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РЕЦЕНЗІЯ 

кандидата юридичних наук, доцента, 

доцента кафедри європейського права 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Брацука Івана Зіновійовича 

на дисертацію Яремчука Віталія Валерійовича на тему: 

«Міжнародно-правові погляди І. І. Лукашука та їх вплив на вітчизняну 

доктрину міжнародного права», подану на здобуття ступеня  

доктора філософії з галузі знань 29 «Міжнародні відносини»  

за спеціальністю 293 «Міжнародне право» 

 

Актуальність даного дисертаційного дослідження зумовлена 

необхідністю розвитку та виокремленням ролі та значенням правової 

доктрини в міжнародному праві. Адже багато питань міжнародного права, 

які вже ставали об’єктом дослідження вітчизняних вчених у минулому 

знаходять своє відображення у відповідних ідеях, концепціях, теоріях, знову 

відкриваються й актуалізуються для сучасних вчених, що у свою чергу 

сприяє активному розвитку міжнародного права в цілому. При цьому 

необхідно відзначити, що саме ретроспективний аналіз дозволяє на прикладі 

обґрунтування певної концепції в минулому визначити її доцільність і 

необхідність у сьогоденні, тим самим проаналізувати процеси еволюції – як 

самого міжнародного права, так і доктрини міжнародного права.  

Дисертаційна праця Яремчука В.В. є комплексним, повним та 

обґрунтованим науковим дослідженням, яке присвячене вивченню 

доктринальної спадщини І. Лукашука в контексті впливу його поглядів та 

розвиток як доктрини так і міжнародного права в цілому. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, підтверджується широкою джерельною базою 

проведеного дослідження. Як вбачається з відповідних положень дисертації, 

здобувач володіє методологією наукового пізнання складних проблем теорії 

та практики юридичної науки. У дисертації автор активно використовує як 

загальнонаукові, так й спеціально-юридичні методи дослідження. Так для 

дослідження біографії та наукової діяльності І. І. Лукашука було використано 

історичний метод; під час вивчення врахування поглядів вченого у теорії і 

практиці сучасного міжнародного права – методи системного аналізу і 

синтезу одержаних результатів; використання формально-правового методу 

надало змогу визначити вплив поглядів вченого на розвиток міжнародного 

права, зокрема у галузях права міжнародних договорів та права міжнародної 

відповідальності. 

Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень, які мають 

наукову новизну і виносяться на захист, є такі задекларовані положення: 

автором розглянуто комплексну авторську концепцію І. І. Лукашука щодо 

права міжнародних договорів як галузі міжнародного права, у рамках якої 

він, зокрема, розробив систему функцій міжнародного договору та 

запропонував включення до сторін міжнародного договору суб’єктів 

федерації в рамках конституційних повноважень; встановлений внесок  

І. І. Лукашука до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 

1969 року під час роботи Віденської дипломатичної конференції «З питань 

кодифікації права міжнародних договорів» 1968-1969 рр.; досліджений 

внесок І. І. Лукашука до Проекту статей про відповідальність держав за 

міжнародно-протиправні діяння 2001 року; також здобувачем проаналізовано 

вплив міжнародно-правових поглядів І. І. Лукашука на вітчизняну доктрину 

міжнародного права та виокремлено його дві складові: доктринальний та 

науково-методичний. 

Разом із тим, незважаючи на загальну позитивну оцінку, у роботі 

Яремчука В., як і в будь-якому новому теоретичному дослідженні складної та 

багатоаспектної наукової проблеми, містяться положення, що викликають 

зауваження або видаються недостатньо обґрунтованими чи принаймні 

дискусійними. 
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1. Так дисертант на с.109 відзначає, що І. Лукашук наполягав на тому, 

що право міжнародної відповідальності варто розглядати саме як галузь, а не 

інститут. Як аргумент наводить його цитату, що: «право міжнародної 

відповідальності це галузь міжнародного права, принципи і норми якої 

визначають для суб’єктів міжнародного права юридичні наслідки 

міжнародно-протиправного діяння, а також заподіяння шкоди в результаті 

діяльності, не забороненої міжнародним правом». Проте дещо нижче 

дисертант зауважує, що І. Лукашук твердив, що, «в міру зростання кількості 

конкретизуючих норм права сформувався інститут міжнародної 

відповідальності» (с.110). Причому далі по тексту дисертант відзначає, що на 

його думку «видається логічним стверджувати, що галузь права міжнародної 

відповідальності складається з низки інститутів, зокрема, таких як інститут 

відповідальності держав, інститут відповідальності міжнародних 

організацій» (с.111). В даному контексті видається доцільним уточнити 

насамперед якої саме все таки позиції дотримувався І. Лукашук стосовно 

права міжнародної відповідальності (галузь чи інститут). І яка позиція самого 

автора до даного питання. 

