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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасне міжнародне право стало 

багатовимірним, співвідношення та взаємозв’язок «міжнародних» та «внутрішніх» 
об'єктів інтерпретації істотно змінилися, а правоінтерпретаційна діяльність при 
збереженні традиційних моделей стала здійснюватися у новій міжнародній системі 
координат. У цій системі національне законодавство інтерпретують наднаціональні 
органи з позицій інтегративного розуміння права та його цінностей. Зазначені 
тенденції і зміни привносять в міжнародний правопорядок новації, масштаб і глибина 
яких ставлять перед наукою міжнародного права цілий ряд концептуальних питань, 
які потребують різнобічних, фундаментальних наукових досліджень. За своїм 
сутнісним змістом міжнародне право в умовах верховенства права – «це право 
суду». Процес еволюційного розвитку міжнародного права від law of nature до law of 
court завжди йшов за згодою безпосередніх учасників міжнародної взаємодії. 
Сучасне міжнародне право, отримуючи нову якість як «право суду», стає правом 
світової спільноти, і виходить за рамки власне позитивістських основ, поєднуючи у 
собі елементи об'єктивної дії права у таких його категоріях, як істинність та 
справедливість.  

Проблема інтерпретації міжнародного права (у вузькому розумінні як 
роз’яснення змісту його норм, а у широкому – як творчий процес формування 
міжнародної практики) належить до переліку «вічних» проблем доктрини та 
практики міжнародного права. Потреба багатоаспектного концептуально-правового 
дослідження вказаного правового феномену додатково актуалізується в часи 
докорінних системних перетворень, які відбуваються у площині міжнародного 
права. Ефективність функціонування сучасного міжнародного правопорядку багато 
у чому залежить від розуміння сутності та функціональної ролі інтерпретаційної 
практики як діяльності по встановленню змісту і форми міжнародно-правової 
реальності, взятої в єдності з накопиченим інтерпретаційним досвідом. Оскільки 
сучасній правовій системі України такі перетворення притаманні у повній мірі, то 
актуальність вивчення інтерпретаційних детермінант міжнародного права не лише 
безперечна, а й значною мірою визначальна.  

Актуальність вивчення інтерпретації норм міжнародного права пояснюється 
динамічним зростанням числа договірних джерел у сфері міжнародних відносин. 
Новітні дослідження переконують у тому, що теоретико-методологічне підгрунтя 
інтерпретації у вітчизняній доктрині міжнародного права все ще залишається у 
певній мірі критеріально невиразним та навіть аргументаційно суперечливим, 
наукове висвітлення означеної проблематики тяжіє до сегментації чи однолінійності 
об’єкта дослідження, а інтерпретаційному дискурсу загалом властива неприпустима 
кількість розбіжностей. Отже, cерцевина розглядуваної проблеми міститься у 
відсутності консенсусу щодо розуміння інтерпретації у міжнародного праві. Утім, 
це зовсім не означає, що діапазон дослідницького інтересу є обмеженим, навпаки –
 він викликає активні дискусії у доктрині міжнародного права. І це аж ніяк не 
заперечує, не спростовує, а лише посилює та актуалізує потребу виявлення 
субстанційних елементів основ правоінтерпретаційної проблематики.  
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Теоретичну основу дослідження становлять наукові дослідження й праці 
провідних зарубіжних і вітчизняних фахівців з міжнародного права, у тому числі, 
практиків – cуддів Європейського суду з прав людини, Міжнародного суду ООН та 
Конституційного суду України. Питання становлення нового міжнародного 
правопорядку наприкінці ХІХ -початку ХХ ст., яке супроводжувалося появою нових 
міжнародних суб’єктів інтерпретації права, перебуває у фокусі уваги багатьох 
авторитетних зарубіжних дослідників. Такі вчені, як А. Барак (A. Barak), А. Б’янкі 
(A. Bianchi), І. Ван Дамм (I. Van Damme), І. Вензке (I. Venzke), Р. Гардінер (R. 
Gardiner), Р. Дворкін (R. Dvorkin), К. Джеффал (Cr.Djeffal), О. Кортен (O. Corten), 
Г. Лаутерпахт (H. Lauterpacht), Д. Паломбелла (D. Palombella) зробили важливий 
внесок у аналіз природи, змісту, об’єкту, предмету, функцій, принципів та 
особливостей інтерпретації норм міжнародного права. У якості концептуальної 
основи розуміння природи та сутності різних аспектів вказаної проблематики 
слугують положення з наукових робіт таких відомих вчених вітчизняної науки 
міжнародного права як М.О. Баймуратов, С.Д. Білоцький, В.Г. Буткевич, 
В.А. Василенко, В.Н. Денисов, В.В. Мицик. 

Системний аналіз теоретико-методологічних питань тлумачення міжнародних 
договорів здійснили А. Булгаа, Латиф Гусейн огли Гусейнов, І.І. Лукашук, 
О.І. Лукашук, О.В. Київець, А.М. Талалаєв, О.Я. Трагнюк, С.Є. Федик. Окремі 
аспекти проблеми інтерпретації у міжнародному праві, зокрема, поняття, ознаки, 
правила тлумачення міжнародних договорів стали предметом досліджень таких 
зарубіжних науковців та практиків як Р. Бернхардт (R. Bernhard), О. Дорр (O. Dorr), 
О. Інагакі (O. Inagaki), А. Макнейр (A. McNair), М. Марочіні (M. Marochini), 
У. Маршалл (W. Marshall), А. Оракелашвілі (A. Orakhelashvili), К. Уолдок 
(K. Waldock), Дж. Фіцморіс (G. Fitzmaurice), Чжан-фа Ло (Chang-fa Lo), 
Г. Шварценберг (G. Schwarzenberg), К. Шмаленбах (К. Schmalenbach). 

Правова природа міжнародних організацій, організаційна структура та функції 
міжнародних організацій, форми правотворчої діяльності є предметом активних 
досліджень вітчизняних науковців – Д.В. Скриньки, О.М. Шпакович). У іноземній 
доктрині міжнародного права окремі сторони цього питання так чи інакше 
вивчалися такими вченими, як Г. Аб Сааб (G. Ab Saab), Д. Анцілотті (D. Ancilotti), 
А. Ауст (А. Аust), О. Еліас (O. Elias), М. Фіцморіс (M. Fitzmaurice), М. Леннард (M. 
Lennard), У. Ліндерфальк (U. Linderfalk), П. Меркуріс (P. Merkouris), Дж. Паувелін 
(J. Pauwelyn), П. Ван ден Боше (P. Van den Bossche), І. Ван Дамм (I. Van Damme), Г. 
Уайт (G. White). Серед досліджень складної та багатоаспектної проблеми 
ідентифікації міжнародно-правового звичаю та його інтерпретації вирізняються 
праці зарубіжних дослідників – П. Меркуріса (P. Merkouris) та Н. Бантеки (N. 
Banteka). Варто відзначити сучасні розробки важливих питань, що стосуються 
природи, поняття, тлумачення міжнародно-правового звичаю, здійснені 
вітчизняними науковцями – А.І. Андрейківим та Ю.В. Щокіним. 

Свідченням активної дослідницької уваги щодо зростаючої ролі міжнародних 
судів (МС ООН, ЄСПЛ) у правоінтерпретаційних процесах є дослідження таких 
вчених як М. Ріс (M. Ris), А.С. Смбатян, А. Скалія (A. Scalia), Б. Гарнер (B. Garner). 
Діяльності органів міжнародного правосуддя у вітчизняній науці присвячені праці 
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М.М. Гнатовського, Н.В. Камінської, В.П. Кононенко, М.М. Микієвича, 
Л.М. Москвич, К.В. Смирнової, Л.Д. Тимченка, А.Л. Федорової, Г.О. Христової, 
І.М. Яворської. 

Темі вивчення особливостей входження норм міжнародного права в 
національне право України та дослідження правового статусу міжнародних 
договорів у національному праві України, застосування практики ЄСПЛ в 
українських судах присвячено чимало праць вітчизняних учених-міжнародників, 
теоретиків права та фахівців конституційного права, зокрема, М.О. Баймуратова, 
М.В. Буроменського, О.В. Буткевич, Ю.О. Волошина, Ю.А. Вишневського, О.О. 
Гріненко, І.М. Забари, Є.О. Звєрєва, М.І. Козюбри, А. Мутана Аббаса, В.І. 
Муравйова, Н.М. Раданович, В.М. Репецького, М.Д. Савенко, М.В. Савчина, К.О. 
Савчука, О.В. Сердюка, Т.Л. Сироїд, В.М. Стешенко. 

Але варто констатувати, що конкретні розробки в галузі інтерпретації 
міжнародного права, незважаючи на наукову цінність і практичну значущість, досі 
не мають концептуальної єдності. Тому, не применшуючи заслуг та досягнень 
попередніх дослідників, слід зауважити, що запропоноване дослідження має на меті 
заповнити певну прогалину у дослідженні актуальних та дискусійних питань 
природи, сутності та здійснення інтерпретації норм міжнародного права.  

Нормативну основу дисертаційної роботи складають міжнародно-правові 
договори, міжнародно-правові договори з прав людини, Конституція України, 
окремі конституції іноземних держав, звичаєві норми міжнародного права, 
загальновизнані принципи міжнародного права, чинне законодавство України. 

Емпірична основа роботи є найважливішою частиною дисертаційного 
дослідження. Вибір судових установ, рішення яких лягли в основу даного 
дослідження, в першу чергу, обумовлений такими факторами, як їх міжнародний 
авторитет, переконливість сформульованих правових позицій. В роботі 
проаналізовані та широко використані рішення Міжнародного Суду ООН, 
Європейського Суду з прав людини, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН, 
резолюції Ради Безпеки ООН, висновки Венеціанської комісії, рішення 
Апеляційного органу СОТ. В роботі використані матеріали Комісії міжнародного 
права ООН, матеріали travaux preparatoires до справ МС ООН, рішення 
Конституційного Суду України, Верховного Суду України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертацію виконано на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Дисертаційне дослідження виконано в межах наукових тем Інституту міжнародних 
відносин № 16БФ048-01 «Асоціація як новий формат відносин України з 
Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 
аспекти», № 19БФ048-01 «Міжнародно-правові та соціальні механізми протидії 
сепаратизму в Україні» та № 19БФ048-02 «Стратегія протистояння геополітичним 
викликам і загрозам національній безпеці України в умовах становлення нового 
світового порядку», які є складовими комплексної наукової програми Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.  
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
комплексна розробка єдиної цілісної доктрини інтерпретації норм міжнародного 
права з урахуванням нормативних положень та підходів, теоретичних джерел, 
міжнародної та вітчизняної судової практики. 

Визначена мета зумовила постановку та вирішення таких завдань: 
- визначити особливості теоретико-методологічного дискурсу інтерпретації та 

тлумачення міжнародного права, охарактеризувати дослідницький вимір 
інтерпретації міжнародно-правової діяльності, виокремити нові міжнародні суб’єкти 
інтерпретації права, проаналізувати інтерпретативну модель тлумачення у 
міжнародному праві; 

- дослідити дилему сутнісних основ інтерпретації, диференціювати поняття 
інтерпретації у широкому та вузькому розумінні, охарактеризувати теоретико-
методологічні проблеми визначення дефініцій «інтерпретація міжнародного права» 
та «тлумачення міжнародного права» у вітчизняній науці міжнародного права; 

- з’ясувати смислову багатозначність концептуальних підходів до 
інтерпретації міжнародного права, дослідити еволюційний підхід як специфічну 
форму інтерпретивістського підходу, пояснити сутність протистояння між 
об’єктивністю та суб’єктивністю у процесі інтерпретації міжнародного права як 
боротьби між концептуальними напрямками, показати роль автентичного та 
доктринального тлумачення в інтерпретаційному процесі; 

- визначити об’єкт та принципи інтерпретації міжнародного права, 
охарактеризувати принципи інтерпретації міжнародного права як її фундаментальну 
основу та «ідеологію»; 

- дослідити загальні питання інтерпретації міжнародних договорів та 
міжнародного звичаєвого права, розкрити особливу природу, поняття та функції 
інтерпретації міжнародних договорів, проаналізувати співвідношення інтерпретації 
міжнародних договорів з іншими правовими інтерпретаціями; 

- з’ясувати мету та визначити суб’єкти інтерпретації міжнародних договорів, 
систематизувати й схарактеризувати основні етапи формування правил та принципів 
інтерпретації міжнародних договорів; 

- здійснити аналіз правил тлумачення міжнародних договорів (статті 31 – 33 
Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. ВК ПМД)), зокрема, 
схарактеризувати Загальне правило тлумачення міжнародних договорів (ч. 1 ст. 31 
ВК ПМД), визначити роль «контексту» та «наступної практики» сторін в тлумаченні 
міжнародних договорів (ч. 2 ст. 31 ВК ПМД) та додаткові засоби тлумачення 
міжнародних договорів – travaux préparatoires (ст. 32 ВК ПМД), тлумачення 
міжнародних договорів, укладених більше ніж однією мовою (ст. 33 ВК ПМД); 

- встановити значення ст. 53 ВК ПМД про імперативні норми загального 
міжнародного права (jus cogens) для дотримання та інтерпретації міжнародних 
договорів, визначити природу та поняття jus cogens, дослідити проблему консенсусу 
міжнародного співтовариства щодо jus cogens та вирішення конфлікту між 
положеннями міжнародного договору та jus cogens у процесі інтерпретації; 

