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Вивчення поданої на захист дисертації Віталія Валерійовича Яремчука 

та його наукових праць, опублікованих за темою дисертації, дає підстави 

зробити такі висновки.  
Актуальність теми дисертації. Обрана дисертантом тема дослідження 

присвячена висвітленню ролі видатного юриста-міжнародника І. І. Лукашука у 

розвитку доктрини міжнародного права. На наш погляд, актуальність роботи 

обґрунтована певними обставинами, пов’язаними з постаттю І. І. Лукашука та 

його науковим доробком. По-перше, це неабиякий вплив І. І. Лукашука на 

розвиток доктрини міжнародного права, зокрема на розвиток права 

міжнародних договорів та права міжнародної відповідальності. По-друге, його 

роль у формуванні української школи міжнародного права. Фактично, І. І. 

Лукашук є фундатором сучасної школи міжнародного права, розвиток якої 

здійснювався його учнями – зокрема В. Г. Буткевичем та О. В. Задорожнім – та 

наступними поколіннями юристів-міжнародників Київської школи 

міжнародного права, які визначили вектор і основні засади наукового та 

методологічного розвитку міжнародно-правової науки й освіти в незалежній 

Україні. По-третє, це відображення в працях І. І. Лукашука основних 

тенденцій розвитку радянської та російської доктрини й практики 

міжнародного права, вплив його праць на сучасних юристів-міжнародників 

РФ, вивчення та усвідомлення яких має велике значення для прогнозування 

міжнародно-правової поведінки РФ, розроблення заходів протидії агресії РФ у 

міжнародно-правовій площині. Отже, це обґрунтовує актуальність як 

теоретичної, так і практичної спрямованості виконаного дослідження. 

Безпосередньо на працях І. І. Лукашука навчалося багато поколінь 

юристів-міжнародників, включаючи й автора цього відгуку. Але, зважаючи 
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на вагомість цих праць для теорії міжнародного права, вони час від часу 

потребують критичного аналізу та ґрунтовного дослідження. 

Отже, тема дисертації В. В. Яремчука на здобуття третього рівня вищої 

освіти – ступеня доктора філософії за спеціальністю 293 «Міжнародне 

право» – є своєчасною в нинішніх умовах застосування Україною 

міжнародно-правових інструментів боротьби з російською агресією, а також 

має теоретичне та практичне значення.  

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Наукові положення дисертації 

В. В. Яремчука є обґрунтованими, а сформульовані висновки та рекомендації – 

самостійними, логічними й закономірними. Зміст дисертаційної роботи 

охоплює всі ключові аспекти теми дослідження. 

Високий рівень обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність насамперед 

забезпечені: 

– професійним вирішенням здобувачем низки наукових завдань, що 

сприяло реалізації поставленої мети дослідження та відповідності 

структурно-логічної схеми  дослідження визначеній темі дисертації; 

– використанням широкої джерельної бази за темою дисертації та 

значним списком опрацьованих праць І. І. Лукашука, який містить 247 

джерел;   

– безумовною відповідністю предметної спрямованості дисертаційного 

дослідження спеціальності 293 «Міжнародне право»; 

– достатньою географією та кількістю напрямів у апробації отриманих  

результатів на науково-практичних конференціях.  

 Крім того, належний ступінь наукової обґрунтованості результатів 

дослідження підтверджується високим рівнем поставлених наукових завдань 

та їх успішним розв’язанням. Високий науковий рівень дисертації також 

забезпечено завдяки правильному опануванню здобувачем методології 

наукової діяльності. Йдеться про використання ним системи загальнонаукових 

і спеціально-юридичних методів пізнання, застосування яких дало можливість 

отримати достовірні й об’єктивні результати дослідження, а саме: історичного 

методу, методу системного аналізу і синтезу здобутих результатів, формально-

правового методу. 

 Достовірність і наукова новизна отриманих результатів. 

Ознайомлення зі змістом дисертації дозволяє стверджувати, що визначена у 

вступі мета успішно досягнута, а окреслені завдання – виконані. Це знайшло 

відображення в основних положеннях роботи, які сформульовані автором 

особисто і характеризуються певною науковою новизною. 
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Новизна дисертації виявляється як у комплексному підході до 

дослідження наукової спадщини І. І. Лукашука, так і в запропонованих шляхах 

дослідження його наукового здобутку.  

