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ВІДГУК

на дисертацію Карвацької Світлани Богданівни 
«Інтерпретація норм міжнародного права: теоретичні та практичні аспекти», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право

Обґрунтування вибору теми дослідження. У контексті свого існування як 

права світового співтовариства сучасне міжнародне право уособлюється в системі 

права відповідно до загальновизнаного концептуального розуміння права. 

Міжнародне право, що формується на основі узгодження воль його безпосередніх 

творців, виконавців і гарантів, не може існувати поза вільним волевиявленням 

суверенних суб'єктів. Міжнародне право, будучи визнаним в якості права світової 

спільноти, за своїм концептуальним сприйняттям визначається як право 

міжнародної юриспруденції. При всіх можливих доктринальних визначеннях 

міжнародного права саме суд, як орган по забезпеченню верховенства права в 

рамках, є органом, який і встановлює, що є насправді право. І далі, за фактом 

визначення правової норми суд застосовує її при вирішенні міжнародних спорів і 

надання консультативних висновків.

Сучасний етап в розвитку міжнародно-правової науки характеризується 

переходом від окремих концепцій права до їх синтезу, від позитивізму до 

інтегративного праворозуміння. Нові підходи впливають на сучасні інтерпретаційні 

практики, концепції правотворчості та правозастосування. Зокрема, в даний час 

позитивістська концепція тлумачення правової норми загалом, як і міжнародно- 

правової норми, зокрема, вже не є абсолютно домінуючою, оскільки в 

інтерпретацій норм міжнародного права (і особливо в діяльності міжнародних 

організацій) інтерпретуються і норми-правила, і судові рішення, і правові звичаї, і
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прецеденти, та й самі доктрини, й сама дефініція «норма» набуває ширшого 

змісту. А діяльності сучасних суб’єктів міжнародного права та їх інтерпретаційним 

актам властива специфіка, яка не завжди відповідає постулатам класичної теорії 

тлумачення права. Сьогодні ж вказану проблему актуалізує питання природи та 

сутності процесу інтерпретації норм міжнародного права, що зумовлено все більш 

зростаючою роллю у цих процесах міжнародних організацій та органів 

міжнародного правосуддя. На часі поглиблене вивчення проблематики 

інтерпретації норм міжнародного права, у площині не тільки теорії, а й практики, в 

тому числі для модернізації теорії тлумачення права, для критичного 

переосмислення правоінтерпретаційних механізмів.

У теоретичному аспекті феномен інтерпретації норм міжнародного права 

містить значний дослідницький потенціал та можливості щодо практичного 

застосування. У сучасних умовах дослідження інтерпретації норм міжнародного 

права набуває особливої актуальності для науки та практики міжнародного права. 

Разом із тим, відкритими залишаються важливі питання механізму 

правоінтерпретаційних механізмів у міжнародному праві. Ці та інші питання 

відкривають нові горизонти щодо вивчення феномену інтерпретації норм 

міжнародного права.

Специфічною особливістю міжнародно-правового дослідження вказаного 

феномену слід вважати те, що авторка здійснила спробу розширити рамки 

дослідницького пошуку, запропонувала авторське розуміння природи, поняття, 

особливостей правоінтерпретаційних процесів у міжнародному праві. Важливість 

роботи С.Б. Карвацької полягає, перш за все, у тому, що в ній розкрито одну з 

найбільш дискусійних та, водночас, найбільш- актуальних проблематик. Тому 

погоджуємося з твердженням авторки про те, що «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 лише посилює та
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актуалізує потребу виявлення субстанційних елементів основ 

правоінтерпретаційної проблематики» (с.23).

Мета дослідження сформульована коректно, науково виважено, а його 

завдання досить добре корелюють з означеною метою. Об’єкт і предмет 

дослідження визначені чітко й правильно, вони відповідають анонсованій темі й 

цілком укладаються у межі наукової спеціальності 12.00.11.

Висловлені положення та сфорсульовані висновки відзначаються 

достовірністю. Детальне ознайомлення з текстом наукового дослідження, 

авторефератом і публікаціями С. Б. Карвацької дозволяє стверджувати, що підхід 

дисертантки до аналізу предмета дослідження є фундаментальним та грунтовним. 

Дисертація має логічну структуру, яка дозволяє розкрити поставлені дослідницькі 

завдання та досягти поставленої мети.

Загальна характеристика змісту дисертаційного дослідження. Загалом, 

дисертація і автореферат, що відображає найбільш суттєві й принципові положення 

дисертації, становлять цілісне і професійно оформлене дослідження широкого кола 

взаємопов’язаних наукових проблем інтерпретації норм міжнародного права. 

Дисертаційне дослідження має послідовну та виважену структурну будову й за 

своєю архітектонікою є комплексним та завершеним науковим дослідженням.

Методологічна основа дослідження є сучасною й адекватною його цілям і 

завданням. У своїх наукових пошуках авторка спирається на грунтовний 

методологічний фундамент, використовуючи як класичні, так і відносно нові для 

юридичної науки методи, що дозволяє більш змістовно підійти до розкриття 

природи інтерпретації норм міжнародного права. Дисертаційне дослідження 

С. Б. Карвацької заповнює прогалину в системному дослідженні феномену 

інтерпретації норм міжнародного права; переосмислення цього поняття спирається 

на герменевтичний, історичний, системний методи та логічний і підходи до його 

всебічного вивчення. Окрім того, авторкою вдало використано власне юридичні 

методи дослідження, зокрема формально-юридичний та порівняльно-правовий.



Розгляд окремих методологічних аспектів теоретико-прикладного вияву 

інтерпретації норм міжнародного права являє собою один із найбільш 

перспективних напрямів сучасних досліджень у площині міжнародного права. 

Подальші науково-евристичні пошуки у вказаній сфері мають бути присвячені, 

насамперед, комплексному в контексті проблеми інтерпретації норм міжнародного 

права у судах України.

Відзначимо аргументоване застосування С. Б. Карвацькою аксіологічного 

методу, за допомогою якого виявлено визначальні ціннісної орієнтації суб’єктів 

інтерпретації норм міжнародного права, у першу чергу, органів міжнародного 

правосуддя та національних судів України. За допомогою порівняльно-правового 

методу методу систематизовано досвід здійснення інтерпретації норм міжнародних 

договорів так і міжнародного звичаю. Застосування цих методів дало можливість 

дисертантці забезпечити органічну єдність теорії і практики, поєднати різні 

підходи: логічний, критичний, раціональний, системний, що також допомогло 

виділити ключові суперечності, які стосується практичної реалізації інтерпретації 

норм міжнародного права. Результатом застосування такого інструментарію стала 

можливість виявлення специфічної природи інтерпретації норм міжнародного 

права.

