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за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право

Актуальність теми дисертації. Проблеми неефективності міжнародно- 

правової діяльності України, наслідком яких є нездатність захистити власні 

національні інтереси, зберігають свою гостроту, незалежно від зовнішніх 

пріоритетів, що проголошуються тією чи іншою владою. Втім, двосторонні 

відносини з переважною більшістю іноземних держав все ж були і 

залишаються партнерськими та взаємовигідними. Винятком є Російська 

Федерація, яка постійно, впродовж усього періоду після припинення 

існування Союзу РСР використовувала залежність України, передусім в 

економічній сфері, для її збереження в орбіті власного впливу, що нерідко 

проявлявся у відвертому диктаті і фактично обмеженні державного 

суверенітету України.

Відтак, українсько-російські відносини ніколи не були рівноправними, 

Україна постійно поступалась власними інтересами у всіх сферах, не 

відповідала належним чином на систематичні порушення РФ 

основоположних норм і принципів міжнародного права, ключових положень 

міжнародних договорів, на численні недружні акти, застосування засобів 

економічного тиску, підтримку сепаратистських сил в Україні, намагання 

дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію тощо. Найгірше те, що
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поступки нерідко стосувались питань національної безпеки, хоча вони мають 

бути пріоритетними для будь-якої держави, питаннями, які за жодних 

обставин не можуть становити предмет торгу. Можливо, найболючішим 

прикладом такого згубного підходу стало укладення Харківської угоди 2010 

року, яка дозволила РФ підготувати та успішно провести військову операцію 

з анексії Кримського півострова у 2014 році.

Зазначене загалом стало однією з передумов російської агресії проти 

України, яка, без сумніву, є найбільшим викликом для сучасної Української 

держави за весь період її існування. Справді, війна та низка її жахливих 

наслідків перетворили завдання зі створення ефективної системи 

міжнародно-правової діяльності України на, без перебільшення, життєво 

важливі, завдання, ключові не просто для забезпечення національних 

інтересів, а для існування України як держави. Пріоритетним напрямком дій, 

при цьому, має бути належне застосування засобів, передбачених 

міжнародним правом, для припинення агресії, відновлення правопорядку, 

притягнення до відповідальності РФ та осіб, причетних до агресії, злочинів 

проти людяності, воєнних злочинів, порушень прав людини і прав меншин, а 

також інших злочинів та правопорушень. Досягнення Україною зазначених 

цілей неможливе без комплексної міжнародно-правової взаємодії із іншими 

державами, групами держав, Європейським Союзом, міжнародними 

організаціями. Однак наразі системна діяльність не проводиться, йдеться 

лише про поодинокі різновекторні зусилля, які не можуть забезпечити 

досягнення означених завдань.

Скоординовані дії проти агресора важливі, втім, не лише для України 

або держав європейського регіону: їхнє значення глобальне, бо Російська 

Федерація послідовно нехтує основоположними нормами і принципами 

міжнародного права, порушує міжнародний мир і безпеку, намагається 

зруйнувати міжнародний правопорядок, та, таким чином, в умовах безладу, 

досягати своїх злочинних цілей. При цьому вироблення та застосування 

спільнотою держав комплексу міжнародно-правових заходів щодо РФ
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неможливі без розуміння витоків поведінки агресора, що вимагає 

системного, цілісного, ретельного й об’єктивного наукового дослідження 

всіх основних аспектів застосування міжнародного права у відносинах 

України і Росії впродовж усього строку їхнього існування. При проведенні 

такого дослідження необхідно виявити проблеми міжнародно-правової 

регламентації двосторонніх відносин; здійснити юридичну кваліфікацію дій 

сторін впродовж міждержавного конфлікту, що триває; виробити 

міжнародно-правові засади реагування на агресію РФ, а також визначити 

основні напрямки подальшої взаємодії України та Російської Федерації після 

завершення нинішнього конфлікту і реалізації норм щодо міжнародно- 

правової відповідальності.

Досягнення вказаного є метою дисертаційної роботи О.В. Задорожнього, 

що підтверджує високий ступінь актуальності обраної теми, який 

підкреслюється й відсутністю комплексних досліджень відповідної 

проблематики українською й іноземною доктриною міжнародного права.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність і 

новизна. Дисертація Задорожнього О.В. є оригінальним науковим 

дослідженням актуальної в теоретичному і практичному сенсі проблеми 

міжнародно-правової науки, містить нові науково обґрунтовані результати, 

що вирішують завдання аналізу проблем і тенденцій застосування 

міжнародного права у відносинах України та Російської Федерації.

Наукові результати дослідження, висновки і запропоновані автором 

рекомендації засновані на ґрунтовному, критичному аналізі значного масиву 

джерел, з-поміж яких -  міжнародні договори, міжнародно-правові звичаї, 

односторонні акти держав, акти міжнародних організацій та внутрішнього 

законодавства, рішення міжнародних і національних судових установ, 

дипломатичні документи, наукові праці у сфері міжнародного права. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів, висновків та 

пропозицій підтверджується не лише використанням дисертантом
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надзвичайно широкої джерельної бази (1790 джерел) й застосуванням 

основних філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально- 

наукових методів і підходів наукового дослідження, а і належною апробацією 

отриманих результатів, важливістю та цінністю здобутків автора в 

теоретичному та практичному сенсі.

В дисертації висвітлені найважливіші аспекти теми, застосовано 

комплексний підхід до їхнього дослідження. Заслуговує на увагу, зокрема, 

розроблення автором періодизації застосування міжнародного права у 

відносинах України та РФ впродовж усього строку їхнього існування. 

Віднісши до періодів, що охоплюють час від зародження українсько- 

російських відносин і до відновлення повноцінної державності України в 

1991 р., такі як формування українсько-російських міжнародних 

правовідносин (IV -  XVI ст.); двостороння міжнародно-правова взаємодія 

часів націєтворення (XVII -  початок XX ст.), а також період новітньої 

державності у відносинах України та Росії (XX ст.), автор надав міжнародно- 

правову характеристику кожному з означених періодів, виявив притаманні їм 

риси, стереотипи і закономірності; оцінив в динаміці вплив попередніх 

періодів на наступні; встановив закономірності розвитку та проблеми 

міжнародно-правової регламентації в кожній з основних сфер відносин 

України та РФ, зробив відповідні висновки.

З-поміж висновків слід, на наш погляд, відзначити ті, які стосуються 

новітньої державності (XX ст.) Дисертант, зокрема, визначив, що у період 

національної революції (1917 — 1921 рр.) взаємодія України (під владою 

Центральної Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії) із Росією 

будувалась як взаємодія незалежних держав. Те ж стосується міжнародно- 

правових відносин Української СРР з Радянською Росією. Надалі йдеться про 

відносини складників Радянського Союзу, сіє щге (відповідно до Конституцій 

СРСР 1924, 1936, 1977 рр. та інших актів союзного і республіканського 

конституційного законодавства) децентралізованої федерації з елементами
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асиметричності. Цілком слушним є і висновок автора про міжнародну 

правосуб’єктність України в радянський період (стор. 85-86, 95-96).

Цінними є положення дисертації щодо подій цього періоду -  

Голодомору в Україні 1932 -  1933 рр. та передання Кримського півострова до 

складу України у 1954 р. Вважаємо, що слід підтримати висновки автора, 

згідно з якими Голодомор, організований тоталітарним режимом СРСР з 

метою знищення українського селянства як основи національного 

відродження України й загрози єдності Радянського Союзу, підпадає під 

ознаки геноциду, передбачені Конвенцією ООН про попередження злочину 

геноциду і покарання за нього 1948 р. (стор. 86-87, 97).