Характеризуючи наукову новизну дослідження слід зазначити, що 

дисертація є комплексним науковим дослідженням розвитку доктрини 

міжнародного права крізь призму особистості І. І. Лукашука, виконаним на 

підставі його наукового, методологічного, практичного та педагогічного 

надбання.  

У роботі запропоновано ряд ідей та пропозицій щодо використання 

міжнародно-правових ідей, концепцій і поглядів І. І. Лукашука в сучасності, 

зокрема для обґрунтування фактів порушення РФ імперативних норм 

міжнародного права та можливості притягнення її до міжнародно-правової 

відповідальності (підрозділи 2.2, 3.2). Наголошено, що з погляду науки 

міжнародного права є вірним і таким, що формулює розв’язання двох вище 

окреслених проблем, як права міжнародної відповідальності, так і 

міжнародного кримінального права, що відповідальність повинні нести не 

лише особи, які вчинили міжнародні злочини, а й організації, від імені яких 

вони діяли, і безпосередньо держави, як це було відображено у вироках 

Нюрнберзького й Токійського трибуналів. 

Цінним є обґрунтування ролі І. І. Лукашука у формуванні та розвитку 

української школи міжнародного права, періодизація його наукової біографії 

та виокремлення саме київського періоду з ґрунтовним аналізом основних 

досягнень І. І. Лукашука як в історичному, так і в доктринальному аспектах 

(підрозділ 1.2, розділ 3, підрозділ 3.1). 

Важливим є дослідження та обґрунтування значного вкладу вченого в 

розвиток доктрини і практики права міжнародних договорів (підрозділ 2.1), з 

констатацією та обґрунтуванням наявності комплексної концепції 

І. І. Лукашука щодо права міжнародних договорів як галузі міжнародного 

права, авторського бачення змісту та юридичної природи окремих інститутів 

цієї галузі міжнародного права. Зокрема констатується, що І. І. Лукашук  

підкреслював ключове значення міжнародного договору в системі 

міжнародного права в цілому; розробив систему функцій міжнародного 

договору: дипломатичної (зовнішньополітичної), політичної, правової та 

економічної; запропонував розширений підхід до класифікації сторін 

міжнародного договору, зокрема пропонував включати в нього суб’єктів 

федерації в межах конституційних повноважень; наголошував на важливості 

дотримання принципу взаємності у відносинах щодо укладення та дії 

міжнародного договору, на недопущенні односторонньої зміни міжнародних 

договорів; називав суттєве порушення міжнародного договору найважливішою 
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причиною припинення його дії та єдиною вагомою причиною припинення 

договору в односторонньому порядку. 

Заслуговує на увагу встановлення здобувачем ключових засад 

авторської концепції міжнародно-правової відповідальності І. І. Лукашука 

(підрозділ 2.2). Серед положень авторської концепції І. І. Лукашука, які 

здобувач піддає аналізу, застереження проти надання фізичним особам 

міжнародної правосуб’єктності через присвоєння їм міжнародно-правової 

відповідальності, – дисертант констатує вірність підходу, запропонованого 

І. І. Лукашуком. Здобувач наголошує, що концепція міжнародної 

відповідальності держав у процесі утворення є нежиттєздатною і суперечить 

теорії та практиці сучасного міжнародного права. На думку дисертанта, від 

неї доцільно відмовитися в інтересах подальшого розвитку права 

міжнародної відповідальності, оскільки опір, який вона викликатиме, 

створюватиме ризики для процесу її кодифікації та імплементації в 

міжнародному праві. 