Варто звернути увагу на чітку структуру дисертаційного дослідження, 

послідовність та аргументованість положень дисертації. В дисертації 

С. Б. Карвацької досліджено та систематизовано теоретичні підходи, понятійно- 

категоріальний апарат і методологічний інструментарій, якими оперує авторка, і які 

пояснюють об'єктивні та суб'єктивні аспекти інтерпретації норм міжнародного 

права.

Перший розділ дисертації визначає теоретико-методологічні засади аналізу 

інтерпретації норм міжнародного права визначення методологічної основи 

міжнародно-правоого дослідження. Другий розділ присвячено особливостям 

інтерпретації міжнародних договорів відповідно до правил ВК ПМД., інтерпретації



міжнародних договорів міжнародними організаціями та інтерпретації 

міжнародних звичаєвих норм. Досить продуктивним виявився проведений 

авторкою аналіз головних питань інтерпретації міжнародних договорів, зокрема, 

прояснено природу інтерпретації міжнародних договорів, визначено поняття та 

функції інтерпретації міжнародних договорів, співвідношення інтерпретації 

міжнародних договорів та інших правових інтерпретацій, визначено мету та 

суб’єкти інтерпретації міжнародних договорів, правила і принцип інтерпретації 

міжнародних договорів, значення ст. 53 ВК ПМД про імперативні норми загального 

міжнародного права (jus cogens) для дотримання та інтерпретації міжнародних 

договорів, а також питання інтерпретації норм міжнародного права міжнародними 

організаціями та інтерпретації звичаєвих норм міжнародного права. У Третьому 

розділі здійснено глибокий аналіз складного процесу інтерпретації норм 

міжнародного права органами міжнародного правосуддя -  МС ООН та ЄСПЛ, а 

дискусійному питанню щодо застосування travaux préparatoires Міжнародним 

Судом ООН. Не лише академічна, а й істотна практична, інструментальна цінність 

дослідження визначається представленим у Розділі 3 роботи широким 

узагальненням та систематизацією практики Європейського суду з прав людини. 

Викладені у роботі положення, які розкривають детальний зміст, покликані сприяти 

вдосконаленню національного судового захисту прав людини через застосування 

практики ЄСПЛ як джерела права. У четвертому розділі досліджуються основні 

проблеми інтерпретації норм міжнародного права вітчизняними судами, у першу 

чергу, Конституційним Судом України та Верховним Судом України. У підсумку 

авторці вдалося довести, 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 

формування і мотивування судових рішень з використанням ефективного 

інтерпретаційного інструментарію на основі правових позицій ЄСПЛ з 

використанням посилань на конкретні рішення» (с.408).



Варто також відзначити таку структурну частину дисертаційного 

дослідження як Додатки, які допомагають ілюструвати важливі висновки та 

положення, зокрема, Перелік вибраних travaux préparatoires до Загальної декларації 

з прав людини 1948 p. (ООН) (сс.524-541), Перелік travaux préparatoires до справи 

Грузія проти Російської Федерації (Georgia v. Russian Fédération) (МС 

ООН) (сс.542-554), а також авторську схему « Підстави ЄКПЛ для застосування 

принципу пропорційності в інтерпретаційній діяльності ЄСПЛ» (с.555).

Загалом слід зауважити, що дисертація С.Б. Карвацької відзначається 

високим науково-методологічним рівнем виконання, вмілим використанням 

сучасного науково-методологічного арсеналу, виваженістю й обґрунтованістю 

висновків, високою правовою культурою теоретичних побудов. Переважна 

більшість положень, що виносяться на захист, являють собою суттєве прирощення 

наукового знання у сфері вітчизняної міжнародно-правової науки та можуть бути 

успішно використані на практиці. Специфіка предмета дослідження вимагала від 

дисертантки глибоких знань не тільки з міжнародного права, а також із загальної 

теорії права, конституційного права, що дало можливість у підсумку успішно 

вирішити всі поставлені наукові завдання.

Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна полягає в 

тому, що дана дисертація є першим у міжнародно-правовій науці системним 

дослідженням феномену інтерпретації норм міжнародного права. Дисертантка 

ґрунтовно досліджує роботи як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, які вийшли 

друком у різні періоди, піддає критиці положення цих робіт, формулює авторську 

позицію, при цьому критичний аналіз дисертації відрізняється високим рівнем 

аргументованості, виваженості, толерантності. С. Б. Карвацька досить толерантна у 

полеміці з іншими дослідниками щодо розуміння природи та змісту інтерпретації 

норм міжнародного права. Передусім, слід відзначити вдалу спробу авторки 

окреслити обсяг та межі розуміння засадничих категорій дослідження 

(«інтерпретації норм міжнародного права», «тлумачення норм міжнародного



права», «інтерпретації норм міжнародного права уширокому розумінні» та 

«інтерпретації норм міжнародного права у вузькому розумінні» тощо) і 

запропонувати їх розмежування, що має методологічне значне в контексті 

представленої праці.

Новація дисертаційного дослідження пояснюється також своєчасною 

постановкою проблеми, ретельним аналізом нових ідей, вивченням сучасних 

світових тенденцій розвитку правової регламентації в розглядуваній сфері. 

Важливим є те, що робота акумулювала різноманітні і багатодисциплінарні наукові 

досягнення з цієї проблематики. Розробляючи власну теоретичну концепцію та 

пропонуючи свої авторські визначення, С. Б. Карвацька опирається на широкий 

спектр наукових джерел, не обмежуючись суто міжнародно-правовими 

дослідженнями. Теоретичне підґрунтя роботи становлять наукові праці фахівців у 

сфері міжнародного права, теорії права, конституційного права, філософії права.

Поділяємо наукову позицію авторки, згідно із якою дослідження 

інтерпретації норм міжнародного права повинно спиратися на міждисциплінарний 

підхід, який охоплює міжнародне право, теорію права, конституційне право.До 

надважливих висновків роботи у цьому аспекті належать твердження про зміну 

підходів до розуміння, зокрема, певний відхід від виключно позитивістської 

парадигми права. Досить сміливою, але досить вдалою, видається спроба 

дисертантки продемонструвати, що еволюційний підхід можна розглядати як 

специфічну форму більш широкого інтерпретивістського підходу. Так, авторкою 

послідовно доведено, що «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» (с.34).

Повнота викладу результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 45 працях: у чотирьох 

монографіях (одна з них -  одноосібна, три -  колективні), у ЗО наукових статтях (25



з яких внесено до міжнародних наукометричних баз) -  20 у фахових наукових 

виданнях України, рекомендованих МОН України, 10 у іноземних наукових 

виданнях, у 11 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях, 

а також у 4 статтях (які додатково відображають наукові результати дослідження). 