- дослідити процес інтерпретації норм міжнародного права міжнародними 
організаціями, визначити роль міжнародних органів та організацій як суб’єктів 
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інтерпретації, зокрема, схарактеризувати діяльність Генеральної Асамблеї ООН у 
процесі інтерпретації норм міжнародного права, визначити особливості 
правоінтерпретаційної діяльності Венеціанської комісії та інтерпретації 
міжнародних договорів Апеляційним органом Світової організації торгівлі (СОТ); 

- проаналізувати специфіку процесу інтерпретації норм звичаєвого права, 
розкрити природу, поняття та загальні питання інтерпретації норм міжнародного 
звичаєвого права, дослідити міжнародне звичаєве право як об’єкт інтерпретації; 

- розкрити особливості інтерпретації міжнародних договорів міжнародними 
судовими органами, визначити характерні риси та підходи інтерпретації 
міжнародних договорів Міжнародним Судом ООН (МС ООН), визначити способи 
та інтерпретаційні інструменти МС ООН, схарактеризувати еволюційні тенденції 
інтерпретації ЄКПЛ Європейським судом з прав людини; 

- визначити сутність і природу travaux preparatoires та її застосування 
Міжнародним Судом ООН: дослідити поняття, зміст, підходи до розуміння travaux 
preparatoires, схарактеризувати та виділити особливості інтерпретації travaux 
preparatoires у практиці МС ООН; 

- дослідити інтерпретацію норм міжнародного права у практиці 
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ): проаналізувати інтерпретацію ЄСПЛ 
Конвенції з прав людини про захист прав людини та основоположних свобод 
(ЄКПЛ), встановити особливості інтерпретації ЄСПЛ ЄКПЛ щодо порушення 
політичних прав, проаналізувати інтерпретацію права на недискримінацію у 
практиці ЄСПЛ та інтерпретаційну практику ЄСПЛ щодо прав мігрантів; 

- з’ясувати та систематизувати головні проблемні аспекти застосування та 
інтерпретації норм міжнародного права судами України: охарактеризувати 
законодавство України та міжнародне право і міжнародні договори України щодо 
дії норм міжнародного права у внутрішньодержавному праві, встановити фактори 
взаємодії міжнародного та національного правопорядків, розглянути проблемні 
аспекти питання правового статусу міжнародних договорів у національному праві 
України як ключової проблеми їх інтерпретації; 

- дослідити практику інтерпретації міжнародних договорів судами України: 
проаналізувати механізм застосування Конституційним Судом України 
міжнародних та європейських стандартів і положень міжнародних договорів, 
визначити місце міжнародних договорів у правоінтерпретаційній практиці судів 
України; 

- проаналізувати механізм застосування та інтерпретації положень Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. у національній судовій 
практиці: охарактеризувати положення Конвенція про захист прав людини та 
основоположних свобод (ЄКПЛ) та рішення ЄСПЛ як джерела 
правоінтерпретаційної діяльності національних судів, дослідити застосування 
положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ в судах України; 

- обґрунтувати детермінаційні чинники типових помилок тлумачення 
положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. у 
судовій практиці України. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері здійснення 
інтерпретації норм міжнародного права. 

Предметом дослідження є актуальні питання сучасного стану 
інтерпретаційної практики у міжнародному праві й основні проблеми процесу 
застосування та інтерпретації норм міжнародного права судами України. 

Методологічна основа дослідження. Визначення методологічного підґрунтя 
було одним з важливих етапів дисертаційного дослідження. В основу методології 
покладено комплексний підхід до аналізу об’єкта й предмета дослідження, який 
охоплює широке коло загально-філософських, загальнонаукових, спеціально-
наукових і власне правових методів. Загальною методологічною основою 
дослідження став діалектичний метод наукового пізнання, який забезпечив всебічне 
вивчення. невід’ємного зв’язку доктрини із практикою. Серед міждисциплінарних 
методів особливе місце в дослідженні займає системно-структурний метод, на 
основі якого були вивчені та обґрунтовані системні зв'язки у системі міжнародного 
та національного правосуддя. Використання в роботі психологічного методу дало 
можливість розкрити природу та значення суддівського розсуду у здійсненні 
міжнародного та національного правосуддя. Установлені закономірності, зроблені 
узагальнення та висновки автора, в тому числі й ті, що складають новизну 
дослідження та виносяться на захист, в значній мірі опираються на результати 
наукового аналізу значної правозастосовної практики міжнародних та вітчизняних 
судів, здійсненого за допомогою використання емпіричного методу дослідження. У 
якості важливого методологічного принципу застосовувався логічний спосіб чіткої 
побудови дисертаційного дослідження, яка базується на необхідності вивчення 
становлення та розвитку правоінтерпретаційної діяльності в міжнародному праві, 
виникнення та діяльність сучасних міжнародних судів – МС ООН, ЄСПЛ, які є 
одними із основних суб’єктів здійснення інтерпретаційної діяльності у 
міжнародному праві.  

Активно використовувалися також такі сучасні методологічні підходи як 
антропологічний і синергетичний. Антропологічний метод сфокусував увагу 
дослідження на людиноцентричності сучасного міжнародного права, загалом, та 
інтерпретаційного процесу, здійснюваного органами міжнародного правосуддя, 
зокрема. Синергетичний метод як якісно новий підхід у науковому пізнанні 
дозволив визначити основні засади й закономірності функціонування суб’єктів 
інтерпретації і формування їх інтерпретаційної методології. 

Об’єктивно, що у роботі широко використовувалися власні юридичні методи 
дослідження. Зокрема, формально-юридичний метод застосовувався для  вивчення 
міжнародних договорів та інших міжнародних документів, а також національного 
законодавства України, при аналізі судової практики органів міжнародного 
правосуддя – МС ООН та ЄСПЛ, а також практики судів України –
 Конституційного суду України, Верховного суду України, спеціалізованих та 
місцевих судів. Порівняльно-правовий метод дозволив здійснити порівняння 
інтерпретації міжнародних договорів з іншими правовими інтерпретаціями, 
обґрунтував компаративістський аналіз особливостей міжнародного та 
національного правопорядків. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 
першим комплексним, міждисциплінарним міжнародно-правовим дослідженням, в 
якому з використанням релевантних методів наукового пізнання, здобутків 
вітчизняної та зарубіжної міжнародно-правової доктрини та практики розроблено 
цілісну концепцію інтерпретації норм міжнародного права. Основні результати 
дисертаційної роботи, які мають наукову новизну і виносяться на захист, 
конкретизуються в таких основних положеннях, висновках і рекомендаціях.  

Уперше: 
- доведено, що інтерпретивістська модель правового пізнання міжнародного 

права – це модель, яка являє собою пряме осягнення міжнародно-правової реальності в 
ході процесу пошуку правильної мови інтерпретації її сенсу і загального розуміння її 
значення; 

-  встановлено, що перевагою інтерпретивістської моделі є потенційно 
допустимі різні правові уявлення та правові інтерпретації, правовий прогрес полягає в 
бажанні глибоко проникнути у зміст явищ міжнародно-правового характеру, у 
прагненні віднайти істину в міжнародно-правовій колізії або суперечці;  

- визначено, що інтерпретація норм міжнародного права є родовим поняттям, а 
тлумачення норм міжнародного права – видом інтерпретаційної діяльності, пов’язаної 
тільки з вербальним аналізом текстів міжнародно-правових документів; 

- обґрунтовано необхідність розмежування інтерпретації норм міжнародного 
права у вузькому розумінні як з’ясування та роз’яснення змісту його норм, й у 
широкому розумінні – як творчий процес формування міжнародної практики;  

- доведено, що інтерпретація норм міжнародного права у широкому розумінні  
практично є водночас і процесом, і результатом; це виражається в тому, що вона постає 
не лише актом пізнання (з’ясування) змісту правової норми в її зовнішній формі – 
тексті міжнародно-правового акту (договорі, статуті, підготовчих матеріалах, 
резолюції), і є у певному сенсі процесом моделювання акту права;  

- показано, що еволюційний підхід можна розглядати як специфічну форму 
більш широкого інтерпретивістського підходу; з одного боку, еволюційний підхід у 
міжнародному праві може сприяти його динамічному розвитку; з іншого – його 
застосування може бути досить проблематичним на практиці, оскільки відсутня чітка 
юридична процедура, за допомогою якої можна було би визначити його існування; 

- визначено, що інтерпретація міжнародного договору – це процес, метою 
якого є встановлення істинного змісту міжнародного договору через визначення 
його нормативної сутності шляхом надання належного значення суперечливим 
термінам (положенням), які мають застосовуватися в міжнародному спорі, на основі 
правил тлумачення, передбачених ВК ПМД або розроблених судовою практикою. 

- здійснено комплексний аналіз інтерпретаційного процесу міжнародними 
судами, що дозволило узагальнити методику та основні підходи до інтерпретації 
того чи іншого суду, з’ясувати вплив на інтерпретаційну динаміку наукового 
дискурсу. Для цього було визначено інституційні особливості, склад, процедурні 
засади, основні умови прийняття рішень, виконання обов’язків суддями та 
врахування суб’єктивних факторів, що ведуть до того чи іншого інтерпретативного 
результату;  
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-  прослідковано динаміку формування критеріїв наявності спору між 
сторонами як умови прийнятності для розгляду МС ООН, а саме: «справа 
об’єктивного визначення»; «незгода з точки зору права або факту, конфлікту 
правових поглядів або інтересів»; претензії сторін повинні бути «позитивно 
протилежними іншим»; визначення наявності спору є предметом суті, а не форми; 
існування правового спору є предметом об’єктивного визначення Суду; 
«усвідомлення відповідачем існування розбіжностей»;  

- доведено, що напрацьована ЄСПЛ інтерпретаційна методологія передбачає 
використання власних методів, серед яких все більш задіяними стають методи 
консенсусу, ефективності, судового активізму, порівняння, інноваційного 
тлумачення, автономного методу та методики «балансування», що демонструє 
необмежені потенційні можливості удосконалення тлумачення ЄСПЛ конвенційних 
норм; 

- на основі комплексного аналізу справ з’ясована роль travaux préparatoires в 
інтерпретаційній діяльності МС ООН, які, насамперед, використовують задля 
з’ясування мети договору, звичайного значення та реальних і передбачуваних 
намірів, особливо в історичному контексті та обґрунтовано розширення 
доктринальних підходів до традиційного сприйняття travaux preparatoires саме як 
допоміжного інструменту; визначено види, призначення, методи і способи їх 
інтерпретації та врахування кількості представлених до розгляду Суду матеріалів;  

- доведено, що МС ООН і ЄСПЛ послуговуються підготовчими матеріалами 
travaux preparatoires задля встановлення юрисдикції суду, з’ясування істинних 
намірів сторін спору та його вирішення щодо тексту, контексту, мети і об’єкта 
договору згідно із загальним правилом інтерпретації, зафіксованого у ст. 31 ЄКПЛ; 
при цьому використовують не тільки тексти договорів та їхніх проектів, а й офіційні 
листи, мапи, ратифікаційні документи тощо. 

- встановлено, що практика використання travaux preparatoires є 
дискусійною, бо потребує поєднання декількох підходів інтерпретації та неабиякої 
точності, логічності, доречності щодо уважного аналізу та пояснення додаткових 
матеріалів до текстів договорів задля уникнення суб’єктивізму та дотримання вимог 
ВК ПМД; при використанні travaux preparatoires здебільшого міжнародні суди 
послуговуються історико-критичним методом, еволютивним підходом інтерпретації, 
проте ст. 31-32 ВК ПМД не дають змоги оперувати належним чином travaux 
preparatoires та потребують удосконалення; 

- доведено, що інтерпретація ЄСПЛ у «політичних» справах функціонально 
поєднує усі складники природного і позитивного права щодо спірного 
правовідношення, стикається з труднощами, пов’язаними з політичним та 
психологічним елементами в інтерпретаційній діяльності внаслідок залежності 
суддів від держави, що їх направила, зокрема, а також небажання керуватися 
концепцією природних прав, тому ЄСПЛ найчастіше використовував принципи 
пропорційності, свободи розсуду та заборони сваволі; 

- доведено, що факторами, які ускладнюють належне застосування 
практики ЄСПЛ, є, попри законодавче закріплення статусу рішень ЄСПЛ як 
джерела права в Україні, відсутність системної та ефективної методології 
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формування і мотивування судових рішень з використанням ефективного 
інтерпретаційного інcтрументарію на основі правових позицій ЄСПЛ з 
використанням посилань на конкретні рішення. 