Важливим внеском здобувача в дослідження творчого надбання 

І. І. Лукашука є авторська оцінка поглядів ученого на сучасні проблеми 

міжнародного права (підрозділ 2.3), особливо щодо міжнародної 

правосуб’єктності міжнародної спільноти, та порівняння поглядів 

І. І. Лукашука з сучасними тенденціями розвитку доктрини міжнародного 

права з цих питань, особливо щодо відповідальності ТНК, модернізації 

міжнародного права під впливом глобалізаційних процесів; зокрема його ідей 

щодо поглиблення міжпарламентської співпраці, яку пропонував вчений, 

«через проведення глобального конгресу чи в іншій формі на універсальному 

рівні може стати якщо не ключем, то одним із ефективних інструментів для 

вирішення тих викликів» (підрозділ 3.1), а також щодо вдосконалення норм 

права міжнародних договорів. 

Заслуговує на увагу пропозиція здобувача щодо подальшої 

імплементації міжнародно-правових поглядів І. І. Лукашука (підрозділ 3.2.), 

серед яких виокремлено: 1) закріплення міжнародної договірної 

правоздатності суб’єктів федеративних держав, зокрема у міжнародних 

договорах щодо захисту прав і свобод людини; 2) розширення переліку видів 

діянь, вчинення яких становитиме фактичну підставу для притягнення до 

міжнародно-правової відповідальності держав; 3) формалізацію статусу 

фізичних осіб саме як бенефіціарів (вигодонабувачів) міжнародного права, що 

посилить відповідальність суб’єктів міжнародного права за діяння, вчинені 

проти них. 

Дисертаційне дослідження містить низку й інших цікавих та 

аргументованих висновків і пропозицій. Загалом ступінь наукової новизни 
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дисертаційного дослідження, обґрунтованість наведених у ньому положень, 

висновків і рекомендацій відповідає вимогам до наукових досліджень на 

здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 293 «Міжнародне 

право». Також варто підкреслити дуже якісний стиль викладення матеріалу: 

наукові відомості подано легко та цікаво, що свідчить про володіння автором 

матеріалом, доводить його уміння чітко й логічно формулювати думки.  

Повнота викладення наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях. Повнота викладення наукових результатів 

дисертації підтверджується тим, що основні положення та результати 

дисертаційного дослідження викладено в 11 працях, а саме: в 6 наукових 

статтях (5 статей опубліковано у наукових фахових виданнях України, 1 – у 

зарубіжному науковому періодичному виданні), у розділі наукової 

монографії та в 4 тезах доповідей на міжнародних наукових і науково-

практичних конференціях. 

Кількість, обсяг і зміст друкованих праць відповідають вимогам п. 8, 9 

«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 12.01.2022 р. № 44. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Отримані 

результати розширюють і доповнюють теоретичні й наукові аспекти 

дослідження проблемних питань доктрини міжнародного права, а теоретичні 

положення, пропозиції, висновки та практичні рекомендації, сформульовані в 

дисертації, можуть бути використані в науково-дослідній сфері, зокрема для 

подальшого дослідження проблемних питань міжнародного права. Також 

результати дослідження можуть бути використані під час викладання 

навчальних дисциплін, при підготовці підручників, посібників і навчальних 

курсів «Право міжнародних договорів», «Право міжнародної 

відповідальності», «Актуальні проблеми міжнародного права» тощо. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання їх у роботі Міністерства закордонних справ і Міністерства 

юстиції України при формування міжнародно-правової позиції України в 

умовах протидії збройній агресії РФ. 

Оцінка змісту дисертації та її оформлення. Дисертація складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 219 сторінок. Перелік 

використаних джерел містить 247 найменувань. 

Структура дисертації побудована логічно та сприяє розкриттю 

основної теми, виконанню поставлених завдань. Дисертація оформлена 
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відповідно до «Вимог оформлення дисертацій», затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. 

Анотація дисертації відповідає встановленим вимогам та є 

узагальненим коротким викладом її основного змісту, в ній представлено 

основні результати дослідження із зазначенням наукової новизни та 

практичного значення, що дає повне уявлення про виконану здобувачем 

роботу. 

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. 