Опубліковані наукові праці та автореферат достатньо повно відображають 

результати проведених наукових досліджень. Зміст автореферату ідентичний 

основним положенням дисертації.

Практичне значення результатів дослідження. У дисертації запропоновані 

висновки, які можуть бути використані: а) в науково-дослідній роботі -для розвитку 

загальної концепції інтерпретації норм міжнародного права як комплексного 

міждисциплінарного напряму юриспруденції; б) у правотворчій діяльності - 

вдосконалення чинного законодавства України у сфері міжнародних договорів,; 

в) у правозастосовній діяльності - для визначення місця міжнародних договорів у 

правоінтерпретаційній практиці судів України та вдосконалення національної 

судової практики щодо застосування положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ.

Разом із тим, як і будь-яке ґрунтовне і новаторське дослідження, дисертаційна 

робота С.Б. Карвацької є джерелом для наукових дискусій і подальшого наукового 

пошуку. Цілком природно, що в її роботі містяться дискусійні положення та 

висновки, які викликають зауваження чи вимагають свого уточнення в процесі 

захисту.

1. Говорячи про новий підхід до розуміння природи інтерпретаційного 

процесу у міжнародному праві, дисертантка зазначає, що « інтерпретивістська 

модель правового пізнання міжнародного права -  це модель, яка являє собою пряме 

осягнення міжнародно-правової реальності у ході процесу пошуку правильної мови 

інтерпретації її сенсу і загального розуміння її значення» (с.56). Фактично, С.Б. 

Карвацька пропонує у певному сенсі інноваційний науковий підхід до аналізу 

міжнародно-правових явищ. Чим зумовлена, на думку дисертантки, потреба 

сучасної науки міжнародного права у подібних нових методологічних підходах до



міжнародно-правових процесів загалом та правоінтерпретаційних, зокрема? У 

чому полягає сутність трансформації нового дослідницького виміру стосовно 

правоінтерпетаційних процесів у міжнародному праві, запропонованого 

дисертанткою у якості новизни дисертаційного дослідження?

2. Відзначимо, що підтримуємо позицію здобувачки стосовно того, що по- 

перше, «дискусійною залишається проблема правотворчості в діяльності 

міжнародних організацій» (с.175); а, по-друге, що «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» (с.36). 

Водночас, хочеться почути думку дисертантки стосовно межі між інтерпретацією 

та правотворчістю у контексті розмежування змісту правової інтерпретації та 

правотворчості у міжнародному праві.

3. В авторських роздумах щодо феномену судового активізму у 

міжнародному судочинстві (с. 54-73) дисертантка слушно відзначає, що «при 

вирішенні справи суддя міжнародного суду здійснює інтерпретаційну діяльність 

щодо договору на власний розсуд, але при неухильному дотриманні 

інтерпретаційних принципів» (с.243-244). Разом з тим дисертантка наголошує на 

неоднозначності розуміння судового активізму, вказуючи, що «серед недоліків 

судового активізму найбільш вагоме -  небажання судів рахуватися з волею 

представницької влади (у випадках ігнорування законодавчих актів)». Постає 

логічне питання: яку роль судовий активізм як правовий феномен (при всій своїй 

суперечливості) відіграє у правоінтерпетаційному процесі?

4. У Розділі 3 (підрозділі 3.1.2.) С.Б. Карвацька аналізує способи та 

інтерпретаційні інструменти МС ООН, наголошуючи, що «інтерпретація 

міжнародних договорів Міжнародним Судом ООН є найавторитетнішим 

різновидом офіційної інтерпретації» (с. 236). У цьому контексті потребує 

пояснення положення про те, що «МС ООН, відповідаючи на запити часу,



демонструє прагнення до гнучкого та ефективного примирення сторін спору, 

сприяє досягненню порозуміння та зміцнення миру» (с. 236). Що авторка має на 

увазі, коли стверджує, що «потрібні подальші дослідження задля віднайдення 

шляхів підвищення авторитету МС та можливостей виконання його рішень»? 

(с. 236).

5. Окремого пояснення потребує положення (зокрема, винесене авторкою як 

наукова новизна та проаналізоване у тексті роботи (підрозділ 3.3.2) про те, 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» (с.35). Які саме політичні та психологічні елементи і як 

впливають на правоінтерпретаційну діяльність ЄСПЛ? Наскільки цей вплив є 

вагомим?

6. Дисертантка робить слушний висновок, 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 формування і мотивування судових рішень з використанням 

ефективного інтерпретаційного інструментарію на основі правових позицій ЄСПЛ з 

використанням посилань на конкретні рішення» (с.393). Разом з тим авторці слід 

було б конкретизувати не лише наявність проблеми, а й окреслити можливі шляхи 

її вирішення.

Наведені міркування не впливають на високу оцінку дисертаційного 

дослідження Є. Б. Карвацької, не знижують його наукової та практичної цінності, 

носять дискусійний характер, тим більше, якщо мати на увазі фундаментальність 

проблематики, яку досліджує здобувачка наукового ступеня доктора юридичних
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наук, та масштабність завдань, які поставила перед собою авторка. Зазначені 

побажання спрямовані на привернення уваги дисертантки до ще не досліджених 

аспектів наукової проблеми.

Науково-дослідна робота відповідає всім формально визначеним чинним 

законодавством вимогам. Дисертаційна робота відзначається логічною 

послідовністю, взаємозумовленістю запропонованої авторкою концепції і 

отриманих результатів, змістовним матеріалом та аргументованістю, досягнутою, 

зокрема, за допомогою авторських таблиць та схем. Зазначене підтверджується 

зібраним теоретичним матеріалом (близько 500 іноземних та вітчизняних праць) та 

емпіричним матеріалом (близько 300 документів -  судових рішень, висновків, 

рекомендацій), на базі яких проведено якісне дослідження з високим ступенем 

репрезентативності. Про повноту дослідження свідчить велика кількість 

опрацьованих джерел -  804 найменування. Слід відзначити також важливі додатки 

у заключній частині роботи (подані на 39 сторінках), окремі з яких є авторськими.

Тема дисертації є актуальною, її структура є добре продуманою, а матеріал 

викладений логічно та послідовно. Отримані в роботі наукові результати в 

сукупності розв’язують важливу наукову проблему. Робота виконана на високому 

теоретико-методологічному рівні, є цілісною та завершеною. Дисертаційне 

дослідження С. Б. Карвацької відповідає паспорту спеціальності 12.00.11 -

міжнародне право. Представлена до захисту дисертаційна робота «Інтерпретація 

норм міжнародного права: теоретичні та практичні аспекти», є самостійним і 

оригінальним науковим дослідженням, яке містить раніше не захищені наукові 

положення.