Дисертант, ретельно проаналізувавши положення законодавства та 

правозастосовну практику Радянського Союзу, цілком вірно визначив, що 

юридичні процедури зі зміни статусу Криму в 1954 р. відповідали 

конституційному праву та усталеній практиці СРСР. Президія ЦК КПРС, яка 

ухвалила це рішення, згідно з конституціями Союзу РСР, радянських 

союзних республік та правозастосовною практикою, займала найвищу 

позицію в системі влади Союзу. Було отримано і згоду РРФСР. Верховна 

Рада РРФСР, як вищий орган влади республіки, одноголосно вилучила 

Кримську область з переліку складників Радянської Росії. Референдуми до 

1991 р. у СРСР не проводились (рішення про зміни територіального устрою 

ухвалювались без референдумів), відповідні правові рамки в чинній тоді 

Конституції РРФСР 1937 р., як і в інших конституціях РРФСР, відсутні, 

окрім згадки у ст. 33 можливості призначення референдуму президією 

Верховної Ради республіки (стор. 91, 97 дисертації).

Важливими у практичному сенсі є наукові результати, яких автор досяг 

на основі ретельної та юридичної кваліфікації дій сторін російсько- 

українського міждержавного конфлікту, що триває (розділ VI). Так, слід 

погодитись із характеристиками дій РФ впродовж 2014 -  2015 рр. як 

агресивної війни проти України, анексії Кримського півострова, 

неправомірної військової окупації частин Луганської і Донецької областей
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(стор. 300-303, 307-311, 370-371). Торкаючись ключового питання -  

застосування РФ сили (військова операція на Кримському півострові, 

керівництво бойовиками, постачання зброї та «добровольців» у Східну 

Україну, надалі -  бойові дії підрозділів російської армії проти Збройних сил 

України), автор відзначає невідповідність жодній із вимог міжнародно- 

правових концепцій із застосування державами сили за кордоном без згоди 

Ради Безпеки ООН, навіть при застосування найширшого можливого 

переліку таких вимог (стор. 300-301, 370).

Дисертант вірно вказує, що РФ вчинила проти України збройний напад і 

військову агресію в розумінні Статуту ООН, Резолюції ГА ООН «Визначення 

агресії», Статуту Міжнародного кримінального суду. Впродовж 2014 -2015 

рр. здійснено всі види агресії, передбачені цими актами. РФ веде проти 

України агресивну війну (стор. 370). Це ж стосується висновку про те, що 

російська агресія проти України супроводжується грубими, системними, 

масовими порушеннями основних прав і свобод людини -  як індивідуальних 

прав мешканців АР Крим, Донецької і Луганської областей, українців у РФ, 

так і колективних прав кримських татар як корінного народу Криму та 

українців як національної меншини у РФ (стор. 341-342, 371-372).

Варто відзначити загальний висновок дисертанта, який цілком слушно 

стверджує, що дії Російської Федерації проти України впродовж 2013 -  2015 

рр. являють собою очевидні, грубі, систематичні, цілеспрямовані порушення 

базових засад усіх десяти основних принципів міжнародного права, метою 

яких є руйнування сучасної системи міжнародного права і міжнародного 

правопорядку, нав’язування натомість в якості провідних факторів 

міжнародних відносин застосування сили та погрози силою, засобів 

економічного тиску, організації сепаратистських рухів та деструктивних сил 

в інших державах, економічних та фінансових важелів для підбурювання 

суперечностей та конфліктів між державами (стор. 373-374).

Іншим вагомим досягненням дисертанта, на нашу думку, є надання ним 

пропозицій щодо загальних засад, на яких, після завершення російсько-
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українського збройного конфлікту і реалізації міжнародно-правової 

відповідальності, має бути створено новий формат міжнародно-правової 

регламентації відносин України і РФ. До таких загальних засад автор 

пропонує, зокрема, включити удосконалення механізмів гарантування 

безпеки, територіальної цілісності, непорушності кордонів України; 

проведення делімітації і демаркації українсько-російського міждержавного 

кордону на основі норм міжнародного права, зокрема, стосовно морського 

кордону -  Конвенції ООН з морського права 1982 р. і принципу иїі роззісіеііз 

щодо адміністративного кордону між Україною та РФ, встановленого за часів 

СРСР; закріплення заборони розміщення збройних сил РФ на території 

України (стор. 375-376). Необхідним, як вірно визначено дисертантом, є 

закріплення у договірних механізмах чітких прав і обов'язків сторін, зокрема 

положень про заборону односторонніх дій, дій, спрямованих проти 

внутрішньої єдності та стабільності іншої сторони, про неприпустимість 

будь-яких форм шантажу, недружніх дій тощо, а також включення до 

українсько-російських договорів норм про дієві механізми розв'язання спорів 

між сторонами.

Одним з найважливіших напрямків взаємодії повинно стати 

врегулювання юридичних проблем, пов’язаних із відновленням контролю 

України над Кримським півостровом. Йдеться про скасування рішень щодо 

надання російського громадянства мешканцям Криму, щодо належності 

об’єктів української державної і приватної власності, інших рішень «влади» 

півострова; передання об’єктів, пов’язаних із функціонуванням ЧФ РФ, 

Військово-морським силам України і державним установам тощо (стор. 376).

Повнота викладу наукових основних результатів дослідження в 

опублікованих працях. Основні результати дисертаційної роботи достатньо 

повно висвітлено в наукових публікаціях дисертанта. Його посилання на 

опублікування досліджень за темою дисертації є достовірним. За темою 

дисертації та відповідно до її змісту опублікована 121 наукова праця, 

зокрема, 4 одноосібних монографії, 61 наукова стаття у фахових виданнях, 36
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тез доповідей на наукових конференціях, що додатково відображають 

результати дослідження.

Повнота викладу основних результатів дисертації відповідає 

встановленим для такого виду робіт вимогам. Кількість та обсяг публікацій, 

які розкривають основний зміст роботи, засвідчує достатній рівень апробації 

отриманих результатів. Всі результати і висновки наукового дослідження, 

винесені на захист, отримані здобувачем самостійно. Зміст автореферату 

належно розкриває основні положення дисертаційної роботи, а також 

отримані автором нові наукові результати, висновки та рекомендації.

Дискусійні положення дисертації та зауваження щодо її змісту. В 

цілому дисертаційна робота Задорожнього О.В. вирішує важливу наукову 

проблему міжнародно-правового характеру та містить ґрунтовний аналіз 

тенденцій і проблем застосування міжнародного права у відносинах України 

та Російської Федерації. Структура дослідження є логічною і послідовною. 

Дисертація та автореферат викладені грамотно з наукової та 

мовностилістичної точок зору, що забезпечує високий науковий рівень, 

легкість і доступність сприйняття матеріалів дослідження.

Водночас, необхідно зупинитись на положеннях дисертаційної роботи, 

які викликають сумнів чи можуть бути предметом дискусії.

1. Вбачається сумнівним, що, як стверджує автор, в роботі «вперше 

...визначено, що РФ упродовж 2013-2015 рр. грубо порушує всі обов’язки, 

передбачені принципами добросовісного виконання міжнародних 

зобов’язань, мирного розв’язання міжнародних спорів, суверенної рівності і 

невтручання у внутрішні справи, і, відповідно, права України» (стор. 25). 

Адже ціла низка вітчизняних наукових робіт в галузі міжнародного права, 

опублікованих протягом 2014-2015 рр., а також праці зарубіжної доктрини 

(як і офіційні документи та звернення державної влади України), 

аргументовано розкривали і підтверджували цю думку. Крім того, такі 

порушення в міжнародно-правовій практиці РФ були і до вказаного періоду, 

що змушені були визнати навіть вчені цієї країни, дослідження яких
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здебільшого зводяться останнім часом лише до схвалення дій цієї держави на 

міжнародній арені.

