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ВІДГУК
офіційного опонента Качур Віри Олегівни, кандидата юридичних наук, 

доцента, завідувача кафедри теорії та історії держави і права Національного 
університету біоресурсів і природокористування України на дисертацію 

Ремінської Юлії Юріївни на тему: «Принцип верховенства нрава в 
міжнародній правотворчості (теоретико-правові аспекти)», подану до захисту 

у спеціалізовану вчену раду ДФ 26.001.017 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право»

1. Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження. Останнім 

часом усе частіше спостерігається тенденція до міждисциплінарного вивчення 

окремих загальнотеоретичних концепцій. Не став винятком і принцип 

верховенства права, який і дотепер не має єдиної концепції, яка уніфіковано 

визначала б напрями вдосконалення наявних у теорії права його доктринальних 

положень. Крім того, закріплена у праві більшості європейських країн вимога 

належного дотримання принципу верховенства права передбачає необхідність 

створення у їхніх правових системах механізмів його реалізації, що передбачає 

удосконалення національної законодавчої бази за допомогою правових стандартів, 

вироблених міжнародною практикою. Крім того, тривають дискусії щодо 

підвищення ефективності впровадження вироблених європейським суспільством 

стандартів розуміння функціонального призначення принципу верховенства права 

у системі права кожної окремої країни, у тому числі й України. Такий стан не
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може не впливати на єдність у підходах як самого законодавця, так і практики 

правозастосування загалом. Тому запропоноване дисертаційне дослідження 

набуває сьогодні особливої актуальності.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Необхідно наголосити, що 

Ремінською Ю. Ю. логічно і переконливо вибудована сукупність факторів, що 

впливають на посилення актуальності обраної нею теми дисертаційного 

дослідження. Тому ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, не ставиться під сумнів.

Для дисертаційної роботи характерні самостійний підхід до збору та аналізу 

емпіричних даних. Структура роботи логічна, відповідає цілям і завданням 

дослідження. У вступі обґрунтовуються актуальність теми дослідження, системно 

викладений рівень її наукової розробки, визначаються об’єкт, предмет, мета, 

завдання та методи дослідження, окреслюється теоретична та емпірична основи 

дослідження, його науково-теоретична і практична значущість, відзначається 

наукова новизна, викладаються положення, що виносяться на захист, і відомості 

про апробацію дослідження.

Кожен із трьох розділів дисертації вирішує свої завдання, об’єднані однією 

метою - комплексно та системно дослідити принцип верховенства права як 

набору взаємопов’язаних між собою правових стандартів, що змістовно 

розвиваються у процесі міжнародної правотворчості. Так, розділ І «Теоретико- 

методологічні основи дослідження принципу верховенства права» за своєю 

природою є теоретико-методологічним і дозволяє з’ясувати сучасний стан 

наукового пізнання принципу верховенства права, виокремити нову форму прояву 

верховенства права як принципу, національна доктрина якого може бути 

удосконалена на рівні міжнародно-правових відносин, а також розкриває підхід до 

розуміння сутності принципу верховенства права як комплексної юридичної 
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конструкції, що формується із системи взаємоузгоджених між собою правових 

стандартів.

Унікальність розділу II «Розробка стандартів принципу верховенства права в 

актах міжнародної правотворчості» полягає в тому, що в ньому авторка, 

поєднуючи здобутки загальної теорії права та міжнародного права, узагальнила 

доктринальні підходи до розуміння поняття «міжнародна правотворчість», 

дослідила особливості концептуалізації принципу верховенства права, його 

окремих складових частин у актах міжнародної правотворчості ООН та ЄС та 

встановила значення судової правотворчості (на прикладі ЄСПЛ) у сфері розробки 

конструкту принципу верховенства права та довела доцільність систематизації 

його складових, що містяться у відповідних актах.

Розділ III «Імплементація міжнародних стандартів принципу верховенства 

права в національні правові системи» визначив практичну площину розгляду 

окремих аспектів розвитку принципу верховенства права, починаючи від 

подальшої долі міжнародних стандартів цієї засади і закінчуючи їх роллю у 

трансформації правових систем держав.

3. Достовірність і новизна одержаних результатів, повнота викладу 

результатів дослідженим у наукових публікаціях. Достовірність і наукова 

новизна дисертаційного дослідження не викликають сумнівів. Емпірична база 

дисертаційного дослідження виглядає переконливою, що забезпечує необхідний 

ступінь наукової достовірності.