Удосконалено: 
- уявлення про те, що інтерпретивістська модель правового пізнання 

міжнародного права – це модель, яка являє собою пряме осягнення міжнародно-правової 
реальності у процесі пошуку правильної мови інтерпретації її сенсу і загального 
розуміння її значення;  

- підхід до розуміння співвідношення дефініцій «інтерпретація норм 
міжнародного права» та «тлумачення норм міжнародного права», що має важливе 
методологічно-концептуальне значення для вітчизняної науки міжнародного права, що 
зумовлено, передовсім, тим, що понятійно-функціональне розмежування наведених 
аспектів свідчить про теоретичну зрілість і певний ступінь дослідницької розробки 
предмета дослідження; 

- уявлення про те, що правила тлумачення, які визначені ВК ПМД, 
залишаються актуальними й сьогодні, проте, потребують інтерпретації, яка б 
відповідала сучасним реаліям; 

- розуміння особливої ролі у дотриманні jus cogens міжнародних та національних 
судів; однак основною загрозою самій доктрині jus cogens є тенденція суддів бачити ці 
норми всюди, без належного вивчення того, наскільки це поділяється міжнародним 
співтовариством; 

- тезу про те, що найбільш сутнісною ознакою динамічного (еволюційного) 
підходу у сучасній міжнародно-правовій реальності є його чітко виражена 
людиномірність, орієнтованість на людину як вищу цінність; 

- думку про те, що проведення межі між інтерпретацією та правотворчістю є 
складним завданням: міжнародні органи і організації, здійснюючи інтерпретацію 
своїх статутів, безумовно, впливають і на зміст інших міжнародних норм, та, разом з 
тим вони не набувають статусу правотворчих органів, а їх рішення та висновки 
носять рекомендаційний характер; 

- твердження, що стосовно офіційної інтерпретації міжнародних договорів 
серед міжнародних органів правосуддя особливе місце посідають МС ООН на 
глобальному рівні та ЄСПЛ – на регіональному як найавторитетніші, що 
функціонують досить тривалий час, традиційні щодо діяльності, поліфункціональні 
за різними напрямками міжнародного права та прав людини, ефективно задіяні 
щодо обсягу справ (ЄСПЛ) чи консультативних висновків (МС ООН); 

- розуміння того, що МС ООН і ЄСПЛ застосовують принципи інтерпретації 
передбачені, насамперед, ст. 31 і 32 ВК ПМД: принцип сумлінності, принцип 
буквальності, принцип систематичності, телеологічний принцип при неухильному 
дотриманні стандартів jus cogens; разом з тим кожен із них напрацював свої 
особливі інтерпретаційні правила, методологію, зумовлені інституційними 
особливостями, складом, процедурними засадами, основними умовами прийняття 
рішень, виконанням обов’язків суддями та врахуванням різних суб’єктивних 
факторів;  

- характеристику еволюційних тенденцій інтерпретації ЄКПЛ Європейським 
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судом з прав людини, зокрема за допомогою використання власноруч розробленого 
автономного методу, методу консенсусу та методики «балансування», «судового 
активізму» та ефективності; 

-  розуміння, що ст. 31-32 Віденської конвенції про право договорів не дають 
змоги належно оперувати travaux preparatoires і потребують удосконалення. 
Погоджуючись із пропозиціями щодо створення депозитарію travaux preparatoires, 
зобов’язань держав передавати їх до ООН упродовж певного терміну, визначальною 
роллю і керівництвом у цьому процесі МС ООН, доведено, що сертифікація певних 
видів travaux preparatoires та їх кількісне обмеження недоцільні, оскільки більшість 
справ, у яких їх використовують, пов’язані із встановленням суверенітету над 
територіями, розмежуванням морських просторів та ін., коли різновид залучених 
документів передбачити неможливо; 

- тлумачення поняття «погляди» в інтерпретаційній практиці ЄСПЛ як 
«внутрішня» думка особи; інформація та ідеї, що становлять громадський інтерес; 
участь у дискусії з приводу загальнозначущих проблем; мистецькі твори та вистави; 
інформація комерційного характеру, в т. ч. рекламні оголошення та шокуючі 
погляди та ідеї, а також видів засобів вираження поглядів; 

-  трактування принципу «недискримінації» та трансформацію підходів до 
інтерпретації права про недискримінацію: розширення кола сфер імовірних 
порушень, від прямої заборони до виявлення та констатації непрямої дискримінації, 
поступовому перетворенню із суто декларативного у злагоджений дієвий механізм 
захисту потерпілих від дискримінації осіб; 

- уявлення про те, що доцільно в не надто віддаленій перспективі розв’язати 
цю проблему двома можливими взаємодіючими шляхами: 1) моделюванням 
ефективного механізму перекладів та публікацій судових рішень; 2) створенням 
належної науково-технічної бази для підвищення загального рівня знання 
англійської мови, передовсім, суддів, адвокатів, загалом правників; 3) вирішення 
питання доведення змісту рішень ЄCПЛ до відома громадян разом із 
запровадженням механізму перекладу й публікацій. 

Набули подальшого розвитку: 
- теза про те, що ефективність функціонування сучасного міжнародного 

правовопорядку, вдосконалення юридичної практики залежать від знання сутності та 
функціональної ролі інтерпретаційної практики як діяльності по встановленню змісту і 
форми правових явищ, взятої в єдності з накопиченим інтерпретаційним досвідом; 

- уявлення про те, що інтерпретаційними механізмами усуваються сумніви, 
які виникають у зв’язку з невизначеністю та двозначністю міжнародно-правого 
тексту; правила тлумачення, які визначені ВК ПМД, залишаються актуальними й 
сьогодні, проте, потребують інтерпретації, яка б відповідала сучасним реаліям; 

- аргументація можливості визнавати рішення міжнародних судів джерелами 
міжнародного права; 

- можливості використання чотирьох основних шкіл договірної інтерпретації 
та інтерпретаційних режимів, еволюцію правил інтерпретації ЄПЛ і домінування 
динамічного принципу зокрема; 
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- узагальнення та конкретизація використання ЄСПЛ принципів інтерпретації 
на практиці як важливої основи для забезпечення належної реалізації права на 
справедливий суд на національному рівні; 

-  поєднання принципів інтерпретації та прояв двох моделей поведінки суддів 
ЄСПЛ: активізму та самобмеження, а також дотримання доктрини «четвертої 
інстанції»; 

- розгляд інтерпретаційної практики ЄСПЛ щодо прав мігрантів, 
сфокусованої на: уточненні змісту поняття «мігрант»; конкретизації юрисдикції 
таких справ, оскільки в ЄКПЛ відсутні статті, що захищають їх права 
безпосередньо; визначенні бар’єрів для надання притулку; оцінці ризиків ненадання 
притулку; формуванні принципу переважання ситуації надзвичайної вразливості 
дитини, яка домінує над статусом незаконного перебування іноземця на території 
держави; визначенні вразливих груп, щодо яких поводяться жорстоко, чи окремих 
груп з особливими потребами; 

- обґрунтування, що методологія інтерпретації ЄСПЛ базується на визнанні 
ЄКПЛ як особливого міжнародного договору щодо прав людини, а не на намірах 
держав-членів; серед численних принципів інтерпретації судді використовують 
інтенціональний (намірів), еволюційний, текстуальний, принципи рівності сторін, 
автономних понять, негативні та позитивні зобов’язання держави щодо прав і 
свобод, гарантованих Конвенцією, субсидіарність, пропорційність, справедливу 
сатисфакцію, «межі розсуду» (margion of appreciation) держави, принцип 
горизонтального застосування прав, мінімальних гарантій, принцип балансування 
(рівноваги) інтересів,  принцип універсального застосування,  а також доктрину 
«четвертої інстанції». 

- узгоджене розуміння про те, що посилання на ЄКПЛ і на практику ЄСПЛ, 
що містяться у мотивувальних частинах багатьох рішень та висновків 
Конституційного Суду України (КСУ), свідчать що ЄКПЛ та практика ЄСПЛ стали 
джерелами правоінтерпретаційної діяльності КСУ: посилаючись на рішення ЄСПЛ, 
КСУ авторитетом інтерпретацій, здійснених ЄСПЛ, підсилює свої правові позиції та 
водночас засвідчує узгодженість правових позицій органів правосуддя національної 
та міжнародних правових систем.  

- уявлення про те, що до основних проблем, з якими стикаються судді при 
тлумаченні міжнародних договорів у рамках національного права: мовні розбіжності 
між автентичними текстами ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ, відсутність офіційного 
перекладу на державну мову рішень ЄСПЛ не тільки у справах проти України, а й 
проти інших держав і потенційна неможливість здійснення експертизи всіх 
законопроектів на відповідність ЄКПЛ, слід віднести: 1) несформованість системної 
та ефективної методології інтерпретації практики ЄСПЛ та мотивування судових 
рішень вітчизняними судами; 2) відсутність належного інтерпретаційного 
інcтрументарію для використання його у процесі застосування практики ЄСПЛ. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в тому, 
що cформульовані в результаті дослідження висновки та отримані результати 
свідчать, що дослідження інтерпретації норм міжнародного права закладає 
концептуальне підґрунтя для правового аналізу правоінтерпретаційної діяльності у 
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міжнародному праві, пояснює інтерпретаційні механізми тлумачення міжнародних 
договорів міжнародними організаціями, міжнародними судовими, квазісудовими 
органами, а також прояснює ключові проблеми застосування та інтерпретації норм 
міжнародного права судами України. Результати дослідження можуть бути 
використані в: науково-дослідній роботі - для послідовного впровадження 
інтерпретаційних методологій у національні загальнотеоретичні, конституційно-
правові й міжнародно-правові дослідження і подальшого формування й розвитку 
загальної концепції інтерпретації норм міжнародного права як комплексного 
міждисциплінарного напряму юриспруденції; у правотворчій діяльності - для 
спрямування відповідних законодавчих ініціатив і вдосконалення чинного 
законодавства України у сфері міжнародних договорів, у першу чергу, визначення 
статусу міжнародних договорів (передовсім, правозахисних) у національній 
правовій системі праві України як ключової проблема їх інтерпретації; у 
правозастосовній діяльності – для визначення місця міжнародних договорів у 
правоінтерпретаційній практиці судів України, для вдосконалення національної 
судової практики щодо застосування та інтерпретації положень ЄКПЛ та практики 
ЄСПЛ, зокрема, подолання суперечностей та виправлення помилок тлумачення 
положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. у 
судовій практиці України; у навчальному процесі - при підготовці підручників і 
навчальних посібників із навчальних дисциплін «Міжнародне публічне право», 
«Право міжнародних договорів», «Інтерпретація міжнародних договорів», «Органи 
міжнародного правосуддя», їх викладанні, розробці й викладанні спецкурсу 
«Інтерпретація норм міжнародного права. 

Особистий внесок здобувача. Положення та висновки, що містяться в 
дисертації, є результатом самостійного, особистого дослідження автора. 
Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають 
відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей здобувача. 

В опублікованій колективній монографії «Collective achievements of countries 
of Europe in the field of legal science» особисто здобувачкою проаналізовано 
проблеми статусу міжнародних договорів у національному праві України (розділ 
«The status of international treaties determination in national law of Ukraine: 
contemporary challenges and prospects »). В опублікованій колективній монографії 
«Development of modern science: the experience of European countries and prospects for 
Ukraine » здобувачкою охарактеризовано питання застосування практики travaux 
preparatoires Міжнародним Судом ООН у справах розмежування державних 
кордонів (розділ «Application practice of travaux preparatoires by the International Court 
of Justice for the distribution of the marine borders of states »). У колективній 
монографії «Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine 
and EU countries: comparative analysis» здобувачкою здійснено порівняння 
інтерпретації міжнародних договорів з іншими правовими інтерпретаціями (розділ 
«The correlation of international treaty interpretation with other legal interpretation »). В 
опублікованій у співавторстві статті з Л. Заморською «Social Determinants of Legal 
Interpretation» здобувачкою визначені соціальні детермінанти правової інтерпретації. 
В опублікованій у співавторстві статті з І. Бабіним «Interpretation of the Convention 
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about human rights protection principles in court practice on tax disputes» здобувачкою 
проаналізовано основні природу та види принципів інтерпретації Європейської 
конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. В опублікованій у 
співавторстві статті з Л. Заморською «Human Rights Principles Interpretation in the 
Context of the ECHR» здобувачкою особисто визначено основні інтерпретаційні 
принципи в контексті практики ЄСПЛ. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 
висновки дисертації доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри 
міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Основні результати дисертаційної роботи 
викладено також у виступах на таких наукових конференціях, як: «Законодательная 
дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-
психологические и практические проблемы : материалы междунар. «круглого 
стола» (Черновцы, 21–23 сентября 2006 г.), «Філософські, методологічні, 
соціологічні та психологічні проблеми права»: 4- а міжнар. наук.-теорет. конф. 
(Чернівці, 28–29 травня 2011 р.), «Антропосоціокультурна природа права» 
: матеріали наук. конф. (Чернівці, 25–27 травня 2016 р.), «Principles of the 
Interpretation of Human Rights in the Context of the Practice of the ECHR». Values in 
Practice: 10th LUMEN International Scientific Conference (Suceava, April 26–29, 2018), 
«The development of legal sciences: problems and solutions : International scientific-
practical conference proceedings (Kaunas, April 27–28, 2018), «Тенденції розвитку 
юридичної науки в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 28 грудня 2018 р.), «Legal practice in EU countries and Ukraine at the 
modern stage» : International scientific and practical conference proceedings (Arad, 
January 25–26, 2019), «Критичне мислення у вільному суспільстві: теоретико-
методологічний, конституційно- та міжнародно-правовий потенціал : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 квітня 2019 р.), «Particularitățile adaptării 
legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene»: conferința 
internațională științifico-practică (Chișinău, 22–23 martie, 2019), «Stability in an Unstable 
World : Collection of the scientific materials International Scientific Conference (Lviv, 22 
Marth 2019). Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of International 
Relations; University of Warmia and Mazury in Olsztyn Institute of Political Science 
Center of Scientific Research and Innovation Development (Poland), 2019, «New 
challenges of legal science in Ukraine and EU countries : International scientific and 
practical conference (Miskolc, April 19–20, 2019). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 46 
працях: у чотирьох монографіях (одна з них – одноосібна, три – колективні), у 27 
наукових статтях (25 з яких внесено до міжнародних наукометричних баз) – у тому 
числі, у 17 статтях у фахових наукових виданнях України, рекомендованих МОН 
України, у 10 статтях в іноземних наукових виданнях, у 11 тезах доповідей на 
міжнародних науково-практичних конференціях, а також у 4 статтях, які додатково 
відображають наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, переліку 
умовних скорочень, змісту, вступу, чотирьох розділів, які містять п’ятнадцять 
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підрозділів та сорок чотири пункти, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 555 сторінок, з яких 400 сторінок 
основного тексту. Список використаних джерел налічує 804 назви і займає 108 
сторінок, додатки подано на 39 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, вказано на зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами і темами, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет 
дослідження, а також його методологічну основу, розкрито наукову новизну, 
теоретичне і практичне значення отриманих результатів, наведено відомості про 
апробацію матеріалів дисертації, її структуру та обсяг. 

