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Зважаючи на низку причин, серед яких – наслідки впливу глобалізації, 

що вимагають постійного переосмислення і вирішення проблем із площини 

екологічної політики, тема, представленої до захисту дисертації, безсумнівно, 

є актуальною і цікавою. На думку здобувачки, і ми з нею цілковито 

погоджуємось, що лише нове мислення, обґрунтоване концепцією сталого 

розвитку, може виявляти і протидіяти екологічним викликам і загрозам, які 

суттєво визначають внутрішній і зовнішньополітичний вектор держави. (с.7) 

Нині у центрі основних трансформацій, спричинених екологічними 

викликами, опинилася й національна держава, ключовий актор міжнародних 

відносин, який повинен оперативно на них реагувати. Саме тому, вироблення 

особливих механізмів провадження екологічної політики є пріоритетною 

потребою світового масштабу.  

Зважаючи на це, міжнародна спільнота знаходиться в стані постійного 

пошуку кооперації зусиль міжнародної спільноти для вироблення та 

реалізації єдиної екологічної політики в системі міжнародних відносин. 

Екологічна політика окремих держав у протистоянні викликам глобалізації 

стає все більше залежною від ефективності спільних дій. Отже, на часі є 

вирішення завдань глобальних екологічних проблем, пошук інструментів та 

механізмів, окреслення керунків діяльності держав і міжнародних організацій 

у розв’язанні екологічних проблем та визначення перспективи створення 

глобальної системи екологічної безпеки та участі України в цьому процесі.  

У якості мети дисертації дослідниця пропонує розкриття особливостей 

реалізації екологічної політики світових структур у сучасних трансформаціях 

міжнародних відносин. (с.7). Відповідно до означеного керунку, О.Т. Гирич 

сформулювала низку дослідницьких завдань, серед яких, на наш погляд, 



особливе значення має пропозиція надання об’єктивної оцінки міжнародним 

схемам вироблення та реалізації єдиної екологічної політики, виявлення та 

змістовий аналіз політичної складової глобальних екологічних проблем із 

стратегічними пропозиціями щодо виявлення інструментів та механізмів 

їхнього вирішення, а також дослідження участі України в реалізації проектів 

та програм зі створення глобальної системи екологічної безпеки з 

окресленням можливостей впливу нашої країни на перебіг існування людства 

в добу глобалізації. (с. 7-8) 

Об’єктом дослідження є «міжнародні відносини як система політичних, 

економічних, соціальних, культурних, правових, воєнних та інших зв’язків 

між народами та державами доби глобалізації». (с.8) Щоб його розкрити 

авторка використовує історичний та системний методи. (с.8-9)  

О.Т. Гирич вдалося досягти окресленої в дисертаційному дослідження 

мети, завдяки предметній конкретизації об’єкту, а саме, зосередивши увагу 

на вивченні історичних, інституційних, правових та організаційних 

складових реалізації екологічної політики провідних світових структур в 

новітній системі міжнародних відносин та встановленні місця України у 

протистоянні сучасним екологічним викликам.(с.8) 

У першому розділі «Теоретичні і методологічні засади політологічних 

досліджень глобальних екологічних відносин» дослідницею встановлено 

ступінь наукової спрацьованості заявленої теми, розкрито теоретичне 

підґрунтя вивчення глобальних екологічних відносин, окреслено 

гносеологічні межі досліджуваної проблематики.  

Детальний авторський аналіз дає змогу представити екологічний 

фактор як важливий інструмент розвитку системи міжнародних відносин, що 

ґрунтується на засадах гармонії, толерантності, поваги і представляє  

рівноправ’я суб’єктів міжнародних відносин на екологічно безпечне 

майбутнє.(с.48, 53) 

Детальний авторський аналіз основних точок зору до досліджуваної 

проблеми, дає підстави твердити, що питання екологічної політики та участі 



України в глобальних екологічних ініціативах не знайшли у колі наукової 

спільноти достатнього відображення. (с.29-40)  

Цікавою є позиція здобувачки, що українська суспільно-політична думка  

стосовно екобезпеки відображає та корелюється зі світовою думкою щодо 

основних чинників, умов та підстав для здійснення ефективної державної 

екологічної політики. Окрім того, авторкою встановлено національну 

особливість останньої: прагнення приділити увагу вирішенню екологічних 

проблем окремих регіонів України, імплементація міжнародного 

екологічного законодавства у вітчизняну систему права і представлення 

реальних результатів природоохоронних заходів. (с.36-39) 

І, нарешті – актуальним в дисертаційному дослідженні є констатація 

важливості такого фактору державної екологічної політики як робота за 

підвищення екологічної культури населення шляхом включення до 

освітнього процесу спеціальних навчальних дисциплін та створення системи 

спеціалізованих інституцій і організацій, сконцентрованих на пошуку 

механізмів подолання порушених проблем. Поступове формування системи 

глобального інформаційного простору підсилює процеси появи 

наднаціональних міжнародних екологічних рухів та організацій, які у своїй 

діяльності доповнюють державну екологічну політику, вступаю із нею у 

конфронтацію. На національному і міжнародному рівнях політизація 

екологічної проблематики, пов’язана з появою відповідних екологічних 

рухів. 