2. У розділі І, присвяченому історичній трансформації міжнародно- 

правової взаємодії України та Росії, дисертант подекуди торкається питань, 

які прямо не стосуються саме українсько-російських відносин. Йдеться про 

причини утворення Антського союзу (стор. 35), особливості його 

міжнародно-правової діяльності (стор. 36), відносини Київської Русі із 

Візантією та іншими державами (стор. 43-44), обставини створення 

Галицько-Волинського князівства (стор. 46), статус козаків у складі Речі 

Посполитої (стор. 55-56), діяльність Центральної Ради, Гетьманату 

П.Скоропадського, Директорії у внутрішньодержавній сфері (стор. 75, 78, 

80). Так, у підрозділі 1.1.3. (зокрема стор. 45-50) детальна увага приділяється 

історії становлення наступників Київської Русі -  Галицько-Волинського 

князівства та Великого князівства Литовського, що, втім не пов’язано з 

темою дисертації. Можна зрозуміти прагнення дисертанта показати сталість і 

основний вектор розвитку української державності. Але тоді бажано б було 

показати як Володимиро-Суздальське князівство чинило опір поширенню 

впливу Галицько-Волинського князівства на землі недавньої Київської Русі, а 

також глибше проаналізувати як згодом Московське князівство не сприяло 

відродженню української державності за Великого князівства Литовського. 

За таких обставин дослідження автора не виходило б за межі визначеного в 

роботі предмету і об’єкту. У той же час, вкрай мало уваги приділено 

міжнародно-правовому аналізу українсько-російських угод другої половини 

XVII ст. (стор. 54-64).

3. В підрозділі 1.3.1. (стор. 74-83) слід було б приділити більшу увагу 

аналізу українсько-російських правовідносин періоду 1918-1924 рр., зокрема 

дипломатичним, консульським відносинам сторін того часу, взаємодії сторін 

на міжнародних конференціях та конгресах. Адже є дуже багато підстав 

вважати, що саме в цей період закладався загальносоюзний радянський
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гегемонізм щодо союзних республік, який після розпаду СРСР перехопила 

Росія, замінивши лише термін гегемонізм на «зону інтересів Росії».

4. Заслуговує на увагу та має значну наукову цінність надання автором 

власної періодизації застосування міжнародного права у відносинах України 

та РФ: по-перше, від їхнього зародження і до відновлення повноцінної 

державності України у 1991 р. та, по-друге, після припинення існування 

Союзу РСР і донині. Автор систематизує визначальні ознаки кожного з 

періодів від 1991 р. (стор. 152-153, 197-198, 248, 284), однак, при аналізі 

попередніх, тобто тих, що тривали до відновлення повноцінної державності 

України, дисертант не використовує такий підхід. Це потребує додаткової 

аргументації.

5. При проведенні періодизації застосування міжнародного права у 

відносинах України та РФ після припинення існування Союзу РСР автор 

виділяє такі періоди: усвідомлення та формулювання міжнародно-правових 

позицій держав після припинення Радянського Союзу (1991-1997 рр.); 

намагання договірного врегулювання відносин та вирішення міжнародно- 

правовими засобами їхніх основних проблем (1997 -  2004 рр.); період прояву 

невідповідності двосторонніх міжнародно-правових інструментів потребам 

двосторонніх відносин (2005 -  2010 рр.); період намагань «модернізувати» 

міжнародно-правову договірну основу відносин (2010 -  2013 рр.) і сучасний 

період -  порушення агресивною війною Російської Федерації проти України 

основних принципів міжнародного права (з лютого 2014 р.).

Однак видається, що назви двох періодів (2005 -  2010 рр. та 2010 -  2013 

рр.) потребують більш ретельного обґрунтування. Що стосується першого, то 

невідповідність двосторонніх міжнародно-правових інструментів потребам 

двосторонніх відносин України та РФ простежувалась не лише впродовж 

вказаного часового проміжку. Викликає серйозні сумніви і характеристика 

2010 -  2013 рр. як періоду намагань «модернізувати» міжнародно-правову 

договірну основу відносин. Вважаємо, що автору слід повніше розкрити 

підстави своїх міркувань.
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6. У дисертації цілком слушно зазначено про загрози і виклики, 

зумовлені діями РФ проти України, для міжнародного права і міжнародного 

правопорядку (стор. 389-390). Слід погодитись і з тим, що уникнення цих 

наслідків можливе лише, якщо світова спільнота належним чином застосує 

по відношенню до РФ засоби, передбачені міжнародним правом для його 

порушників (стор. 391). Проте дисертант не розкриває, які конкретно дії 

повинні бути вчинені, хоча це було би вкрай цінним у практичному сенсі.

7. У дисертаційному дослідженні розглянуті випадки порушення 

Російською Федерацією прав української національної меншини в цій 

державі і здійснена їхня кваліфікація з погляду норм міжнародного права 

(стор. 340-342). Однак відповідні проблеми є комплексними, РФ чинить 

протиправні дії впродовж усього періоду після припинення СРСР. Тому, на 

наш погляд, їм варто було б приділити більше уваги, присвятивши, можливо, 

окремий структурний підрозділ, в якому, з-поміж іншого, висвітлити 

актуальні події. Йдеться, наприклад, про розправу над організацією 

«Українці Москви» і створення замість неї самою РФ нової кишенькової 

організації з такою ж назвою, а також заборону в’їзду до Російської 

Федерації лідерам місцевої української національної меншини.

8. На с. 371 дисертаційної роботи цілком слушно вказано, що денонсація 

Російською Федерацією Харківської угоди 2010 р. та угод щодо 

Чорноморського флоту 1997 р. вчинена всупереч міжнародно-правовим 

нормам і не веде до їхнього припинення. Однак, вважаємо, що при наданні 

таких характеристик слушно було б одночасно висловити позицію автора 

стосовно майбутнього цих договорів.

Висловлені зауваження мають загалом дискусійний характер, не є 

принциповими й суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

Загальна оцінка дисертаційної роботи та ступінь її відповідності 

встановленим вимогам. В цілому, дисертаційна робота Задорожнього 

Олександра Вікторовича на тему «Міжнародне право у відносинах України 

та Російської Федерації» є цілісним, логічним, завершеним дослідженням, що
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має велике наукове та практичне значення. За змістом, обсягом, науковою 

новизною, теоретичним і практичним значенням та оформленням 

дисертаційна робота відповідає вимогам пп. 9, 10, 12 та 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника» №567 від 24.07.2013 р., а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.11 -  міжнародне право.

доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

Київського університету права НАН України,

Суддя Європейського суду з  п ш й -д ю д и н и  

у відставці, Заступник Год Ййної Комісії

і
В.Г. Буткевич

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.10 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

ВІДГУК 
офіційного опонента 

на дисертацію Задорожнього Олександра Вікторовича на тему: 
«Міжнародне право у відносинах України та Російської Федерації», поданої 
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю

12.00.11 -  міжнародне право

Актуальність теми дослідження. Попри серйозні проблеми, притаманні 

двостороннім відносинам України і Російської Федерації, ці держави впродовж 

усього пострадянського періоду є найближчими партнерами. Нині стверджувати про 

це не доводиться, проте Україна і РФ залишаються поєднані численними зв’язками в 

економічній, політичній, соціальній сфері, міжлюдськими стосунками. Це, звісно, 

зумовлює потребу у належній міжнародно-правовій регламентації їхніх взаємин.

Однак недоліком українсько-російських відносин завжди була відсутність 

системного бачення та міжнародно-правової стратегії їхнього розвитку. Обидві 

сторони не проявляли розуміння необхідності програмування стосунків, що 

призвело до безсистемності та постійних намагань досягти «ручного» розв’язання 

наявних проблем замість застосування належних міжнародно-правових 

інструментів. Це, своєю чергою, стало однією з основних причин переростання у 

хронічні практично усіх основних проблем — від поділу Чорноморського флоту після 

припинення Радянського Союзу до незадовільного забезпечення прав української 

національної меншини у Російській Федерації.

