


 

На засідання запрошена: 

1. Антонюк Наталія Володимирівна, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
 

З присутніх – 5 докторів наук, 12 кандидатів  наук та 2 доктори філософії 

– фахівці за профілем представленої дисертації.  
 

Головуючий на засіданні – професор, доктор політичних наук, завідувач 

кафедри політології та міжнародних відносин Луцишин Г. І.  

 

2. CЛУХАЛИ: Доповідь аспірантки кафедри політології та міжнародних відносин 

Кручініної Оксани Юріївни за матеріалами дисертації: «Міжнародні неурядові організації у 

забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та функціональний виміри», представленої 

на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (галузь знань 29 Міжнародні 

відносини). 

Науковий керівник кандидат політичних наук, доцент Дорош Леся Олексіївна. 

Тему дисертації затверджено «24» жовтня 2018 р. на засіданні Вченої ради Навчально- 

наукового інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська 

політехніка», протокол № 4. 

Робота виконана на кафедрі політології та міжнародних відносин Національного 

університету «Львівська політехніка». 

По доповіді було задано 5 запитань, на які доповідач дала правильні та ґрунтовні 

відповіді. Питання задавали:  

- Антонюк Наталія Володимирівна, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

- Луцишин Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету 

«Львівська політехніка»; 

- Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент, професор 

кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету 

«Львівська політехніка»; 

- Цебенко Олег Олександрович, кандидат політичних наук, асистент кафедри 

політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська 

політехніка». 

 

3. Виступи присутніх: 

З оцінкою дисертації Кручініної О. Ю. виступили рецензенти: 

- Бучин Микола Антонович, професор кафедри політології та міжнародних 

відносин, доктор політичних наук, доцент; 

- Демчишак Руслан Богданович, доцент кафедри політології та міжнародних 

відносин, кандидат політичних наук, доцент. 

 Представлена дисертаційна робота Кручініної О.Ю. безсумнівно є сучасним, 

оригінальним та системним дослідженням. Тема дисертації «Міжнародні неурядові 

організації у забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та функціональний виміри» 

очевидно є актуальною як у своїй інституціональній, так і особливо функціональній 

складових. Рецензенти погодились з аргументацією здобувачки, що на теперішньому етапі 

розвитку глобального громадянського суспільства неурядові організації є достатньо 

реальним та дієвим інструментом впливу на існуючу систему міжнародних відносин. В 

ситуації постійних міжнародних конфліктів, вирішення такого надважливого завдання як 

гарантування всеохопного миру та безпеки є тією найпріоритетнішою проблемою в системі 



міжнародних відносин, яка вимагає активного залучення неурядових організацій. Тому з 

кожним роком усе більшу наукову зацікавленість у дослідників викликає саме розширення 

сфер діяльності та функціонування міжнародних неурядових організацій у сучасній системі 

міжнародних відносин. Сьогодні дослідження діяльності міжнародних неурядових 

організацій, саме у сфері миру та безпеки, набуває особливої актуальності, як в контексті 

сучасних глобальних процесів, так і в державотворчих та інтеграційних процесах в Україні. 

Через військове вторгнення Російської Федерації та окупацію частини територій, наша 

держава опинилася в ситуації, коли для забезпечення національної безпеки необхідно шукати 

нових підходів та нового рівня взаємодії з іншими як урядовими, так і неурядовими 

акторами, тобто їх залучення до миротворчого процесу, застосування їхніх механізмів для 

гарантування безпеки нашої держави. 

З огляду на усе вищеперелічене, дисертаційна робота Кручініної О.Ю. відповідає 

сучасним потребам вітчизняної політичної науки та практики. Достовірність одержаних 

результатів підтверджує: теоретико-методологічна обґрунтованість вихідних положень 

дослідження; опрацювання значної кількості джерел (311 позицій); застосування сучасних 

наукових методів дослідження; апробація результатів та практичні висновки, репрезентовані 

дисертанткою.  

