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Актуальність теми дослідження. Актуальність обраної дисертанткою 

теми наукового дослідження обґрунтовується низкою теоретичних і 

практичних чинників та аргументів. Правовий статус Арктики формувався 

протягом тривалого часу, процес його розвитку триває й зараз. Разом з тим, 

правовий режим Арктики базується на нормах міжнародного права і 

національного законодавства арктичних держав (Данії, Ісландії, Канади, 

Норвегії, Росії, США, Фінляндії, Швеції). Зокрема, в північному полярному 

регіоні діють ряд універсальних конвенцій (Конвенція ООН з морського 

права 1982 р., Чиказька конвенція про цивільну авіацію 1944 р., Договір про 

заборону випробувань ядерної зброї в трьох середовищах 1963 р. та ін.), 

чотири регіональних конвенції, велика кількість двосторонніх договорів 

арктичних держав. Однак, на відміну від Антарктики, не існує міжнародно- 

правового акту, що визначає правовий статус арктичного регіону в цілому. 

Останнім часом все більшу підтримку серед фахівців одержує теза про те, що 

Арктика є особливим регіоном, який потребує міжнародно-правового 

захисту. Насамперед, це відображено і в Угоді про збереження білих 

ведмедів 1973 р.

Враховуючи економічне, екологічне й наукове значення Арктики, а 

також високий рівень її мілітаризації, виникла необхідність удосконалення 

міжнародно-правового режиму вищезазначеного регіону.

На сьогоднішній день існують усі можливості для розробки та

прийняття державами

Відділ діловодства та архіву

додаткових
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протоколах до якої можна було б вирішити конкретні проблеми стосовно 

корінних народів, екологічної безпеки, морського судноплавства, поетапної 

демілітаризації й нейтралізації регіону тощо. Беручи до уваги достатньо 

високий рівень інституалізації міжнародного співробітництва держав в 

Арктиці, така перспектива виглядає цілком реальною. Як зазначає автор 

дисертації, концепція «інтернаціоналізації» більшою мірою відповідає 

сучасним тенденціям розвитку міжнародного права, сприяючи активізації 

процесу поглиблення та розширення співробітництва держав в Арктиці 

(с. 25; 113; 209).

Також Павко Я. А. вірно підкреслює, що неосяжні морські простори 

Арктики в сучасних умовах все більше стають об’єктом господарсько- 

економічної, екологічної діяльності провідних держав світу. Україна, 

незважаючи на складні геополітичні умови свого розвитку, залишається 

впливовою морською і науковою державою, а тому повинна брати участь у 

роботі міжнародних організацій щодо проблем, пов’язаних з освоєнням 

природних ресурсів північного полярного регіону, охорони його 

навколишнього середовища. Українська держава має послідовно та 

наполегливо виборювати свій статус повноцінного суб’єкта міжнародно- 

правового співробітництва держав в Арктиці.

Зважаючи на вищесказане, наукова робота Павко Яни Анатоліївни є 

актуальним дослідженням як з наукової точки зору, так і з практичної.

Обгрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні наукові положення, 

висновки та рекомендації, викладені у дисертації, є теоретично 

обґрунтованими, що забезпечується застосуванням раціональної сукупності 

сучасних загальнонаукових і спеціальних методів та засобів наукового 

пізнання.

Цілком логічною виглядає структура викладення матеріалу у 

дисертаційній роботі. Її перший розділ присвячений аналізу механізмів 

міжнародно-правового регулювання кооперації держав в арктичному регіоні



(с. 29-80). Зокрема, автор виокремлює такі основні механізми міжнародно- 

правового регулювання співробітництва держав в Арктиці, як договірний та 

інституційний (с. 29). Крім того, Павко Я. А. досліджує становлення та 

розвиток нового міжгалузевого інституту міжнародного права -  «арктичного 

права», який потребує ретельного вивчення (с. 30-31). У другому розділі 

вивчено особливості правового статусу і правового режиму Арктики 

(с. 81-149). Дисертантка стверджує, що при обґрунтуванні своїх 

територіальних претензій на простори північного полярного регіону арктичні 

держави дотримуються в основному однієї з двох базових концепцій -  

секторальної концепції або концепції «інтернаціоналізації», які мають чітко 

окреслений міжнародно-правовий характер, теоретичне та прикладне 

значення (с. 113). Разом з тим, автор зазначає, що ключовою юридичною 

основою міжнародно-правового управління морськими просторами 

Північного Льодовитого океану є Конвенція ООН з морського права 1982 р. 