Відтак, після завершення українсько-російського міждержавного конфлікту, 

незалежно від того, коли це відбудеться, неминуче постане необхідність розробки і 

впровадження належних договірних та інституційних механізмів регламентації 

двосторонніх відносин. Це, природно, потребує всебічних наукових досліджень 

застосування міжнародного права у відносинах України та РФ в динаміці їхнього 

розвитку, із виявленням основних рис, проблем, закономірностей, притаманних 

різним етапам. Актуальним завданням є й системний аналіз двосторонніх договорів,
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практики їх реалізації, досвіду функціонування українсько-російських інституційних 

органів, який дозволив би виявити недоліки, необхідні напрямки перетворень.

Наявні міжнародно-правові дослідження переважно присвячені окремим 

актуальним питанням або предметним сферам, які аналізуються з огляду на 

загальний контекст певного періоду міждержавних відносин України та РФ. Цілком 

природно, що дисертація О.В. Задорожнього наразі викликає особливу 

зацікавленість. Справа не лише у важливості теми: не меншу роль відіграє те, що 

йдеться про цінне з наукового та практичного погляду, всебічне, системне, цілісне 

дослідження комплексу проблем застосування міжнародного права в українсько- 

російських відносинах впродовж періоду їхнього існування. На нашу думку, 

представлена дисертація сприятиме удосконаленню діяльності органів Української 

держави у ключових напрямках, зокрема, при формуванні правової позиції України 

у відносинах з РФ; при розгляді міждержавних спорів; при пошуку шляхів 

реформування системи міжнародно-правової регламентації двосторонньої співпраці.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. Аналіз дисертаційної 

роботи дозволяє дійти висновку, що О.В. Задорожньому вдалося досягнути мети 

дослідження, яка полягає у проведенні комплексного аналізу застосування 

міжнародного права у двосторонніх відносинах України та Російської Федерації. її 

структура обрана вірно, є логічною, що дозволило автору повно розкрити тему та 

досягти поставленої мети.

Отримані здобувачем наукові результати, висновки та рекомендації базуються 

на критичному аналізі значного обсягу нормативних джерел, наукової літератури, 

дипломатичних документів, архівних матеріалів тощо. їх комплексне опрацювання, 

при застосуванні широкого спектру філософсько-світоглядних, загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів і підходів, забезпечило формулювання важливих 

наукових положень, висновків й рекомендацій, що є обґрунтованими, достовірними, 

відзначаються науковою новизною. Слушно зазначити і про велику кількість і 

змістовну вагомість положень та висновків, що виносяться на захист. Загалом зміст 

дисертації О.В. Задорожнього свідчить про високий науковий рівень і всебічність
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з
опрацювання основних аспектів обраної теми, глибоке розуміння проблем 

міжнародно-правової регламентації відносин України і РФ, притаманне дисертанту 

цілісне бачення засобів їх розв’язання.

Дисертація складається із вступу, шести розділів, висновків і списку 

використаних джерел. У першому розділі «Історична трансформація міжнародно- 

правової взаємодії України та Росії» автор розкриває питання історичної 

трансформації міжнародно-правової взаємодії України та Росії. У підрозділі 1.1. 

«Період формування українсько-російських правовідносин (IV -  XVI ст.)» сміливо 

зроблено висновки про витоки міжнародної правосуб’єктності України і Росії, їх 

співвідношення та характер міжнародно-правових відносин. Тут виокремлюються 

тенденції трансформації середньовічного міжнародного права в європейському 

регіоні і їх відображення у Київській Русі, Галицько-Волинському князівстві, 

Великому князівстві Литовському і Руському, а також у Московському князівстві.

О.В. Задорожній аналізує особливості застосування міжнародного права в 

українсько-російських відносинах у часи Гетьманщини як «полівасалітетного» 

державного утворення, відмінні риси правового статусу України у складі Російської 

імперії. Наведено приклади ратифікації Українсько-російського договору 1654 р., 

взаємодії Гетьманщини з іншими державами (підр. 1.2. «Двостороння міжнародно- 

правова взаємодія у період націєтворення (XVII -  початок XX ст.)»). Дослідження 

міждержавної правової взаємодії доби Революції незалежної України з 

Петроградським тимчасовим урядом, а надалі — більшовиками, міжнародної 

правосуб’єктності України протягом 1917-1920 рр., Української СРР міститься у 

підрозділі 1.3. «Період новітньої державності у відносинах України та Росії (XX 

ст.)». Погоджуємось, що відносини Української СРР і Російської РФСР будувались 

як відносини двох незалежних держав, що згодом стали засновницями Союзу РСР як 

сіє іиге децентралізованої федерації з елементами асиметричності, при цьому Україна 

у радянський період до відновлення державності 1990-1991 рр. була суб’єктом 

міжнародного права, укладала універсальні, регіональні та двосторонні договори, 

брала участь у діяльності міжнародних організацій, передусім системи ООН.
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У другому розділі «Період усвідомлення та формулювання міжнародно- 

правових позицій держав безпосередньо після припинення СРСР (1991-1997 рр.)» 

досліджено період застосування міжнародного права у відносинах України і РФ -  від 

припинення СРСР до укладення Договору про дружбу, співробітництво та 

партнерство 1997 р. Йдеться про міжнародно-правове закріплення українсько- 

російського державного кордону, визначення належності Кримського півострову до 

складу України, новий юридичний формат двосторонніх стосунків, поділ 

Чорноморського флоту, міжнародно-правові зобов’язання за Будапештським 

меморандумом 1994 р. (підр. 2.1). У свою чергу, автор привертає увагу 

безпідставним спекуляціям щодо даного меморандуму як нібито «політичного 

документу, що не містить юридичних зобов'язань», «не має прямого відношення до 

загального процесу ядерного роззброєння». У підрозділі 2.2. «Міжнародно-правове 

розв’язання проблем правонаступництва держав -  колишніх республік СРСР» 

дисертант ґрунтовно вивчив усі аспекти правонаступництва й складнощі, які 

супроводжували даний процес. Безперечно, питання правонаступництва щодо майна 

СРСР, включаючи культурні цінності, не вирішено. Разом з тим, поглиблення 

проблем українсько-російського співробітництва в економічній сфері 

супроводжувалось застосуванням РФ засобів економічного тиску, іншими 

порушеннями норм міжнародного права, відмовою сторін від розробки договірно- 

правових та інституційних механізмів і т.д. (підр. 2.3).

Третій розділ «Період намагань договірного врегулювання відносин та 

вирішення міжнародно-правовими засобами їхніх основних проблем (1997-2004 

рр.)» дисертант присвятив аналізу застосування міжнародного права в українсько- 

російських стосунках від укладення «Великого договору» до завершення 

президентства Л. Кучми. Визначено передумови укладення й особливості змісту 

цього договору, , позитивні та негативні аспекти, значимість для України й Росії. У 

підрозділі 3.2. «Трансформація міжнародно-правової регламентації українсько- 

російських міждержавних відносин в економічній сфері» виділено ряд проблем 

економічного характеру при застосуванні міжнародного права (впровадження зони 

вільної торгівлі, квотування і «торгівельні війни»; втягнення до економічних
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інтеграційних утворень, створення газотранспортного консорціуму). Не оминуто 

увагою і двосторонню співпрацю з питань безпеки, а саме у підрозділі 3.3 з’ясовано 

проблеми участі України і РФ в інтеграційних утвореннях у сфері безпеки, 

делімітації і демаркації кордонів (інцидент щодо острову Тузла 2003 р. тощо).

Водночас четвертий розділ «Період прояву невідповідності двосторонніх 

міжнародно-правових інструментів потребам двосторонніх відносин (2005-2010 

рр.)», його підрозділи містить дослідження кризових явищ двосторонніх 

міжнародно-правових відносин в економічній («газові війни» 2005-2006, 2008-2009 

рр., «торгівельні війни»), гуманітарній сфері, сфері безпеки та розмежування 

кордонів у контексті курсу України на євроатлантичну інтеграцію. Позитивне 

враження склалось не лише від власних позицій і бачень автора, а й від того, що у 

тексті дисертаційного дослідження наводяться відповідні аргументи України та РФ, 

їх офіційних представників, відповідних органів влади, пропозиції щодо заходів, 

спрямованих на досягнення їхньої відповідності потребам відносин України та Росії.