Дисертація та її автореферат оформлені відповідно до вимог державного 

стандарту, за своєю структурою та стилем викладу відповідає вимогам МОН 

України. Зміст роботи та завдання відповідають паспорту спеціальності 12.00.11 

— міжнародне право і п. 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів і 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою
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Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013р. (зі змінами, внесеними 

Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. і Наказом МОН 

України № 40 від 12.01.2017 р.), які висуваються до докторських дисертацій. На 

нашу думку, авторка дисертаційного дослідження — Карвацька Світлана 

Богданівна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.

Офіційний опонент -

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України, 

головний науковий співробітник відділу 

європейського права та міжнародної інтеграції 

Інституту законодавства Верховної Ради України
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До спеціалізованої вченої ради Д  26.001.10
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 36/1

ВІДГУК
на дисертацію Карвацької Світлани Богданівни 

«Інтерпретація норм міжнародного права: теоретичні та практичні 
аспекти», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право

Актуальність теми дослідження. Система міжнародного права, як і 

національні правові системи, зазнають впливу глобалізаційних процесів, 

розвитку інформаційно-комунікаційних та інших технологій з відповідними 

наслідками. Йдеться, зокрема, про прогресивні тенденції координації та 

взаємодії, взаємовпливу, а також про деякі загрози і виклики для сучасних 

міжнародного і національних правопорядків. Звісно, злагодженими спільними 

зусиллями світової спільноти можна забезпечити високий рівень керованості 

міжнародними системами, включаючи систему міжнародного права, без чого 

неможливе вирішення важливих проблем.

Актуальність вивчення інтерпретації норм міжнародного права 

пояснюється динамікою зростання договірних джерел у сфері міжнародних 

відносин. На сьогодні перед Україною постали важливі завдання щодо 

впровадження норм міжнародного права в національне законодавство. 

Міжнародне право як сукупність правових норм забезпечується через суди -  у 

форматі визнання міжнародного права як цілісної системи права суд як орган 

міжнародного правосуддя не може відмовитися винести рішення за відсутності 

чи неясності норми міжнародного права, яку належить застосувати. При 

здійсненні своєї функції правосуддя суд застосовує міжнародні договори, 

міжнародний звичай, загальні принципи права, а також судові рішення та 

доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів з міжнародного публічного 

права. Поділяємо думку авторки щодо того, що «сучасне міжнародне право,
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отримуючи нову якість як «право суду», стає правом світової спільноти, і 

виходить за рамки власне позитивістських основ, поєднуючи елементи 

об'єктивної дії права у таких його категоріях як істинність та 

справедливість» (с. 22).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Висловлені положення та 

висновки відзначаються достовірністю. Детальне ознайомлення з текстом 

дисертації, авторефератом і публікаціями С. Б. Карвацької дає підстави 

стверджувати, що підхід дисертантки до аналізу предмета дослідження є 

фундаментальним та ґрунтовним. Дисертація має логічну структуру, яка 

дозволяє розкрити позначені дослідницькі завдання та досягти поставленої 

мети. Слід схвально відгукнутися про грунтовну методологічну базу -  авторка 

ретельно підібрала методи дослідження, у т. Ч. міждисциплінарні, які дали 

змогу максимально розкрити особливості об’єкту та предмету дослідження.

Дисертацію 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.

Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає у тому, що дисертація є першим комплексним, 

міждисциплінарним міжнародно-правовим дослідженням, в якому на основі 

здобутків вітчизняної та зарубіжної міжнародно-правової доктрини та практики 

розроблено цілісну концепцію інтерпретації норм міжнародного права.

Вдала структурна побудова дисертації свідчить про науково вивірений та



аргументований підхід для досягнення мети дослідження. Структура дисертації 

є цілком логічною та, водночас, складною. Усі розділи, підрозділи 

підпорядковані чітко визначеній меті, яка деталізується конкретними 

завданнями, які поставила перед собою дисертантка. Слід відзначити те, що 

авторка для аргументації та підсилення своїх висновків використовує у тексті 

роботи таблиці (Розділ 3), а також Додатки у заключній частині роботи (с. 524- 

545). Робота характеризується системністю, послідовністю і логічністю 

викладення матеріалу, обґрунтованістю висновків та власних позицій, чіткістю 

формулювань. Зміст рукопису характеризується належним теоретичним і 

науково-методологічним рівнем вирішення поставлених дослідницьких завдань.

Цінністю дисертації, безперечно, є її науково-теоретичний рівень та 

практична спрямованість. На схвалення заслуговують більшість положень, які 

виносяться на захист. Багато питань у міжнародно-правовій сфері ставляться 

вперше, наприклад, стосовно того, що еволюційний підхід у міжнародному 

праві можна розглядати як специфічну форму більш широкого 

інтерпретивістського підходу; щодо ролі travaux préparatoires в 

інтерпретаційній діяльності Міжнародного Суду ООН (МС ООН) і розширення 

доктринальних підходів до традиційного сприйняття travaux préparatoires саме 

як допоміжного інструменту; стосовно напрацьованої ЄСПЛ інтерпретаційної 

методології, яка передбачає використання власних методів (серед яких все 

більш задіяними стають методи консенсусу, ефективності, судового активізму, 

порівняння та ін., що демонструє необмежені потенційні можливості 

удосконалення тлумачення ЄСПЛ конвенційних норм; а ті, що вже 

досліджувалися у попередніх наукових розробках, удосконалені та пройшли 

подальше творче доопрацювання (с.31-32).

Використання дисертанткою значної наукової, нормативної й емпіричної 

бази сприяло глибокому, різнобічному висвітленню досліджуваної 

проблематики, формулюванню обґрунтованих висновків і пропозицій. Оскільки



правоінтерпретаційна категорія у міжнародному праві має процесуально- 

прикладний характер, переважно завдяки юриспруденції органів міжнародного 

правосуддя, здобувачкою у роботі проаналізовано і враховано близько 300 

судових рішень -  рішень МС ООН ТА ЄСПЛ, КСУ та В СУ, а також інших 

документів -  рішень СОТ, Висновків Венеціанської комісії. Список літератури 

до дисертації відображає до певної міри міждисциплінарний характер 

дослідження, оскільки містить напрацювання та юристів-міжнародників, 

теоретиків права, філософів права, фахівців з конституційного права, що значно 

підвищує достовірність отриманих результатів.