(с. 128). Третій розділ дисертації фокусується на найскладнішому питанні -  

пріоритетних напрямах розвитку міжнародно-правового співробітництва 

держав в Арктиці, до яких належать наступні: охорона навколишнього 

середовища, міжнародна безпека, наукові дослідження (с. 150-204). Кожний 

розділ наукової роботи завершують умотивовані та підкріплені конкретними 

аргументами висновки.

До позитивних сторін наукового дослідження Павко Я. А. варто 

віднести її вагому нормативно-правову основу та комплексний характер 

розгляду окремих аспектів з даної проблематики. Загалом, список 

використаних джерел містить 288 найменувань, які викладено на 40 

сторінках.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які містять 10 

підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Її структура є 

внутрішньо узгодженою та відповідає логіці дослідження.

Достовірність одержаних результатів. Достовірність одержаних 

результатів не викликає сумніву завдяки використанню значного масиву



вітчизняної та зарубіжної наукової літератури. При цьому було враховано 

праці фахівців у галузі політології, соціології, екології, теорії права, 

конституційного та, звичайно, міжнародного права.

Цінність роботи полягає у ґрунтовному аналізі механізмів міжнародно- 

правового регулювання співробітництва держав в Арктиці, визначенні 

можливих шляхів теоретичного, нормативного та практичного їх 

удосконалення і розвитку, а також вивченні й впровадженні такого нового 

юридичного явища, як «арктичне право». У зв’язку з цим: можна 

констатувати, що достовірність отриманих висновків та обґрунтованість 

пропозицій і рекомендацій визначається правильно обраним методологічним 

підходом до проведеного дослідження, достатнім використанням наукового, 

нормативного та емпіричного матеріалу. Слід також звернути увагу на 

намагання дисертантки працювати на різних рівнях наукового дослідження -  

від фундаментального до науково-прикладного, про що свідчать авторські 

практичні рекомендації, які доцільно враховувати у своїй діяльності 

політикам і дипломатам. Кількість та якість використаних джерел, серед яких 

здебільшого англомовна наукова література, а також їх всебічний аналіз 

створили необхідні передумови для забезпечення достатнього рівня 

достовірності та обґрунтованості дисертаційної роботи.

Сильним елементом даної дисертації є її суто юридичний характер.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є одним з перших у вітчизняній науці комплексним 

дослідженням відносно нового та малодослідженого явища в системі 

сучасного міжнародного права -  «арктичного права». Зокрема, вперше в 

ньому розкрито сутність і особливості основних механізмів міжнародно- 

правового регулювання співробітництва держав в Арктиці та виокремлено їх 

складові; запропоновано авторське визначення поняття «договірний механізм 

міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в Арктиці»; 

сформульовано визначення поняття «інституційний механізм міжнародно- 

правового регулювання співробітництва держав в Арктиці» та ін.
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Крім того, автором досліджено сутність та міжнародно-правове 

значення концепції «інтернаціоналізації» північного полярного регіону як 

альтернативи секторальному підходу до територіального поділу Арктики. В 

дисертації окреслено і вивчено пріоритетні напрямки міжнародно-правової 

кооперації держав у північному полярному регіоні, проаналізовано основні 

підходи до удосконалення природоохоронного міжнародно-правового 

режиму Арктики, а також удосконалено класифікацію складових сучасного 

міжнародно-правового режиму Арктики.