У п’ятому розділі «Період намагань «модернізувати» міжнародно-правову 

основу відносин (2010-2013 рр.)» автор особливу увагу приділив Харківській угоді з 

питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, яка до певної 

міри обумовлена не виконанням раніше взятих міжнародно-правових зобов’язань 

(підр. 5.1), розв’язанню проблем встановлення кордону між Україною та РФ на 

основі Угоди про демаркацію державного кордону 2010 р. та ін. двосторонніх 

договорів (підр. 5.2), поглиблення економічної інтеграції (підр. 5.3), прикордонної 

співпраці України й РФ (підр. 5.4). Не дивлячись на спільні проекти, спостерігалось 

порушення основних принципів міжнародного права, застосування засобів тиску.

О.В. Задорожній у межах шостого розділу «Порушення агресивною війною 

Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права (з 

лютого 2014 р.)» ґрунтовно дослідив відповідні події у контексті нормативного 

змісту принципів, що забезпечують мир, безпеку і стабільність у міжнародних 

відносинах (підр. 6.1.), принципів, спрямованих на захист прав людини, народів і 

національних меншин (підр. 6.2.), принципів, що забезпечують ефективну взаємодію 

держав як суверенних і рівноправних суб’єктів міжнародного права (підр. 6.3.).
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Виокремлено тенденції, властиві порушенням Росією норм міжнародного права — 

грубий характер, систематичність, спрямованість дій агресора на руйнування 

міжнародного правопорядку, що базується на цих принципах і нормах, та перехід до 

«права сильного». Обгрунтовано порушення дво- і багатосторонніх (універсальних, 

регіональних, міжрегіональних) договорів, сторонами яких є Україна та РФ, з боку 

РФ, представників російської доктрини, Доведено, що дії РФ являють собою акти 

агресії, агресивну війну, неправомірну окупацію та анексію Криму, неправомірну 

окупацію Донецької та Луганської областей, супроводжуються воєнними злочинами 

і злочинами проти людяності, грубими і системними порушеннями прав людини.

Важливо, що автор виробив теоретичні засади оптимального міжнародно- 

правового реагування на зумовлені конфліктом трансформації і виклики системі 

міжнародно-правового регулювання двосторонніх відносин. Заслуговують на увагу 

висновки, що до недоліків українсько-російських договорів належать: брак у сторін 

цілісного бачення напрямків розвитку договірного регулювання співпраці; відмова 

України та РФ від комплексного підходу у створенні договірних рамок взаємодії в 

окремих сферах; декларативний характер ключових угод; брак норм щодо 

механізмів реалізації положень про двосторонню співпрацю; брак ефективних 

механізмів розв’язання спорів; застосування «пакетного підходу» до укладення і 

змісту міждержавних договорів, за якого створені загрози національній безпеці 

України; непублічність, непрозорість при укладенні договорів (стор. 384 дисертації).

Серед результатів дослідження, які відзначаються науковою новизною, 

виокремимо розкриття особливостей договірно-правового механізму регламентації 

українсько-російського співробітництва після припинення СРСР; визначення 

недоліків змісту договорів й ін. правових актів і труднощів реалізації; з’ясуванш 

ролі у регулюванні відносин України і РФ спеціалізованих органів. Вказане цінне 

оскільки лише належне з’ясування проблем, притаманних договірним £ 

інституційним механізмам, дозволить досягти їх удосконалення, визначити заходи 

спрямовані на досягнення їх відповідності потребам відносин України і Росії.

Водночас, автор зупинився і на проблемах застосування міжнародного права : 

українсько-російських міждержавних відносинах в основних предметних сфера*
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Так, встановлені причини «заморожування» делімітації та демаркації суходольних і 

морських кордонів прагнення РФ не допустити євроатлантичної інтеграції і 

досягнення необхідних юридичних критеріїв Україною; контролю України над 

природними ресурсами території і встановити власний контроль над Азово- 

Керченською акваторією; спроби зберігати напругу у двосторонніх відносинах в 

політичних цілях (стор. 383). Подібні висновки зроблені автором і щодо інших сфер 

-  «кримського питання», базування. Чорноморського флоту, правонаступництва 

після розпаду СРСР, економічної взаємодії України та РФ.

Дисертант виконав ряд інших завдань, які дозволили йому досягти мети 

дослідження. Відзначимо системний аналіз подій агресивної війни РФ проти 

України 2014-2015 рр., окреслення загроз для міжнародного правопорядку, наголос 

на важливості практичних кроків світової спільноти, спрямованих на уникнення цих 

наслідків (стор. 374). Йдеться про застосування до РФ засобів, передбачених 

міжнародним правом для його порушників, і спрямованих на припинення 

протиправних дій з наданням гарантій їх неповторення, компенсацію шкоди від 

протиправних дій, притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності 

осіб, винних у злочинах. Слушно вказує здобувач: визначення інституційних 

механізмів, які мають бути використані при цьому (Міжнародний кримінальний суд, 

міжнародний трибунал асі Ьос), залежить від подальшого розвитку подій (стор. 375).

Повнота викладу наукових основних результатів дослідження в 

опублікованих працях. Достовірність основних наукових положень дисертаційної 

роботи підтверджується їх апробацією на науково-практичних конференціях і 

публікаціями в наукових фахових виданнях. Основні теоретичні положення і 

висновки дисертації відображено у 4 одноосібних монографіях, 117 інших наукових 

працях (навчальних посібниках, колективних монографіях, енциклопедіях, 

підручниках, статтях в українських та іноземних фахових виданнях, опублікованих 

тезах доповідей на наукових конференціях). їх зміст свідчить про достатню повноту 

викладення сформульованих у дисертації положень, висновків і пропозицій. 

Повнота викладу основних результатів дисертації відповідає встановленим вимогам.
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Кількість та обсяг публікацій, які розкривають основний зміст роботи, засвідчують 

достатній рівень апробації отриманих результатів.

Оцінка відповідності змісту автореферату і основних положень дисертації.

Зміст автореферату відображає основні положення дисертаційної роботи О.В. 

Задорожнього, відповідає вимогам до таких робіт. Наукові результати, висновки та 

пропозиції в авторефераті, повністю розкриті й обґрунтовані в дисертації. Змістові 

автореферату притаманна методична і концептуальна цілісність, гармонійність 

наукового викладу, позбавленого однобічних висновків.

Дискусійні положення дисертації та зауваження щодо її змісту. 

Дисертаційна робота «Міжнародне право у відносинах України та Російської 

Федерації» вирішує важливу наукову проблему, містить ґрунтовний аналіз проблем і 

тенденцій застосування міжнародного права в українсько-російських міждержавних 

відносинах. Виконане дослідження є актуальним, має наукову новизну та важливе 

значення для розвитку науки міжнародного права.

Виказуючи позитивні оцінки роботи, звернемо увагу й на деякі дискусійні, 

неточні чи не повною мірою опрацьовані положення дисертації.

По-перше, видаються сумнівними деякі назви структурних частин роботи. 

Це, стосується підр. 1.1. «Період формування українсько-російських 

правовідносин (ІУ-ХУІ ст.)», адже у часовому вимірі йдеться про надто широкий 

проміжок (12 ст.), який характеризувався кардинально різними періодами. 

Можливо, варто було б виділити кілька періодів. Не зовсім вдале формулювання 

назви підр.2.1. «Міжнародно-правове закріплення українсько-російського 

державного кордону. Визначення територіальної належності Кримського 

півострова до складу України», що стосується 1991-1997 рр., бо належність 

Криму до України не потребувала додаткового міжнародного закріплення у 

відносинах з РФ після припинення СРСР.

По-друге, про початок формування українсько-російських міжнародно- 

правових відносин може йтися у період після припинення існування Київської Русі, 

а не до її створення, як вказує дисертант (стор. 35, 95 дисертації).
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Гіо-третє, на нашу думку, викликають сумніви тези автора, що міжнародна 

правосуб’єктність України безперервна -  від Антського союзу племен IV-VI ст. н.е. 