Новизна дисертаційного дослідження Ремінської IO. ІО. простежується в 

положеннях, що виносяться на захист, в отриманих результатах, висновках і 

рекомендаціях, сформульованих нею. До однієї із беззаперечних переваг 

дисертації варто також віднести наявність у ній цілої низки теоретичних 

концептів. Не перераховуючи повністю усі положення дисертаційної роботи, що 
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вірно визначаються дисертантом як такі, що мають компонент новизни, варто все 

ж таки виокремити головні з них.

У підрозділі 1.2. дисертації, присвяченому детальному дослідженню сучасних 

форм прояву верховенства права, здобувач цілком вірно вказує на дві властивості 

цього принципу в сучасних умовах правової інтеграції: стандартизації та 

динамічності (ст. ст. 44-45). Це дозволяє вести мову про безупинність дії 

верховенства права як у часі, так і у просторі.

Автор вірно обґрунтовує висновок щодо необхідності концептуалізації 

верховенства права як принципу системоутворюючого характеру, зокрема у 

частині того, що він наділений рисами юридичної конструкції, яка у своєму змісті 

налічує певні взаємопов’язані між собою складові частини (ст. 59). Методологічно 

важливим у цьому плані є твердження стосовно того, що розгляд верховенства 

права у розрізі міжнародної правотворчості можливий лише тоді, коли структурні 

елементи (під-принципи) цього принципу набувають форми міжнародного 

нормативно-правового акта або ж судового прецеденту (ст. 75).

Заслуговує на підтримку пропозиція щодо розвитку теоретичних положень, 

які стосуються сутнісної природи акта міжнародної правотворчості. Зокрема, 

стверджується, що останній закріплює різноманітні стандарти принципу 

верховенства права, об’єднує у своєму змісті як акти-дії (волевиявлення), так і 

акти-документи, які виступають формами вираження правотворчої діяльності 

уповноважених суб’єктів міжнародного права і відповідних правових нормативів. 

Крім того, наголошується, що вказані нормативи можуть: а) бути юридично 

формалізованими у вигляді правової норми; б) існувати у вигляді ціннісних 

установок, що містяться у правових текстах, які не мають юридично обов’язкової 

сили (ст. 95).

Не можна не відмітити новаторський підхід стосовно наочної демонстрації 

дисертантом теоретичної схеми переліку критеріїв ефективності правової 

політики в частині міжнародного співробітництва у сфері сприяння реалізації 
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принципу верховенства права в національних правових системах. У своєму 

дослідженні Ремінська Ю. Ю. достатньо вичерпно та чітко об’єктивні та 

суб’єктивні правові фактори, що впливають на результативність процесу 

імплементації стандартів досліджуваного принципу (ст. ст. 159-160).

Ключові результати проведеної наукової роботи закономірно відобразилися у 

22 публікаціях, в тому числі у виданнях провідних рецензованих журналів 

(вітчизняних і зарубіжних). Основні положення дисертаційного дослідження 

пройшли необхідну апробацію, а також обговорювалися на різних науково- 

практичних конференціях та круглих столах.

4. Практичне значення і впровадження одержаних результатів 

дослідження. Результати наукових положень, висновків і науково-практичних 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі Ремінської Ю. ІО. можуть 

бути використані у науково-дослідній роботі, навчальному процесі, нормотворчій 

та правозастосовній діяльності. Зокрема:

- у науково-дослідній роботі - висновки, сформульовані у роботі, логічно 

доповнюють і розвивають розділи загальної теорії права, присвячені принципам 

права, правовій системі, процесу правотворчості, розвитку загальновизнаних 

правових стандартів та їх імплементації у національні правопорядку Пропоновані 

положення також можуть стати основою подальших наукових розвідок у межах 

окремих галузей юридичної науки;

- у навчальному процесі - при викладенні курсів загальної теорії права та 

держави, порівняльного правознавства, конституційного права, у тому числі при 

підготовці лекцій, проведенні семінарських занять, написанні наукових праць із 

вказаної проблематики;

- у нормотворчій діяльності - окремі наукові положення можуть стати 

основою для вдосконалення норм чинного законодавства України, що деталізують 

ідею, закладену у ч. 1 ст. 8 Конституції України, а також проводити правову 
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експертизу як проектів законів, так і чинних нормативно-правових актів на 