Доречним є висновок Павко Я. А. про те, що ключовою юридичною 

основою міжнародно-правового управління морськими просторами 

Північного Льодовитого океану слід вважати Конвенцію ООН з морського 

права 1982 р. (с. 210).

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Теоретичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає у 

тому, що сформульовані в ньому висновки та окремі положення, які є 

творчим внеском автора, сприяють подальшому розвитку науки 

міжнародного права. Натомість, практичне значення результатів полягає у 

тому, що зібраний автором науково-практичний матеріал може бути 

застосований у подальших дослідженнях з даної міжнародно-правової 

проблематики. Разом з тим, положення дисертації можуть бути використані у 

науково-педагогічному процесі, для підготовки навчальних посібників, 

підручників, методичних видань та під час викладання таких дисциплін як 

«Міжнародне публічне право», «Міжнародне морське право», «Право 

міжнародних організацій» та ін.

Крім того, результати наукової роботи доречно враховувати при 

визначенні правової та політичної позиції України щодо Арктики, а також з 

різних питань розвитку двосторонніх міжнародно-правових відносин з 

арктичними державами.

Повнота викладення у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення,
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практичні пропозиції та висновки дисертаційного дослідження відображені в 

10 наукових статтях у фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН 

України, одній статті в іноземному фаховому виданні, а також у матеріалах 

міжнародних наукових і науково-практичних конференцій (20 тез доповідей) 

(с. 255-260).

Автореферат дисертації відповідає її змісту та відображає основні 

результати наукового дослідження.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи 

вагомі наукові здобутки Павко Я. А., вважаємо за необхідне зазначити 

наступні дискусійні положення та зауваження до поданої дисертаційної 

роботи:

1. На нашу думку, не досить коректним є використання автором назви 

«Шпіцберген» щодо арктичного архіпелагу, який з 1925 р. має офіційну 

назву «Свальбард» (с. 117, 118 та ін.). На сьогоднішній день назву 

«Шпіцберген» має найбільший острів архіпелагу.

2. Навряд чи можна віднести до наукової новизни положення щодо 

узагальнення основних етапів формування та еволюції секторальної 

концепції (с. 208). Такі питання, зокрема, розглядалися в працях канадського 

вченого Д. Фаранда, російського юриста-міжнародника О. М. Вилегжаніна, 

автора цієї рецензії та інших дослідників.

3. Автор комплексно проаналізувала історію створення та основні 

напрямки діяльності Арктичної Ради (с. 51-53). З нашої точки зору, було б 

доцільно у цьому контексті дослідити перспективи діяльності Арктичної 

Ради в сфері денуклеаризації та демілітаризації Арктики.

4. Не можемо погодитися повною мірою з наступним висновком

дисертантки: «Проблема мілітаризації Арктики до останнього часу мала

виключно теоретичне значення, що було пов’язано з особливими природно-

кліматичними умовами регіону» (с. 171). Насправді, після Другої світової

війни Арктика перетворилася в самий мілітаризований і нуклеаризований

регіон земної кулі. Стурбованість з цього приводу неоднарозово

б



висловлювали юристи-міжнародники, представники екологічних організацій 

(Грінпіс, Беллони та ін.) та корінні народи Півночі.

Разом з тим, висловлені зауваження, насамперед, мають 

рекомендаційний характер та істотно не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертації Павко Я. А.

Дисертаційне дослідження «Міжнародно-правове регулювання 

співробітництва держав в Арктиці» є самостійною завершеною науковою 

працею, що присвячена актуальним теоретичним і практичним питанням 

міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в Арктиці та 

виконана на високому теоретико-методологічному рівні.

