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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Яремчука Віталія Валерійовича 

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

доктрину міжнародного права», поданої на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 293  Міжнародне право галузі знань 29 – 

Міжнародні відносини 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. Дисертаційне дослідження  

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

вітчизняну доктрину міжнародного права», присвячене актуальним питанням 

сьогодення, які знаходилися в полі зору видатного вченого-міжнародника 

І.І.Лукашука і були пов’язані безпосередньо зі становленням та розвитком 

основоположних засад міжнародного публічного права, зокрема, 

проблематика природи міжнародного права та його функціонування, 

правосуб’єктність, джерельна база, концепція співвідношення  міжнародного 

та національного права, а також його окремих галузей, серед яких: право 

міжнародних договорів, право міжнародної відповідальності, міжнародне 

кримінальне право, право збройних конфліктів /міжнародне гуманітарне 

право тощо. Слід зазначити, що  життєвий шлях і наукова спадщина 

професора І. І. Лукашука тривалий час  залишалися поза увагою дослідників. 

Водночас його особистий внесок у розвиток теорії та практики сучасного 

міжнародного права важко переоцінити. І. І. Лукашук стояв у витоків 

української школи міжнародного права, він став наставником  того 

покоління, яке творило українську парадигму міжнародного права на зорі 



становлення незалежності держави. Творчий доробок професора 

І.І.Лукашука вкарбований у «золотий фонд» науки міжнародного права. 

З огляду на вищевказане, обрана тематика дисертаційного дослідження 

Яремчука В. В. є актуальною, вчасною і значимою для науки міжнародного 

публічного права.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки 

та рекомендації, сформульовані в дисертаційному дослідженні, є достатньо 

аргументованими. Поставлена мета роботи, сформульовані для її вирішення 

завдання, характеризуються фундаментальністю, ґрунтовністю дослідження.  

Автор володіє матеріалом, відчувається ґрунтовне опрацювання джерел 

і вдале використання сучасних методів наукового дослідження. Дисертація 

відзначається послідовністю, взаємозумовленістю концепції і результатів, 

цікавим змістовним матеріалом та аргументованістю.  

Робота загалом відповідає формально визначеним вимогам. Структура 

дисертації є логічною і відповідає обраній темі дослідження. Відповідно до 

цілей, завдань, об’єкта і предмета дослідження робота складається зі вступу, 

трьох розділів (що об’єднують дев’ять підрозділів), висновків і списку 

використаних джерел. 

Так, у вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, 

визначається мета, об’єкт і предмет дослідження, його методологічна 

основа, наукова новизна, теоретичне і практичне значення отриманих 

результатів. 

У першому розділі «Основні етапи формування міжнародно-правових  

поглядів І. І. Лукашука», який включає три  підрозділи, досліджено життєвий 

шлях І. І. Лукашука та його вплив на формування міжнародно-правових 

поглядів вченого; розкрито основні етапи наукової та професійної діяльності 

І. І. Лукашука у сфері міжнародного публічного права; охарактеризовано 

основні міжнародно-правові праці І. І. Лукашука.  



Другий розділ «Внесок І. І. Лукашука в теорію та практику 

міжнародного права» складається з трьох підрозділів, присвячених 

міжнародно-правовим поглядам І. І. Лукашука щодо змісту, сутності, 

розуміння права міжнародних договорів, права міжнародної 

відповідальності,  теоретичних та  практичних проблем сучасного 

міжнародного права. 

У третьому розділі «Вплив поглядів І. І. Лукашука на науку та 

практику міжнародного права», що складається з трьох підрозділів, 

досліджено питання впливу поглядів І. І. Лукашука на представників 

української школи міжнародного права; розкрито перспективи подальшого 

врахування поглядів та ідей І. І. Лукашука у сучасному міжнародному праві;  

зосереджено увагу на всесвітньому визнанні діяльності та наукової 

спадщини вченого-міжнародника  І. І. Лукашука. 

Кожний з розділів роботи супроводжується відповідними ґрунтовними 

висновками. 

Висновки автора, пропозиції і рекомендації можуть бути використані 

як у теоретичній, так і в практичній сферах,  зокрема: у науково-дослідній 

роботі – як основа для подальшого дослідження міжнародно-правових 

поглядів І. І. Лукашука; у правотворчості – при розробці норм, що 

регулюють застосування міжнародного договору та реалізації міжнародної 

відповідальності держав; у науково-освітньому процесі – під час викладання 

студентам вищих  навчальних закладів курсу міжнародного публічного 

права;  у зовнішньополітичній сфері – у роботі Міністерства закордонних 

справ і Міністерства юстиції України при вирішенні правових питань, 

пов’язаних з договірною практикою тощо, що підкреслює теоретичну і 

практичну значимість представленої роботи.  

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження. Наукова 

новизна результатів дисертаційної роботи полягає у тому, що дисертація є 



першою у вітчизняній доктрині міжнародного права комплексною науковою 

працею в якій здійснено комплексне системне дослідження міжнародно-

правових поглядів І. І. Лукашука, розуміння та застосування яких є особливо 

важливим у сучасних міжнародно-правових відносинах України.  