предмет розуміння місця принципу верховенства права у правовому регулюванні 

відносин, пов’язаних із реалізацією органами державної влади та їх посадових осіб 

своїх повноважень, насамперед у сфері забезпечення, охорони та захисту 

основних прав і свобод людини і громадянина в Україні (Акт впровадження 

результатів дослідження РемінськоїЮ. Ю. у законотворчу діяльність № 04-26/15- 

11-44 від 26 грудня 2019 р.);

- у правозастосовній діяльності - сформульовані положення щодо 

диференціації міжнародно-правових стандартів принципу верховенства права 

дадуть можливість удосконалити практику застосування цієї засади органами 

судової влади загальної та конституційної юрисдикції.

5. Дотримання академічної доброчесності, відповідність анотації 

основним положенням дисертації. Дотримання принципів академічної 

доброчесності Ремінською Ю.Ю. у підготованій нею дисертаційній роботі на 

тему: «Принцип верховенства права в міжнародній правотворчості (теоретико- 

правові аспекти)» підтверджується наявністю відповідного експертного висновку, 

за результатами якого констатовано відсутність недобросовісної академічної 

практики у тексті роботи.

Неупереджений аналіз тексту дисертації, вивчення використаної у ній 

літератури засвідчив відсутність факту використання авторкою під своїм ім'ям 

чужих ідей, формулювань, фрагментів текстів або цілісних текстів у буквальному 

(цитування без лапок і посилань) або перефразованому вигляді без вказівки па 

справжнє авторство і джерело.

Оформлення дисертаційної роботи обов’язково передбачає наявність фахово 

підготовленої анотації до неї. Співставлення тексту анотації із текстом 

дисертаційного дослідження Ремінської Ю. Ю. засвідчило, що вимоги щодо 

структури анотації та оформлення її на двох мовах були дотримані. Анотація до 
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дисертації складена належно, що є показником того, що здобувачка наукового 

ступеня добре розбирається в тематиці роботи і може належно 

обробляти/систематизувати інформацію.

6. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. Попередньо 

зауважимо, що кожний розділ дисертації Ремінської IO. ІО. має своє науково- 

практичне значення і містить теоретичні висновки та практичні рекомендації, що 

заслуговують на детальну увагу. Проте, запропонована до уваги робота, як і будь- 

яке науково-осмислене творче дослідження, не вільна від деяких спірних тез і 

невиправданих замовчувань. Тому у ході публічного захисту хотілося б з’ясувати 

авторську позицію щодо таких моментів.

5.1. У межах підрозділу 1.1. дисертації одразу після достатньо чіткого 

окреслення двох моделей принципу верховенства права, дисертантка висловлює 

наступну позицію: «...принцип верховенства права може матеріалізуватися не 

тільки у якості принципу міжнародного правопорядку, або ж конституційної 

засади функціонування національних правових систем. Його ціннісно-цільова 

природа передбачає змістовний взаємовплив міжнародного і національних 

правопорядків, а отже і акультурацію національних правових систем. [...]» 

(ст. ст. 53-54 дисертації). Варто відзначити, що дисертанткою поняття 

акультурації вживається неодноразово. Крім поданої вище тези, вказане правове 

явище вживається також і у інших частинах роботи, зокрема, у підрозділі 2.1. 

(ст. ст. 91, 96), підрозділі 3.1. (ст. ст. 146, 151) дисертаційної роботи. Тому 

авторці варто було б розкрити суть та основні ознаки правової акультурації, 

використовуючи наявну сьогодні наукову літературу.

5.2. При структурному аналізі верховенства права як багаторівневого, 

комплексного принципу, зазначається, що ця засада повинна розглядатися у двох 

основних вимірах: 1) гносеологічному та 2) нормативному (ст. 60 дисертації). 

Уявляється, що підкріплення дисертанткою цього положення практичними
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прикладами, а також перенесення у прагматичну площину випадків, коли 

верховенство права є фактором регулятивного впливу, а коли воно виступає 

критерієм оцінки права у його позитивному розумінні, значно посилили б цей 

доктринальный умовивід.