Розділ 1. «Теоретико-методологічні питання інтерпретації та тлумачення 
норм міжнародного права» складається з чотирьох підрозділів, в яких визначено 
теоретичні основи роботи: розкрито головні тенденції розвитку і розмаїття підходів до 
розуміння інтерпретації норм міжнародного права.  

У підрозділі 1.1. «Трансформація дослідницького виміру інтерпретації 
міжнародно-правової реальності» розглянуто основні проблеми теоретико-
методологічного дискурсу інтерпретації та тлумачення міжнародного права, 
охарактеризовано якісно оновлений дослідницький вимір інтерпретації міжнародно-
правової реальності. Авторкою наголошено, що ефективність функціонування 
сучасного міжнародного правопорядку, вдосконалення юридичної практики багато в 
чому залежать від знання сутності та функціональної ролі інтерпретаційної практики як 
діяльності по встановленню змісту та форми правових явищ, взятих в єдності з 
накопиченим інтерпретаційним досвідом.  

У пункті 1.1.1. «Нові міжнародні суб’єкти інтерпретації права як ознака 
сучасного міжнародного правопорядку» обгрунтовано, що міжнародне право за 
юридичною природою має змішаний характер. З одного боку, матерія міжнародного 
права переважно складається з позитивно-правових елементів за походженням, а з 
іншого – невід’ємною частиною міжнародного права також виступають категорії 
природно-правової теорії. У роботі визначено нові міжнародні суб’єкти інтерпретації 
права – міжнародні судові та квазісудові органи, міжнародні організації, 
інтерпретаційна діяльність яких є свідченням трансформації сучасного світового 
правопорядку.  

У пункті 1.1.2. «Інтерпретативна модель тлумачення у міжнародному праві» 
доведено, що інтерпретативна модель тлумачення у міжнародному праві є прямим 
осягненням міжнародно-правової реальності у процесі пошуку її правильної 
інтерпретації, відображенням того, що інтерпретація у міжнародному праві є і 
процесом, і результатом, і поняттям, і правовою дією. У роботі констатовано, що нова 
інтерпретивістська модель правового пізнання міжнародного права демонструє собою 
модель, яка позначає пряме осягнення міжнародно-правової реальності в ході процесу 
пошуку правильної мови інтерпретації її сенсу.  

У підрозділі 1.2. «Інтерпретація та тлумачення норм міжнародного права: природа, 
поняття, лінії співвідношення» розкрито теоретико-методологічні проблеми визначення 
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дефініцій «інтерпретація міжнародного права» та «тлумачення міжнародного права» у 
вітчизняній науці міжнародного права, обгрунтовано природу, сутність та завдання 
вказаних правових феноменів, визначено лінії їх співвідношення.  

У пункті 1.2.1. «Дилема сутнісних основ інтерпретації: інтерпретація норм 
міжнародного права в широкому та вузькому розумінні» розкрито бівалентну 
природу феномену інтерпретації у міжнародному праві, сформульовано авторський 
підхід до розуміння названої категорії: диференційовано наукове поняття 
інтерпретації міжнародного права у широкому та вузькому розумінні. Авторкою 
наголошено, що доцільно диференціювати інтерпретацію норм міжнародного права у 
вузькому розумінні (власне тлумачення) та інтерпретацію норм міжнародного права у 
широкому розумінні, що передбачає також заповнення прогалин у регулюванні 
міжнародно-правових відносин, моделювання інтерпретаційного акту, формування 
міжнародної практики.  

У пункті 1.2.2. «Визначення дефініцій «інтерпретація норм міжнародного права» 
та «тлумачення норм міжнародного права» у вітчизняній науці міжнародного права: 
теоретико-методологічні проблеми» охарактеризовано стан дослідження наукових 
категорій «інтерпретація норм міжнародного права» та «тлумачення норм міжнародного 
права» та доведено, що науково-прикладна проблема полягає у відсутності консенсусу 
стосовно підходів до інтерпретації міжнародного права. У роботі зроблено наголос на 
необхідності новаторських підходів до розуміння проблеми інтерпретації в 
міжнародному праві, які б вийшли за рамки традиційних дискусій про тлумачення 
норм міжнародного права.  

У підрозділі 1.3. «Концептуальні підходи до інтерпретації норм міжнародного 
права» з’ясовано смислову багатозначність концептуальних підходів до інтерпретації 
норм міжнародного права, а також доведено, що різні підходи (школи) тлумачення 
міжнародно-правових норм мають свої переваги, але послаблюють свої позиції певними 
недоліками; разом з тим їх плюралізм дозволяє краще зрозуміти сутність самого процесу 
інтерпретації у міжнародному праві, визначити шляхи, засоби вдосконалення діяльності 
по тлумаченню міжнародно-правових норм та свідчить про необхідність використання 
різних методів тлумачення у комплексі.  

У пункті 1.3.1. «Еволюційний підхід як специфічна форма інтерпретивістського 
підходу» аргументовано, що найбільш сутнісною ознакою динамічного 
(еволюційного) підходу у сучасній міжнародно-правовій реальності є його чітко 
виражена людиномірність, орієнтованість на людину як вищу цінність. Авторкою 
досліджено еволюційний підхід як специфічну форму інтерпретивістського підходу та 
доведено, що вказаний підхід може бути досить ефективним за умови врахування 
загальних правил тлумачення, визначених у ст. 31–32 Віденської конвенції про право 
міжнародних договорів 1969 р. 

У пункті 1.3.2. «Об’єктивність та суб’єктивність у процесі інтерпретації норм 
міжнародного права» проаналізовано сутність протистояння між об’єктивністю та 
суб’єктивністю у процесі інтерпретації міжнародного права як результат боротьби між 
концептуальними напрямками та доведено, що в залежності від того, що є наріжним 
каменем інтерпретаційного процесу, правова доктрина розрізняє три основних 



 16 

концептуальних підходи до тлумачення міжнародних договорів – об’єктивістський, 
суб’єктивістський і функціональний. 

У пункті 1.3.3. «Автентичне та доктринальне тлумачення норм міжнародного 
права: роль у інтерпретаційному процесі» показано роль автентичного та 
доктринального тлумачення в інтерпретаційному процесі. Указано, що різні 
підходи (школи) мають свої переваги, але послаблюють свої позиції певними 
недоліками: прихильники статичних теорій тлумачення не враховують мінливий характер 
обставин, а еволюційне (динамічне) тлумачення «ризикує» потрапити під вплив 
необгрунтованих змін змісту правової норми. У роботі наголошується, що ефективна 
інтерпретація у міжнародному праві вимагає використання різних методів у комплексі. 

У підрозділі 1.4. «Об’єкт і принципи інтерпретації у міжнародному праві» 
проаналізовано причини невизначеності, пов’язаної з дискусійністю питання об’єкта та 
предмета тлумачення, серед дослідників (як теоретиків права, так і вчених-
міжнародників) та відсутності єдності бачення щодо інституалізації об’єкта та предмета 
інтерпретації у міжнародному праві.  

У пункті 1.4.1. «Проблема визначення об’єкта у процесі інтерпретації норм 
міжнародного права». Серед найбільш близьких до нового розуміння проблеми є 
розуміння тексту міжнародного правового акта предметом правоінтерпретаційної 
діяльності, а міжнародно-правові норми – її об’єктом. У дослідженні встановлено, що 
правоінтерпретаційна діяльність – це категорія не доктрини, а практики, суб’єктом 
здійснення якої є судові та квазісудові органи та установи, міжнародні організації, тому 
кінцевою метою інтерпретації в міжнародному праві є не просто з’ясування змісту 
відповідних міжнародно-правових норм, а, фактично, моделювання міжнародної 
практики. 

У пункті 1.4.2. «Принципи правової інтерпретації у міжнародному праві як її 
фундаментальна «ідеологія» визначено, що принципи правової інтерпретаціі є 
базисною аксіоматичною основою правопізнавального та правоінтерпретаційного 
процесів, які визначають незаперечні засади, якими повинен керуватися суб’єкт 
інтерпретації у міжнародному праві. Аналізуючи принципи правової інтерпретації, 
авторка наголошує, що саме вказаними принципами, власне, повинен керуватися суб’єкт 
інтерпретації для пізнання та розкриття істинного змісту правового положення, чим 
сприяти його ефективній реалізації. 

Розділ  2. «Інтерпретація міжнародних договорів та міжнародного 
звичаєвого права» складається з п’яти підрозділів, у яких розкрито загальні питання 
та основні проблеми інтерпретації міжнародних договорів та міжнародного 
звичаєвого права. 

У підрозділі 2.1. «Загальні питання інтерпретації міжнародних договорів» 
охарактеризовані головні питання інтерпретації міжнародних договорів, зокрема, прояснено 
природу інтерпретації міжнародних договорів, визначено поняття та функції інтерпретації 
міжнародних договорів, мету та суб’єкти інтерпретації міжнародних договорів, значення 
ст. 53 ВК ПМД про імперативні норми загального міжнародного права (jus cogens) для 
дотримання та інтерпретації міжнародних договорів, а також розглянуто питання 
інтерпретації норм міжнародного права міжнародними організаціями та інтерпретації 
звичаєвих норм міжнародного права». 
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У пункті 2.1.1. «Природа, поняття та функції інтерпретації міжнародних 
договорів» охарактеризовано особливу процесуальну природу, визначено поняття та 
функції інтерпретації міжнародних договорів. У роботі зроблено висновок: для того, 
щоби визначити об’єкт та мету міжнародного договору, необхідно взяти до уваги 
також нормативний елемент, але цей нормативний елемент завжди буде залежати від 
розуміння інтерпретатора.  

У пункті 2.1.2. «Співвідношення інтерпретації міжнародних договорів та інших 
правових інтерпретацій» авторкою доведено, що ключова відмінність інтерпретації 
міжнародних договорів від інших правових інтерпретацій полягає у тому, що правила 
інтерпретації, які вона використовує, передбачені ВК ПМД та розроблені 
міжнародною юриспруденцією. 

У пункті 2.1.3. «Мета та суб’єкти інтерпретації міжнародних договорів» 
визначається мета та охарактеризуються основні суб’єкти інтерпретації міжнародних 
договорів. У дослідженні засобом інтерпретації можна встановити ряд обставин: по-
перше, чи взагалі документ є договором у сенсі ВК ПМД; по-друге, чи може бути 
визначена сфера застосування договору шляхом застосування правил тлумачення; по-
третє, яка нормативна сутність договору, тобто, які права та обов’язки сторін.  

У пункті 2.1.4. «Формування правил і принципів інтерпретації міжнародних 
договорів» аналізується важливе питання, яке стоїть перед дослідженням: чи однакові 
правила інтерпретації застосовуються до всіх типів міжнародних договорів, тобто, чи можна 
визначити загальні детермінанти, допустимі у кожному випадку інтерпретації, та чи кожен 
випадок інтерпретації вимагає особливих правил. Авторкою послідовно доводиться, що 
процес інтерпретації міжнародного договору є інтегрованою операцією, у якій 
правила та принципи інтерпретації повинні розумітися та застосовуватись як 
взаємопов’язані та взаємно підсилюючі компоненти цілісної справи. 

У підрозділі 2.2. «Правила тлумачення міжнародних договорів (статті 31 – 33 
Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.)» висвітлено основні 
правила тлумачення міжнародних договорів, вміщені у статтях 31 – 33 Віденської 
конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. та їх роль у сучасному 
інтерпретаційному процесі щодо норм міжнародного права.  

У пункті 2.2.1. «Загальне правило тлумачення міжнародних договорів (ч. 1 ст. 31 
ВК ПМД)» зазначено, що процес інтерпретації договору не є довільним граматичним 
процесом. Загальне правило тлумачення, викладене у ч. 1 ст. 31, не допускає 
встановлення абстрактного загального значення сенсу фрази, яку слід інтерпретувати. 
Умови договору повинні тлумачитися «у своєму контексті», що означає: положення 
договору слід інтерпретувати у цілому і, як прописують ч. 2 і 3 ст 31 і, навіть поза 
його межами. Авторкою наголошено, що правила тлумачення, які визначені ВК ПМД, 
залишаються актуальними й сьогодні, проте, потребують інтерпретації, яка б 
відповідала сучасним реаліям. 

У пункті 2.2.2. «Роль «контексту» та «наступної практики» сторін в 
тлумаченні міжнародних договорів (ч. 2 ст. 31 ВК ПМД)» доведено, що ч. 2 ст. 31 
ВК ПМД визначає роль «контексту» для тлумачення міжнародних договорів. 
«Наступна практика» сторін в інтерпретації міжнародного договору є об’єктивним 
доказом розуміння сенсу останнього і тому є надзвичайно важливою для його 
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інтерпретації.  
У пункті 2.2.3. «Додаткові засоби тлумачення міжнародних договорів – travaux 

préparatoires (ст. 32 ВК ПМД)» продемонстровано, що ст. 32 ВК ПМД визначає 
способи використання додаткових засобів тлумачення міжнародного договору. 
Загальне сприйняття цього положення свідчить про те, що лише в обмежених 
випадках додаткові засоби можуть відігравати вирішальну роль в інтерпретації 
міжнародного договору. 