Загалом, дисертація відповідає усім вимогам, які висуваються до 

даного виду наукових робіт, згідно з Порядком присудження наукових 

ступенів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567, а її автор -  Павко Яна Анатоліївна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.11 -  міжнародне право.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор, 
головний науковий співробітник 
відділу дослідження міжнародної

ВИСНОВОК
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НДІ фіскальної політики 
Університету ДФС України
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До спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.10 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, 

м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертацію Павко Яни Анатоліївни

«Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в Арктиці», 

подану на здобуття наукового ступеню кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право

Арктика, під якою варто розуміти регіон земної кулі з умовним 

центром -  Північним полюсом, до якого входять води Північного 

Льодовитого океану та його морів, а також ділянки суходолу Європи, Азії та 

Америки (див., напр., Енциклопедія міжнародного права. Т. 1. К., 2014. -  С. 

150), безумовно, є одним з провідних регіонів світу як з точки зору наявності 

величезних розвіданих і потенційних запасів природних ресурсів, так і з 

точки зору геополітики. Тому абсолютно не дивно, що в Арктиці 

перетинаються суперечливі інтереси арктичних та неарктичних держав, 

оскільки вона завжди була предметом гострого міжнародного суперництва.

У сучасних умовах можна простежити спірні тенденції, які 

характеризують розвиток міждержавних відносин щодо використання 

арктичних просторів. З одного боку, безперечно, відбувається поглиблення 

міжнародної кооперації держав, зокрема, у сфері охорони навколишнього 

середовища (с. 17 ), а з іншого, розширення економічної діяльності та процес 

мілітаризації Арктики ставлять під загрозу збереження унікальної 

екосистеми північного полярного регіо ° ' ' аризація



Арктики не сприяє збереженню міжнародного миру і безпеки в регіоні та у 

світі в цілому. Загалом, на відміну від Антарктики, правовий статус якої 

визначено в Договорі про Антарктику 1959 року, на сьогоднішній день не 

існує єдиного комплексного міжнародно-правового акту, який би визначив 

правовий статус і правовий режим арктичного регіону. Крім того, у 

позитивному міжнародному праві відсутнє навіть юридичне визначення 

самого поняття «Арктика». Вищенаведені міркування обумовлюють 

необхідність проведення ґрунтовних наукових досліджень з актуальних 

міжнародно-правових питань в Арктиці. В той же час, у вітчизняній 

міжнародно-правовій літературі слід назвати невелику кількість праць, 

присвячених даній міжнародно-правовій проблематиці, серед яких на 

особливу увагу заслуговує фундаментальна монографія професор J1. Д. 

Тимченка «Quo Vadis, Arcticum? The International Law Regime of the Arctic 

and Trends in its Development». Разом з тим, доречно відзначити, що ця праця 

побачила світ вже понад 20 років тому, а за цей період відбулися досить 

суттєві зміни у міжнародно- правовому регулюванні співробітництва держав 

в Арктиці, які, безперечно, потребують відповідного наукового осмислення і 

узагальнення. Отже, є всі підстави стверджувати, що тема кандидатської 

дисертації Павко Я. А. є актуальною та важливою для розвитку вітчизняної 

науки міжнародного права.

Структурно дисертація складається з трьох розділів, у першому з яких

автор розкриває сутність та зміст основних механізмів міжнародно-правового

регулювання співробітництва держав в Арктиці. Автор пропонує розрізняти

договірний механізм як «систему багатосторонніх і двосторонніх

міжнародних договорів універсального та регіонального характеру, які

регулюють відносини між державами щодо розмежування морських

просторів, збереження і раціонального використання морських живих

ресурсів Північного Льодовитого океану, охорони навколишнього

середовища, безпеки судноплавства, проведення наукових досліджень та з

інших важливих питань, що виникають в арктичному регіоні» (с. 30) та
2



інституційний механізм як «систему міжнародних організацій 

(міжпарламентських, міжурядових) універсального та регіонального 

характеру, за винятком ЄС, що є організацією «sui generis», які впливають на 

формування, становлення і реалізацію арктичної політики, а також 

регулюють та координують діяльність держав у північному полярному 

регіоні» (с. 47). Окремо дисертантка обґрунтовує існування так званого 

«арктичного права», хоча розуміння його юридичної природи викликає певні 

дискусійні питання. Також варто зазначити, що автор обрала науково- 

обґрунтований метод аналізу правового матеріалу, розглядаючи паралельно з 

універсальними, регіональними та двосторонніми міжнародними договорами 

арктичних держав їхнє національне законодавство та політико-правові акти, 

які, безумовно, відіграють вагому роль у розвитку міждержавної кооперації в 

північному полярному регіоні.