Структурні компоненти наукової новизни сформульовані коректно. 

Головним позитивом роботи виступає той факт, що дисертація є першим комплексним 

науковим дослідженням інституціонального та функціонального вимірів діяльності 

міжнародних неурядових організацій у забезпеченні миру та безпеки в розрізі миротворчої та 

безпекової сфер. 

До позитивів роботи варто віднести струнку композицію, чітку систематизацію та 

комплексний характер дослідження. Так у п. 3.1 здобувачка прямо конкретизує, що аналіз 

інституційної специфіки МНУО здійснюється згідно типології, проведеної у п. 2.2. 

Привертає також увагу чітка конкретизація форм діяльності міжнародних неурядових 

організацій у сфері забезпечення миру та безпеки в Україні (п. 4.2) відповідно до їх 

визначення у п. 4.1., а також конкретика рекомендацій миротворчим та безпековим МНУО, 

які працюють в Україні. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні рекомендацій щодо 

продуктивного залучення міжнародних неурядових організацій до вирішення російсько-

українського військового конфлікту, що й надалі сприятиме більш ефективному 

врегулюванню миротворчих та безпекових проблем в Україні. Отримані результати 

дослідження можуть бути використані для розроблення нових редакцій «Стратегії 

національної безпеки України». 

Однією з ключових переваг дисертації, що дає комплексне уявлення про дослідження, є 

наявність у роботі таблиць та рисунків за темою, що доповнюють роботу та формують 

уточнюючий доказовий ефект. Підсумкові висновки дослідниці у повній мірі 

кореспондуються із завданнями, які були сформульовані у вступі. Системно і комплексно 

розкрито інституціональний та функціональний виміри діяльності міжнародних неурядових 

організацій у забезпеченні миру та безпеки. 

Здійснений аналіз рукопису Кручініної О.Ю. дає змогу зробити висновок, що вона за 

своїм змістом, теоретичним наповненням і практичною цінністю є завершеною 

кваліфікаційною працею, де репрезентовані нові науково обґрунтовані результати. 

Дисертаційна робота Кручініної О.Ю. «Міжнародні неурядові організації у забезпеченні 

миру та безпеки: інституціональний та функціональний виміри» відповідає встановленим 

вимогам щодо написання такого виду робіт і заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (галузь знань 29 Міжнародні відносини). 

З оцінкою дисертації також виступили присутні на фаховому семінарі кафедри 

політології та міжнародних відносин. 

- Луцишин Галина Іванівна, завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор, яка 

зазначила, що представлена до розгляду дисертація є завершеною науковою працею, 

актуальність якої неодноразово була предметом обговорення на кафедрі. За інтуїтивно 



зрозумілим та поширеним у сучасній політичній лексиці поняттям «міжнародні неурядові 

організації» приховано багато різноманітних феноменів, дослідження яких має прикладне 

значення і, відтак, потребує належного наукового обґрунтування, особливо щодо їх 

відповідей на питання гарантування миру та безпеки. Актуалізує таке дослідження й 

трансформація сучасних проявів безпекових загроз та форм їх попередження і подолання в 

Україні. На цій основі погоджуємось із позицією дисертантки про те, що слід критично 

розглядати застосовувані механізми вирішення безпекових проблем, та активно залучати (із 

критичним аналізом і усвідомленням міри і способу такого залучення) неурядових акторів до 

миротворчості, гарантування безпеки нашої держави. Дисертантка ґрунтовно дослідила тему 

роботи, володіє науковим і методичним інструментарієм. Структура дисертації логічно 

побудована, усі представлені завдання виконано, а мета дисертаційної роботи – досягнута. 