У пункті 2.2.4. «Тлумачення міжнародних договорів, укладених більше ніж однією 
мовою (ст. 33 ВК ПМД)» аналізується, якщо існує більш, ніж одна автентична мовна 
версія міжнародного договору, то загальне правило тлумачення, встановлене у п. 1 
ст. 33 ВК ПМД, надає кожній із них однакове значення, а рівноправність текстів 
означає, що у процесі інтерпретації міжнародного договору необхідно докласти всіх 
розумних зусиль для узгодження мовних версій текстів та встановлення намірів сторін 
шляхом звернення до загальних засобів тлумачення.  

У підрозділі 2.3. «Значення ст. 53 про імперативні норми загального 
міжнародного права (jus cogens) для дотримання та інтерпретації міжнародних 
договорів» послідовно розкрито особливу роль дотримання імперативного принципу 
jus cogens для інтерпретації міжнародних договорів. 

У пункті 2.3.1. «Природа та поняття  jus cogens» встановлюється особлива 
імперативна природа та характер  jus cogens. Зазначено, що у теорії міжнародного права 
сформувалися три основні підходи до вивчення jus cogens: концепція природного 
права, концепція позитивізму та концепція міжнародного публічного порядку. Для 
цілей ВК ПМД імперативна норма загального міжнародного права прийнята та 
визнана міжнародною спільнотою у цілому як норма, відступ від якої не допускається. 
Наголошено, що концепція jus cogens є однією з небагатьох незмінних основ 
міжнародного правопорядку, покликаних захистити головні інтереси та цінності 
міжнародного співтовариства держав. 

У пункті 2.3.2. «Проблема консенсусу міжнародного співтовариства щодо jus 
cogens» визначаються труднощі встановлення jus cogens та розв’язання in abstracto, 
оскільки думки представників доктрини і міжнародного суддівського корпусу з цього 
приводу істотно різняться. Доведено, що на сучасному етапі розв’язання проблеми норм 
jus cogens доцільніше починати не стільки з обґрунтування їх імперативності, скільки із 
визначення конкретної мети. Мова йде про практичну значущість в умовах появи нових 
викликів та загроз, яка може обґрунтувати необхідність подальшої розробки концепції 
jus cogens та створення передумов для її прогресивного розвитку. 

У пункті 2.3.3. «Вирішення конфлікту між положеннями міжнародного договору 
та jus cogens у процесі інтерпретації» характеризується ситуація, при якій основною 
загрозою самій доктрині jus cogens є тенденція суддів бачити ці норми всюди, без 
належного вивчення того, наскільки це сприймається міжнародним співтовариством. 
Принцип pacta sunt servanda постає одним з істотних чинників для застосування 
комплексного та узгодженого підходу до інтерпретації міжнародних договорів, і, якщо це 
можливо, відповідно до jus cogens, і такий підхід завжди буде ефективнішим, ніж 
скасування договору.  

Підрозділ 2.4. «Інтерпретація норм міжнародного права міжнародними 
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організаціями» присвячено особливостям інтерпретаційних повноважень щодо норм 
міжнародного права таких міжнародних організацій як Генеральна Асамблея ООН,  
Венеціанськоа комісія, Апеляційний орган СОТ. 

У пункті 2.4.1. «Роль міжнародних органів та організацій як суб’єктів 
інтерпретації» авторкою обґрунтовано, що дискусійною залишається проблема 
інтерпретаційної діяльності міжнародних організацій, особливо в контексті 
розмежування змісту правової інтерпретації та правотворчості в їх діяльності. 
Авторкою стверджується, що у контексті ефективності інтерпретації документів 
міжнародних організацій важливим є питання їх співвідношення з імперативними 
нормами jus cogens. 

У пункті 2.4.2. «Діяльність Генеральної Асамблеї ООН у процесі інтерпретації 
норм міжнародного права» наголошено, що проблема інтерпретації установчих актів 
міжнародних організацій, перш за все, Статуту ООН, набула сьогодні важливого практичного 
значення. Міжнародні організації здійснюють інтерпретацію, але така інтерпретація 
обов’язкова лише для самої організації та її органів. Резолюції ГА ООН, передовсім, 
охоплюють відносини, які не врегульовані міжнародними договорами. Доведено, що така 
інтерпретаційна діяльність суттєво впливає на права і обов’язки держав-членів ООН. 
Інтерпретація, яка лежить в основі кожного рішення ГА ООН, відіграє особливу роль для 
розуміння Статуту через обов’язкову силу цих рішень. 

У пункті 2.4.3. «Особливості правоінтерпретаційної діяльності Венеціанської 
комісії» доведено, що сьогодні є цілком виправданим констатувати роль 
Венеціанської комісії як одного з провідних міжнародних інтерпретаторів права. Роль 
Венеціанської комісії стала поступово посилюватися у процесі науково 
аргументованого просування правових норм і стандартів, що стосуються демократії, 
прав людини і верховенства права, а також класичного західноєвропейського 
розуміння та інтерпретації цих цінностей. Авторкою доведено, що акти Венеціанської 
комісії як результат інтерпретації національного права мають рекомендаційно-
роз’яснювальний характер, але відрізняються рядом нестандартних характеристик і 
властивостей. 

У пункті 2.4.4. «Інтерпретація міжнародних договорів Апеляційним органом 
СОТ» охарактеризовано загальні підходи до інтерпретації, які використовує 
Апеляційний орган СОТ. У практиці інтерпретації Апеляційного органу СОТ жоден з 
методів не використовується ізольовано, оскільки сам по собі жоден з них не здатний 
забезпечити інтерпретатора ідеальним засобом для з’ясування змісту положень 
договору. У роботі доведено, що необхідно виробити комплексні підходи до вивчення 
практики інтерпретації договорів Апеляційним органом СОТ, які зможуть забезпечити 
своєчасні і повні експертно-консультативні висновки та рекомендації учасникам 
спору. 

Підрозділ 2.5. «Інтерпретація звичаєвих норм міжнародного права» характеризує 
теоретико-методологічні та практичні проблеми ідентифікації та інтерпретації норм 
міжнародного звичаєвого права. Чільну увагу авторкою приділено питанню з’ясування 
природи звичаєвих норм міжнародного права та визначення міжнародного звичаєвого права 
як об’єкту інтерпретації. 

У пункті 2.5.1. «Природа, поняття та загальні питання інтерпретації звичаєвих 
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норм міжнародного права» встановлено природу, визначено поняття та проаналізовані 
загальні питання інтерпретації міжнародних звичаєвих норм. Аргументовано, що для 
сучасної науки міжнародного права є очевидним пошуки відповідей на ключові 
питання: 1) чи можна інтерпретувати міжнародний звичай у спосіб, подібний до 
правил міжнародного договору; 2) який зміст правил, що регулюють процес 
інтерпретації міжнародного звичаю. Наголошено, що існує обґрунтована потреба 
такого дослідження з метою подальшого уточнення функції МЗП та розуміння 
процесу його інтерпретації. 

У пункті 2.5.2. «Міжнародне звичаєве право як об’єкт інтерпретації » 
визначається статус міжнародного звичаєвого права як об’єкта інтерпретації та 
доводиться необхідність подальших наукових розробок питання інтерпретації 
звичаєвих норм міжнародного права. Авторкою наголошується на доцільності 
використання конструктивної інтерпретації МЗП, результатом чого має бути 
спрямованість мети на практику.  

Розділ 3.  «Інтерпретація міжнародних договорів міжнародними судовими 
органами», що включає шість підрозділів, містить комплексний систематизований 
виклад проблем офіційної інтерпретації міжнародних договорів органами 
міжнародного правосуддя.  

У підрозділі 3.1. «Особливості інтерпретації міжнародних договорів 
міжнародними судовими органами» розкрито загальні тенденції інтерпретації 
міжнародних договорів міжнародними судовими органами. Авторкою послідовно 
доводиться, що здійснюючи правозастосовну та правоінтерпретаційну практику, МС 
ООН сприяє усуненню прогалин у міжнародному праві та розвитку міжнародного 
права. У дослідженні наголошується, що МС ООН, відповідаючи на запити часу, 
демонструє прагнення до гнучкого та ефективного примирення сторін спору, сприяє 
досягненню порозуміння та зміцнення миру. Проте, потрібні подальші дослідження 
задля віднайдення шляхів підвищення авторитету Суду та можливостей виконання 
його рішень. 

У пункті 3.1.1. «Характерні риси та підходи до інтерпретації міжнародних 
договорів Міжнародним Судом ООН» послідовно доведено, що нерідко інтерпретація 
міжнародних договорів залежить від складу МС ООН, який розглядає справу, від його 
прихильності до тієї чи іншої інтерпретаційної школи, від наукових поглядів і розвитку 
міжнародного права загалом, стан якого, безумовно, впливає на інтерпретацію 
міжнародних договорів Судом. 

У пункті 3.1.2. «Способи та інтерпретаційні інструменти МС ООН» 
охарактеризовано основні способи та інтерпретаційні інструменти, які використовує 
МС ООН. У роботі встановлено, що Суд чітко дотримується основного правила 
тлумачення договорів, щоби не отримати нераціональних результатів. Авторкою 
проаналізовано, що МС ООН використовує різні способи інтерпретації міжнародних 
договорів, часто поєднує кілька з них. Інтерпретаційна діяльність Суду дає 
можливість не тільки конкретизувати нечіткі положення договорів, а й визначити 
зміст договорів і можливості їх припинення. 

У пункті 3.1.3. «Еволюційні тенденції інтерпретації ЄКПЛ Європейським судом з 
прав людини» встановлено, що особливостями інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ є 
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врахування характеру та особливостей міжнародного договору щодо прав людини і 
ЄКПЛ, зокрема, що зумовлює актуалізацію їх інтерпретації в контексті об’єкта і мети 
договорів, тобто звернення уваги на захист прав конкретної особи, а не наміри 
держав-членів при укладанні ЄКПЛ. У роботі доведено, що ЄСПЛ, при дотриманні 
стандартів інтерпретації, передбачених ст. 31, ст. 32 ВК ПМД напрацював власну 
інтерпретаційну методологію і, насамперед, послуговується методами консенсусу, 
ефективності, судового активізму. Також доведено, що використання еволюційних 
принципів інтерпретації свідчать про відкритість та гнучкість інтерпретаційного 
процесу, про врахування соціально-політичних змін, що відображається в окремих 
думках суддів. 

У підрозділі 3.2. «Сутність і природа travaux preparatoires та її застосування 
Міжнародним Судом ООН» дослідження сконцентровано на вивченні природи, 
змісту, підходів до розуміння travaux preparatoires. Для з’ясування ефективності 
використанння того чи іншого підходу авторкою аналізується практика Суду у 
справах, де він послуговувався travaux preparatoires. 

У пункті 3.2.1. «Travaux preparatoires: поняття, зміст, підходи до розуміння» 
доводиться, що інтерпретаційна практика МС ООН щодо travaux preparatoires не є 
значною – до двох десятків справ, але її аналіз зумовлюють міркування необхідності 
перегляду в контексті розширення доктринальних підходів до традиційного 
сприйняття travaux preparatoires саме як допоміжного інструменту. У роботі 
проаналізовано, що практика використання travaux preparatoires переважно потребує 
поєднання кількох підходів до інтерпретації та неабиякої точності, логічності, 
прискіпливості, доречності в плані уважного аналізу та пояснення додаткових 
матеріалів до текстів договорів. 

У пункті 3.2.2. «Інтерпретація travaux preparatoires у практиці МС ООН» 
авторкою послідовно доводиться, що МС ООН використовує різні правила 
інтерпретації, що є надзвичайно складним процесом та потребує врахування різних 
обставин і використання додаткових підготовчих матеріалів travaux preparatoires 
задля встановлення юрисдикції суду, з’ясування істинних намірів сторін спору та його 
вирішення щодо тексту, контексту, мети і об’єкта договору згідно із загальним 
правилом тлумачення, зафіксованим у ст. 31 ВК ПМД 1969 р.; при цьому 
використовують не тільки тексти договорів та їхніх проектів, а й офіційні листи, мапи, 
ратифікаційні документи тощо. У дослідженні обгрунтовується необхідність 
створення депозитарію travaux preparatoires, а також зобов’язання держав передавати 
їх до ООН упродовж певного терміну, оскільки МС ООН має відігравати визначальну 
роль і здійснювати керівництво в цьому процесі.  