до сучасної Української держави (стор. 94). Хіба Україна була суб’єктом 

міжнародного права, перебуваючи у складі Російської імперії (XIX -  поч. XX ст.).

По-четверте, досліджуючи правовий статус України у складі Російської імперії 

(підр. 1.2.2 та інші), забагато уваги приділено політичним подіям та факторам

По-п’яте, здобувач вказує, що Будапештський меморандум 1994 р. є 

міжнародним договором, наводячи юридичні аргументи на підтвердження цієї тези 

(стор. 116-117). Однак події 2014 р. у Криму, які актуалізували звернення до нього, 

продемонстрували, що держави-гаранти схильні розглядати його як акт м’якого 

права. Ця невідповідність, як видається, потребує додаткових роз’яснень.

По-шосте, аналіз змісту та практики реалізації укладених у 2010-2013 рр. 

двосторонніх угод про міжрегіональне та прикордонне співробітництво, розвитку 

єврорегіонів є дещо поверхневим.

По-сьоме, автор стверджує, що РФ порушувала Будапештський меморандум 

не лише починаючи з анексії Криму, а і раніше, причому неодноразово (стор. 193, 

269, 283). Проте саме у контексті звернення до цього акту, слід було виокремити 

серйозну проблему, яка полягала в постійній пасивності України щодо порушень 

положень Меморандуму Російською Федерацією.

По-восьме, погоджуємось із запропонованими засадами, на яких після 

завершення російсько-українського конфлікту і реалізації міжнародно-правової 

відповідальності, доцільним є новий формат міжнародно-правової регламентації 

відносин України і РФ (стор. 375-376). Однак деякі із вказаних напрямків 

(удосконалення механізмів гарантування безпеки, територіальної цілісності, 

непорушності кордонів України; удосконалення інституційної основи співпраці), 

на нашу думку, потребують деталізації, можливо, надання пропозицій щодо 

конкретних нормативних положень і т.д.

Зауваження до положень дисертації не впливають на загальну позитивну 

оцінку роботи, є побажаннями для подальших досліджень автором обраної теми.
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Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність 

встановленим вимогам. Висновки та пропозиції, сформульовані в 

дисертаційній роботі, є цілком обґрунтованими, достовірними і становлять 

значну наукову новизну. У наукових публікаціях автора повною мірою 

відображені основні висновки дисертаційного дослідження, кількість 

публікацій та їхнє оформлення відповідає встановленим вимогам, всі статті 

опубліковано у фахових юридичних виданнях. Зміст автореферату відповідає 

змісту дисертації.

Отже, дисертаційна робота О.В. Задорожнього на тему «Міжнародне 

право у відносинах України та Російської Федерації», подана на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук, є завершеною науковою працею, 

виконана особисто здобувачем у вигляді підготовленого рукопису, який 

відповідає вимогам, встановленим п.п. 9, 10, 12, 13 Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року № 567. Задорожній Олександр Вікторович заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.

Офіційний опонент -  
професор кафедри гуманітарних та 
загально-правових дисциплін 
Національної академії внутрішніх спра. 
доктор юридичних наук, професор

Проректор Національної академії внутрішні 
доктор юридичних наук, професор
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.10 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертацію Задорожнього Олександра Вікторовича на тему: 

«Міжнародне право у відносинах України та Російської Федерації», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право

Актуальність досліджень застосування міжнародного права у відносинах 

України та Російської Федерації зумовлена насамперед факторами значної 

взаємопов’язаності двох держав, які, хоч і є змінними, зберігаються та 

зберігатимуться у майбутньому. Водночас, наразі очевидною є потреба 

докорінного перегляду підходів Україною до взаємодії з РФ. Зміни мають 

бути спрямовані передусім на забезпечення того, щоб основою відносин 

стали норми і принципи міжнародного права, яких мають неухильно 

дотримуватись обидві сторони. Лише такий фундамент сприятиме побудові 

українсько-російської взаємодії як взаємодії рівноправних суб’єктів 

міжнародного права і, відповідно, прагматичній та конструктивній співпраці, 

орієнтованій на розв’язання проблем, важливих для народів обох держав.

Очевидно, що здійснення відповідних перетворень, необхідних щодо 

всіх основних аспектів відносин України та РФ, можливе лише за умов 

глибокого розуміння та належного переосмислення тенденцій, 

закономірностей і проблем застосування міжнародного права в українсько- 

російських міждержавних стосунках. Однак досягнення цієї мети наразі
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об’єктивно ускладнене браком системних міжнародно-правових досліджень, 

як вітчизняних, так і іноземних. Наявні праці переважно присвячені окремим 

предметним сферам міждержавних правовідносин України та Російської 

Федерації на різних часових етапах. Виходячи з цього, вважаємо, що 

дисертаційна робота О.В. Задорожнього, яка відзначається системністю, 

ґрунтовністю, ретельністю, високим науковим рівнем дослідження, 

дозволить заповнити існуючі прогалини, стане, значною мірою, науковим 

підґрунтям для удосконалення діяльності у відповідних напрямках 

міжнародно-правових відносин України.

Комплексний підхід автора дозволив повно розкрити усі основні аспекти 

проблем застосування міжнародного права у взаєминах України та Російської 

Федерації, отримати цінні, з теоретичного та практичного погляду, наукові 

результати. Структура дисертації є цілком логічною й відповідає вказані темі. 

Дослідження спирається на широку джерельну базу, автор критично 

проаналізував значний обсяг нормативно-правового матеріалу та спеціальної 

юридичної літератури, присвяченої обраній тематиці. Обсяг і цінність 

використаних інформаційних джерел свідчить про обґрунтованість 

сформульованих у дисертації наукових положень.

Природа явищ, що стали об’єктом дослідження, обумовила застосування 

методологічного плюралізму, яке дозволило використати можливості 

багатьох методів наукового аналізу. Водночас, враховуючи специфіку теми 

дисертації та основних її аспектів, особливу увагу приділено історико- 

правовому, порівняльно-правовому методу та методам моделювання і 

прогнозування.

Відповідно до цілей, завдань, об’єкта і предмета дослідження робота 

складається зі вступу, шести розділів, що містять дев’ятнадцять підрозділів, 

висновків та переліку використаних джерел.

У вступі обґрунтовані актуальність теми застосування міжнародного 

права у відносинах України та Російської Федерації для міжнародно-правової

науки і практики, її зв'язок з науковими програмами, планами, темами.
2
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Визначені мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, його методологічна 

основа, наукова новизна, теоретичне і практичне значення положень та 

висновків, зроблених автором. Обґрунтовано особистий внесок здобувача, а 

також апробацію результатів дослідження.

В основній частині роботи автор, надавши власну періодизацію 

застосування міжнародного права у відносинах України та РФ, здійснив 

характеристику кожного з періодів; виявив основні притаманні їм риси, 

стереотипи і закономірності; оцінив в динаміці вплив попередніх періодів на 

наступні; встановив закономірності розвитку та проблеми міжнародно- 

правової регламентації в кожній з основних сфер взаємодії України та 

Російської Федерації; виявив особливості і недоліки договірно-правового та 

інституційного механізмів регламентації двостороннього міждержавного 

співробітництва, а також здійснив комплексну міжнародно-правову 

характеристику російсько-українського збройного конфлікту, що триває.

Перший розділ «Історична трансформація міжнародно-правової взаємодії 

України та Росії» присвячений аналізу тенденцій застосування міжнародного 

права в українсько-російських відносинах від їхнього зародження до 

припинення існування Радянського Союзу, подій, які позначили кардинально 

новий юридичний формат двосторонніх стосунків. Виділивши основні етапи 

трансформації міжнародно-правових відносин України та РФ, дисертант 

окреслив їхні особливості, проаналізував основні події, встановив характер 

взаємовпливу різних етапів, визначив специфічні риси взаємодії з 

міжнародним правом в європейському регіоні. Значну увагу приділено 

розвитку міжнародної правосуб’єктності українських державних утворень, 

доведено її збереження і безперервність, незалежно від юридичного формату 

взаємин України і Росії.