Дослідивши методологічну та емпіричну базу роботи, можна зробити 

висновок про те, що отримані здобувачем результати мають наукову новизну 

та є обґрунтованими. 

Заслуговують на позитивну увагу такі положення дисертаційного 

дослідження: 

- Характеристика основних етапів наукової та професійної діяльності 

І. І. Лукашука у сфері міжнародного права, зокрема: «Харківсько-

Саратовський» (1945-1963 рр.); 2) «Київський» (1963-1985 рр.); 

3)«Московський» (1985-2006 рр.) та підкреслення значимості кожного з 

етапів у становленні І. І Лукашука як видатного вченого-міжнародника 

(підрозділ 1.2). 

- Приділення уваги практичній діяльності вченого, зокрема його 

участі в роботі Комісії міжнародного права та  редакційних комітетів з 

підготовки «Проекту Кодексу злочинів проти миру та безпеки людства», 

«Проекту статей про відповідальність держав за шкідливі наслідки діянь, не 

заборонених міжнародним правом» та «Проекту статей про відповідальність 

держав за міжнародні протиправні діяння». 

- Твердження автора про те, що аналіз наукової спадщини професора  

І.І. Лукашука демонструє всю всеохопність наукових інтересів вченого та 

доводить, що він був по-справжньому універсальним дослідником у царині 

міжнародного права. Практично в усіх ключових галузях міжнародного 

публічного права можна знайти його доробок, який досі вражає своєю 

актуальністю і значимістю (стор. 73). 



- Зосередження уваги на фундаментальному доробку І.І Лукашука, 

присвяченому галузі права міжнародних договорів, зокрема, включаючи 

питання, пов’язані з використанням понятійно-категоріального апарату, 

сторін (учасників) міжнародних договорів, стадій укладення міжнародних 

договорів, дії міжнародних договорів, порядку внесення поправок, змін та 

перегляду міжнародних договорів, призупинення дії договору, відновлення 

дії міжнародних договорів та  прогресивним ідеям вченого, які знайшли 

відображення у Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 

року (підрозділ 2.1) 

- Висновок здобувача про те, що погляди І. І. Лукашука щодо права 

міжнародних договорів є стрижневими в контексті його міжнародно-

правових поглядів, який розглядав міжнародну договірну практику як основу 

сучасної системи  міжнародних правовідносин, а дотримання міжнародних 

договорів як один із  головних принципів сучасного світового правопорядку 

(стор. 144).  

- Детальний аналіз поглядів І. І. Лукашука щодо поняття, змісту, 

сутності міжнародної відповідальності; характеристики протиправного 

діяння у міжнародному праві; підстав, особливостей відповідальності 

держав, міжнародних міжурядових організацій, транснаціональних 

корпорацій; порядку відшкодування шкоди за наслідки міжнародного 

протиправного діяння (підрозділ 2.2). 

- Твердження автора про те, що колективні права членів чи груп членів 

суб’єктів міжнародного права можуть цілком реалізовуватися і захищатися у 

формі діяльності міжнародних організацій. Зі свого боку «міжнародна 

спільнота» може мати вираження власної волі та інтересів у формі ООН як 

універсальної міжнародної організації. І якщо є критика щодо ефективності 

ООН, то варто  продовжувати дебати щодо реформування цієї міжнародної 

організації або ж  створення нової, а не крізь призму абстрактних 

міжнародно-правових категорій (стор. 136). 



Дослідження Яремчука В. В. спирається на ґрунтовну джерельну базу, 

яку складають, перш за все, праці видатного вченого І.І. Лукашука, 

опубліковані у формі окремих книг та статей, публіцистичні матеріали, 

пов’язані з його життям та науковою діяльністю у сфері міжнародного права, 

міжнародно-правові акти в розробці яких брав участь вчений, та публікації 

інших дослідників роботи яких базувалися на доктринальних поглядах 

професора І. І. Лукашука (загалом  247 найменувань). 

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи. Відзначаючи високий 

теоретичний рівень представленого на рецензування дисертаційного 

дослідження, його практичну значимість та наукову новизну, слід 

констатувати, що у роботі містяться спірні та дискусійні положення. Окремі 

питання залишилися поза увагою здобувача, зокрема: 

- У підрозділі 1.2 автор виділяє в якості пріоритетних такі основні 

напрями дослідження наукової роботи І. І. Лукашука, як: право міжнародних 

договорів та його проблеми; право міжнародної відповідальності держав; 

проблеми теорії міжнародного права, його функціонування та регулювання; 

інші праці вченого, присвячені окремим галузям та темам міжнародного 

публічного права. Однак, на нашу думку, у світлі подій, що відбуваються на 

теренах нашої держави, починаючи з 2014 р., автору слід було б приділити 

увагу роботам професора І.І. Лукашука, присвяченим праву збройних 

конфліктів /міжнародному гуманітарному праву, мирному співіснуванню 

держав, мирним засобам врегулювання спорів, міжнародній протиправності 

агресії.    