Окрім усього, авторкою в якості інструментів реалізації цілей 

глобальної екологічної політики представлено технологічну кооперацію в 

галузі розробки екологічно чистих виробничих і нових природоохоронних 

технологій, контроль забруднення і аварій, економічні стимули та санкції; 

регулярний моніторинг ефективності вже реалізованої політики, екологічне 

інформування і участь громадськості та посилення міжнародної  співпраці. 

О.Т. Гирич запропонувала виділяти три етапи у процесі розвитку 

міжнародного співробітництва у сфері екології, починаючи з 60-х років 



минулого століття, коли відбувається формування системи міжнародного 

природоохоронного співробітництва, наступний з виникнення концепції 

сталого розвитку і, третій – від другої половини 1990-х років і до нині, 

пов’язаного з практичною реалізацією положень цієї концепції розвитку та 

посилення міжнародної природоохоронної співпраці. 

Результати вивчення природоохоронних та екологічних проектів стали  

підґрунтям для виокремлення пріоритетних напрямів та складових 

глобальної екологічної політики, таких як удосконалення міжнародної 

законодавчо-правової бази щодо захисту навколишнього середовища, 

підвищення ефективності механізму економічного природокористування та 

охорони природного середовища, модернізація економік національних 

держав у відповідності з нормами та принципами міжнародного екологічного 

законодавства та створення системи стимулів, щоб перевести екологічно 

небезпечні виробництва на сучасні екологічні стандарти. 

У другому розділі, завдяки вивченню форм і методів реалізації 

екологічної політики в міжнародних відносинах, авторка досліджує 

інструменти управління екологічною ситуацією в діяльності держав «Великої 

двадцятки», визначає правові засади врегулювання екологічних проблем в 

діяльності ООН, аналізує діяльність міжнародних установ, національних 

держав, урядових та неурядових організацій як суб’єктів екологічної 

політики. 

Цікаво, що дослідження історії становлення інституту «Великої 

двадцятки», дало можливість з’ясувати, підґрунтям її створення стали такі 

критерії, як значимість економіки у глобальному вимірі, чисельність 

населення у співвідношенні до загальносвітового та обсяги споживання 

енергоносіїв. Можливість цієї групи держав вплинути на глобальну 

екологічну ситуацію є ключовим висновком з огляду на обсяги виробленої та 

спожитої продукції, а отож, і частка відповідальності за світову екологічну 

безпеку є вищою у порівнянні з менш розвиненими державами. (с.55; 57-58; 

67-68; 70-71) Обґрунтовується думка про необхідність вироблення нової 



глобальної стратегії дій у форматі «людина-природа» на основі принципу 

відповідальності, з приводу чого G20 повинна проявляти більш активну 

позицію. (с.59) 

Також оригінальною є точка зору О.Т. Гирич щодо особливої ролі ООН 

у процесі привернення уваги міжнародної спільноти до екологічної 

проблематики, зважаючи, що головні нормативно-правові засади 

міжнародної кооперації у сфері екологічної політики, розробленої за активної 

участі ООН, та включають основні конвенції, договори, угоди: (с.8-83; 94) 

Третій розділ дисертаційного дослідження логічно виводить нас на 

окреслення перспектив екологічної політики України в системі міжнародних 

відносин, встановлення основних тенденцій створення ефективної системи 

захисту навколишнього середовища після здобуття Україною незалежності. З 

цією метою авторка вивчає пріоритетні напрями стабілізації екологічної 

ситуації, новітні проекти і програми створення глобальної системи 

екологічної безпеки. 

Послідовно логічно виглядає висновок, стосовно визначення 

стратегічних цілей екологічної політики України, спрямованих на підняття 

рівня суспільної екологічної свідомості шляхом створення національної 

інформаційної системи охорони навколишнього середовища. Важливими 

інструментами екологічної політики України є екологічний аудит, а саме 

системи екологічного менеджменту та аудиту (EMAS) та системи 

екологічного аудиту (CEMA), що є ефективними інструментами зменшення 

екологічного забруднення довкілля, орієнтовані на запровадження 

економічних механізмів стимулювання ведення екологічно безпечної 

виробничої діяльності.  

