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глобального розвитку 

У  дисертаційній  роботі  Гирич  Оксани  Тарасівни  «Екологічна  політика  у

трансформації  системи  міжнародних  відносин»  висвітлено  цікаву  у  науково-

теоретичному та практичному аспектах проблему. Наукова актуальність впевнено

дослідження доведена автором, адже мова йде про дійсно впливовий суспільний

феномен,  який  тривалий  час  є  предметом  аналізу  в  контексті  цивілізаційних

універсальних процесів й в останній час дедалі  ширше визначається як  один з

факторів світової політики. Інтерес дослідників до екологічної проблематики як

елементу  сучасного  міжнародного  розвитку  природнім  чином  поширюється  на

визначення  місця  та  ролі  проблем  навколишнього  середовища  у  класичних

конструкціях  міжнародних  відносин,  у  діяльності  міжнародних  організацій  та

форумів,  у  політичному  дискурсі,  що  сформований  в  сучасних  міжнародних

структурах співробітництва. 

Автор  підходить  до  висвітлення  питання  про  місце  та  роль  екологічних

проблем у сучасних міжнародних відносинах комплексно, намагається поєднати

декілька  важливих  аспектів  проблеми:  змістовний,  що  відображає  сутність

екологічних викликів сьогодення, рефлективний, у якому відбиваються загальні

риси та особливості різних суспільних підходів до аналізу екологічних проблем,

нормативний,  що  слідує  за  еволюцією  норм  та  принципів  поводження

міжнародної спільноти із проблемами взаємодії людства із середовищем, що його



оточує, інституційний, який зображує способи та механізми пошуку відповідей не

екологічні  виклики,  політичний,  який  відбиває  місце  екологічного  дискурсу  у

формуванні  та  здійснення  світової,  міжнародної,  національної  політики.  Такий

комплексний підхід складний, громіздкий, але, поза сумнівом, він вартий зусиль,

що їх Гирич О.Т. витратила на проведення дослідження — адже,  саме завдяки

поєднанню  різних  парадигм  в  роботі  вдалося  наблизитися  до  розуміння

екологічних проблем як одного з ключових елементів не міждержавної, але по-

справжньому  міжнародної,  транснаціональної  проблеми,  як  до  важливого

складника розбудови глобального суспільства.

На високу оцінку заслуговує історіографічний огляд проблем дослідження,

поданий  Гирич  О.Т.  у  роботі  (сс.  30-39).  Автор  відтворює  еволюцію  наукової

думки  кількох  суспільних  наук  щодо  важливих  аспектів  політичного  та

міжнародно-політичного  змісту  екологічної  проблематики,  глибоко й  змістовно

аналізує  підходи  та  наукові  школи  вивчення  екологічного  виміру  міжнародної

політики,  взаємодії  та  співробітництва  між  різними  міжнародними  акторами.

Цілісність  викладення  матеріалу,  його  структурованість  та  системність

дозволяють говорити про дійсну наукову значущість цієї частини доробку автору,

про  окрему корисність  історіографічного  розділу  для  дослідників  міжнародних

відносин та політичного виміру екологічних проблем людства. 

Аналіз  політичних  проблем  людства,  пов’язаних  із  станом  екологічної

безпеки,  є  логічним  продовженням  позиції  автора  щодо  превалювання  саме

суспільної трансформації у еволюції екологічного виміру міжнародної політики,

щодо впливу рефлексій міжнародної спільноти, зумовлених суспільною реакцією,

змінами якості життя та можливостями використання навколишнього середовища

як  творчої  основи  розвитку  цивілізації  у  визначенні  порядку  денного  світової

політики та міжнародного співробітництва із екологічних проблем.



За  слушним  визначенням  автора,  “усвідомлення  залежності  людини  від

природи  виявляється  в  розумінні,  що  матеріальна  складова  життя  людської

цивілізації має в своїй основі природну основу” (с. 62). Аналіз взаємного впливу

екологічного  та  політичного  вимірів  дозволяє  Гирич  О.Т.  дійти  слушних

висновків  про  віддзеркалення  сучасних  екологічних  проблем  у  структурі

політичного дискурсу в межах міжнародних інститутів  співробітництва, у системі

міжнародних відносин в цілому. Автор обгрунтовує, що деякі ключові тенденції

сучасних міжнародних відносин перебувають під безпосереднім впливом з боку

екологічного  порядку  денного.  Зокрема,  “наслідком  глобалізації  екологічних

проблем є глобалізація і самої екологічної політики” (с. 51), отже, й відбивається

на  всій  універсальній  політичній  складовій  глобалізації.  Можна  погодитися  із

висновком автора про те, що “усвідомлення екологічної загрози як глобальної” є

одною  з  ключових  причин  перегляду  економічних  пріоритетів  цивілізаційного

розвитку  людства  (с.  53),  порядку  денного  міжнародного  економічного

співробітництва, отже, й політичного виміру цієї співпраці. 