Характеризуються певною новизною висновки дисертантки щодо того, 

що «у контексті проблеми співвідношення інтерпретації та тлумачення норм 

міжнародного права, очевидні факти: 1) в основному проблема інтерпретації та 

тлумачення норм права практично не виходить за межі сфери загальної теорії 

права; 2) проблема розмежування вказаних категорій унаслідок своєї 

дискусійності не відображається в доробках вітчизняних авторів; 3) теорія 

міжнародного права стоїть дещо осторонь від загальнотеоретичного дискурсу 

правоінтерпретаційної проблематики» (с.116).

У розділі 1 «Теоретико-методологічні питання інтерпретації та 

тлумачення норм міжнародного права» дисертантка пропонує авторське 

визначення поняття інтерпретації норм міжнародного права, розуміння природи 

та розмежування понять «інтерпретація норм міжнародного права у широкому 

розумінні» та «інтерпретація норм міжнародного права у вузькому розумінні», 

авторське розуміння поняття інтерпретації міжнародних договорів, 

співвідношення інтерпретації міжнародних договорів та інших правових 

інтерпретацій. На схвальну оцінку заслуговує запропоноване С.Б. Карвацькою 

положення про те, що «процес інтерпретації міжнародного договору можна 

розглядати як інтегровану діяльність, у якій правила та принципи тлумачення 

повинні розумітися та застосовуватись як взаємопов’язані та взаємно



підсилюючі елементи цілісної діяльності» (с. 140).

У розділі 2 «Інтерпретація міжнародних договорів та міжнародного 

звичаєвого права» аналізуючи особливості правоінтерпретаційного процесу у 

міжнародному праві, здобувачка справедливо наполягає на тому, що 

«теоретично, інтерпретація, здійснювана міжнародними судовими установами -  

це процес, який повинен регулюватися й обмежуватися правовою 

методологією», і «тільки міжнародний судовий розгляд як «конкретний факт 

правового життя світової спільноти» є за своєю сутністю істинно 

інтепретаційним процесом» (с. 117-118).

Важливо те, що авторкою охарактеризовано значення ст. 53ВК ПМД про 

імперативні норми загального міжнародного права (jus cogens) для дотримання 

та інтерпретації міжнародних договорів» та послідовно розкрито особливу роль 

дотримання імперативного принципу jus cogens для інтерпретації міжнародних 

договорів. У пункті 2.3.3. «Вирішення конфлікту між положеннями 

міжнародного договору та jus cogens у процесі інтерпретації» авторкою 

доведено, що 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.

Підтримуємо запропонований С.Б. Карвацькою у розділі 3 «Інтерпретація 

міжнародних договорів міжнародними судовими органами» висновок про те, 

що «серед міжнародних органів правосуддя, які здійснюють офіційну 

інтерпретацію міжнародних договорів, особливе місце посідають MC 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». Дисертантка аргументує ключові аспекти, що



визначають сутність і природу travaux préparatoires та її застосування 

Міжнародним Судом ООН: досліджує поняття, зміст, підходи до розуміння 

travaux préparatoires, характеризує інтерпретацію travaux préparatoires у 

практиці МС ООН, виділяє особливості інтерпретації travaux préparatoires у 

морських справах МС ООН. Наукове значення має репрезентований висновок, 

що «розбіжності у правильній методології мають практичне значення, оскільки 

міжнародні суди і трибунали, а також національні суди отримали широкі 

повноваження щодо інтерпретації міжнародного права. Кодифікація Конвенції 

відбулася на рівні принципів і залишає значну свободу інтерпретаторам, коли 

мова йде про додаткові засоби інтерпретації» (с.86).

Актуально і важливо, що у розділі 4 «Проблеми застосування та 

інтерпретації норм міжнародного права судами України» дисертанткою 

проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні фактори типових помилок тлумачення 

положень ЄКПЛ 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.

Завершується дослідження розгорнутими висновками, які відображають 

результат дослідницької роботи С.Б. Карвацької, відповідають поставленим 

завданням і свідчать, що застосований авторкою підхід дав змогу по-новому 

підійти до аналізу проблематики та практики інтерпретації норм міжнародного 

права.

Повнота викладу результатів досліджень в опублікованих працях.

Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 46 працях: у 

чотирьох монографіях (одна з них -  одноосібна, три -  колективні), у 27 

наукових статтях: 1 7 - у  фахових наукових виданнях України, рекомендованих 

МОН України, більшість з яких індексується у міжнародних наукометричних 

базах, 1 0 - у  іноземних наукових виданнях, у 11 тезах доповідей на



міжнародних науково-практичних конференціях, а також у 4 статтях, які 

додатково відображають наукові результати дисертації. Опубліковані наукові 

праці та автореферат достатньо повно відображають результати проведених 

наукових досліджень. Зміст автореферату ідентичний основним положенням 

дисертації.

Дисертаційне дослідження виконане авторкою самостійно, пройшло 

попередню апробацію на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Практичне значення результатів дослідження. Практичне значення 

роботи найперше вбачається у тому, що результати дослідження можуть бути 

використані в: науково-дослідній роботі -  для впровадження інтерпретаційних 

методик у загальнотеоретичні, конституційно-правові й міжнародно-правові 

дослідження; правотворчій діяльності -  для спрямування відповідних 

законодавчих ініціатив і вдосконалення чинного законодавства України у сфері 

міжнародних договорів; у правозастосовній діяльності -  для визначення місця 

міжнародних договорів в інтерпретаційній практиці судів України, для 

вдосконалення національної судової практики щодо застосування та 

інтерпретації положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ; освітньому процесі -  при 

підготовці підручників і навчальних посібників з навчальних дисциплін 

«Міжнародне публічне право», «Право міжнародних договорів», «Інтерпретація 

міжнародних договорів», «Органи міжнародного правосуддя», їх викладанні та 

розробці.

Зважаючи на високий рівень здійсненого дисертанткою дослідження, між 

тим у тексті дисертації викладені, як це притаманно теоретично насиченим і 

методологічно складним працям, окремі дискусійні положення, що потребують 

уточнень і роз'яснень, можуть слугувати підґрунтям для дискусії під час захисту 

дисертації.

По-перше, у розділі 1 авторка акцентує на міждисциплінарності



дисертаційного дослідження, зауважуючи, що «позитивною тенденцією 

останнього часу є об’єктивне «зближення» теорії права та теорії міжнародного 

права у дослідженні складних питань, вивчення яких можливе тільки за 

міждисциплінарної співпраці» (с. 77). Хотілося б почути міркування 

дисертантки з приводу того, якими є природа та сутність такої взаємодії?

По-друге, дисертантка серед положень новизни викладає тезу, що 

«інтерпретація норм міжнародного права у вузькому розумінні є 

інтерпретацією, що прочитує зміст юридичного тексту у його буквальному 

вираженні, а інтерпретація норм міжнародного права у широкому розумінні 

водночас є 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, ... заповнення 

прогалин у міжнародно-правовому регулюванні та загалом формування 

міжнародної практики» (с. 33). У зв’язку з цим виникає питання, чи означає це, 

що правоінтерпретаційний процес є, водночас, також правотворчим процесом? 