Дисертація є завершеним, самостійним науковим дослідженням, де на основі сучасних 

методологічних засад висвітлено і проаналізовано теоретичні та практичні аспекти ролі 

міжнародних неурядових організацій під час вирішення міжнародних конфліктів сучасності 

та запобігання їм. Дисертація є оригінальним внеском у вітчизняну політичну науку, а  її 

положення, висновки та новизна мають вагоме значення для вітчизняної політології та 

практичної політичної діяльності. 

- Гетьманчук Микола Петрович, професор кафедри, доктор історичних наук, 

професор, який зазначив, що дисертація Кручініної О. Ю. є оригінальним та цікавим 

науковим дослідженням у галузі політичної науки. Зважаючи на те, що у сучасній 

вітчизняній політичній науці існує брак напрацювань у дослідженні ролі міжнародних 

неурядових організацій під час вирішення безпекових проблем в Україні, робота має ваговий 

вплив на розвиток політичної науки у нашій державі. Кручініна О. Ю. демонструє добре 

володіння об’ємним тематичним матеріалом, переконливо підкріплює верифікованими 

аргументами власні судження, коректно та обґрунтовано формулює висновки. На схвалення 

заслуговує її креативний та, водночас, критичний підхід до опрацювання широкої 

джерельної бази. Представлена робота є особистою авторською концепцією і завершеною 

науковою роботою.  

- Хома Наталія Михайлівна, професор кафедри, доктор політичних наук, доцент, яка 

зазначила, що дисертаційна робота Кручініної О. Ю. містить всі необхідні елементи для 

такого типу робіт. Дослідження є актуальним, зважаючи на залучення міжнародних 

неурядових акторів до вирішення безпекових проблем України. Затребуваним також є 

дослідження місця і ролі транснаціональних неурядових організацій у сучасній системі 

міжнародних відносин із врахуванням інституціонального та функціонального підходів. Слід 

підкреслити комплексний новаторський підхід дисертантки до розв’язання поставленої 

наукової проблеми, чітке розуміння перспективних напрямів подальшого наукового пошуку. 

Це дало змогу коректно сформулювати та досягнути дослідницьку мету та виконати всі 

поставлені завдання, а також обрати належну структуру дисертації. Високої оцінки 

заслуговує також апробація результатів дисертаційного дослідження на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях. 

- Цебенко Олег Олександрович, асистент кафедри, кандидат політичних наук, який 

вказав на те, що тема дисертації вирізняється своєю новизною та практичним значенням. 

Робота має чітку структуру, виконана на належному науковому рівні, характеризується 

єдністю змісту, єдиним стилем викладення наукових положень, що забезпечує доступність 

сприйняття та осмислення матеріалів. Дисертантка відмінно орієнтується в темі 

дослідження, володіє науковим та методичним інструментарієм. Сформульовані 

Кручініною О. Ю. положення, висновки і пропозиції є достатньо обґрунтованими, що 

свідчить про наукову зрілість авторки, а також ґрунтовність та усебічність самого 

дослідження. Представлена дисертаційна робота має завершену форму, повністю відповідає 

науковій спеціальності та заслуговує на позитивну оцінку.  

Із характеристикою наукової зрілості здобувача виступила науковий керівник доцент, 

кандидат політичних наук Дорош Л. О., яка відзначила, що дослідження Кручініної О. Ю. 

надзвичайно багатопланове, системне та цілісне, базоване на опрацюванні значного обсягу 

джерел та літератури. Авторка робить спробу комплексно проаналізувати неурядові 



організації, виокремлюючи її інституціональний та функціональний виміри, детально 

досліджуючи внутрішні та зовнішні механізми взаємодії з іншими державними і 

недержавними акторами, а не просто технологічно розглянути специфіку діяльності 

міжнародних неурядових організацій. На наш погляд, таке дослідження є початком 

подальшої ґрунтовної роботи, присвяченої аналізу суб’єктного зрізу трансформації сучасної 

міжнародної системи, а також залучення неурядових акторів до суспільно-політичних 

практик (головно у безпековій сфері) у нашій державі.  