Заслуговує  на  високу  оцінку  проведений  Гирич  О.Т.  аналіз  еволюції

політики ООН із вирішення екологічних проблем, інституційних та нормативних

інструментів  екологічної  політики  цієї  глобальної  організації  (сс.  82-98).  У

дисертаційному дослідженні простежено процес еволюції екологічної політики в

межах ООН, зроблено висновки щодо спонук та завдань трансформації підходів

до  вирішення  екологічних  проблем.  На  основі  аналізу  міжнародного

співробітництва  у  сфері  екології  в  структурі  ООН  автор  запропонував  власну

періодизацію її  розвитку,  що складалася  з  трьох  етапів:  формуванням системи

міжнародного  природоохоронного  співробітництва  у  60-70-і  роки  ХХ  століття,

виникнення та розробка стратегії стійкого розвитку у наступні два десятиліття, та

перехід до реалізації стратегій стійкого розвитку у ХХІ столітті (с. 100).



Третій,  останній,  розділ дисертаційного дослідження присвячено розвитку

екологічної  політики  в  Україні  та  трансформації  ролі  нашої  держави  у

міжнародному  співробітництві  в  екологічній  сфері.  Основний  наголос  автор

робить  на  внутрішньому  політичному  процесі,  становленні  та  розвитку

нормативних  механізмів  екологічної  політики  в  державі,  усвідомленню

важливості  екологічних  проблем  для  розвитку  українського  суспільства  та

необхідності  міжнародної  співпраці  для  вирішення  екологічних  проблем  та

досягнення  цілей  сталого  розвитку.  Однак  не  оминає  увагою  автор  й  власно

інструменти  міжнародного  співробітництва  в  структурі  української  екологічної

політики,  досліджує  особливості  еволюції  української  політики  міжнародного

екологічного співробітництва. 

У дисертаційній роботі в цілому вирішені поставлені дослідницькі завдання,

можна  стверджувати,  що  автору  вдалося  досягти  поставленої  мети.  Достатньо

широкою є емпірична база дослідження, автор залучив широке коло документів та

наукових робіт з проблем дослідження. Наукова новизна результатів дослідження

визначається  оригінальною  авторською  концепцією  причин  та  механізмів

актуалізації  екологічної  проблематики  у  світовій  політиці  та  сучасних

міжнародних відносин, що забезпечено перш за все впливом суспільних процесів

та  проекцією  міжнародної  суспільної  думки  на  політичний  дискурс  в  системі

міжнародних організацій співробітництва та міжнародних політичних форумів. 

У  дисертації  удосконалено  розуміння  концептуальних  підходів  до

вироблення  та  реалізації  екологічної  політики  в  сучасному  світі,  до  розвитку

міжнародного екологічного співробітництва. У дослідженні Гирич О.Т. знайшли

подальший розвиток ідеї та концепції попередніх наукових розвідок екологічної

політики,  підходи  до  становлення  та  реалізації  практичної  політики  на

національному та міжнародному рівнях. 



Дисертацію  Гирич  О.Т.  виконано  в  межах  планової  теми  наукових

досліджень відділу теорії  та  методології  всесвітньої історії  Державної установи

«Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» «Становлення

сучасної  багатополюсної  системи  міжнародних  відносин:  історичні  витоки  і

тенденції» (державний реєстраційний номер 0112U000929) та планової наукової

теми відділу відділу теорії  та  методології  всесвітньої  історії  Інституту світової

економіки і міжнародних відносин НАН України Державної установи «Інститут

всесвітньої  історії  Національної  академії  наук  України»  «Політичні проблеми

міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї» (державний

реєстраційний  номер  0115U000757).  Дослідження  Гирич  О.Т.  є  внеском  у

вітчизняну  теорію  міжнародних  відносин  та  світової  політики.  Прикладні

висновки роботи Гирич О.Т. можуть бути використані органами державної влади,

політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації

в  їх  практичній  суспільно-політичній  діяльності.  Фактичний  матеріал  та

аналітичні висновки дисертації Гирич О.Т. можуть бути використані в науково-

дослідній роботі з проблематики екологічної політики, міжнародних відносин та

світової політики, а також при підготовці навчальних посібників та навчальних

курсів з політології та міжнародних відносин. 

Основні  положення  та  висновки  дисертації  представлено  у  дванадцяти

публікаціях,  з  яких  шість  є  науковими  статтями,  опублікованими  у  фахових

виданнях,  три  -  тезами  наукових  виступах  на  конференціях.  Ознайомлення  з

опублікованими  науковими  працями  та  авторефератом  дисертації  дозволяє

зробити висновок, що вони достатньо повно відображають результати проведених

наукових  досліджень.  Загальний  обсяг  дослідження  та  оформлення  основного

тексту дисертації відповідають вимогам до кандидатських дисертацій. Структура

дисертації Гирич О.Т. є логічною, пропорційною та в повному обсязі відображає

об’єкт та предмет дослідження. 