Окрім усього, слід відзначити позицію дослідниці щодо того, що саме 

політика децентралізації влади, яка проводиться в Україні, повинна 

скеровуватись і на екологічну сферу і надавати реальні повноваження 

органам державної влади  у вирішенні завдань екологічної політики.  



Вартісним є висновок з приводу вагомості в структурі ефективної 

екологічної політики України державної енергетичної стратегії, яка повинна 

містити позиції, починаючи зі зниження енергоємності національної 

економіки, особливо важкої промисловості і, завершуючи запровадженням 

альтернативних джерел енергії та технологій. (с.149) 

І, напри кінець, ми згідні з О.Т. Гирич, що слід докласти зусиль для 

гармонізації вітчизняного екологічного законодавства з європейським та 

почати нарешті його дотримуватись, що значно знизить негативний вплив на 

природу. В свою чергу, реалізація вище окреслених напрямів стабілізації 

екологічної ситуації в Україні буде сприяти наближенню політики держави 

переходу на принципи сталого розвитку. (с.164-184) 

Основні висновки дослідження, що узагальнюють зміст дисертаційної 

роботи, добре продумані дослідницею, мають достовірний характер і не 

викликають принципових заперечень. Авторка обґрунтовано доводить, що 

«екологічна політика набуває все більшого значення в системі соціальних 

запитів громадян розвинених держав, що свідчить про її зростаючу роль як 

фактору вироблення комплексної державної та міжнародної політики у 

різних сферах суспільного життя» (с.189). Україна ж використовує існуючі 

міжнародно-правові механізми для вдосконалення внутрішньої системи 

державної екологічної політики та, водночас, докладає зусиль для сприяння 

становленню ефективних інститутів та механізмів в системі світової 

екологічної безпеки (с.196). Та, для цього потрібно «приділити більше уваги 

підвищенню рівня екологічної культури населення, що виступить суттєвим 

чинником збільшення результативності природоохоронних програм». (с.195)  

Стиль аналізу здобувачкою проблем дослідження, що простежується в 

дисертації, привертає увагу потужним джерельним та фактологічним 

підґрунтям, органічно пов'язаним із критичним аналізом низки концепцій 

політологів-міжнародників; пошуком авторського погляду як на проблеми 

екологічної політики в цілому, так і визначення їхнього місця у сучасній 

політиці України.  



Наукові положення дисертації достатньою мірою оприлюднені 

О.Т.Гирич у виступах на 4 міжнародних науково-практичних конференціях, а 

також – у 4 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, включених 

до переліку МОН України, 1 статті у науковому виданні, включеного до 

міжнародних наукометричних баз, 1 статті в науковому виданні та у 3-х 

збірниках тез матеріалів наукових конференцій (с.3-4; с.14-15 автореферату). 

Зміст основних положень дисертації ідентичний змісту автореферату. 

Проте в змісті дисертації присутні положення яким, на думку 

офіційного опонента, здобувачці потрібно було би приділити більше уваги, 

та які можуть стати підґрунтям для дискусії під час захисту.  

1. Обравши об’єктом дослідження «міжнародні відносини як систему 

політичних, економічних, соціальних, культурних, правових, воєнних та 

інших зв’язків між народами та державами доби глобалізації» (с.8) 

дослідниця в дисертаційному дослідженні дуже мало приділяє уваги  

розкриттю його змісту. На нашу думку, варто було би присвятити 

висвітленню цього питання, бодай, окремий підрозділ.  

2. Не досить переконливими є деякі з пунктів новизни, зокрема у 

третьому пункті Уперше «розкрито ефективний інструмент реалізації 

міжнародної екологічної політики – міжнародно-правові засади діяльності 

ООН у сфері екологічної безпеки» (інструмент демонструють, а не 

розкривають), і, як саме Удосконалено «класифікацію законодавчих актів, 

присвячених екологічній політиці України» та «класифікацію законодавчих 

актів, присвячених екологічній політиці України» (с.9) 

3. У пункті 1.3 першого розділу мова йде про політичні аспекти 

глобальної екологічної кризи як провідної світової проблеми сучасності 

(с.43-57). Хотілося б почути якими ще вагомими аспектами, окрім 

політичних, відзначається глобальна екологічна криза.  

4. Серед основних категорій дослідження авторка пропонує такі, як: 

«глобальна екополітика», «державна екополітика» та «регіональна 

екополітика» (с.15). Варто вказати, хто в кожному конкретному випадку  
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