Виходячи з тексту дисертації, висновків до роботи, які були широко апробовані в 

науковому доробку авторки, вважаю, що дисертація Кручініної Оксани Юріївни 

«Міжнародні неурядові організації у забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та 

функціональний виміри» носить оригінальний, самостійний та завершений характер, 

виконана на належному науковому рівні та відповідає всім вимогам до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії, а її авторка заслуговує на присвоєння 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. 

 

4. Заслухавши та обговоривши доповідь Кручініної Оксани Юріївни, а також за 

результатами попередньої експертизи представленої дисертації на фаховому семінарі 

кафедри політології та міжнародних відносин, прийнято наступні висновки щодо 

дисертації «Міжнародні неурядові організації у забезпеченні миру та безпеки: 

інституціональний та функціональний виміри»: 

 

Висновок 

 

фахового семінару кафедри політології та міжнародних відносин про наукову  

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації «Міжнародні 

неурядові організації у забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та 

функціональний виміри» 

здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю  

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

(галузь знань 29 Міжнародні відносини) 

 

4.1. Актуальність теми дисертації 

Глобальний розвиток характеризується безперервними трансформаціями, наслідком 

яких є постійні зміни в станах співпраці та/чи конфлікту між учасниками міжнародних 

взаємодій, зокрема й внаслідок їхніх різноманітних реакцій на глобальні безпекові виклики 

та загрози. У цьому контексті формування ефективної системи міжнародної безпеки в 

третьому тисячолітті є найактуальнішим викликом для сучасної людської цивілізації і в 

світлі її збереження загалом, і для забезпечення стабільного функціонування окремих держав 

та інших учасників міжнародних відносин. На жаль, у сучасному світі довгостроковий мир є 

недосяжною метою для міжнародного співтовариства, відтак вкрай гостро постає питання 

формування та функціонування ефективної і всеосяжної системи міжнародної безпеки на 

регіональному та глобальному рівнях. 

З огляду на це сучасна система міжнародних відносин, переживаючи постійні 

геополітичні зміни, спровоковані надшвидким інформаційним розвитком, а також 

довготривалі міжнародні конфлікти, все більше потребує якісно нових підходів до вирішення 

проблем у сфері забезпечення миру та безпеки, що, безперечно, активізує та мобілізує 

міжнародне громадянське суспільство. Отож структура міжнародної політики стрімко 

ускладнюється, позаяк значну роль починають відігравати недержавні актори, особливе 

місце серед яких посідають міжнародні неурядові організації. Тому все більшу наукову 

зацікавленість у дослідників викликає саме розширення сфер діяльності та функціонування 

міжнародних неурядових організацій у сучасній системі міжнародних відносин. Проте 

незважаючи на існування значної кількості наукових праць, де проаналізовано сутність, 

специфіку роботи та роль міжнародних неурядових організацій у різних сферах їхнього 



функціонування, у вітчизняній літературі досі недостатньо висвітлено досягнення 

неурядових організацій у забезпеченні миру та безпеки крізь призму інституціонального і 

функціонального вимірів їхньої діяльності. Вивчення впливу міжнародних неурядових 

організацій на підтримання миру та безпеки набуває особливої актуальності в контексті 

сучасних державотворчих та інтеграційних процесів в Україні. Йдеться про те, що наша 

країна зіткнулась із значною кількістю безпекових викликів і змушена давати відповідь на 

анексію та окупацію своїх територій, а також здійснювати масштабні соціально-економічні 

та політичні перетворення, а громадяни України мають бути готовими до нових форм 

політичної активності, у тому числі міжнародної. 

 

4.2. Зв'язок теми дисертації з державними програмами  

Тема дисертації відповідає науковому напряму кафедри політології та міжнародних 

відносин: Особливості трансформації політичних інститутів і процесів у національному та 

глобальному вимірах; дисертація виконана в межах науково-дослідних робіт: 

«Трансформація політичних відносин у національному та глобальному вимірах» (номер 

державної реєстрації 0117U004120). 

