», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 — політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Дисертаційна робота А.Т.Рой присвячена досить актуальній темі. Вона 

важлива передусім у площині пізнавально-практичній, зокрема, в контексті 

розвитку політичної науки в Україні. Сьогодні політика історичної 

(національної) пам’яті доволі активно проводиться і в нашій, і в сусідніх 

державах, але політологами осмислюється повільно. Ще менше уваги 

приділяється ролі збереження культурної спадщини у забезпеченні вказаної 

державної політики. Між тим, за системно-комунікативною теорією

Н.Лумана саме культура, котра є ні чим іншим як сукупністю накопичених 

сконденсованих комунікативних смислів минулого, виступає для суспільства 

загальною пам’яттю і основою його внутрішньої усталеності.

Проте зазначена тема важлива й у площині, так би мовити, пізнавально- 

академічній. Латинська Америка -  це унікальний у культурно- 

цивілізаційному відношенні регіон. Це єдина із сучасних цивілізацій, що 

утворилася внаслідок злиття вже сформованих раніше цивілізацій -  Західної 

(європейської), представленої іберійськими державами -  Іспанією й 

Португалією, та індіанських цивілізацій Південної й Центральної Америки, 

з’єднання цивілізацій Старого й Нового Світу, «осьового» й «доосьового» 

часу. Вона не заснована на самобутній релігійно-філософській системі 

комунікацій. Відтак не всі вчені визнають існування тут єдиної самостійної 

цивілізації, тривають дискусії стосовно її характеру та змісту. Хтось говорить 

про «історичну тавтологію» -  «відтворення» того, що було або на 

Піренейському півострові, або в доколумбовій Америці. Інші наполягають, 

що має місце лише «симбіоз» двох типів культур, але не їх «синтез». Треті 

вказують на незавершеність її формування. Але серед найвідоміших 

мислителів ХХ-ХХІ ст. в Латинській Америці (і не тільки) найпопулярнішою

в ід  - JSljS.. . РИ
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка >
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залишається концепція її цивілізаційного «самовіднайдення». У цьому сенсі 

результати дисертаційного дослідження А.Т.Рой є переконливою 

демонстрацією того, як реалізується проект «самовіднайдення» Латинської 

Америки на практиці -  у співпраці країн регіону зі збереження спільної 

культурної спадщини.

У, так би мовити, політико-прикладній площині актуальність 

дисертаційної роботи полягає в тому, що здійснене її авторкою узагальнення 

досвіду латиноамериканських країн у створенні національних і міжнародних 

механізмів протидії «чорній археології» (сЛ80-182) та контрабандному 

вивезенню за кордон культурних артефактів може бути прямо використане у 

відповідній царині державними структурами України. Дисертантка 

сформулювала конкретні рекомендації для органів влади, зокрема МЗС 

України, Міністерства культури України, спеціалізованих департаментів 

інших державних установ, що відають питаннями захисту культурної 

спадщини (с. 199-200).

Практична цінність отриманих результатів полягає й у тому, що вони 

можуть бути використані (і вже використовуються) у розробці навчальних 

курсів із цілої низки дисциплін, створенні навчальних посібників, проведенні 

нових наукових досліджень.

Структура представленої дисертаційної роботи, що включає 3 розділи 

(6 підрозділів), загалом вдала і відображує основні аспекти досліджуваної 

проблеми. Назви розділів і підрозділів відповідають головним завданням 

дисертації.

Вступ дисертації містить всі необхідні елементи: актуальність теми, 

визначення об’єкта та предмета дослідження, мети та завдань, 

методологічних засад і наукової новизни дисертаційної роботи. Для 

досягнення мети роботи дисертантка застосувала комплекс методів, що є 

традиційними в політологічному дослідженні.
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Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані в
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дисертації, є достатньо обґрунтованими й достовірними.

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади та документально- 

джерельна база дослідження» висвітлює понятійно-категоріальний апарат та 

теоретико-методологічну базу, на яку спирається дисертантка.

Передусім вона окреслює історичні передумови виникнення 

проблеми збереження культурної спадщини у політичному дискурсі в 

латиноамериканських країнах та зростання її ролі у формуванні регіональної 

ідентичності народів і всієї латиноамериканської цивілізації. Природно, що в 

розділі докладно подано загальнотеоретичні аспекти розгляду досліджуваної 

теми та його методологію, що ґрунтується на цивілізаційному підході, 

наведено погляди українських та зарубіжних, насамперед 

латиноамериканських, вчених на вказану й суміжну проблематику, описано 

джерельну базу дисертації.