У другому розділі наукової роботи Павко Я. А. досліджує особливості 

сучасного правового статусу та правового режиму Арктики. Вивчаючи дане 

питання, дисертантка на основі аналізу різноманітних доктринальних 

позицій вітчизняних і зарубіжних вчених дійшла висновку, що «правовий 

статус Арктики являє собою систему юридичних норм, які визначають 

правове положення північних полярних просторів по відношенню до 

суверенітету держав», а відповідно «правовий режим Арктики -  це система 

норм міжнародного і внутрішньодержавного права, які визначають права та 

обов’язки держав щодо використання просторів арктичного регіону» (с. 92). 

Крім того, вона розглядає поняття «правовий статус» і «правовий режим» як 

взаємопов’язані, а не тотожні. Наукова робота містить ґрунтовний виклад 

юридичної аргументації, яка висувається арктичними державами для 

обґрунтування своїх територіальних претензій в арктичному регіоні. Доречно 

відзначити, що автору вдалося показати особливості двох альтернативних 

концепцій -  секторальної та інтернаціоналізації, розкрити специфіку 

сучасного міжнародно-правового режиму Арктики та виявити тенденції його
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розвитку, а також дослідити практику держав щодо розмежування 

континентального шельфу в північному полярному регіоні.

У третьому розділі дисертації проаналізовано такі актуальні напрямки 

співробітництва держав в Арктиці, як охорона навколишнього середовища, 

забезпечення універсальної та регіональної міжнародної безпеки, організація 

і проведення наукових досліджень. Запропонований Павко Я. А. підхід, 

згідно з яким «забезпечення міжнародної безпеки в північному полярному 

регіоні варто досліджувати в контексті таких її складових, як воєнна безпека, 

безпека судноплавства та екологічна безпека» (с. 169) слід визнати науково 

обґрунтованим і таким, що відповідає реаліям міждержавних відносин в 

Арктиці. Безперечно, варто звернути увагу на § 3.3, який присвячений 

організації та проведенню наукових досліджень в Арктиці (с. 185-204).

В цілому, загальний обсяг дисертації становить 260 сторінок, з яких 

200 сторінок -  основний текст. Наукові положення, пропозиції і висновки, 

що характеризуються науковою новизною, сформульовано та обґрунтовано 

дисертанткою самостійно, на підставі особисто проведених досліджень.

У науковій роботі використано досить солідну джерельну базу -  

загалом близько 300 джерел, включаючи наукові праці зарубіжних і 

вітчизняних вчених, універсальні та регіональні міжнародні договори, акти 

м ’якого права та національного законодавства арктичних держав. 

Безперечно, на усі використані автором джерела в тексті зроблено відповідні 

посилання.

Водночас, дисертація Павко Я. А. містить дискусійні положення, які 

потребують додаткового роз’яснення та уточнення, зокрема:

1. Незважаючи на те, що розвиток міжнародного співробітництва

арктичних держав у різних сферах дає підстави для виокремлення

«арктичного права», все ж таки видається дещо спірним висновок

дисертантки щодо його правової природи. Так, наприклад, вона зазначає, що

«арктичне право» як міжгалузевий інститут міжнародного права (в рамках

міжнародного морського права, міжнародного права навколишнього
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середовища та інших галузей) становить систему норм міжнародного права, 

що містяться в більшості універсальних і регіональних міжнародних 

договорах, положення яких визначають міжнародно-правовий режим 

Арктики, норм внутрішньодержавного права арктичних і приарктичних 

держав та норм «м’якого права», які не мають юридично обов’язкової сили, 

але впливають на розвиток міжнародних відносин у північному полярному 

регіоні» (с. 31). Крім того, автор вказує, що «норми національного 

законодавства держав входять до складу такого нового міжгалузевого 

інституту міжнародного права як «арктичне право» (с. 78).