- Характеризуючи міжнародно-правові погляди І. І. Лукашука 

щодо права міжнародної відповідальності, автор зазначає, що воно «є однією 

із наймолодших галузей сучасного міжнародного права» (стор. 100), що не 

відповідає дійсності, оскільки відповідальність – найстаріший інститут 

міжнародного права, який має значно глибші корені. Ще в ХVІІ столітті у 

своєму загальновідомому трактаті «Про право війни і миру» (Глава XXI «Про 

застосування покарання) Гуго Гроцій проголосив засади космополітичної 



юриспруденції. Згодом ця ідея була розвинена в теорії універсальної дії 

правових законів, яка основну увагу зосередила на невідворотності 

покарання. При цьому будь-який злочин розглядався як такий, що природно 

посягає на загальний світовий правопорядок. Положення про 

відповідальність знайшли своє закріплення й в інших главах трактату (Глава 

XX «Про покарання»; Глава XVII «Про шкоду, завдану правопорушенням, і 

про обов’язок, що витікає» // Гуго Гроций О праве войны и мира /под ред. 

С.Б. Крылова; перевод А.Л. Саккетти. М.: Юрид. лит., 1956. 867 с.). 

- Зважаючи на актуалізацію питання  юрисдикції Міжнародного 

кримінального суду щодо притягнення до відповідальності за скоєння 

міжнародних злочинів, зокрема: злочин агресії, воєнні злочини, злочини 

проти людяності, автору слід було приділити увагу питанню щодо солідарної 

відповідальності держав у частині відшкодування шкоди жертвам злочинів  у 

підрозділі  2.3. Міжнародно-правові погляди І. І. Лукашука щодо 

теоретичних та практичних проблем сучасного міжнародного права, оскільки 

проблематика відповідальності була стрижнем у науковому доробку 

професора І.І. Лукашука, що додало б дисертаційному дослідженню 

актуальності і практичної значимості.  

- Крім того, робота потребує формальних уточнень серед яких:  

1) уточнення об’єкта дослідження, оскільки за загально прийнятними 

вимогами це мають бути відносини у визначеній сфері. У представленій 

роботі об’єкт визначено як «наукова діяльність І. І. Лукашука як теоретика і 

практика у сфері міжнародного права»; 2) оформлення списку використаної 

літератури, яке має відповідати Національному стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання»; 3) оформлення розділів роботи, зокрема 

вони повинні нумеруватися арабськими цифрами (ст. 9, п. 3 Наказу 

Міністерства освіти і науки України № 40 Про затвердження Вимог до 

оформлення дисертації від 12.01.2017).  



Висловлені зауваження жодним чином не ставлять під сумнів 

теоретичне і практичне значення дослідження, а мають характер наукової 

дискусії та окреслюють здобувачу перспективи подальших наукових 

досліджень.  

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях. 

Основні теоретичні положення дисертації висвітлені в 11 наукових 

публікаціях, з яких: 5 статей опублікованих у фахових наукових виданнях 

України, 1 – у фаховому науковому виданні іншої держави (European Journal 

of Law and Public Administration), в одноосібному розділі колективної 

монографії (Сollective monographs / edited by authors. Chernivtsi, Ukraine: 

Yuriy Fedkovych  Chernivtsi National University 2022), а також 4 – у збірниках 

доповідей і повідомлень на міжнародних, наукових та науково-практичних 

конференціях. Публікації чітко відображають висновки дослідження, які є 

достатньою мірою логічними та обґрунтованими.  

Відсутність порушення академічної доброчесності. 

У розділах дисертації повно і вичерпно викладено зміст власних 

досліджень Яремчука В. В., зроблено посилання на наукові праці здобувача, 

наведені в анотації. Перелік цих праць також міститься у списку 

використаних джерел. Усі публікації  пов’язані з темою дисертаційної роботи 

та розкривають її зміст. 

У роботі не виявлено ознак академічного плагіату та інших порушень, 

що могли б поставити під сумнів самостійний характер виконаного автором 

дослідження. 

Таким чином, можна переконливо стверджувати, що дисертація 

виконана здобувачем самостійно, а всі сформульовані в ній положення і  

висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. Усі 

публікації  здійснені без співавторства. 

Ідентичність змісту анотації та основних положень дисертації. 

Аналіз змісту анотації засвідчує її відповідність основним положенням, які 



викладено в тексті дисертації. Анотація не містить положень чи ідей, які не 

зазначені в основному тексті дисертації. 

Анотація подана українською та англійською мовами і є узагальненим 

коротким викладом основного змісту дисертаційного дослідження та 

окреслення основних результатів дослідження, що містять відповідні  

елементи наукової новизни. 

Загальний висновок. Дисертаційне дослідження  Яремчука Віталія 

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

вітчизняну доктрину міжнародного права» свідчить про те, що робота 

виконана на відповідному теоретичному і методологічному рівні та 

відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України №  44 від 

12.01.2022 р.  «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу 

вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії», а її автор – Яремчук Віталій Валерійович за результатами 

прилюдного захисту дисертації заслуговує на присудження ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 293 Міжнародне право. 
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