Чому авторка виокремлює договори і статути?

По-третє, півстолітня історія Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 1969 р. демонструє, що деякі її положення 

застосовуються державами на практиці зовсім не так, як передбачалося 

спочатку; більше того, ця практика іноді разюче відрізняється від тексту 

договору. Яка, на думку авторки, роль «наступної практики» сторін у процесі 

інтерпретації міжнародного договору?

По-четверте, слід погодитися з' висновком дисертантки щодо ролі 

імперативних норм міжнародного права jus cogens у контексті дотримання 

останніх у процесі інтерпретації міжнародних договорів (с. 174), однак, 

потребує уточнення бачення авторки того, як міжнародні договори слід 

інтерпретувати у спосіб, сумісний з імперативними нормами.



По-п’яте, потребує пояснення теза про те, що «ЄСПЛ поступово почав 

розширювати коло сфер імовірних порушень, від прямої заборони до виявлення 

та констатації непрямої дискримінації...і 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» (с. 312). Чи сприяли, на думку 

авторки, рішення ЄСПЛ нормативному оформленню принципу недискримінації 

в національних правових системах, зокрема, у правовій системі України?

По-шосте, занадто велику кількість різновекторних завдань поставила 

перед собою авторка, що вплинуло на висновки роботи, тим самим певною 

мірою переобтяжуючи сприйняття деяких ключових положень дослідження.

Наведені нами міркування не впливають на високу оцінку дисертації 

Є. Б. Карвацької, не знижують її наукової та практичної цінності. Висловлені 

побажання є дискусійними та суб’єктивними, спрямовані на привернення уваги 

дисертантки до ще не досліджених аспектів наукової проблеми.

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації мають достатнє 

теоретичне, методологічне та емпіричне обґрунтування. Це обумовлено 

великою кількістю проаналізованих здобувачкою джерел, а також апробацією 

результатів дослідження на науково-практичних конференціях.

Тема дисертації є актуальною, її структура є добре продуманою, а 

матеріал викладений логічно та послідовно. Отримані в роботі наукові 

результати в сукупності розв’язують важливу наукову проблему, що 

виявляється в теоретико-методологічному обґрунтуванні та практичному аналізі 

інтерпретації норм міжнародного права. Робота виконана на високому 

теоретико-методологічному рівні, є цілісною та завершеною.

Подана до захисту дисертаційна робота С.Б. Карвацької «Інтерпретація 

норм міжнародного права: теоретичні та практичні аспекти» є

самостійним і оригінальним науковим дослідженням, яке містить раніше не



захищені наукові положення, отримані авторкою нові науково обґрунтовані 

результати для науки міжнародного права. Дисертація та її автореферат 

оформлені відповідно до вимог державного стандарту, за своєю структурою та 

стилем викладу відповідають вимогам МОН України. Зміст роботи, завдання та 

висновки відповідають паспорту спеціальності 12.00.11 -  міжнародне право і 

п. 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами і 

доповненнями). На нашу думку, авторка дисертаційного дослідження -  

Карвацька Світлана Богданівна заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.
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ВІДГУК 
на автореферат дисертації 

Карвацької Світлани Богданівни на тему:
«Інтерпретація норм міжнародного права: теоретичні та практичні

На систему міжнародного права істотно впливає такий важливий 

фактор, як постійний розвиток міжнародного права, що являє собою, мабуть, 

найбільш «живу» систему права. Розвиток міжнародного права є необхідним 

у зв'язку з постійною потребою в його адаптації до нових умов міжнародного 

життя для задоволення потреб міжнародного співтовариства і відображення 

інтересів суб'єктів міжнародного права. Застосування міжнародно-правових 

норм у судовій та іншій практиці є найбільш складним процесом. Сьогодні є 

очевидною необхідність перетворення міжнародного права в норми 

внутрішнього права, що обумовлено специфікою міжнародного права як 

особливої правової системи, що відрізняється від національних правових 

систем. Важливим і складним у правовій науці є питання про місце в 

національних правових системах міжнародних договорів, призначених для 

створення в державах єдиного правового режиму у регулюванні різних 

відносин. Ці угоди спрямовані на уніфікацію права, яке залежить від 

однакової інтерпретації міжнародних правових норм у судовій та 

арбітражній практиці держав.

Тема дисертаційної роботи С.Б. Карвацької є актуальною і своєчасною, 

і ми погоджуємося з аргументами дисертантки, що «теоретико-методологічне 

підгрунтя інтерпретації у вітчизняній доктрині міжнародного права все ще 

залишається у певній мірі критеріально невиразним», а «наукове висвітлення 

означеної проблематики тяжіє до сегментації чи однолінійності об’єкта

аспекти»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право



дослідження», і тому дослідницький інтерес до проблем інтерпретації норм 

міжнародного права викликає активні дискусії (С.23). Можна стверджувати, 

що питання інтерпретації норм міжнародного права все ж залишається 

недостатньо актуалізованим й дослідженим, попри широке обговорення 

інтерпретаційної проблематики в цілому, тому тема дисертаційного 

дослідження С. Б. Карвацької набуває не лише теоретичного, а й практичного 

звучання.

Методологічною основою дослідження є значний спектр 

загальнонаукових та спеціальних методів, достатніх для розкриття теми. В 

основу методології обгрунтовано покладено комплексний підхід до аналізу 

об’єкта й предмета дослідження, який охоплює широке коло 

загальнофілософських, загальнонаукових, спеціально-наукових і власне 

правових методів. Особливо слід відзначити, що вона включає цілий ряд 

методів, зокрема таких, як герменевтичний, діалектичний, історико- 

порівняльний, системно-структурний, історичний, антропологічний, 

синергетичний, психологічний та метод логічної побудови дисертаційного 

дослідження. Об’єктивно, що у роботі широко використовувалися власні 

юридичні методи дослідження: формально-юридичний та порівняльно-

правовий, які дозволили здійснити порівняльний аналіз інтерпретації 

міжнародних договорів з іншими правовими інтерпретаціями.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій роботи  ґрунтується на послідовному дотриманні визначеної 

методології, чіткій аргументованості та науковій обґрунтованості мети та 

завдань дослідження, його об’єкта та предмета. З окресленою метою -  

здійснити комплексну розробку єдиної цілісної доктрини інтерпретації норм 

міжнародного права з урахуванням нормативних положень та підходів, 

теоретичних джерел, міжнародної та вітчизняної судової практики -  авторка 

цілком справилася. Дана робота істотно відрізняється професійною 

ретельністю авторки -  акуратним і коректним вивченням досліджень, які 

стосуються цієї тематики -  зарубіжних і вітчизняних, їх згадуванням у тексті,



що є необхідною умовою наукового дослідження при формулюванні 

наукової новизни. Завдяки цьому висновки дослідження виглядають 

аргументовано та переконливо.