5.3. Додаткової аргументації в межах розділу II дисертації, на нашу думку, 

потребуються положення, пов’язані із: а) систематизацією за критерієм юридичної 

сили правових актів Європейського Союзу, в яких до певної міри закріплюються 

стандарти верховенства права (ст. ст. 109-113), зокрема, в частині висвітлення 

конкретних актів Союзу стосовно України, де відображаються конкретні вимоги 

європейського суспільства до реформування національної правової системи; 

б) «екстрагуванням» елементів верховенства права шляхом дослідження практики 

Європейського суду з прав людини (ст. ст. 120-130). У цьому плані цікаво почути 

позицію авторки щодо вибору критеріїв пошуку відповідних судових рішень, 

зокрема про визначальні фактори, якими здобувачка керувалася при виборі 

конкретних судових справ (їх понад 70).

5.4. У рамках підрозділу 3.3. дисертації, присвяченому висвітленню нових 

для теоретичної науки питань щодо реформи у реалізації принципу верховенства 

права, здобувачка навела достатньо цікаву, на нашу думку, позицію дослідниці 

Дж. Е. Стромсет, яка вважає, що правова культура повинна безпосередньо 

супроводжувати процес такого реформування (ст. ст. 169-170). Водночас 

корисним у практичному плані уявляється висловлення власної позиції 

дисертантки щодо кореляції правової культури та дієвості принципу верховенства 

права.

Сформульовані вище зауваження в жодному разі не знижують загальної 

високої позитивної оцінки роботи як самостійно виконаного і актуального 

дослідження, покликані слугувати «наріжним каменем» подальшого наукового 

пошуку здобувана та підштовхнути авторку до нових логічних умовиводів, що
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дозволять їй продукувати якісно нові доктринальні позиції в обраній для вивчення 

сфері.

7. Загальний висновок та оцінка дисертаційної роботи. Висловлені позиції 

щодо оцінки наукового потенціалу та авторських підходів, викладених у 

дисертації Ремінської ІО. ІО. на тему: «Принцип верховенства права в 

міжнародній правотворчості (теоретико-правові аспекти)» засвідчують, що 

вказана робота є завершеною науково-дослідницькою працею, виконаною на 

досить високому науковому та доктринальному рівнях.

Дисертаційне дослідження і за задумом, і за глибиною аналізу складних 

питань теорії верховенства права в поєднанні з теорією міжнародного права є 

сучасним і заслуговує на увагу.

Оригінальність роботи визначається постановкою винесених на захист 

положень, всебічним аналізом генезису проблем, пов'язаних з реалізацією 

принципу верховенства права, ефективного функціонування його стандартів у 

рамках правової системи України.

Дисертація є науково-кваліфікаційною роботою, що містить авторське 

рішення завдань сучасної теоретико-правової доктрини принципу верховенства 

права, а також вироблення конкретних пропозицій щодо вдосконалення 

категоріального апарату в даній сфері з урахуванням позитивного досвіду 

міжнародної правотворчої діяльності, що має істотне значення для української 

юриспруденції.

Основні положення дисертації відображені автором у 22 наукових 

публікаціях та в анотації, що повною мірою відповідає змісту дисертаційної 

роботи, а пропозиції та рекомендації дисертантки можуть бути використані у 

правотворчій та правозастосовчій практиці, а також у навчальному процесі.

Дисертаційне дослідження Ремінської Ю. ІО. на тему: «Принцип 

верховенства права в міжнародній правотворчості (теоретико-правові аспекти)»
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відповідає критеріям, які висуваються до дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право», встановлених Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 року № 40 «Про затвердження 

Вимог до оформлення дисертації» (зі змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти і науки № 759 від 31.05.2019 року) та Постановою Кабінету 

Міністрів України від 6.03.2019 року №167 «Про проведення експерименту з 

присудження ступені доктора філософії», а її автор Ремінська Юлія Юріївна 

заслуговує на присудження їй наукового ступеню доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право».

Офіційний опонент: 
завідувач кафедри теорії та 
історії держави і права 
Національного університету 
біоресурсів і природокористування

відділ діловодства та архів» 
Київського національного уніваш»

імені Гораса
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Голові спеціалізованої вченої ради
ДФ 26.001.017 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка, 
доктору юридичних наук, професору, 
завідувачу кафедри теорії права та держави 
юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка
Бобровник Світлані Василівні

ВІДГУК 
офіційного опонента Подорожної Тетяни Станіславівни, доктора 

юридичних наук, професора кафедри теорії держави і права Львівського 
торговельно-економічного університету на дисертацію Ремінської Юлії 

Юріївни на тему: «Принцип верховенства права в міжнародній 
правотворчості (теоретико-правові аспекти)», подану до захисту у 

спеціалізовану вчену раду ДФ 26.001.017 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»

1. Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження

Дисертація Ю. Ю. Ремінської присвячена дослідженню наукового та 

практичного потенціалу концептуалізації принципу верховенства права у 

міжнародній правотворчій діяльності, з особливим акцентуванням уваги на 

наднаціональні процеси уніфікації уявлень про досліджувану ідею.

