
РЕЦЕНЗІЯ 

доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри європейського 

права Микієвича Михайла Миколайовича на дисертацію Яремчука 

Віталія Валерійовича «Міжнародно-правові погляди І.І. Лукашука та їх 

вплив на вітчизняну доктрину міжнародного права», подану до захисту 

на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» за спеціальністю 293 «Міжнародне право» 

 

          Дослідження доктрини міжнародного права є одним із найактуальніших 

завдань його сучасної теорії і практики. Серед українських вчених-

міжнародників особливо виділяється постать І.І. Лукашука, праці якого мали 

безпрецедентний вплив на формування української школи міжнародного 

права. Дисертаційне дослідження Яремчука В.В. є єдиним в Україні 

комплексним та повним аналізом міжнародно-правових поглядів І.І. 

Лукашука, а також їх впливу  на вітчизняну доктрину міжнародного права.  

          Обґрунтованість наукових положень і висновків дисертації, 

підтверджується значною кількістю опрацьованих джерел із використанням 

відповідних загально-наукових та спеціальних методів дослідження, які 

властиві як загальній теорії права, так і міжнародному праву.  

          Варто відзначити вдалу структуру дисертаційного дослідження, яке 

складається зі вступу та трьох розділів, до яких, в свою чергу, входять дев’ять 

підрозділів, а також висновків, списку джерел та додатків.  

          Серед наукових результатів, які містять новизну, видаються особливо 

важливими в сучасних реаліях та виносяться на захист, можна назвати, 

зокрема, запропоновану автором обґрунтовану періодизацію наукової 

діяльності І.І. Лукашука в сфері міжнародного права, так Яремчук В.В. виділяє 

етапи: 1) «Харківсько-Саратовський» (1945-1963 рр.); 2) «Київський» (1963-

1985 рр.); 3) «Московський» (1985-2006 рр.). Крім того, дисертантом на основі 

детального аналізу наукової спадщини І.І. Лукашука виокремлено основні 

напрями його наукової роботи, а саме: право міжнародних договорів; право 

міжнародної відповідальності держав; проблеми теорії міжнародного права, 

його функціонування та регулювання; окремі галузі міжнародного публічного 

права (зокрема, міжнародне кримінальне право; історія та періодизація 

міжнародного права ), які Яремчук В.В. детально проаналізував через призму 

сучасного міжнародного права. 



          Окреме місце в науковій спадщині І.І. Лукашука займає його улюблена 

галузь міжнародного права – право міжнародних договорів. І серед, 

безумовно, позитивів дисертації є те, що в ній комплексно розглянуто, власне, 

авторську концепцію вченого щодо цієї галузі та проаналізовано особистий 

внесок І.І. Лукашука в роботі по підготовці Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 1969 року. 

           Підтверджуючи високий рівень дисертаційної роботи, на нашу думку, 

варто було б окремо під час захисту уточнити деякі положення, які вимагають 

детальнішого аналізу: 

          1) Які концептуальні положення наукової спадщини І.І. Лукашука 

можна використати у сучасних умовах необхідності реформування світового 

правопорядку, у зв’язку з сучасними викликами та загрозами, пов’язаними з 

війною в Україні?  

          2) На нашу думку, варто було би в роботі окремо проаналізувати 

питання, чи відповідають ідеям І.І. Лукашука сучасні ініціативи України щодо 

реформування ООН, в контексті забезпечення реалізації статутних вимог 

Організацій, щодо підтримання міжнародного миру та правопорядку?  

          3) Які доктринальні погляди І.І. Лукашука щодо особливостей 

правосуб’єктності міжнародних організацій можна застосувати при аналізі 

сучасних міжнародних наддержавних об’єднань таких, як Європейський 

Союз?  

         4) Варто було би також уточнити позицію автора щодо його ставлення до 

концепції «вини», яка досліджувалась І.І. Лукашуком, як елемента інституту 

відповідальності в сучасному міжнародному праві. 

          Проте згадані зауваження не применшують загальної позитивної оцінки 

дослідження, а запрошують автора до обговорення. 

 

Відсутність порушень академічної доброчесності. Дисертаційне 

дослідження В. В. Яремчука містить посилання на використані автором 

джерела та літературу відповідно до чинного законодавства щодо 

авторських прав і академічної доброчесності. Всі випадки використання 

ідей, результатів та текстів інших авторів мають посилання на відповідні 

джерела, оформлені належним чином. Аналіз змісту дисертаційного 

дослідження та наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, 

свідчить, що вимоги стосовно академічної доброчесності дисертантом 

дотримано. Порушень академічної доброчесності не виявлено. 



Загальний висновок рецензента: Дисертаційна робота  

Яремчука Віталія Валерійовича на тему «Міжнародно-правові погляди  

І.І. Лукашука та їх вплив на вітчизняну доктрину міжнародного права» за 

актуальністю, ступенем наукової новизни, обґрунтованістю, послідовністю, 

науковою цінністю, теоретичною й практичною значущістю здобутих 

результатів відповідає спеціальності 293 «Міжнародне право» та вимогам 

«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, пп. 6, 

7, 8 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44.  

Отже, здобувач Яремчук Віталій Валерійович заслуговує на 

присудження йому ступеня доктора філософії з галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» за спеціальністю 293 «Міжнародне право». 

 

 

Рецензент: 

завідувач кафедри європейського права    

Львівського національного                    

університету імені Івана Франка  
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