Загалом позитивно оцінюючи теоретико-правову, наукову та практичну 

значущість дисертації Яремчука Віталія Валерійовича, її актуальність, 

наукову новизну, обґрунтованість та аргументованість її результатів, а також 

можливість використання пропозицій і рекомендацій дисертанта для 

подальшого розвитку й удосконалення розвитку української доктрини 

міжнародного права, необхідно зауважити, що окремі положення дисертації 

є дискусійними або недостатньо чітко сформульованими. Це обумовлює 

необхідність висловлення таких зауважень: 

1. Ми згодні з автором щодо значного впливу І. І. Лукашука на 

формування української науки й освіти з міжнародного права. Але, на нашу 

думку, є підстави говорити про формування І. І. Лукашуком власної школи 

міжнародного права як форми організації наукової праці співробітників 

кафедри міжнародного права Київського університету імені Тараса 

Шевченка (на той час – Київського державного університету імені 

Т. Г. Шевченка) під керівництвом лідера школи. На жаль, в роботі не 

розглянуто детально формальні ознаки наукової школи І. І. Лукашука, такі 

як єдина дослідницька програма, спільність наукових поглядів і стилю 

наукової діяльності, вплив саме школи І. І. Лукашука на подальший розвиток 

міжнародного права в Україні та формування школи В. Г. Буткевича і 

О. В. Задорожнього, подальший вплив на формування Львівської, 

Харківської, Одеської шкіл міжнародного права. Безумовно, окремі ознаки 

та передумови такого висновку дисертація містить (розділ 1, підрозділ 3.1), 

але важливо підійти до цього питання саме з точки зору концепції наукової 

школи, з точки зору впливу лідера школи (І. І. Лукашука) на програмну 

концепцію школи та впливу школи І. І. Лукашука на інші українські школи 

міжнародного права. 

Також мені, як вихідцю одеської школи міжнародного права, 

сформованої на початку 2000-х років під впливом М. Ю. Черкеса, 

М. О. Баймуратова та Н. А. Зелінської, було би цікаво дізнатися про 

контакти І. І. Лукашука з регіональними осередками юридичної освіти в 

Україні (Харківським, Львівським, Одеським) у київський період наукової 
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діяльності вченого та про його вплив на викладання там міжнародного права. 

2. На наш погляд, недостатньо обґрунтована позиція автора щодо впливу 

на формування професійного світогляду І. І. Лукашука саме Харківського 

(Харківсько-Саратовського) періоду наукової біографії вченого. Здобувач 

вважає (щодо наступного етапу біографії ученого), що «...ключовим у цей час, 

безумовно, була підготовка дисертації на здобуття наукового ступеню доктора 

наук. Хоча тоді лише закладалися основи поглядів І. І. Лукашука, і тому, 

об’єктивно, значення цього етапу не є ключовим для його біографії. Однак 

саме тоді він зробив собі ім’я як один із найперспективніших юристів-

міжнародників Радянського Союзу. Тому робота в Саратові стала для нього 

трампліном для переїзду до Києва. Саме “київський етап” життя і роботи 

вченого став ключовим в контексті його міжнародно-правових поглядів» 

(підрозділ 1.2). 

Не заперечуючи значення та продуктивності київського періоду наукової 

біографії вченого, вважаємо, що в цей період він вступив вже досвідченим 

юристом-міжнародником зі сформованою системою поглядів щодо 

міжнародно-правових відносин. На нашу думку, основний вплив на 

формування професійного міжнародно-правого світогляду І. І. Лукашука, ще 

на початку його наукового шляху, здійснив В. М. Корецький. Цей факт 

підтверджується у дисертації: так, у п. 1.1 здобувач стверджує, що «важливою 

подією під час навчання стала зустріч І. І. Лукашука з одним із найбільш 

видатних українських юристів-міжнародників ХХ ст., майбутнім суддею 

(1961–1970) та віце-президентом (1967–1970) Міжнародного суду ООН 

Володимиром Михайловичем Корецьким (1890–1984). Упродовж навчання він 

помітив талановитого студента та став його науковим керівником, заохотивши 

вступити до аспірантури та обрати шлях науковця». І далі: «Безумовно, саме 

фігура В. М. Корецького стала тим спільним знаменником, який дозволив 

відбутися таким результатам. І що найважливіше, як буде доведено у 

наступних Розділах цього дисертаційного дослідження, саме І. І. Лукашук став 

тим, хто перейняв естафету від свого вчителя, став продовжувачем його 

традицій». 