Формування уявлень про національну доктрину верховенства права має 

багату історію. Без сумнівів, підходи до розуміння означеного принципу 

варіюються у залежності від типу правової системи, особливостей політико- 

правового функціонування інститутів державної влади та громадянського 

суспільства у конкретній державі. Унікальність національної доктрини 

верховенства права багато у чому залежить від правової системи самої держави. 

Однак, саме по собі його розуміння не повинно залишатися незмінним та таким,

ВХІВід ‘ - .....__Відділ діловодства та архіву^всїїонаціонат.ьногоунівеос.^и
<ч&ні Тараса Мечены _— 
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2

що не розвивається. Тому, динамічність цього концепту багато у чому залежить 

від тих процесів, що відбуваються на міжнародному рівні, а також взаємодії 

міжнародного правопорядку і національним.

Закріплена у частині першій статті 8 Основного закону держави норма 

стосовно визнання пріоритетної, безапеляційної дії верховенства права в 

Україні конкретизується та деталізується у всій палітрі галузей національного 

права. Відтак, особливої актуальності набуває питання постійного наповнення 

принципу верховенства права якісно новими відтінками. Особливість 

дисертаційного дослідження Ю. Ю. Ремінської полягає у тому, що досліджувані 

нею проблеми стосуються удосконалення змісту вказаної засади за допомогою 

та в межах міжнародної правотворчості, одним із напрямів якої є розробка та 

формування стандартів щодо оптимального правового регулювання суспільних 

відносин. Тим паче, наявні на сьогодні наукові публікації та різного роду 

академічні проекти переважно звертають увагу читача до верховенства права як 

національної доктрини державного будівництва, що ізольована від міжнародно- 

правової реальності. Натомість, у подібних роботах бракує ґрунтовного аналізу 

питань щодо позиціонування досліджуваної засади у якості критерію 

визначення ефективності правової системи у цілому (зокрема, й за допомогою 

правових стандартів, розроблених у рамках міжнародного правотворчого 

процесу).

Не менш важливими є і проблеми, що виникають на практичному рівні, а 

саме у межах вітчизняної нормотворчої практики та правозастосування. Як 

свідчить аналіз законопроектної роботи, а також практика реалізації органами 

виконавчої влади своєї нормотворчої функції, дотримання ідейних положень та 

вимог верховенства права нерідко нівелюються або несвідомо оминається. Про 

це, у тому числі, свідчить й інформація, викладена у щорічних індексах 

верховенства права від глобального проекту WorldJusticeProject.
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з
Таким чином, незважаючи на «життєво важливу» актуальність усіх питань, 

що прямо або опосередковано пов’язані із розумінням та реалізацією 

верховенства права, вітчизняна теорія права до сих пір відчуває гостру потребу 

в оновленні національної доктрини цього принципу. Дисертація 

Ю. Ю. Ремінської як раз і є першим такого роду самостійним, комплексним 

фундаментальним дослідженням. Адже, незважаючи на до певної міри 

«класичність» та «затребуваність» наукових розвідок у цьому напрямі, авторка 

врахувала доволі важливий аспект розвитку уявлень про ідею верховенства 

права, а саме - його змістовний розвиток за допомогою інструментів 

міжнародної правотворчої діяльності. Актуальності обраної для дослідження 

тематики додає також урахування авторкою тенденцій правової глобалізації та 

інтеграції, унормування та гармонізації підходів до практичної реалізації 

верховенства права у регулюванні суспільних правовідносин (насамперед тих, 

які пов’язані із забезпеченням та захистом конституційно закріплених прав і 

свобод людини і громадянина). Зважаючи на усе вищезазначене, сумнівів в 

актуальності проведеного Ю. Ю. Ремінською дослідження не виникає.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх новизна

Ступінь наукової обґрунтованості основних положень, висновків і 

рекомендацій дисертаційної роботи визначається в першу чергу її структурою, 

логікою викладу матеріалу, застосовуваними методами вирішення поставлених 

завдань, новизною пропонованих до захисту положень.