У пункті 3.2.3. «Особливості інтерпретації travaux preparatoires у морських 
справах МС ООН» встановлено, що більшість справ, у яких використовують travaux 
preparatoires, пов’язані із встановленням суверенітету над територіями, розмежуванням 
морських просторів, континентального шельфу та ін.. Авторкою аргументовано, що для 
аналізу ролі travaux préparatoires важливо не тільки визначити вид, призначення, методи і 
способи їх інтерпретації, а й враховувати кількість представлених до розгляду Суду 
матеріалів. Однак погодитися із пропозицією щодо їх обмеження задля зменшення 
«надмірного навантаження» на Суд складно, бо передбачити, як саме будуть ті чи інші 
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матеріали інтерпретовані Судом, неможливо. 
У підрозділі 3.3. «Інтерпретація норм міжнародного права у практиці 

Європейського суду з прав людини» детально розкрито порядок та особливості процесу 
інтерпретації норм міжнародного права у практиці ЄСПЛ. У роботі робиться наголос 
на тому, що ефективний захист індивідуальних громадянських і політичних прав 
відповідно до зобов’язань, згідно з ЄКПЛ, неможливий без чіткого усвідомлення 
принципів тлумачення Конвенції, що дозволить розширити сферу її застосування, 
усунути розбіжності в судовій практиці та як результат – зменшити кількість звернень 
до ЄСПЛ. Без використання інтерпретаційних принципів в якості ґрунтовної основи 
неможливо забезпечити належне практичне застосування права на справедливий суд 
на рівні національних держав-членів. Із позицій суддівської активності та 
самообмеження виокремлено принципи інтерпретації ЄСПЛ, які є найбільш значущі 
для захисту прав людини. Приклади застосування принципів інтерпретації у справах 
ЄСПЛ проти України, зокрема, дають змогу виявити потенційні можливості 
розширення сфер застосування Конвенції щодо захисту прав людини, удосконалення 
національного законодавства та правореалізаційної практики.  

У пункті 3.3.1. «Основні принципи інтерпретації ЄСПЛ Конвенції з прав людини 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.» проаналізовано низку 
засадничих принципів інтерпретації норм ЄКПЛ, які протягом своєї тривалої діяльності 
виробив ЄСПЛ, що визначають вихідні ідеї розуміння їхнього змісту та дають змогу 
відповісти на основне питання: чи порушує держава-відповідач норми Конвенції. У 
дослідженні доведено, що ЄСПЛ протягом своєї тривалої діяльності із застосування 
Конвенції напрацював не тільки її інтерпретаційні принципи щодо правильного 
засадничого розуміння змісту її норм, але їх використання дає змогу відповісти на основне 
питання: чи порушує держава-відповідач норми Конвенції. Зазначено, що у кожному 
конкретному випадку особлива природа Конвенції як «правозахисного» договору 
зумовлює та враховує вибір методів її інтерпретації. Аргументовано, що для оцінки 
правомірності тих чи інших дій, або бездіяльності держав інтерпретатор, насамперед, 
послуговується таким критерієм як права людини. 

Пункт 3.3.2. «Особливості інтерпретації ЄСПЛ Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод щодо порушення політичних прав» присвячено 
розкриттю особливостей процесу інтерпретації ЄСПЛ у «політичних» справах, що 
поєднує елементи природного і позитивного права щодо спірного правовідношення; 
характеризуються проблеми, пов’язані з політичним та психологічним елементами в 
інтерпретаційній діяльності міжнародного суду внаслідок залежності суддів від держави, 
що їх направила, зокрема, а також небажання керуватися концепцією природних прав. У 
дослідженні обгрунтовано, що інтерпретаційна діяльність ЄСПЛ сприяла розробці та 
впровадженню в практику національних держав демократичних стандартів виборів, 
зборів, функціонування ЗМІ, хоча й виникали певні процедурні складнощі їх 
впровадження. Найчастіше в політичних справах суд комплексно використовував 
принципи пропорційності, свободи розсуду та заборони сваволі. 

У пункті 3.3.3. «Інтерпретація права на недискримінацію у практиці ЄСПЛ» 
встановлено, що ЄСПЛ поступово почав розширювати коло сфер ймовірних порушень, від 
прямої заборони до виявлення та констатації непрямої дискримінації, а його рішення 
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сприяли нормативному оформленню принципу недискримінації в національних системах. 
У дослідженні авторкою обгрунтовано, що еволюція інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ 
свідчить про трансформацію підходів до інтерпретації права про недискримінацію та його 
поступовому перетворенню із суто декларативного у злагоджений дієвий механізм захисту 
потерпілих від дискримінації осіб і утвердженню демократії, людської гідності та 
верховенства права як засадничих принципів Ради Європи.  

У пункті 3.3.4. «Інтерпретаційна практика ЄСПЛ щодо прав мігрантів» 
доведено, що стрімкий розвиток процесів міграції та їх інституціалізація впливають на 
інтерпретацію таких справ ЄСПЛ, яка, відповідно, сприяє подальшому та всебічному 
урегулюванню міграційної політики як на європейському, так і національному рівнях. 
Авторкою аналізується, що у трактуванні справ, що стосуються міграції та притулку, 
ЄСПЛ використовує багато доктринальних підходів для обґрунтування своєї правової 
позиції. Зокрема, ЄСПЛ підкреслює необхідність дотримання принципу широкого 
розсуду держави при визначенні таких засобів; у разі депортації іноземців, засуджених за 
кримінальне правопорушення, ЄСПЛ керується принципом пропорційності. Проте 
авторкою зауважено, що таке втручання має бути виправдане нагальною суспільною 
потребою у попередженні злочинності, та бути пропорційним законній меті, повазі до 
приватного та сімейного життя мігранта. Також обгрунтовано тезу про те, що якщо 
держави не враховують або не передбачають ризики для потерпілих мігрантів, то ЄСПЛ 
не виключає можливість притягнення їх до відповідальності. 

Розділ 4.   «Проблеми застосування та інтерпретації норм міжнародного 
права судами України» складається з трьох підрозділів і присвячений основним 
проблемам правозастосовного та правоінтерпретаційного процесів, здійснюваних 
судами України, щодо норм міжнародного права.  

У підрозділі 4.1. «Законодавство України та міжнародне право і міжнародні 
договори України про дію норм міжнародного права у внутрішньодержавному праві» 
зроблено наголос на тому, що міжнародне право як система через нормативну силу та 
ефективність дії своїх принципів і міжнародно-правових звичаїв у міжнародному 
регулюванні здійснює функцію заповнення прогалин, тлумачення міжнародних договорів, 
пристосування міжнародних стандартів до різних видозмін міжнародної системи. Авторкою 
схарактеризовано нормативні основи врегулювання дії міжнародних договорів у правовій 
системі України, визначено ключові чинники взаємодії міжнародного та національного 
правопорядків.  

У пункті 4.1.1. «Фактори взаємодії міжнародного та національного 
правопорядків» доведено, що сучасне міжнародне право може інтерпретуватись 
відповідно до конкретних мінливих міжнародних відносин і тому при своїй 
постійності повинне відповідати новим потребам сучасного міжнародного життя. У 
роботі визначені основні чинники такої взаємодії, головним з яких є тенденція 
гармонізації національного права у відповідності до норм міжнародного права. 
Авторкою пояснюється це тим, що інтеграційні та глобалізаційні процеси, які 
відбуваються в сучасному світі, виводять на перший план питання, відповіді на які 
неможливо дати без узгоджених дій.  

У пункті 4.1.2. «Питання правового статусу міжнародних договорів у 
національному праві України як ключова проблема їх інтерпретації» доведено, що 
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питання про місце, яке займають чинні міжнародні договори в ієрархії нормативних актів 
України, актуалізується тим, що серед вчених-правників і досі не вироблено єдиної 
доктринальної позиції щодо його розуміння. Розв’язання окресленої проблеми набуло 
гостроти у зв’язку з тим, що вітчизняна судова практика при вирішенні питання щодо обсягу 
поняття «чинні міжнародні договори, що є частиною національного законодавства України» 
також відзначалась суперечливістю, свідченням чого є недосконалість (некоректність) 
офіційного нормативного тлумачення ст. 9 Конституції України. У роботі доведено 
справедливість висновку про необхідність вирішення на законодавчому рівні 
колізійного питання правового статусу міжнародних договорів у національному праві 
України. 

У підрозділі 4.2. «Практика інтерпретації міжнародних договорів судами 
України» досліджено практику інтерпретації міжнародних договорів судами України, 
проаналізовано основні проблеми функціонування механізму застосування судами 
Украни міжнародних та європейських стандартів і положень міжнародних договорів.  

У пункті 4.2.1. «Механізм застосування Конституційним Судом України 
міжнародних та європейських стандартів і положень міжнародних договорів» 
досліджується питання вдосконалення механізму застосування Конституційним 
Судом України міжнародних та європейських стандартів і положень міжнародних 
договорів» з метою не тільки дотримання правових позицій відповідно до ЄКПЛ, а й 
максимального усунення всіх перешкод для їх реалізації у внутрішній правовій системі, 
які можуть унеможливити належний правовий захист заявника. 

У пункті 4.2.2. Місце міжнародних договорів у правоінтерпретаційній практиці 
судів України» визначено місце міжнародних договорів у правоінтерпретаційній 
практиці судів України. Авторкою наголошується, що істотною особливістю 
проблеми інтерпретації міжнародних договорів є те, що, будучи включеними в 
національну правову систему України, міжнародні договори, зберігаючи статус 
нормативних правових актів міжнародного права, стають нормативними правовими 
актами, що підлягають реалізації (застосуванню) у внутрішньодержавних відносинах 
суб’єктів національного права. 

У підрозділі 4.3. «Інтерпретація положень Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 р. у національній судовій практиці» проаналізовано, що на 
сьогодні у вітчизняній доктрині немає єдності щодо розуміння питання про місце рішень 
ЄСПЛ у правовій системі України, наслідком чого єдина судова вітчизняна практика 
застосування рішень ЄСПЛ не сформована, що й ускладнює застосування положень ЄКПЛ та 
практики ЄСПЛ у судах України. 

У пункті 4.3.1 «Положення ЄКПЛ та рішення ЄСПЛ як джерела 
правоінтерпретаційної діяльності національних судів» доведено, що положення 
ЄКПЛ та рішення ЄСПЛ є важливими джерелами правоінтерпретаційної діяльності 
національних судів, а також, що безпосереднє використання положень ЄКПЛ, а також 
рішень ЄСПЛ як її невід’ємної частини в правозастосовній практиці, безперечно, 
сприяє розвитку захисту прав особи в Україні. 

У пункті 4.3.2. «Застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ в судах 
України» авторкою доведено, що існує нагальна потреба (як у доктринальному, так і у 
практичному вимірах) осмислення двох ключових позицій: першої – яке місце в 
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ієрархії вітчизняного законодавства посідає ЄКПЛ, другої – чи можуть положення, що 
містяться у рішеннях ЄСПЛ, ухвалених у справах, в яких Україна не є відповідачем, 
вважатися джерелом права України? Встановлено, що чинниками, що ускладнюють 
належне застосування практики ЄСПЛ в Україні, є відсутність ефективної методології 
мотивування судових рішень з використанням ефективного інтерпретаційного 
інcтрументарію.  

У пункті 4.3.3. «Детермінаційні чинники типових помилок тлумачення 
положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. у 
судовій практиці України» обгрунтувано детермінаційні чинники типових помилок 
тлумачення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 р. у судовій практиці України, головним чином правові колізії, коли українські 
суди піддавали різній правовій інтерпретації одне й те саме рішення ЄСПЛ, 
результатом чого стало порушення одного із концептуальних принципів – єдності 
тлумачення та однозначного застосування практики ЄСПЛ. 

 
ВИСНОВКИ 

 
За результатами проведеного дослідження обгрунтовано нові концептуальні 

теоретичні та прикладні висновки, з яких найбільш важливими є наступні: 
1. Сучасне міжнародне право стало багатовимірним, співвідношення та 

взаємозв’язок «міжнародних» та «внутрішніх» об'єктів інтерпретації істотно 
змінилися, а правоінтерпретаційна діяльність при збереженні традиційних моделей 
стала здійснюватися у новій міжнародній системі координат. У цій системі 
національне законодавство інтерпретують наднаціональні органи з позицій 
інтегративного розуміння права та його цінностей. Зазначені тенденції і зміни 
привносять в міжнародний правопорядок новації, масштаб і глибина яких ставлять 
перед наукою міжнародного права цілий ряд концептуальних питань, які потребують 
різнобічних, фундаментальних наукових досліджень. Погоджуючись із 
принциповою неможливістю збагнути весь спектр метафізичного смислу 
інтерпретаційного процесу в міжнародному праві, зауважимо, що це зовсім не 
означає потребу припинити інтелектуальний пошук у зазначеному напрямку. 
Аналіз та осмислення проблем інтерпретації в міжнародному праві як 
комплексного правового явища має стати важливим кроком на шляху підвищення 
ефективності взаємодії доктрини міжнародного права і практики. 

2. Cучасний міжнародний правопорядок, зміст якого зумовлений інтересами 
світового співтовариства, за своєю природою та цілями є потенційно динамічним та 
уособлює найбільш важливі суспільні цінності. Інтеграційні процеси, що 
відбуваються в сучасному світі, ставлять на порядок денний актуальні питання, 
вирішення яких в принципі неможливе без узгодженої взаємодії національного та 
міжнародного права. Cтановлення якісно нового міжнародного правопорядку 
супроводжується активною появою нових міжнародних суб’єктів інтерпретації 
права, які впливають на національні правові системи. Ефективність функціонування 
сучасного міжнародного правовопорядку, передовсім, залежать від функціональної 
ролі інтерпретаційної практики як діяльності по встановленню змісту і форми 
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правових явищ, взятої в єдності з накопиченим міжнародними установами та 
організаціями інтерпретаційним досвідом. 