Зауваження  до  змісту  наукових положень  і  висновків,  сформульованих у

дисертації. 

1.  Автору було доцільно приділити окрему увагу місцю та ролі “Великої

сімки” у становленні та розвитку міжнародного екологічного співробітництва, у

формуванні  екологічного  порядку  денного  світової  політики.  “Велика  сімка”,

разом із ООН, була піонером просування екологічної проблематики в глобальній

політиці. До того ж, дії  “Великої сімки”, спрямовані на подолання екологічних

проблем,  а  не  тільки  сам  факт  обговорення  цих  проблем,  становив  важливу

частину повороту до визначеного автором другого (а згодом — й третього) етапу

періодизації розвитку міжнародної екологічної політики. Автор слушно зауважує

що  “ініціатива  створення  «Великої  двадцятки»  належала  країнам  «Великої

сімки»” (с.59), але залишає за дужками важливий факт, що навіть організаційно

помітну частину екологічного порядку денного “Велика двадцятка” взяла у свого

“прародителя”.

2. Видається доцільним якби автор розширив коло інститутів міжнародного

співробітництва,  які  розглянуто у роботі.  Якщо той факт,  що в дослідженні  не

розглянуто  регіональні  інститути  (Європейській  Союз,  АСЕАН,  Африканський

Союз тощо), активні у екологічному співробітництві, можна пояснити прагненням

автора зосередитися на глобальному рівні аналізу, відсутність уваги до форматів

співпраці  між країнами що розвиваються  (в  межах груп в  ООН,  форматів,  що

виросли з  G77,  а також ініціатив на кшталт БРІКС або MIKTA) пояснити важче.

Адже в цих ініціативах представлено цілу низку держав, що водночас завдають

масштабної  шкоди  навколишньому  середовищу  та  потерпають  від  екологічних

проблем більше, ніж розвинені країни (КНР, Індія, Бразилія, Індонезія тощо).

3. За всією широти розгляду сутності екологічних проблем в сучасному світі

автор обмежує свої розвідки традиційним сприйняттям екології у контексті живої

природи,  що  оточує  людину,  але  не  звертається  до  сучасних  (й  універсально



поширених зараз) тенденцій розглядати екологію значно ширше, включати саму

людину,  сфери  її  суспільної  діяльності  в  поле  об’єктів  екологічного  аналізу.

Відсутність “екології людини” в предметному полі дослідження помітно звужує

не тільки можливості автора з аналізі змісту сучасної екологічної політики, але й

дещо обмежує значущість отриманих в результаті дослідження результатів. 

4.  Було  доцільно  сформулювати  положення  наукової  новизни  змістовно.

Автор вдається до формулювань, які радше вказують на те що було досліджено

(“виявлено схеми”, виокремлено <...> інструменти”, “з’ясовано перспективи”), але

не вказує якими є ці схеми, інструменти, перспективи, в чому вони полягають. 

5. У вступі автор заявляє про використання в роботі порівняльного методу

(с. 8), але в тексті роботи не представлено методику його застосування, відсутні

згадки про критерії, використані при порівняльному аналізі, й навіть результати

співставлення  екологічних  політик  учасників  “Великої  двадцятки”  мають

маргінальний  характер,  несуттєвий   з  точки  зору  завдань  дослідження  та

отриманих результатів. 

Але  зазначені  зауваження не  псують  в  цілому позитивного  враження від

роботи, й не мають принципового значення стосовно теоретико-методологічного

рівня  або  якості  отриманих  в  ході  дослідження  результатів.  Запропонована  до

розгляду дисертаційна робота є самостійним та оригінальним дослідженням, що

повною  мірою  демонструє  належну  професійно-наукову  кваліфікацію  та

теоретико-методологічну навички автора. 

Роботу  виконано  на  належному  теоретико-методологічному  рівні,  вона  є

цілісною  і  завершеною  в  межах  визначених  завдань  дослідження.  Дисертація

О.Т.Гирич  відповідає  паспорту  спеціальності  23.00.04  -  політичні  проблеми

міжнародних  систем  та  глобального  розвитку,  затвердженого  Постановою

Президії  ВАК  України  №  99-06/6  від  02.07.2008.  Дисертація  та  автореферат

О.Т.Гирич  відповідають  вимогам  «Порядку  присудження  наукових  ступенів  і



присвоєння  вченого  звання  старшого  наукового  співробітника»,  затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів  України № 567 від 24 липня 2013 року,  отже,

Гирич Оксана Тарасівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата

політичних  наук  за  спеціальністю  23.00.04  -  політичні  проблеми  міжнародних

систем та глобального розвитку. 
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