У другому розділі дисертант дослідив період застосування міжнародного

права до міждержавних відносин України та Російської Федерації, який

охоплює часовий проміжок від припинення існування Союзу РСР у 1991 р.

до укладення Договору про дружбу, співробітництво та партнерство 1997 р.
з
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Позначивши його як «період усвідомлення та формулювання міжнародно- 

правових позицій держав безпосередньо після припинення СРСР», автор 

приділяє увагу основним аспектам міжнародних правовідносин України та 

РФ -  закріпленню міждержавного кордону, попередженню конфліктів та 

зіткнень у Криму (с. 100-119), розв’язанню проблем правонаступництва 

держав -  колишніх республік Радянського Союзу (с. 119-136), формуванню 

міжнародно-правових основ українсько-російського міждержавного 

співробітництва в економічній сфері (с. 136-148).

Третій розділ «Період намагань договірного врегулювання відносин та 

вирішення міжнародно-правовими засобами їхніх основних проблем (1997- 

2004 рр.)» містить системний і ґрунтовний аналіз подій українсько-російської 

міждержавної взаємодії від укладення Договору про дружбу, співробітництво 

та партнерство до завершення президентства Л.Кучми. Досліджуючи ключові 

для двосторонніх взаємин договори травня 1997 р., автор виокремлює їхні 

позитивні та негативні риси з огляду на потреби відносин України та РФ (с. 

154-164). Розглядаючи трансформацію міжнародно-правової регламентації 

відносин в економічній сфері, дисертант окреслює й аналізує проблеми 

впровадження зони вільної торгівлі, застосування вилучень і обмежень, 

звернення до квотувань та «торговельних воєн»; втягнення України до 

економічних інтеграційних утворень під проводом РФ, а також процеси 

створення газотранспортного консорціуму (с. 164-182).

З-поміж міжнародно-правових проблем двосторонньої взаємодії з питань 

безпеки, притаманних цьому періоду, виділено і комплексно розглянуто 

проблеми участі України та РФ в інтеграційних утвореннях у безпековій 

сфері (с. 182-186), спротиву російської сторони у делімітації та демаркації 

суходольних і морських кордонів (с. 186-191). Ретельно проаналізувавши 

події, пов’язані із інцидентом щодо острова Тузла 2003 року, дисертант 

вказав на демонстрацію міжнародно-правового нігілізму та зневаги 

керівництва РФ на чолі з В.Путіним до багатосторонніх і двосторонніх
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українсько-російських міжнародних договорів, які системно проявились 

задовго до анексії Кримського півострова 2014 року (с. 193-194).

У четвертому розділі досліджені проблеми та закономірності, притаманні 

періоду 2005-2010 рр., визначеному автором як «період прояву 

невідповідності двосторонніх міжнародно-правових інструментів потребам 

двосторонніх відносин». Основні проблеми (криза двосторонніх міжнародно- 

правових інструментів регламентації економічного співробітництва України 

та РФ; загрози національній безпеці України; розмежування кордонів; 

конфронтаційний характер діалогу в гуманітарній сфері) розглянуто у 

контексті провідної тенденції -  послідовної протидії з боку Російської 

Федерації реалізації Україною курсу на інтеграцію до НАТО та ЄС, протидії, 

що супроводжувалась грубими порушеннями РФ норм міжнародного права 

(с. 199-248).

П’ятий розділ являє собою системне дослідження проблем українсько- 

російської міждержавної взаємодії у період президентства В.Януковича. 

Заслуговує на увагу те, що дисертант розглянув основні аспекти теми 

(укладення та реалізація Харківської угоди 2010 р., спроби встановлення 

кордону між Україною та РФ, поглиблення економічної інтеграції) з позицій 

поглиблення передумов агресивної війни Російської Федерації проти нашої 

держави, факторів, які сприяли успішності дій агресора (с. 249-284).

У шостому розділі «Порушення агресивною війною Російської Федерації

проти України основних принципів міжнародного права (з лютого 2014 р.)»

відповідні події розглянуті у контексті нормативного змісту норм і

принципів, що забезпечують мир, безпеку і стабільність у міжнародних

відносинах (с. 292-323), спрямованих на захист права людини, народів і

національних меншин (с. 323-342), а також тих, що забезпечують ефективну

взаємодію держав як суверенних і рівноправних суб’єктів міжнародного

права (с. 342-370). Заслуговують на увагу висновки дисертанта щодо

порушень Російською Федерацією діями проти України норм кожного з

десяти основних принципів міжнародного права та системи принципів
5
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загалом, двосторонніх та багатосторонніх (універсальних та регіональних) 

договорів, сторонами яких є Україна та РФ (с. 371-373).

Цінним є те, що, обґрунтувавши такі висновки, автор переконливо довів -  

дії РФ являють собою акти агресії, агресивну війну, неправомірну окупацію 

та анексію Кримського півострова, неправомірну окупацію частин Донецької 

та Луганської областей, супроводжуються воєнними злочинами і злочинами 

проти людяності, грубими і систематичними порушеннями прав людини (с. 

370). Визначено, що позиція РФ як держави і представників російської 

доктрини з усіх основних аспектів подій 2013 -  2015 рр. суперечить нормам 

міжнародного права, протирічить або навіть є протилежною до тієї позиції, 

що формувалась і висловлювалась на офіційному рівні Російською 

Федерацією та у працях російських вчених впродовж усього періоду після 

припинення СРСР (с. 331-332).

Висновки до дослідження (с. 377-391) містять основні наукові та 

практичні результати, автор належним чином аргументував їхню 

достовірність та висловив рекомендації щодо їхнього використання. 

Обґрунтованість і достовірність відповідних результатів підтверджується 

системністю й цілісністю положень дисертаційної роботи, високим рівнем 

їхньої апробації, належною методологічною основою дослідження. Основні 

результати, здобуті дисертантом, відображено у понад 120 наукових працях, 

зокрема, одноосібних та колективних монографіях, підручниках, навчальних 

посібниках, наукових статтях у вітчизняних та іноземних фахових виданнях, 

а також тезах доповідей на наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Загалом, висновки і рекомендації, надані автором, є результатом

всебічного, глибокого й об’єктивного аналізу досліджуваних явищ,

проведеного на високому науковому рівні. Значимість рецензованої роботи

підтверджується і тим, що отримані здобувачем висновки, пропозиції й

рекомендації можуть бути використані як в теоретичній, так і в практичній

площинах. У науково-теоретичному сенсі йдеться про поглиблення знань та

створення необхідної бази з питань міжнародно-правової регламентації
б
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українсько-російських відносин, у практичному -  про формування правової 

позиції України у відносинах з РФ, при розгляді міждержавних спорів, в разі 

притягнення до відповідальності Російської Федерації та окремих осіб, у 

зв’язку із агресією проти України; надалі -  для вдосконалення договірно- 

правових та інституційних механізмів регламентації двостороннього 

співробітництва.