 

4.3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів 

Основні наукові положення та висновки дисертаційного дослідження, зокрема ті, що 

характеризують наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, авторка 

отримала самостійно. 

 

4.4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації забезпечуються кількома чинниками: оригінальністю змісту і 

логікою викладення матеріалу; широтою і різноманітністю опрацьованої джерельної бази. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження формує поєднання низки підходів 

(неоінституціональний, системний, мережевий) і методів (структурно-функціональний, 

історичний, порівняльний, аналізу документів, метод кейсів, аналізу й синтезу, 

узагальнення). 

Емпірична база дослідження охоплює 5 груп джерел: 1) дисертації, монографії та інші 

наукові видання, статті, підручники, словники, енциклопедичні видання тощо; 

2) нормативно-правові акти (міжнародні, внутрішньодержавні акти та 

внутрішньоорганізаційна документація); 3) інформація міжнародних міжурядових та 

неурядових організацій (інформація, що надходить через електронні публікації та 

повідомлення на їхніх електронних ресурсах); 4) матеріали ЗМІ; 5) різноманітні інтернет-

ресурси. 

Це дозволило дисертантці обґрунтувати власні рішення, а також запропонувати низку 

теоретичних висновків і практичних рекомендацій. 

 

4.5. Ступінь новизни основних результатів дисертації порівняно з відомими 

дослідженнями аналогічного характеру 

Дисертаційна робота є першим у вітчизняній політичній науці ґрунтовним та всебічним 

дослідженням діяльності міжнародних неурядових організацій у сфері забезпечення миру та 

безпеки через призму двох вимірів – інституціонального та функціонального. Найвагоміші 

результати наукового дослідження полягають у тому, що: 

Вперше: 

─ проведено комплексний аналіз інституціонального виміру діяльності міжнародних 

неурядових організацій у сфері забезпечення миру та безпеки; 

─ виокремлено функції та форми діяльності міжнародних неурядових організацій у 

забезпеченні миру та безпеки в розрізі миротворчої та безпекової сфер. Так, у миротворчій 

сфері міжнародні неурядові організації здійснюють низку функцій, як-от: миротворчу, яка 

реалізується через такі форми діяльності: превентивна, посередницька, мобілізаційна, 



реінтеграційна; інформаційну, яка реалізується через такі форми діяльності: інформаційно-

просвітницька та науково-дослідницька. У безпековій сфері, яка широко представлена дуже 

різноманітними за своєю спеціалізацією міжнародними неурядовими організаціями, останні 

реалізують головно соціально-гуманітарну функцію, що передбачає такі форми діяльності, 

як гуманітарна, правозахисна, медична та екологічна; 

─ здійснено систематизацію міжнародних неурядових організацій у забезпеченні миру 

та безпеки згідно з таким критерієм як сфера діяльності (миротворча; безпекова); 

виокремлено три групи: 1) миротворчі міжнародні неурядові організації, які сприяють 

вирішенню конфліктів та забезпеченню миру; 2) інформаційно-аналітичні інституції, які 

досліджують військові конфлікти та сприяють миру; 3) безпекові міжнародні неурядові 

організації, які допомагають досягти безпеки в найважливіших сферах функціонування 

глобального суспільства. 

Уточнено: 

─ поняттєво-категорійний апарат у сфері міжнародних відносин; зокрема, на основі 

дослідження сутності та специфіки діяльності міжнародних неурядових організацій у системі 

міжнародних відносин уточнено наукове поняття «міжнародна неурядова організація»; 

─ розуміння інституціонального механізму ефективного функціонування міжнародної 

неурядової організації у сфері забезпечення миру та безпеки на основі дослідження 

інституціональної специфіки деяких миротворчих та безпекових міжнародних неурядових 

організацій; основними складниками цього механізму є: стратегічне управління, місія, 