Узагальнюючи стан наукової розробки теми, А.Т.Рой констатує 

відсутність всебічного аналізу феномена захисту культурної спадщини 

Латинської Америки як чинника міжнародної взаємодії. Наукові праці 

багатьох авторів висвітлювали лише певні аспекти вказаної проблеми, що й 

дозволило дисертантці провести самостійне комплексне дослідження на 

обрану тему. У другому розділі «Захист культурної спадщини як чинник 

міждержавного співробітництва в Латинській Америці» аналізується 

діяльність латиноамериканських країн в рамках інтеграційних угруповань і 

на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Проаналізовано національні закони у сфері збереження культурної 

спадщини, захисту історичних пам'яток, виявлено схожість відповідних 

національних політик, а на цьому ґрунті -  формування регіональної 

взаємодії. Високої оцінки заслуговує опис створення та діяльності 

регіонального міжурядового органу МЕРКОСУР -  «Культурного парламенту 

МЕРКОСУР» -  покликаного сприяти культурній інтеграції країн-учасниць, та 

функціонування в його рамках Комісії з питань управління культурною 

спадщиною і Регіонального центру з питань управління культурною



спадщиною, введення у обіг поняття «культурної спадщини МЕРКОСУР» 

через постанову 55/12, що визначає такою усі регіональні об'єкти (с.80-82).

Не менш ґрунтовно проведено аналіз діяльності Андського 

співтовариства на базі постанови 588 про захист і відновлення об'єктів 

культурної спадщини країн-членів з метою зміцнення андської ідентичності 

(с. 119-128). Тут автор розкриває сам механізм тісної кооперації країн регіону 

в охороні культурної спадщини та виявляє ступінь її ефективності.

Третій розділ «Взаємодія країн Латинської Америки з міжнародними 

акторами та інституціями у сфері охорони культурної спадщини регіону» 

присвячений співпраці латиноамериканських країн з такими впливовими 

суб’єктами міжнародних відносин як США, ЄС, особливо Іспанією й Італією. 

Окремо виділено участь міжнародних міжурядових і неурядових організацій 

у схемах і стратегіях захисту культурних цінностей.

Серед наукових здобутків дисертанта варто відзначити детальне 

вивчення співпраці між латиноамериканськими і європейськими країнами 

через участь у спеціальних проектах. А.Т.Рой окремо зупиняється на 

іспанській програмі «Охорона Спадщини заради розвитку», що спрямована 

на забезпечення права на ідентичність і культурне розмаїття і визначає 

спадщину важливим ресурсом для розвитку суспільства в Латинській 

Америці, а також проведення під егідою Італії Центральноамериканського 

семінару з питань оцінювання і збереження культурної спадщини.

До вагомих результатів роботи можна зарахувати дослідження програм 

та планів, що їх реалізовують міжнародні організації, сприяючи розширенню 

сфер співробітництва між державами. Виділяються такі міжнародні органи як 

ЮНЕСКО, Конвенція Андреса Бейо, Міжамериканський банк розвитку. 

Дисертанткою вдало визначено класифікацію і детермінацію цих сфер, до 

яких входять загальні проекти з реставрації культурних комплексів, боротьба 

із нелегальним експортом нелегальних об’єктів, залучення інноваційних 

технологій при розробці механізмів захисту культурного надбання, а також 

культурно-освітні програми.

4



Доречним вважаємо відзначити тезу автора про те, що 

«концептуалізація, цінність культурної і природної спадщини та її поширення 

постало символічним питанням, яке спричинило широкий відчутний вплив 

на зближення держав в умовах культурного і міждержавного 

співробітництва» (с.164).

На позитивну оцінку заслуговує спеціальне дослідження 

співробітництва латиноамериканських акторів зі США у сфері боротьби із 

контрабандою культурних пам'яток. Справляє враження те, яку роботу 

провела дисертантка вивчаючи двосторонні міжнародні нормативні 

документи щодо попередження нелегального вивезення культурних 

цінностей із регіональних держав. Привертає увагу твердження автора про 

застосування США політики м'якої сили, що проявляється в конструюванні 

міждержавних відносин із регіональними державними акторами на базі 

культурного чинника та надання допомоги у захисті культурних цінностей (с. 

172).

У дисертації загальні висновки ємко відображають основні результати 

дослідження. Крім іншого, позитивним у роботі є й те, що підсумки 

підбиваються наприкінці кожного розділу.
Виходячи зі змісту дисертації, автореферату та наукових праць, що 

опубліковані за темою дослідження, можна відзначити високий ступінь 

обґрунтованості наукових положень і висновків, сформульованих у 

дисертації. Це забезпечено використанням значного масиву опублікованих 

офіційних документів. Особливу увагу тут привертають підрозділи 2.2. і 3.2. 