3. Феномен інтерпретації у праві, як у вітчизняній, так і в міжнародній 
доктрині позначений теоретико-концептуальною проблемністю – від його 
предметно-змістової сфери (ідентифікація поняття) і до його суб’єктно-об’єктної 
статусності. Діапазон сутнісних ознак інтерпретації надзвичайно широкий: цей 
філософсько-правовий феномен невичерпний унаслідок своєї глибокої природи, 
багатоманітності способів репрезентації та потенційно нерозривного зв’язку з 
практикою. Але, попри значні дослідницькі зусилля, скеровані у напрямку 
виявлення природи та сутності інтерпретації права, досить велику кількість 
напрацювань і наукових розробок з питань тлумачення права (переважно в загальній 
теорії права), існує неузгодженість щодо диференціації категорій «інтерпретація» та 
«тлумачення права», їх предмета та об’єкта, функціональної ролі 
правоінтерпретаційної та правотлумачної діяльності. І це аж ніяк не заперечує, не 
спростовує, а лише посилює та актуалізує потребу виявлення субстанційних основ 
правоінтерпретаційної проблематики.  

4. Конкретні розробки питання інтерпретації у міжнародному праві, 
незважаючи на наукову цінність і практичну значущість, до сих пір не мають 
концептуальної єдності. Але багатоманітності концептуальних акцентів, дискурсу 
інтерпретації міжнародного права властива одна спільна риса: кожен світоглядно-
методологічний акцент визначальною мірою детермінований уявленнями про 
методологію здійснення справедливого міжнародного правосуддя, центральним 
ядром якого є захист прав людини, інтересів міжнародної спільноти. Концептуальне 
протистояння і навіть суперечливість поглядів на інтерпретацію завжди були 
осереддям методологічних дебатів.  

5. Новітні дослідження переконують у тому, що теоретико-методологічне 
підгрунтя інтерпретації у вітчизняній доктрині міжнародного права все ще 
залишається у певній мірі критеріально невиразним та навіть аргументаційно 
суперечливим, наукове висвітлення означеної проблематики тяжіє до сегментації чи 
однолінійності об’єкта дослідження, а інтерпретаційному дискурсу загалом властива 
неприпустима кількість розбіжностей. Отже, cерцевина розглядуваної проблеми 
міститься у відсутності консенсусу щодо розуміння інтерпретації у міжнародного 
праві. Утім, це зовсім не означає, що діапазон дослідницького інтересу є 
обмеженим, навпаки – він викликає активні дискусії у доктрині міжнародного права. 
Конкретні розробки в галузі інтерпретації міжнародного права, незважаючи на 
наукову цінність і практичну значущість, досі не мають концептуальної єдності та 
не формують цілісної картини використання теорії інтерпретації міжнародного 
права. І це аж ніяк не заперечує, не спростовує, а лише посилює та актуалізує 
потребу виявлення субстанційних елементів основ правоінтерпретаційної 
проблематики. Аналіз та осмислення інтерпретації міжнародного права як 
комплексного правового явища має стати кроком на шляху підвищення 
ефективності взаємодії юридичної науки і практики. Очевидно, що для вирішення 
цього питання потрібні спеціальні дослідження та добра воля вітчизняної наукової 
правової спільноти.  
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6. Інтерпретивна модель наукового-правового дослідження в міжнародному 
праві – це модель, яка являє собою пряме осягнення міжнародно-правової 
реальності у процесі пошуку її правильної інтерпретації. В індуктивно-емпіричному 
підході використовується цільова установка й термінологія інтерпретивістського 
підходу; вони уточнюються у процесі емпіричного дослідження. 
Правоінтерпретаційна діяльність у міжнародному праві – це категорія не доктрини, а 
практики, суб’єктом здійснення якої є міжнародні судові та квазісудові установи. Тому 
кінцева мета інтерпретації у праві загалом, і міжнародному праві зокрема не 
обмежується з’ясуванням змісту правових норм. Ключова особливість інтерпретації у 
міжнародному праві – у тому, що вона постає не лише актом пізнання (з’ясування) волі 
учасників (авторів) у їх зовнішній формі – тексті міжнародно-правового акта (договорі, 
статуті, резолюції). Інтерпретація у міжнародному праві – це процес надання значення 
міжнародно-правовим текстам (договорам та іншим документам) з метою 
встановлення прав, обов’язків та інших наслідків, які мають відношення до правового 
контексту. Інтерпретація у міжнародному праві є, водночас, і гносеологічним, і 
творчим процесом. З одного боку, інтерпретація спрямована на встановлення вже 
існуючого правового значення міжнародно-правового акта, з іншого – процес 
інтерпретації має творчий вимір.  

7. Iнтерпретація завжди займала чільне місце в міжнародному судовому 
розгляді, однак її роль в останні кілька десятиліть ще більше зросла завдяки 
розширенню діапазону міжнародного права і поширенню органів міжнародного 
правосуддя та зміцнення їх ролі. Новітні дослідження переконують, що виникає 
нагальна необхідність розглядати інтерпретацію норм міжнародного права як 
бівалентний процес: у широкому та вузькому розуміннях. Серцевина розглядуваної 
проблеми полягає у відсутності консенсусу стосовно питання підходів до 
інтерпретації загалом, та міжнародного права, зокрема. Утім, це зовсім не означає, 
що діапазон дослідницького інтересу є обмеженим, навпаки – він викликає активні 
дискусії у доктрині міжнародного права. Очевидно, що настав час для новаторських, 
творчих підходів до інтерпретації в міжнародному праві, які б вийшли за рамки 
традиційних дискусій про тлумачення договорів.  

8. Важливим завданням правової науки має стати розширення усталених у 
вітчизняній теорії міжнародного права рамок сприйняття правотлумачної діяльності 
у міжнародному праві та дослідження її як багатоаспектноного феномену, що 
інтегрує у собі гносеологічні та праксеологічні аспекти. Погоджуючись із 
принциповою неможливістю збагнути весь спектр метафізичного смислу 
інтерпретаційного процесу в міжнародному праві, зауважимо, що це зовсім не 
означає потребу припинити інтелектуальний пошук у зазначеному напрямку. Аналіз 
та осмислення проблем інтерпретації в міжнародному праві як комплексного 
правового явища має стати важливим кроком на шляху підвищення ефективності 
взаємодії доктрини міжнародного права і практики. 

9. Інтерпретація норм міжнародного права у широкому розумінні та 
інтерпретація норм міжнародного права у вузькому розумінні (тлумачення) є 
різними за своєю правовою матеріальною природою та характером явищами, і тому 
логічно, що процес усунення протиріч, нормативних конфліктів та заповнення 
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прогалин у міжнародно-правовому регулюванні (здійснюваний органами 
міжнародного правосуддя) не може бути функцією (чи метою) тлумачення, 
об’єктивно не наділеного такими функціями.  

10. Еволюційний підхід як специфічна форма широкого 
інтерпретивістського підходу у міжнародному праві може бути досить ефективним, 
за умови врахування загальних правил тлумачення, визначених у ст. 31–32 
Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., де зазначено, що 
держави-учасники Конвенції повинні діяти добросовісно та відповідно до спільних 
намірів сторін договору, тобто на основі консенсусу, що склався між сторонами та 
існуванням механізму обмежень, які зберігаються за суверенними державами.  

11. Інтерпретація міжнародного договору – це процес, метою якого є 
встановлення істинного змісту міжнародного договору через визначення його 
нормативної сутності шляхом надання належного значення суперечливим термінам 
(положенням), які мають застосовуватися в міжнародному спорі, на основі правил 
тлумачення, передбачених ВК ПМД або розроблених судовою практикою. 
Ключова відмінність інтерпретації міжнародних договорів від інших правових 
інтерпретацій полягає у тому, що правила інтерпретації, які вона використовує, 
передбачені ВК ПМД та розроблені міжнародною юриспруденцією. 

12. Правила тлумачення, які визначені ВК ПМД, залишаються актуальними 
й сьогодні, проте, потребують інтерпретації, яка б відповідала сучасним реаліям. 
Інтерпретаційними механізмами усуваються сумніви, які виникають у зв’язку з 
невизначеністю та двозначністю міжнародно-правової норми. Інтерпретація 
міжнародного права у широкому розумінні має на меті прояснення справжнього 
змісту міжнародно-правового документа та його розвиток суб’єктами 
правоінтерпретаційної діяльності (міжнародними судами – МС ООН, ЄСПЛ, 
міжнародними організаціями, квасісудовими організаціями та національними 
судами). Здійснюючи інтерпретацію своїх статутів, міжнародні органи і організації, 
безумовно, впливають і на зміст інших міжнародних норм, але, водночас, вони не 
набувають статусу правотворчих органів, а їх рішення та висновки носять 
рекомендаційний характер.  

13. Норми jus cogens як об’єкт міжнародно-правового дослідження унаслідок 
своєї специфічної правової природи займають особливе місце в системі міжнародного 
права. Наведені в дослідженні міркування засвідчують особливу, якщо не 
вирішальну, роль у дотриманні jus cogens міжнародних та національних судів. 
Однак основною загрозою самій доктрині jus cogens є тенденція суддів бачити ці 
норми всюди, без належного вивчення того, наскільки це поділяється 
міжнародним співтовариством. 

14. Важливою ознакою трансформацій сучасного міжнародного права є 
неухильно зростаюча роль як суб’єктів інтерпретації міжнародних органів та 
організацій. Останні не тільки відіграють важливу роль у реалізації норм 
міжнародного права, але й беруть участь у їх інтерпретації. Водночас це не дає 
підстав визнавати за ними статус правотворчого органу. 

15. Акти Венеціанської комісії як результат інтерпретації національного 
права мають рекомендаційно-роз’яснювальний характер, але відрізняються рядом 
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нестандартних характеристик і властивостей. Тому поглиблене вивчення роботи 
Венеціанської комісії як суб’єкта інтерпретації права актуально з наукової точки 
зору, у тому числі для модернізації теорії інтерпретації права. Венеціанська Комісія 
не будучи ні правотворчим, ні правозастосовним органом, унаслідок специфіки своєї 
діяльності впливає на правотворчість: її місія – здійснення інтерпретації у процесі 
експертно-консультативної діяльності. 

16. Стрімкий розвиток практики Апеляційного органу, а також зростаючий 
інтерес держав-членів СОТ до вирішення спорів за допомогою механізму 
вирішення спорів СОТ дають підстави вважати, що тема інтерпретації договорів 
Апеляційним органом СОТ є і буде актуальною й надалі. У зв’язку з цим важливим 
завданням видається вироблення комплексних підходів до вивчення практики 
інтерпретації договорів Апеляційним органом СОТ, які зможуть забезпечити 
своєчасні і повні експертно-консультативні висновки та рекомендації учасникам 
спору. 

17. Важливо відзначити, що нинішнє відродження інтересу до інтерпретації 
звичаєвого права має своє обґрунтоване пояснення. Визначення та обсяг 
міжнародного звичаєвого права завжди були у фокусі фахових дискусій. 
Міжнародне право значною мірою постійно трансформується та розширюється, і 
перед ним постають нові виклики, головним із яких є потреба відобразити 
змінювані реалії міжнародної системи шляхом включення нових явищ та суб’єктів 
у процес підтримки стабільної системи. Аналіз новітніх досліджень та міжнародна 
практика свідчать, що концепцію МЗП та взаємозв’язок між двома її елементами, 
змінив перехід від державних цінностей до людських цінностей, а також від 
ліберальної державної системи до системи соціальної держави. 

18. Інтерпретація міжнародних договорів Міжнародним Судом ООН є 
найавторитетнішим різновидом офіційної інтерпретації. При тлумаченні договорів 
МС ООН спирався на текст договору, звичайне значення термінів і в контексті, 
зважав на об’єкт, мету договору, його призначення, подальшу практику та згоду 
сторін, інколи використовував звичай. МС ООН і ЄСПЛ застосовували здебільшого 
статичний, а відтак дедалі частіше еволюційний принципи інтерпретації, 
демонструючи відкритість і гнучкість, враховуючи соціальні зміни та політичні 
обставини, що знаходило відображення в окремих думках суддів. Іноді важливе 
значення мали підготовчі матеріали (travaux préparatoires). Зауважимо, що 
інтерпретаційний метод, практика, методологія МС ООН не залежали від 
структури договору та кількості сторін. Він неодноразово демонстрував 
можливість зміни сенсу договору завдяки подальшій практиці. 

19. Щодо офіційної інтерпретації міжнародних договорів серед 
міжнародних органів правосуддя особливе місце посідають МС ООН на 
глобальному рівні та ЄСПЛ – на регіональному. Кожен із них напрацював свої 
особливі інтерпретаційні правила, методологію зумовлені інституційними 
особливостями, складом, процедурними засадами, основними умовами прийняття 
рішень, виконанням обов’язків суддями та врахуванням різних суб’єктивних 
факторів. Практика використання travaux preparatoires після набуття чинності 
ВК ПМД спонукала до дискусії щодо можливості та перспективи їх інтерпретації. 
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МС ООН використовував різні засоби інтерпретації, встановлював цілі 
інтерпретації, планував її етапи та пояснював відносини між сторонами на різних 
стадіях договірного процесу. Однако ст. 31 та ст. 32 Віденської конвенції про право 
договорів не дають змоги належним оперувати travaux preparatoires та потребують 
удосконалення.  