цінності, бачення, стратегічний план, стиль управління та лідерство, організаційна структура, 

операційне управління, людські ресурси; 

─ наукове визначення поняття «функція міжнародних неурядових організацій у сфері 

забезпечення миру та безпеки», та «форма діяльності МНУО для запобігання та вирішення 

міжнародних конфліктів сучасності; 

─ пропозиції щодо сукупності інструментів, рекомендованих миротворчим та 

безпековим міжнародним неурядовим організаціям, які працюють в Україні, для 

ефективнішого функціонування в розрізі вищеокреслених форм діяльності, а саме: діалог та 

консультації, пряма особиста пропаганда за допомогою контактів з політичними лідерами та 

особами, культурний вплив, залучення молоді й жінок до миротворчого процесу; створення 

миротворчих платформ для обговорення, конференцій, форумів; створення мереж раннього 

запобігання та реагування, співпраця з поліцією, громадськими лідерами, створення 

інститутів миру. 

Набуло подальшого розвитку: 

─ дослідження міжнародних неурядових організацій як елементів глобального 

громадянського суспільства крізь призму подолання викликів глобальній, регіональній, 

національній безпеці та гарантування миру; 

─ вивчення переваг та недоліків діяльності міжнародних неурядових організацій під час 

вирішення міжнародних конфліктів та запобігання їм на основі аналізу діяльності 

міжнародних неурядових організацій, які залучені до вирішення миротворчих та безпекових 

проблем в Україні; 

─ дослідження пропозицій та рекомендацій щодо продуктивного залучення 

міжнародних неурядових організацій до вирішення російсько-українського конфлікту. 

 

4.6. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Хар О. Ю. Особливості інституалізації міжнародних неурядових організацій та їх 

взаємодії з міжнародними урядовими організаціями // Вісник Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 

2019. Вип. 2(49). С. 62–66. 

2. Хар О. Ю. Інституційна специфіка міжнародних неурядових організацій у сфері 

забезпечення миру і безпеки // Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-

політологічні студії. 2019. № 27. С. 116–123. 



3. Хар О. Ю. Міжнародно-правове регулювання діяльності неурядових організацій // 

Науковий журнал ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Регіональні студії. 

2020. № 20. С. 131–136. 

4. Хар О. Ю. Функції та форми діяльності міжнародних неурядових організацій при 

вирішенні та попередженні міжнародних конфліктів сучасності // Вісник Львівського 

університету. Серія Філософсько-політологічні студії. 2020. № 32. С. 166–172. 

 

Стаття, що опублікована у науковому фаховому виданні України, яка входить до 

наукометричних баз даних 

5. Хар О. Ю. Класифікація міжнародних неурядових організацій: ключові 

функціональні особливості // Науковий журнал ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». Регіональні студії. 2019. № 18. С. 94–99. 

 

Статті, що опубліковані у наукових періодичних виданнях інших держав 

6. Khar O. The role of international non-governmental organizations in the promotion of 

peace and security: intermediary and preventive functions // European political and law discours. 

Vol. 7. I.: 2. 2020. P. 7–12. 

7. Khar O. The options for coordinating NGOs’ efforts with other international actors: the 

security dimension // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 

VIII(40). I.: 232. 2020. P. 70–73. 

 

4.7. Апробація основних результатів дослідження на конференціях, симпозіумах, 

семінарах тощо 

1. Хар О. Ю. Місце неурядових організацій у сучасних міжнародних відносинах: 

безпековий вимір // Людське співтовариство: Актуальні питання наукових досліджень. 

Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро, 

15–16 лютого 2019 р. С. 107–111. 

2. Хар О. Ю. Сутність та специфіка діяльності міжнародних неурядових організацій // 

Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації. 

Міжнародна науково-практична конференція. Львів, 22–23 лютого 2019 р. С. 92–97. 

3. Хар О. Ю. Класифікація міжнародних неурядових організацій // Розвиток сучасного 

суспільства в умовах глобальної нестабільності. Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 10–11 травня  2019 р. С. 106–111. 