Результати дослідження є достовірними.
У дисертації одержані та обґрунтовані наукові положення, які 

характеризуються новизною. Зокрема, у дисертації вперше у вітчизняній 

політології різнобічно досліджено вплив проблеми збереження культурної 

спадщини в Латинській Америці на міжнародні відносини в регіоні. У 

процесі дослідження одержано наукові результати, що містять наукову 

новизну і характеризують особистий внесок автора в розробку зазначених
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проблем. Так, охорона культурної спадщини спеціально розглядається як 

чинник міжнародної співпраці у Латинській Америці, досліджено 

взаємозв’язок культурної спадщини і регіональної ідентичності, 

проаналізовано нормативно-правову базу у сфері охорони культурних 

цінностей і боротьби із нелегальною торгівлею об'єктами культурної 

спадщини між державами Центральної Америки і Андського регіону із 

Сполученими Штатами Америки. У контексті різноманіття концептуальних 

підходів щодо поняття культурної спадщини А.Т.Рой здійснила спробу його 

власного обґрунтування (с.26). З позицій новизни можна оцінити і її підхід до 

питань охорони культурної спадщини як особливої форми зв'язку між 

елементами латиноамериканської регіональної системи міжнародних 

відносин (с.54). Певною новизною й аргументованістю вирізняється 

авторська критика конвенції ЮНЕСКО 1970 p., вже неспроможної 

регулювати відповідним чином взаємовідносини між державами у царині 

захисту культурної спадщини.

Достовірність одержаних наукових результатів, висновків 

дисертаційного дослідження підтверджується їх апробацією на міжнародних 

і всеукраїнських конференціях та в 11 наукових публікаціях. Висновки та 

фактичний матеріал дисертації можуть бути використані у подальших 

наукових дослідженнях, у навчальному процесі у вищій школі, у практиці 

взаємин України із країнами Латинської Америки.

Відзначаючи доволі високий фаховий рівень виконання дисертації 

вважаємо за необхідне висловити авторці ряд побажань та зауважень:

1. У підрозділі 1.1, що називається «Теоретичні основи і методологія 

дослідження», досить докладно розглядається концептуальний аспект роботи, 

але чомусь не викладений зміст тих базових теорій, на які спирається автор. 

Зокрема, це стосується конкретних цивілізаційних теорій, хоча автор 

декларує якраз цивілізаційний підхід.

2. Вважаємо помилковою фразу «Автором був використаний метод 

контент-аналізу для вибору з великого масиву документів таких, що
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висвітлюють наукову тему та вписуються у її загальний контекст» (с.7).

3. Є питання щодо віднесення до документально-джерельної бази 

дисертації наукової літератури (підрозділ 1.2.).

4. Викликає сумніви така теза автора: «Латинська Америка є 

результатом уніфікації трьох культурних традицій: європейської або західної, 

американо-індіанської і африканської» (с. 71). Науковці зазвичай 

підкреслюють існування окремої іберійської культурної традиції, різних 

індіанських традицій і не визнають якоїсь сформованої африканської.

5. У дисертації зустрічаються деякі друкарські помилки, русизми.

Проте всі ці критичні зауваження носять здебільшого характер

рекомендацій щодо подальших досліджень автора і не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи А.Т.Рой, яка повністю відповідає 

вимогам ДАК України щодо праць такого рівня.

У цілому ж усі поставлені в дисертації завдання виконані, наукові 

положення є достовірними й обґрунтованими. Основні положення і 

результати дослідження здобувачки викладено у наукових статтях у п’яти 

фахових виданнях України та в одному зарубіжному.

Автореферат дисертації цілком адекватно відображає зміст і висновки 

роботи, яка є завершеною працею і відповідає науковій спеціальності 

23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 

Оформлення дисертації відповідає нормам.

Автор успішно дослідила одну з досить складних і в низці аспектів ще 

недостатньо вивчених сучасних проблем міжнародних відносин у Латинській 

Америці, що є актуальною в науковому й практичному плані. Дисертація Рой 

Аріни Тимурівни «Проблема збереження культурної спадщини Латинської 

Америки у міжнародній співпраці країн регіону», відповідає вимогам пп. 9,

11, 12, «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), є завершеною 

працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в



сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напрямку політичної науки, 

і заслуговує на присудження її автору наукового ступеня кандидата 

політичних наук за спеціальністю 23.00.04 -  політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку.
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