З нашої точки зору, до складу інституту міжнародного права (навіть 

комплексного чи міжгалузевого) не можуть входити норми 

внутрішньодержавного права арктичних і приарктичних держав, оскільки це 

суперечить юридичній природі міжнародного права, джерелами якого не 

можуть бути акти національного права окремих держав. Напевно, більш 

коректним було б юридичне тлумачення феномену «арктичного права» не як 

інституту міжнародного права, а як полісистемного комплексу норм 

міжнародного права, «м’якого права» та національного права арктичних і 

приарктичних держав.

2. Аналізуючи арктичну політику Європейського Союзу, 

дисертантка зазначає, що «окрему увагу ЄС приділяє питанню вступу 

Ісландії до даного інтеграційного об’єднання, (с. 58). На думку 

парламентарів (мається на увазі Європарламенту. -  К.С.), саме завдяки 

вступу Ісландії ЄС отримає власну берегову лінію в Арктиці та стане 

учасником розподілу природних багатств в північному полярному регіоні. 

Це, безперечно, відповідає дійсності, але в цьому контексті бажано було б 

додати, що у березні 2015 року Ісландія офіційно відкликала свою заявку на 

вступ до Європейського Союзу, а її приєднання до вищевказаного 

міждержавного об’єднання навіть у середньостроковій перспективі видається 

неможливим.
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3. Відзначаючи те, що дисертаційна робота має логічно продуману 

структуру, все ж таки, на наше переконання, з метою більш комплексного 

аналізу міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в 

арктичному регіоні доцільно було б присвятити окремий параграф питанням 

еволюції правового статусу Арктики.

4. Доречно, на нашу думку, окреслити перспективи розробки та 

прийняття комплексного Договору про Арктику, який би врегулював усі 

спірні питання держав щодо правового статусу та правового режиму різних 

категорій арктичних просторів. Нагадаємо, що проект такого договору був 

запропонований США ще у 1971 році, що відображено в тексті 

дисертаційного дослідження.

5. Автор підкреслює, що Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка брав участь у міжнародній конференції «Арктичний діалог 

2014: Арктика в глобальній перспективі» в норвезькому місті Будьо. У 

зв’язку з цим виникають наступні запитання: Чи беруть участь інші 

українські науково-дослідні установи або інші державні інституції у 

наукових дослідженнях в Арктиці? Чи присутня Україна в Арктиці хоча б в 

обмеженому обсязі? Чи існують вітчизняні нормативно-правові акти, які 

регламентували б участь України в діяльності з дослідження Арктики?

Однак, вищезазначені зауваження загалом не впливають на позитивну 

оцінку дисертаційної роботи, яка виконана на високому науковому рівні та 

відповідає усім вимогам, що висуваються до такого роду робіт. Дисертаційне 

дослідження Павко Я. А. повністю відповідає спеціальності 12.00.11 -  

міжнародне право. Автореферат дисертації написано чітко і логічно. Він 

належним чином відображає зміст дисертації та її основні положення. 

Позитивним моментом, який характеризує дану ґрунтовну наукову розробку 

дисертантки, є досить велика як для кандидатської роботи кількість 

публікацій -  загалом понад 30. Крім того, автор активно брала участь у 

роботі міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, за кращі
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наукові доповіді на яких була відзначена грамотами, дипломами та 

сертифікатами.

Таким чином, можна констатувати, що подана на захист дисертація 

«Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в Арктиці» за 

своїм науковим рівнем, одержаними результатами, теоретичним 

обґрунтуванням висновків і пропозицій повною мірою відповідає 

встановленим вимогам п. 9, 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 зі змінами, а її автор -  ПАВКО ЯНА АНАТОЛІЇВНА -  заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.

Офіційний опонент:

кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник 

відділу міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

Інституту держави і права імені

В. М. Корецького НАН України
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