Структура роботи сприяє повноцінному і послідовному розкриттю теми, 

що в кінцевому підсумку дозволило авторці успішно вирішити поставлені перед 

нею завдання. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають 

дев’ять підрозділів та проміжних висновків, загальних висновків, списку 

використаної літератури та додатків. Структурна побудова дисертаційного
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4
дослідження не викликає заперечень і уявляється досить логічною. Між 

теоретико-методологічною (Розділ І), аналітичною (Розділ II) та практично 

орієнтованою (Розділ III) частинами простежується стійкий зв’язок. У межах 

кожного розділу і підрозділу дисертації розробляється певний відносно 

самостійний аспект верховенства права, що сприяє розкриттю загального 

задуму пропонованого дослідження.

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної тематики, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення результатів роботи, надано інформацію стосовно їх 

упровадження та апробації.

Розділ І «Теоретико-методологічні основи дослідження принципу 

верховенства права» присвячений висвітленню доволі важливих з точки зору 

наукової методології питань розуміння верховенства права. Означена частина 

дисертаційного дослідження формує теоретичні передумови для систематизації 

наукознавчих підходів до наступних аспектів принципу верховенства права: 

1)стан його розробки у компаративному розрізі вітчизняного та зарубіжного 

правознавства; 2) підходи до осягнення його сутності, можливість існування 

верховенства права на декількох рівнях правової реальності; 3) розгляд цього 

принципу як юридичної конструкції, зміст якої складають певні під-принципи 

та їх вимоги.

У Розділі II «Розробка стандартів принципу верховенства права в актах 

міжнародної правотворчості» авторка висвітлює питання, пов’язані із роллю 

міжнародного правотворчого процесу в удосконаленні змісту верховенства 

права, особливостями його концептуалізації у документах міжнародних 

організацій (ООН, ЄС та ЄСПЛ).

Питання, присвячені більш прикладному аспекту верховенства права 

охоплюються Розділом III дисертації під навою «Імплементація міжнародних 

стандартів принципу верховенства права в національні правові системи».
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5
Зокрема, акцентовано увагу на такій передумові впровадження результатів 

міжнародної правотворчої діяльності (в частині досліджуваного принципу) як 

взаємодія міжнародної правової системи із правовими системами країн. 

Напрацювання у вказаному напрямку доповнилися положеннями стосовно 

особливостей імплементації міжнародних стандартів принципу верховенства 

права та реформою правової системи у цьому секторі суспільних 

правовідносин.

У Висновках містяться обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо 

удосконалення як теоретико-правового масиву осягнення сутності принципу 

верховенства права, так і реформування законодавства, яким урегульовуються 

питання, дослідженні у дисертації. Тому, висновки, викладені авторкою у 

дисертацій свідчать про завершеність роботи і, водночас, окреслюють 

перспективи подальшого дослідження та впровадження отриманих результатів.

У цілому, дисертантка не тільки аналізує широкий спектр думок 

українських і зарубіжних науковців щодо сформульованої у роботі 

проблематики, а й полемізує разом з ними, висуваючи власні тези та пропозиції 

(наприклад, ст. ст. 72-75 щодо змістовних відмінностей між елементами 

верховенства права та його вимогами, ст.ст. 91-92 в частині підтримки 

пропозиції виокремлювати два типи міжнародної правотворчості - формальної 

та неформальної, ст. ст. 155-156 стосовно визначення поняття національної 

імплементації та інше). Останні, своєю чергою, мають, на наше переконання, не 

тільки раціональну основу, але й практичне наповнення.

Заслуговує на схвальний відгук і методологія, використана дисертанткою 

при написанні пропонованої роботи (ст. ст. 23-25). Сукупність застосованих 

методів, на які спиралася у своєму дослідження здобувачка, у повній мірі 

забезпечили вирішення завдань дисертації та досягнення її мети. Варто 

відмітити правомірність зробленого авторкою вибору на користь комплексного,
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6
дисциплінарного підходу, що передбачає використання досягнень як 

загальнотеоретичної науки, так і міжнародного публічного права.

У дисертаційній роботі міститься ряд нових оригінальних теоретичних, 

практичних положень та висновків, що визначають наукову новизну 

дисертаційного дослідження, сформульовану авторкою на ст. ст. 27-31 

дисертації. Погоджуючись у цілому із винесеними на захист положеннями, 

доцільно відмітити ключові з них.