Відзначаючи загальний високий науковий рівень дисертаційної роботи, 

зауважимо, що у контексті наукової новизни на особливу увагу заслуговують 

наступні результати, здобуті автором:

-  комплексна юридична характеристика кожного з періодів застосування 

міжнародного права у відносинах України та РФ, виявлення основних 

притаманних їм рис, проблем, тенденцій і закономірностей (розділи II -  V);

-  доведення того, що юридичні процедури з передання Кримського 

півострова до складу України у 1954 р. відповідали конституційному праву 

Союзу РСР (с. 90-91);

-  положення про те, що Будапештський меморандум 1994 р. є 

міжнародним договором і ключовим міжнародно-правовим актом для 

загального процесу ядерного роззброєння (с. 116-117);

-  спроба дисертанта визначити фактори, які зумовили гостроту 

«кримського питання» і проблем базування Чорноморського флоту у 

міжнародно-правовій взаємодії України та Російської Федерації. Вірним 

видається окреслення таких факторів як труднощі втрати РФ свого високого 

статусу після припинення СРСР; використання «фактору Криму» у 

внутрішніх та зовнішніх цілях РФ, зокрема для неправомірного економічного 

тиску на Україну; нездатність України проводити активну політику щодо 

півострова і перешкоджати протиправній діяльності РФ та проросійських сил 

у Криму; нерозуміння керівництвом України важливості власного флоту і 

браком послідовної міжнародно-правової позиції з цих питань (с. 150);

-  комплексний розгляд спроб сторін досягти врегулювання проблем 

правонаступництва після припинення існування СРСР (с. 119-136);
7
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доведення того, що проблеми правонаступництва стосовно державної 

власності, активів та боргів зумовлені просуванням РФ концепції «РФ -  

«держава-продовжувач» і «генеральний правонаступник» СРСР», яка 

суперечить міжнародному праву; встановлення того, що вказана проблема 

досі не розв’язана, Україна має право на відповідну частку майна СРСР (с. 

124-125, 151);

-  визначення позитивних і негативних рис українсько-російських 

договорів 1997 р. («Про дружбу і співробітництво і партнерство» і угод щодо 

Чорноморського флоту) у контексті потреб міждержавних відносин. 

Справедливим вважаємо твердження автора, за яким закріплення 

довгострокового перебування ЧФ РФ на території України стало однією з 

основних загроз національній безпеці України (с. 195-196);

-  системне та всебічне дослідження договірних механізмів співпраці між 

Україною та РФ, сформованих у період після припинення Радянського 

Союзу, визначення їхніх основних недоліків; характеристика функціонування 

інституційних механізмів, окреслення причин їхньої неефективності (розділи 

II -  V);
-  міжнародно-правова кваліфікація подій, пов’язаних із застосуванням 

РФ сили та іншими діями проти України у 2013 -  2015 рр., у контексті 

основоположних норм і принципів міжнародного права; характеристика дій 

сторін російсько-українського міждержавного конфлікту, що триває із 

відповідними висновками (с. 370-377).

На нашу думку, в основному можна погодитися з висновками та 

науковими положеннями дисертації, які становлять її наукову новизну. Вони 

є достатньо аргументовані, ґрунтуються на аналізі та узагальненні 

нормативних положень і практики застосування міжнародного права у 

відносинах України та Російської Федерації, переосмисленні 

фундаментальних міжнародно-правових наукових досліджень.

Водночас, відзначаючи достатній теоретичний рівень представленого

дисертаційного дослідження, його велику практичну значимість та наукову
8
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новизну, вважаємо, що у роботі все ж містяться деякі спірні та дискусійні 

положення, а окремі питання залишилися поза увагою автора.

По-перше, викликає сумнів наголос дисертанта на реалізації своєї 

міжнародної правосуб’єктності Українською РСР (с. 84-86, 88-89). 

Видається, що її міжнародно-правова діяльність мала радше формальний 

характер.

По-друге, автор дисертації обґрунтовано доводить, що Голодомор в 

Україні 1932-1933 рр. є геноцидом в розумінні положень Конвенції ООН про 

попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 р. Цілком слушно 

вказано, що Голодомор організований тоталітарним режимом СРСР з метою 

знищення українського селянства як основи національного відродження 

України і загрози єдності Радянського Союзу (с. 85-87). Поза дослідженням, 

втім, залишилось з’ясування того, чому сучасна Російська Федерація на 

офіційному рівні так гостро негативно реагувала на визнання Голодомору 

геноцидом навіть до початку нинішнього міждержавного конфлікту (і це, з- 

поміж іншого, негативно позначалось на двосторонніх відносинах). Як 

відомо, злочинна сутність сталінського режиму визнана ще радянською 

владою багато десятиліть тому і зараз РФ не заперечується, принаймні 

офіційно. Така невідповідність, вважаємо, потребує певного роз’яснення.

По-третє, дисертант проаналізував юридичні процедури з передання 

Кримського півострова до складу України у 1954 р. (с. 90-91), зробивши 

висновок, що вони відповідали конституційному праву Союзу РСР. 

Погоджуючись із цим, водночас, вважаємо -  варто було б додати, що органи 

влади Російської Федерації, навіть за законодавством цієї держави (не 

кажучи вже про міжнародне право), не мали і не мають повноважень 

визначати, чи відповідали дії, вчинені у 1954 р., Конституції і законодавству 

Радянського Союзу, і ухвалювати з цього приводу будь-які рішення. Те ж 

стосується оцінок конституційності (неконституційності) дій органів 

державної влади СРСР і РРФСР з боку вищих посадових осіб РФ, політиків,
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представників доктрини. Вони, природно, ніяких правових наслідків не 

мають.

По-четверте, на нашу думку, дисертанту варто було б детальніше 

розглянути проблеми застосування міжнародно-правових засобів реагування 

на агресію РФ проти України. Зокрема, йдеться про власні пропозиції щодо 

конкретних практичних кроків, спрямованих на припинення агресії, а також 

розглянути відповідні проблеми і перешкоди.

По-п’яте, у дослідженні значну увагу приділено проблемам міжнародно- 

правової регламентації економічної співпраці України та Російської 

Федерації впродовж усіх періодів після припинення СРСР (від 1991 р. до 

початку 2014 р.). Однак в останньому розділі дисертації, присвяченому 

подіям 2014 -  2015 рр., про ці питання йдеться лише побічно, в контексті 

порушень РФ норм і принципів міжнародного права, зокрема, при 

застосування до України засобів економічного тиску (с. 357, 361-362, 364, 

368-369). Відтак поза увагою дисертанта залишається процес тристоронніх 

переговорів Україна -  Російська Федерація -  ЄС в контексті започаткування 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (з 1 

січня 2016 р.).

По-шосте, дисертант достатньо ретельно розглядає питання прикордонної 

співпраці, зокрема функціонування єврорегіонів за участі українських та 

російських територіальних одиниць. Слід погодитись й із висновком про те, 

що нинішня агресія РФ унеможливила виконання угод про співробітництво 

прикордонних областей (с. 368). З іншого боку, після завершення конфлікту 

питання активізації прикордонної співпраці може знову постати на порядку 

денному. Однак автор, визначаючи загальні засади нового формату 

міжнародно-правової регламентації відносин України і РФ (с. 375-376, 390- 

391), залишає цю сферу поза своєю увагою.

Висловлені зауваження є радше побажаннями здобувачеві для подальших 

досліджень, не знижують загальної позитивної оцінки представленої 

дисертаційної роботи.
ю
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В цілому дисертаційна робота Задорожнього Олександра Вікторовича на 

тему «Міжнародне право у відносинах України та Російської Федерації» є 

завершеним і самостійним дослідженням, присвяченим актуальним 

проблемам міжнародного права. Зміст автореферату достатньо розкриває 

основні положення дисертаційної роботи, а також отримані автором нові 

наукові результати, висновки та рекомендації, і є ідентичним основним 

положенням дисертації. Отримані результати можуть бути застосовані у 

навчальному процесі, подальших наукових дослідженнях, практичній 

міжнародно-правовій діяльності.

Провівши аналіз змісту дисертації та праць, опублікованих за темою 

дослідження, вважаємо, що дисертаційна робота «Міжнародне право у 

відносинах України та Російської Федерації» відповідає вимогам пп. 9, 10, 

12, 13 та 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567, а її автор, Олександр 

Вікторович Задорожній заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.

Офіційний опонент -  
д. ю.н., доцент кафедри дипломатичної 
та консульської служби Дипломатичної 
академії України при МЗС України, 
начальник відділу -  заступник начальника 
Управління стратегічного планування 
Урядового офісу з питань європейської 
інтеграції Секретаріату Кабінету \ )
Міністрів України
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