2. Аналізуючи погляди І. Лукашука право міжнародної 

відповідальності стосовно проблем ТНК як суб’єктів міжнародного права 

(с.133-134) дисертант відзначає, що вчений визнавав роль та можливості ТНК 

в сучасному світі, однак заперечував їх правосуб’єктність у класичному 

розумінні цього поняття. На його думку, поведінка держав повинна 

регулюватися особливими правилами, дотримання яких би забезпечувалося 

спеціальними засобами. У зв’язку з цим, він вів мову про «негативні наслідки 

відсутності нормативного регулювання діяльності ТНК» та підтримував 

якнайкраще вирішення цієї проблеми укладення відповідного міжнародного 

договору. Автор наголошує що, що підхід, який був запропонований 

І. І. Лукашуком щодо вирішення проблеми правового регулювання, 

заслуговує на увагу. Знову ж таки, існування такого спеціального 

регулювання не означатиме визнання їх правосуб’єктності, а лише 

свідчитиме про існування спеціальних норм для регулювання окремого виду 

відносин. Ба більше, на нашу думку, таке регулювання може працювати на 

обмеження ролі ТНК в міжнародному праві. В даному контексті видається 
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доцільно більш детально уточнити думку дисертанта з цього питання та 

з’ясувати його ставлення до ТНК як суб’єктів міжнародного права. 

Слід відзначити вдалу структуру дисертаційного дослідження, що 

складається зі вступу і трьох розділів, до складу яких входить дев’ять 

підрозділів; також дисертація включає висновки та список використаних 

джерел. Більшість наукових положень, висновків і рекомендацій, викладених 

і сформульованих у дисертації, є переконливими. Це зумовлено вдалим і 

чітким визначенням автором мети і завдань, окресленням об’єкта і предмета 

дослідження, а також використанням апробованих часом як 

загальнонаукових, так і спеціально-юридичних методів пізнання 

державноправових явищ. Положення, висновки і рекомендації, викладені та 

сформульовані у дисертації, ґрунтуються на широкому використанні як 

вітчизняних, так і зарубіжних наукових джерел, достатньому емпіричному 

матеріалі, зібраному здобувачем. 

За темою дисертації опубліковано 7 наукових праць, серед яких 

5 статей у наукових фахових виданнях, включених на дату опублікування до 

переліку наукових фахових видань України, 1 стаття в іноземних фахових 

виданнях; та одноосібний розділ у колективних монографіях, що 

рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування. 

В зазначених опублікованих працях здобувача повністю відображена 

сутність отриманих результатів виконаного дослідження, їх наукова новизна, 

що дає підстави стверджувати про високий дослідницький рівень наукових 

публікації Яремчука В. та їх відповідність темі дисертації. 

Результати дослідження доповідались та отримали позитивну оцінку на 

4 міжнародно-наукових та науково-практичних конференціях. З огляду на це, 

апробацію результатів дисертаційної роботи слід вважати достатньою. 

Зміст дисертації Яремчука В., а також наукових публікації здобувача, в 

яких містяться основні результати дисертації, свідчать про те, що здобувачем 

здійснено ґрунтовне наукове дослідження особливостей міжнародно-

правових поглядів І. І. Лукашука та їх вплив на вітчизняну доктрину 

міжнародного права. Дисертаційна робота Яремчука В. В. на тему 

«Міжнародно-правові погляди І. І. Лукашука та їх вплив на вітчизняну 

доктрину міжнародного права» відповідає спеціальності 293 «Міжнародне 

право» та вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії та 
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скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. 

№ 44, є завершеною самостійною кваліфікаційною науковою працею, в якій 

отримано нові наукові обґрунтовані результати, які вирішують наукове 

завдання щодо визначення та встановлення особливостей міжнародно-

правових поглядів І. І. Лукашука та їх вплив на вітчизняну доктрину 

міжнародного права, що має істотне значення для розвитку науки 

міжнародного права, а його автор – Яремчук Віталій Валерійович заслуговує 

на присудження йому наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 29 

«Міжнародне право» за спеціальністю 293 «Міжнародне право».  

 

 

Рецензент: 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри європейського права 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка                                                                          Іван БРАЦУК  

 


		2023-01-31T12:42:17+0200