Слід відзначити наукову значущість і практичну спрямованість 

представленої роботи на вирішення важливих завдань. Питання, на які 

авторка дисертації намагається дати відповідь, за своїм обсягом, глибиною 

висвітлення та переконливістю аргументів свідчать, що дисертаційна робота 

є науковою розробкою, що має важливі теоретико -  методологічні та 

прикладні положення у висновки. Основні положення дисертаційного 

дослідження здатні слугувати теоретико-методологічною базою для 

подальших досліджень широкої проблематики інтерпретації норм 

міжнародного права.

Вважаємо, що запропонований авторкою підхід є виправданим. 

Дисертантка розкриває інтерпретацію норм міжнародного права не лише як 

теоретичну категорію, а як спосіб пізнання міжнародно-правової реальності 

крізь призму справедливого міжнародного правосуддя. Новим є те, що 

авторка доводить, 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 (с.56). Вирізняється 

ґрунтовністю доведене авторкою положення про те, що «інтерпретаційні 

принципи -  важлива основа для забезпечення належної реалізації права на 

справедливий суд на національному рівні, а приклади суддівського активізму 

ЄСГІЛ стимулюють до пошуку виявлення нових потенційних можливостей 

ЄКПЛ щодо захисту прав людини» (с.324).

Новизною характеризується перший розділ «Теоретико-методологічні 

питання інтерпретації та тлумачення норм міжнародного права», у якому 

визначено теоретичні основи роботи: розкрито головні тенденції розвитку і 

розмаїття підходів до розуміння інтерпретації норм міжнародного права, 

розглянуто основні проблеми теоретико-методологічного дискурсу 

інтерпретації та тлумачення міжнародного права, охарактеризовано якісно



оновлений дослідницький вимір інтерпретації міжнародно-правової 

реальності. Це вказує на інноваційність роботи та її внесок у розвиток 

правоінтерпретаційної проблематики. С.Б. Карвацька пропонує «дослідити 

дилему сутнісних основ інтерпретації, диференціювати поняття інтерпретації 

та тлумачення міжнародного права у широкому та вузькому розумінні, 

охарактеризувати теоретико-методологічні проблеми визначення дефініцій 

«інтерпретація міжнародного права» та «тлумачення міжнародного права» у 

вітчизняній науці міжнародного права» (с.24). Авторка слушно зауважує, що 

«ключова особливість інтерпретації у міжнародному праві 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),а є у певному сенсі актом 

моделюванням права» (с. 102).

При написанні другого розділу «Інтерпретація міжнародних договорів 

та міжнародного звичаєвого права» автором опрацьовано значний масив, що 

дало підстави авторці зробити висновок, що «ключова відмінність 

інтерпретації міжнародних договорів від інших правових інтерпретацій 

полягає у тому, що правила тлумачення, які вона використовує, передбачені 

ВК ПМД та розроблені міжнародною юриспруденцією» (с.218). У контексті 

проблеми інтерпретації міжнародного звичаєвого права як новаторську ідею 

слід відзначити тезу про те, що «сучасне міжнародне право використовує як 

індуктивний, так і дедуктивний метод, але, очевидно, що ці методи 

об’єктивно зближуються, й не заперечують один одного, тому доцільним 

видається «середина спектра», де зміст і засоби інтерпретації міжнародного 

звичаєвого права взаємно інтегруються через конструктивну інтерпретацію. 

Інтерпретаційний підхід здатний не розділяти два елементи МЗП, а, навпаки, 

розглядати їх у взаємодії і призводить до більш досконалого розуміння 

відповідності державної практики та обгрунтування (opinion juris) (с. 221).

Центром уваги дослідниці є особлива процесуальна природа 

інтерпретації норм міжнародного права, передовсім, поняття, особливості та 

функції інтерпретації міжнародних договорів. Важливо, що дисертантка



пропонує авторське розуміння інтерпретації міжнародного договору як 

процесу, 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 (с. 127).

Особливою новизною третього розділу «Інтерпретація міжнародних 

договорів міжнародними судовими органами» є висновок про те, що 

здійснюючи правозастосовну та правоінтерпретаційну практику, МС ООН 

сприяє усуненню прогалин у міжнародному праві, розвитку міжнародного 

права, а саме, при застосуванні міжнародно-правових норм Суд розкриває, 

поглиблює і конкретизує їх зміст; МС ООН, відповідаючи на запити часу, 

демонструє прагнення до гнучкого та ефективного примирення сторін спору, 

сприяє досягненню порозуміння та зміцнення миру. Важливим є твердження 

авторки про те, що «МС ООН відіграє активну роль у сфері вирішення спорів 

і розробці міжнародного права, що проявляється у створенні судом правових 

принципів інтерпретації та правил щодо вирішення справ, які держави 

включають потім у договори і застосовують на практиці» (с. 322). Авторка 

відзначає також сприяння МС ООН формуванню міжнародного звичаєвого 

права, коли МС пропонує нові правила поведінки або принципи, які згодом 

усталюються й застосовуються як ним безпосередньо, так і іншими судовими 

органами (с. 322).

С.Б. Карвацька практично вперше у вітчизняній науці комплексно 

досліджує інтерпретаційний процес, здійснюваний міжнародними 

організаціями та міжнародними судами, узагальнює методику та основні 

підходи до інтерпретації того чи іншого суду, з’ясовує вплив на 

інтерпретаційну динаміку наукового дискурсу, для чого визначає 

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. Авторка 

справедливо зауважує, що « МС ООН і ССПЛ застосовують дедалі частіше



еволюційний принцип інтерпретації, демонструючи відкритість і гнучкість, 

враховуючи соціальні зміни та політичні обставини, що знаходило 

відображення в окремих думках суддів» (с.321). Заслуговує уваги 

запропонований дисертанткою висновок про те, що «важливе когнітивно- 

гноселологічне значення має той аспект, що правоінтерпретаційний процес є 

закріпленням певного накопиченого професійного досвіду, який для 

наступних суддів слугує не лише надійною методологічною опорою, а й 

спільною концептуально-прикладною відправною точкою у подальшому 

розвитку та застосуванні положень Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод» (с. 371).