20. Практика використання travaux preparatoires переважно потребує 
поєднання кількох підходів до інтерпретації та неабиякої точності, логічності, 
прискіпливості, доречності в плані уважного аналізу та пояснення додаткових 
матеріалів до текстів договорів. Апеляція до travaux preparatoires, побічним 
результатом чого є суб’єктивність цієї практики, не завжди знаходить схвалення 
учасників обговорення навіть серед суддів МС, які неухильно дотримуються 
порядку правил тлумачення ст. 31. Однак чим більша віддаленість від моменту 
прийняття установчих договорів міжнародних організацій і застосовуваних Судом 
конвенцій, тим частіше вимоги часу змушують звертатися до історико-критичного 
методу, еволютивного підходу інтерпретації та знаходити істинне розуміння 
положень договорів його учасниками за допомогою travaux preparatoires, 
користування якими не довільне за вимогами Віденської конвенції. І навіть коли 
МС ООН доводиться тлумачити розроблені третьою стороною двосторонні угоди, які 
без попередніх переговорів та напрацювань підписали незалежні держави внаслідок 
відсутності певного досвіду, він прагне максимально використати будь-яку можливість 
вирішити спірне питання та відновити історичну справедливість також за допомогою 
travaux preparatoires. 

21. Можна погодитися із пропозиціями щодо створення депозитарію travaux 
preparatoires, зобов’язань держав передавати їх до ООН упродовж певного терміну, 
оскільки МС ООН має відігравати визначальну роль і здійснювати керівництво в 
цьому процесі. Сертифікація певних видів travaux preparatoires та їх кількісне 
обмеження викликають сумніви, хоча це дійсно ускладнює й подовжує судовий 
процес. Більшість справ, у яких їх використовують, пов’язані із встановленням 
суверенітету над територіями, розмежуванням морських просторів, 
континентального шельфу, випробовуванням ядерної зброї, тобто коли різновиди 
залучених документів передбачити неможливо. 

22. Фундаментальні права людини і основоположні свободи, визначені 
ЄКПЛ та інтерпретовані Європейським судом, становлять ядро як міжнародного, 
так і національного права. Цей аспект слугує додатковим аргументом для визнання 
важливого статусу норм ЄКПЛ та практики ЄСПЛ щодо норм національного 
законодавства. Імплементація ЄКПЛ та практики Європейського суду є визнаним 
цивілізованим способом вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав, 
гарантованих Конвенцією. Положення ЄКПЛ та рішення ЄСПЛ є важливими 
джерелами правоінтерпретаційної діяльності національних судів. Безпосереднє 
використання положень ЄКПЛ, а також рішень ЄСПЛ як її невід’ємної частини в 
правозастосовній практиці, безперечно, сприяє розвитку захисту прав особи в 
Україні. 

23. Напрацьована ЄСПЛ інтерпретаційна методологія передбачає 
використання власних методів, серед яких все більш задіяними стають методи 
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консенсусу, ефективності, судового активізму, порівняння, інноваційного 
тлумачення, автономного методу та методу «балансування». Вони демонструють 
необмежені потенційні можливості удосконалення тлумачення ЄСПЛ 
конвенційних норм. Використання вказаних вище принципів має неабияке 
значення для України, де внутрішнє, національне законодавство держави ще не 
зовсім відповідає Конвенції, а у випадку його успішної адаптації самим лише 
фактом свого існування не може захистити від порушення права людини. 

24. Інтерпретаційна практика ЄСПЛ сприяє підвищенню ефективності та 
результативності національних органів влади, які застосовують ЄКПЛ, особливо в 
країнах, у правових системах яких діють загалом техніко-догматичні методи 
правової інтерпретації та немає ефективних напрацьованих навиків використання 
міжнародної судової практики у правозастосовчій національній правовій практиці, 
судовій зокрема. Гносеологічний підхід до розуміння, адекватне висвітлення 
принципів інтерпретації та їх практичне застосування в рішеннях ЄСПЛ дозволяє 
розв’язувати не тільки проблеми судочинства, а й політичного, економічного, 
соціального врегулювання.  

25. Інтерпретаційні принципи формують важливий базис для належної 
реалізації права на справедливий суд на національному рівні. Належний та 
ефективний захист індивідуальних громадянських і політичних прав відповідно до 
зобов’язань, згідно з ЄКПЛ, неможливий без чіткого усвідомлення принципів 
тлумачення Конвенції, що дозволить враховувати нові соціально-економічні та 
політичні умови, розширити сферу її застосування, усунути розбіжності в судовій 
практиці та як результат – зменшити кількість звернень до ЄСПЛ. Без 
використання інтерпретаційних принципів в якості ґрунтовної основи, неможливо 
забезпечити належне практичне застосування права на справедливий суд на рівні 
національних держав-членів. Приклади застосування принципів інтерпретації у 
справах ЄСПЛ, проти України, передовсім, дають можливість виявити потенційні 
можливості розширення сфер застосування Конвенції щодо захисту прав людини, а 
головне – удосконалити національне законодавство та правореалізаційну практику. 

26. Cучасне міжнародне право може інтерпретуватись відповідно до 
конкретних обставин справи і тому при своїй постійності повинне відповідати 
новим потребам сучасного міжнародного життя. Ратифікувавши ЄКПЛ, Україна 
цим самим засвідчила початок трансформації панівної позитивістської доктрини 
права, що зумовило формування у правовій теорії та практиці необхідного для 
подальшого правового розвитку плюралізму. Водночас такий процес одразу ж 
викликав жваві дискусії довкола проблеми тлумачення змісту закріплених у 
Конвенції вимог.  

27. Проведений аналіз вітчизняної судової практики дозволив 
конкретизувати наступні проблеми, які виявляються у ході інтерпретаційного 
процесу, тобто ті, з якими стикаються вітчизняні суди при застосуванні положень 
ЄКПЛ та практики ЄСПЛ: 1) неоднозначність та часом навіть суперечливість 
інтерпретацій одних і тих самих рішень ЄСПЛ національними судами України); 2) 
формальність посилань вітчизняних судів на положення ЄКПЛ та практику ЄСПЛ; 
3) нерелевантність застосування практики ЄСПЛ; 4) відсутність у вітчизняних 
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суддів досвіду роботи з іншими за формою та змістом документами – рішеннями 
ЄСПЛ: невміння суддів правильно оформляти посилання на ЄКПЛ і практику 
ЄСПЛ, їх цитувати.  

28. Цілком закономірно, що наведені тенденції віддзеркалюють проблеми, які 
виникають в діяльності вітчизняних судів при використанні правових позицій 
ЄСПЛ. ВСУ, слід, опираючись на новітні доктринальні розробки авторитетних 
фахівців міжнародного та конституційного права, по-перше, сформувати чіткі 
концептуальні підходи та виробити струнку методологію інтерпретації практики 
ЄСПЛ, по-друге, розробити чіткі рекомендації для ефективного, релевантного та 
однозначного застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ вітчизняними 
судами.  

29. Сьогодні ЄКПЛ та практика ЄСПЛ здійснюють вплив не тільки на 
міжнародні стандарти захисту прав людини, але й на формування цих стандартів на 
національному рівні. Посилання на Конвенцію й на практику ЄСПЛ, що містяться у 
мотивувальних частинах багатьох рішень та висновків Конституційного Суду 
України, свідчать що ЄКПЛ та практика ЄСПЛ стали джерелами 
правоінтерпретаційної діяльності Конституційного Суду. Посилаючись на рішення 
ЄСПЛ, КСУ підсилює свої правові позиції авторитетом інтерпретацій, здійснених 
ЄСПЛ, та, водночас, засвідчує узгодженість правових позицій органів правосуддя 
національної та міжнародних правових систем.  

30. Водночас, до основних проблем, з якими стикаються судді при тлумаченні 
міжнародних договорів у рамках національного права можна віднести: 1) мовні 
розбіжності між автентичними текстами ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ; 2) потенційна 
неможливість здійснення експертизи всіх законопроектів на відповідність ЄКПЛ; 
3) несформованість системної та ефективної методології інтерпретації практики ЄСПЛ 
та мотивування судових рішень вітчизняними судами; 4) відсутність належного 
інтерпретаційного інcтрументарію для використання його у процесі застосування 
практики ЄСПЛ та ряд інших. 

31. Сукупність зазначених моментів приводить до логічного висновку: 
факторами, що ускладнюють належне застосування практики ЄСПЛ, є, попри 
законодавче закріплення статусу рішень ЄСПЛ як джерела права в Україні, відсутність 
системної та ефективної методології формування і мотивування судових рішень з 
використанням ефективного інтерпретаційного інcтрументарію на основі правових 
позицій ЄСПЛ з використанням посилань на конкретні рішення. 
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методології мотивування судових рішень з використанням ефективного 
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Диссертация посвящена анализу теоретических и практических аспектов 
интерпретации норм международного права, дифференциации понятия 
«интерпретация норм международного права» в широком и узком смысле, 
исследованию интерпретации международных договоров, норм международного 
права международными организациями, международными судебными органами – 
МС ООН и ЕСПЧ, а также проблемам применения норм международного права 
судами Украины. Выяснена роль travaux préparatoires в интерпретационной 
деятельности МС ООН. Факторами, затрудняющими надлежащее применение 
практики ЕСПЧ, является отсутствие системной методологии мотивации судебных 
решений с использованием эффективного интерпретационного инcтрументария. 
Результаты исследования могут быть использованы в: научно-исследовательской 
работе – для последовательного внедрения интерпретационных методологий в 
национальные международно-правовые исследования; в правотворческой 
деятельности – для направления соответствующих законодательных инициатив и 
совершенствования действующего законодательства Украины в сфере 
международных договоров как ключевой проблемы их интерпретации; в 
правоприменительной деятельности – для определения места международных 
договоров в правоинтерпретационной практике судов Украины. 

Ключевые слова:  интерпретивистский подход в международном праве, 
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SUMMARY 

 
Karvatska S.B. The interpretation of international law: theoretical and 

practical aspects. – Qualifying scientific work as a manuscript. 
Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Law in the specialty 12.00.11 

«International law». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 
Education and Science of Ukraine , 2019 

The thesis is devoted to the analysis of theoretical and practical aspects of the 
interpretation of international law, the differentiation between broad and narrow meanings 
of scientific concept "the interpretation of international law," the research on the subject of 
interpretation of treaties and interpretation of international law by international 
organizations, clarification of problematic aspects of international customary law 
interpretation and exploration of peculiarities of the interpretation of treaties by 
international judicial bodies – the International Court of Justice (the ICJ) and the European 
Court of Human Rights (the ECtHR), and also to crucial problems of application and 
interpretation of international law by the courts of Ukraine.  
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It is established that the interpretation of an international treaty is a process that 
seeks to establish the exact content of an international treaty by defining its normative 
nature via giving due weight to conflicting terms (provisions) to be applied in an 
international dispute, based on the rules of interpretation provided by the ICC or 
elaborated by jurisprudence. It is substantiated that the interpretive model of legal 
cognition of international law is a model that represents a direct comprehension of the 
international legal realm throughout the process of finding the right language for the 
interpretation of its meaning and a shared understanding of such meaning. It is determined 
that treaty interpretation is a process carried out by means of international legal 
proceedings aimed at establishing the genuine content of a treaty by defining its normative 
nature through giving a due meaning to the conflicting terms (provisions) to be applied in 
an international dispute, based on the rules of interpretation, envisaged by the Vienna 
Convention on the Law of Treaties (the VCLT) and developed by international judicial 
practice. The role of travaux préparatoires in the interpretative activities of the ICJ, 
primarily used to clarify the purpose of the treaty, ordinary meaning, and real and 
foreseeable intentions, especially in the historical context, is clarified on the basis of a 
comprehensive case analysis.  

It is proved that the interpretative methodology developed by the ECtHR involves 
the use of proprietary methods, among which the methods of consensus, efficiency, 
judicial activism, comparison, innovative interpretation, autonomous method and 
"balancing" method are becoming more involved, which demonstrates unlimited potential 
for improving a rule interpretation of the European Convention of Human Rights (the 
ECHR) by the ECtHR. It is substantiated that the interpretation of the ECtHR in "political" 
cases functionally combines all components of natural and positive law regarding the 
disputed legal relationship, it faces difficulties related to political and psychological 
elements in the interpretative activity due to the dependence of judges on the state which 
assigned them, and also due to the unwillingness to follow the concept of natural rights, 
which is why the ECtHR most frequently used the principles of proportionality, freedom 
of discretion and the prohibition of arbitrariness. It is determined that, despite a legislative 
embodiment of the status of ECtHR decisions as a source of law in Ukraine, the factors 
that complicate the proper application of ECtHR practice are the lack of a systematic and 
valid methodology for formulating and motivating court decisions with the use of effective 
interpretative tools based on ECtHR's legal positions and references to court decisions. 

The results of the thesis can be used in: a research practice - for a consistent 
implementation of interpretative methodologies into national theoretical, constitutional 
and international law studies and further formation and development of the general 
concept of the interpretation of international law as a complex interdisciplinary direction 
of jurisprudence; in law-making activities - to elaborate legislative initiatives and improve 
a current legislation of Ukraine in the field of treaties, to determine the status of treaties 
(human rights treaties in the first place) in Ukrainian national legal system as a critical 
problem of their interpretation; in law-enforcing activities - to determine the place of 
treaties in the legal practice of the courts of Ukraine. 

Keywords: interpretative approach in international law, interpretation of 
international law in a broad and in a narrow sense, Vienna Convention on the Law of 
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Treaties (the VCLT), rules for the interpretation of international law, interpretation of 
customary international law, international judicial bodies, International Court of Justice 
(the ICJ), European Convention on Human Rights (the ECHR), travaux préparatoires, 
European Court of Human Rights (the ECtHR), treaties, courts of Ukraine. 