Також, на нашу думку, значний вплив на світогляд І. І. Лукашука не 

могла не мати участь у Віденській дипломатичній конференції «З питань 

кодифікації права міжнародних договорів» у 1968 році (підрозділ 2.1), 

наслідки якої відчувались у подальшій роботі вченого: «…такий підхід став 

наслідком і роботи вченого в сфері права міжнародних договорів, оскільки 

він посилався на ту ж Віденську конвенцію про право міжнародних 

договорів 1969 р., у розробці якої він брав участь» (підрозділ 2.2). 
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Було би цікаво почути думку здобувача з цього приводу, можливо –

посилання на цитати І. І. Лукашука або його учнів.  

3. Важливою є авторська оцінка міжнародно-правових поглядів 

І. І. Лукашука з наведенням позицій інших юристів-міжнародників, особливо 

в підрозділі 2.3. Але цікаво було би порівняти погляди І. І. Лукашука та його 

видатних учнів, наприклад В. Г. Буткевича і О. В. Задорожнього. До речі, 

нашу увагу привернув аналіз поглядів І. І. Лукашука щодо міжнародної 

правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб, ТНК і, особливо, міжнародної 

спільноти. Яку позицію з цих питань мали та мають учні І. І. Лукашука? Чи 

змінювалась вона в різні періоди їх творчої діяльності? 

4. Значна увага в роботі приділяєтеся ролі І. І. Лукашука у формуванні 

української школи міжнародного права (підрозділ 1.2, 2.1), яка зараз включає 

декілька міжнародно-правих центрів (шкіл) – Київський, Львівський, 

Харківський. Але, на жаль, дослідник не здійснює аналіз формальних 

критеріїв цієї наукової школи та ролі її лідера  І. І. Лукашука у формуванні 

програмної концепції школи – основи для вирішення наукових завдань. Було 

би корисно визначити особливості української школи міжнародного права 

під час київського періоду наукової біографії І. І. Лукашука, відобразити її 

напрацювання у подальшому розвитку Київської школи міжнародного права 

та регіональних шкіл. 

5. У «новизні» автором виокремлено дві складові внеску І. І. Лукашука 

в розвиток вітчизняної доктрини міжнародного права: доктринальний та 

науково-методичний. Але як прослідковується зі змісту дисертації, особливо 

враховуючи тези підрозділу 1.2. та 3.1, з урахуванням ролі І. І. Лукашука у 

формуванні української школи міжнародного права, на наш погляд, було би 

доцільно виокремити також організаційно-педагогічний внесок І. І. 

Лукашука. На жаль, в дослідженні основний фокус зроблено на науковому 

надбані І. І. Лукашука, але саме його діяльність на посаді завідуючого 

кафедри міжнародного права призвела до створення української школи 

міжнародного права. 

Варто зазначити, що висловлені зауваження мають здебільшого 

рекомендаційний характер з метою подальшого покращення наукової 

роботи, є дискусійними та такими, що не впливають на загальну позитивну 

оцінку, достатньо високий теоретичний рівень і науково-практичну 

значущість дисертації Яремчука Віталія Валерійовича. 

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, 
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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. 

Загальна оцінка кваліфікаційної наукової праці. Дисертація Віталія 

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

вітчизняну доктрину міжнародного права» є самостійним і логічно 

завершеним дослідженням, виконаним на високому теоретичному рівні 

особисто дисертантом у вигляді кваліфікаційної наукової праці на правах 

рукопису. Дисертація містить науково обґрунтовані теоретичні та практичні 

результати, характеризується єдністю змісту та свідчить про особистий 

внесок автора в юридичну науку. 

Актуальність і рівень розкриття поставлених проблем, новизна 

дисертації та ступінь обґрунтованості винесених на захист наукових 

положень, повнота їх апробації цілком відповідають «Вимогам до 

оформлення дисертації», що затверджені наказом Міністерства освіти і 

науки України від 12.01.2017 р. № 40, «Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 

закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

12.01.2022 р. № 44, та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах)», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 р. № 261. 

Отже, здобувач Яремчук Віталій Валерійович заслуговує на 

присудження йому ступеня доктора філософії з галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» за спеціальністю 293 «Міжнародне право». 
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