У роботі доведено, що можна погодитися із пропозиціями щодо 

«створення депозитарію travaux préparatoires, зобов’язань держав передавати 

travaux préparatoires до ООН упродовж певного терміну, оскільки МС ООН 

має відігравати визначальну роль і здійснювати керівництво в цьому процесі, 

але сертифікація певних видів travaux préparatoires та їх кількісне обмеження 

викликають сумніви, оскільки 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 

(с.323).

Ключовими питаннями четвертого розділу «Проблеми застосування та 

інтерпретації норм міжнародного права судами України» слід назвати 

визначені авторкою «проблеми, які виявляються у ході інтерпретаційного 

процесу: 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 суддів досвіду роботи з іншими за формою та змістом 

документами -  рішеннями ЄСПЛ» (с.394).



Дисертаційне дослідження спирається на багатий фактологічний 

матеріал та широку джерельну базу -  авторка використовує багато іноземних 

джерел, які значно розширили бібліографічне поле дослідження. Все це 

позитивно позначилося на науковому рівні, теоретичному підгрунті та 

достовірності дисертаційного дослідження. Автореферат дисертації повно та 

адекватно відтворює основні висновки самої дисертації; його зміст і 

положення, які є предметом захисту, ідентичні.

Слід зауважити, що оригінальність проведеного дослідження, 

методологічні підходи до розв'язання поставлених завдань, динамічність 

самого предмету дослідження зумовлюють низку дискусійних положень, які 

потребують уточнення. У контексті наукової дискусії можна висловити такі:

1. Серед положень новизни, які авторка виносить на захист, 

вирізняється дискусійністю теза про «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» (с.ЗЗ). Яка, на думку 

дисертантки, правова природа зазначеного розмежування ? Який критерій та 

метод застосувала дисертантка, щоби дійти такого висновку?

2. Присвятивши Розділ 2 дослідженню інтерпретації міжнародних 

договорів, авторка, зокрема, прояснила природу інтерпретації міжнародних 

договорів, визначила поняття та функції інтерпретації міжнародних 

договорів, співвідношення інтерпретації міжнародних договорів та інших 

правових інтерпретацій, мету та суб’єкти інтерпретації міжнародних 

договорів, принципи інтерпретації міжнародних договорів, Правила 

тлумачення міжнародних договорів, визначені у ст. 31 -  33 ВК ПМД 1969 p., 

значення ст. 53 ВК ПМД про імперативні норми загального міжнародного 

права (jus cogens) для дотримання та інтерпретації міжнародних договорів. У 

зв’язку з цим потребує прояснення питання: чи однакові правила тлумачення 

у процесі інтерпретації застосовуються до всіх типів міжнародних договорів?

3. Погоджуємося із твердженням С.Б. Карвацької щодо появи нових



суб’єктів інтерпретації у міжнародному праві та її висновку про те, що 

«інтерпретація Венеціанською комісією національного права -  це новий 

феномен міжнародного і національного правопорядків» (с. 184). Разом з 

потребує пояснення, що авторка має на увазі, коли стверджує, що «акти 

Венеціанської комісії як результат інтерпретації національного права мають 

рекомендаційно-роз’яснювальний характер, але відрізняються рядом 

нестандартних характеристик і властивостей?» (с. 184).

4. Аналізуючи складні питання ролі інтерпретації travaux préparatoires 

у практиці МС ООН, С.Б. Карвацька наголошує, що «для аналізу ролі travaux 

préparatoires ... важливо не тільки визначити вид, призначення, методи і 

способи їх інтерпретації, а й враховувати кількість представлених до 

розгляду МС ООН матеріалів» (с. 255). У цьому контексті потребує 

пояснення подальший висновок дисертантки про те, що «практика 

використання travaux préparatoires після набуття чинності ВК ПМД 

спонукала до дискусії щодо можливості та перспективи їх інтерпретації» 

(с. 324).

5. Викликає наукову дискусію положення роботи про те, що 

«перспективним видається розгляд інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ щодо 

справ, пов’язаних із політичним переслідуванням опозиційних до влади сил / 

ЗМІ як до, так і після виборів, який підпадає під дію ст. 18 Конвенції, якою 

визначено: «Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо 

зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей аніж ті, для 

яких вони встановлені» (с.302). Чи вважає авторка, що на сьогодні проблема 

політичних переслідувань опозиційних до влади сил / ЗМІ є критичною або, 

як мінімум, показовою?

Проте зазначені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

роботи. Виклад результатів дослідження здійснено здобувачем логічно, 

послідовно і переконливо. Наукова новизна отриманих у дисертаційній 

роботі результатів, сформульованих висновків і рекомендацій є очевидною. 

Ці результати характеризуються інноваційним підходом до вирішення 

поставленого науково-практичного завдання, обґрунтованістю і



комплексністю. Отримані у роботі наукові результати в сукупності 

розв’язують важливу наукову проблему -  визначення природи, 

процесуального характеру та значення інтерпретації норм міжнародного 

права для формування міжнародної практики.

Основні результати досить повно викладені в опублікованих 46 

працях авторки: у -  4 монографіях (з них -  1 одноосібній, 3 -  колективних), у 

27 наукових статтях ( у -  17 фахових наукових виданнях України, 10- в  

іноземних наукових виданнях), у 11 тезах доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях, також у 4 статтях, які додатково 

відображають наукові результати дисертаційного дослідження.

Подана до захисту дисертація «Інтерпретація норм міжнародного 

права: теоретичні та практичні аспекти» є самостійним і оригінальним 

науковим дослідженням, яке місить раніше не захищені наукові положення, 

отримані авторкою нові науково обґрунтовані результати в галузі 

міжнародно-правової науки. Наукові положення, висновки та рекомендації 

дисертації мають достатнє теоретичне, методологічне та емпіричне 

обґрунтування. У роботі використано широку джерельну базу та низку 

важливих додатків. Особливо варто наголосити на повноті використання 

наукових розвідок при проведенні цього дослідження. Про це, зокрема, 

свідчить велика кількість проаналізованих з добувачкою джерел (804 

найменування), апробацією результатів дослідження на науково-практичних 

конференціях, а також використанням сучасних загальнонаукових і 

конкретно-наукових методів дослідження.

За науково-теоретичним рівнем, формулюванням та розв’язанням 

сформульованих завдань, обґрунтованістю положень і висновків дисертація 

та її автореферат оформлені відповідно до вимог державного стандарту, за 

своєю структурою та стилем викладу відповідає вимогам МОН України. 

Зміст роботи та завдання відповідають паспорту спеціальності 12.00.11 -  

міжнародне право і п. 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів і 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами,



внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. і 

Наказом МОН України № 40 від 12.01.2017 р.), які висуваються до 

докторських дисертацій. На нашу думку, авторка дисертаційного 

дослідження -  К арвацька Світлана Богданівна заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  

міжнародне право.
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