4. Хар О. Ю. Ключові функціональні особливості міжнародних неурядових організацій 

// Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24–25 січня 2020 р.). Львів: 

ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2020. С. 97–101. 

5. Хар О. Ю. Особливості правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій // 

Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (31 січня – 1 лютого 2020 р). Київ: ГО 

«Київська наукова суспільнознавча організація», 2020. С. 88–94. 

6. Хар О. Ю. Посередницькі функції неурядових організацій при вирішенні 

міжнародних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (26 березня 2020 р.). Львів: НУ ЛП, 2020 р. 

С. 93–97. 

7. Хар О. Ю. Превентивна дипломатія: особливості діяльності міжнародних неурядових 
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4.8. Наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих наукових 

галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути застосовані отримані 

результати 

Основні висновки та положення дисертації розширюють наукові уявлення про 

міжнародні неурядові організації як важливих акторів міжнародних відносин. Окрім того, 

результати роботи можна використати для подальшого дослідження специфіки 

діяльності міжнародних неурядових організацій у сфері забезпечення миру та безпеки. 

Отримані результати дослідження можуть бути застосовані в підготовці наукових праць, 

навчальних посібників та спецкурсів з суспільно-політичних наук. Зокрема, матеріали 

дисертації можна використати під час розробки та викладання дисципліни «Міжнародні 

неурядові організації», а також у навчальному процесі на філософських, соціологічних та 

юридичних факультетах закладів вищої освіти для викладання таких дисциплін, як 

«Політологія», «Міжнародні організації», «Теорія міжнародних відносин» тощо. 

 

4.9. Практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного 

підприємства або галузі народного господарства, де вони можуть бути застосовані 

Практична цінність отриманих результатів дослідження полягає в можливості їхнього 

використання для підвищення ефективності функціонування міжнародних неурядових 

організацій під час їхнього залучення до вирішення міжнародних конфліктів сучасності та 

запобігання їхній появі. Практичне значення роботи полягає у розробленні рекомендацій 

щодо продуктивного залучення міжнародних неурядових організацій до вирішення 

російсько-українського військового конфлікту, що й надалі сприятиме більш ефективному 

врегулюванню миротворчих та безпекових проблем в Україні. Отримані результати 

дослідження можуть бути використані для розроблення нових редакцій «Стратегії 

національної безпеки України».  

 

4.10. Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення 

Дисертація складається з анотації, переліку умовних позначень та абревіатур, вступу, 

чотирьох розділів, поділених на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

і літератури та додатків. 

Дисертація Кручініної Оксани Юріївни «Міжнародні неурядові організації у 

забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та функціональний виміри» за структурою, 

мовою та стилем викладення матеріалу відповідає вимогам наказу МОН України № 40 від 

12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертації» (зі змінами) . 

 

Під час обговорення дисертації до неї не було висунуто жодних зауважень щодо 

самої суті роботи. 

 

5. З урахуванням зазначеного, 

на фаховому семінарі кафедри політології та міжнародних відносин ухвалили: 

 

5.1. Дисертація Кручініної Оксани Юріївни «Міжнародні неурядові організації у 

забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та функціональний виміри» є завершеною 

науковою працею, у якій розв’язано конкретне наукове завдання, а саме здійснення 

комплексного дослідження діяльності міжнародних неурядових організацій у сфері 

забезпечення миру та безпеки через призму двох вимірів – інституціонального та 

функціонального, що має важливе значення для галузі знань 29 Міжнародні відносини. 

5.2. У 15 наукових публікаціях повністю відображені основні результати дисертації, з 

них: 4 статті у наукових фахових виданнях України; 1 стаття, що опублікована у науковому 

фаховому виданні України, яка входить до наукометричних баз даних; 2 статті, що 

опубліковані у наукових періодичних виданнях інших держав. 

 