1. Особливої уваги заслуговує проведений аналіз стану наукового 

осягнення ідеї верховенства права. Важливою характеристикою проведеного 

дослідження у цьому розрізі є те, що авторка ідентифікувала та систематизувала 

наявні «теоретико-методологічні моделі» концептуалізації верховенства права 

через призму його міжнародної стандартизації (ст. ст. 35-41). Вказане дозволило 

об’єктивно оцінити наявні в українській науковій літературі прогалини у 

доктриналізації досліджуваного принципу, а отже і сформулювати перспективні 

напрями його дослідження в рамках вітчизняної юриспруденції (ст. ст. 42-43).

2. У роботі також сформульовано цікавий висновок щодо розгляду 

принципу верховенства права у двох основних вимірах - гносеологічному та 

нормативному. Так, показано, що у нормативному вимірі, досліджувана засада є 

фактором регулятивного впливу. Тобто саме по собі верховенство права 

допомагає ідейно організувати визначений масив нормативно-правового 

матеріалу. У той же час, із гносеологічної точки зору верховенство права уявляє 

собою певну норму-ціль, закріплену безпосередньо у позитивному праві. Тут як 

раз вказаний принцип виконує функцію пізнання права, оцінки його 

ефективності (ст. 60). Цінність роботи, безсумнівно, підвищує і те, що 

дисертантка запропонувала авторські підходи до практичної реалізації 

принципу верховенства права - системно-структурний та функціонально- 

еквівалентний (ст. ст. 76-78). Переконані, що розробка цих підходів є практично
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7
виправданою, адже дозволяє органам державної влади визначити пріоритетні 

напрямки у нормопроєктуванні та правозастосуванні.

3. У предмет дослідження інкорпоровані питання, які раніше взагалі не 

піддавалися науковому аналізу в загальній теорії права: визначення зовнішніх 

та внутрішніх цілей міжнародної правотворчості; обґрунтування, що саме 

внутрішні цілі міжнародної правотворчої діяльності дозволяють позиціонувати 

принцип верховенства права у двох основних ролях - як її інструменту, так і її 

кінцевої мети. У цьому плані, методологічно інноваційним слід вважати 

авторську позицію щодо концептуалізації досліджуваної засади саме як кінцевої 

мети міжнародного правотворчого процесу. Варто погодитись із тезою, 

відповідно до якої вказана ідея «набуває нових виявів, її зміст збагачується 

завдяки правотворчій діяльності тих чи інших міжнародних інституцій (як 

міжнародних організацій глобального та регіонального значення, так і 

міжнародних судових органів)» (ст. 94). Таким чином, дисертанткою досить 

вдало сформульовано ідейну основу для розгляду верховенства права як 

нормативної, аксіологічної основи взаємодії правових систем різних рівнів.

З-поміж іншого, авторкою обґрунтовано низку й інших важливих 

положень, зокрема, щодо: цілі міжнародної правотворчості (ст. 87), її розуміння 

у якості засобу ліквідації прогалин, наявних у функціонуванні національних 

правових систем (ст. 88), існування двох взаємообумовлених типів міжнародної 

правотворчої діяльності - формального та неформального (ст. ст. 90-92). 

Окреслені пропозиції природно доповнюють українську теорію права та 

дозволяють поглянути на принцип верховенства права з нової глобальної 

перспективи, як набору взаємопов’язаних міжнародно-правових стандартів.

4. У дисертації формулюється та обґрунтовується чітка відповідь на досить 

складне для теорії права питання стосовно безпосередньої текстуалізації 

стандартів принципу верховенства права в актах міжнародної правотворчої 

діяльності. У цьому плані, авторкою проведена значна аналітична робота. По-
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8
перше, дослідження основних документів ООН, дозволило виправдано 

зауважити, що методологія розуміння верховенства права не є абстрактною, а 

засновується на двох визначальних аспектах розуміння цієї засади як норми- 

цілі, так і норми-принципу (ст. ст. 101-103). Ключовим також є пропозиція 

здобувачки розглядати принцип верховенства права через призму європейської 

спадщини, позиціювання означеної засади у якості колективної мети 

європейського суспільства (ст. 106).

Значна аналітична робота виконана й у рамках підрозділу 2.3. дисертації. У 

ньому, авторці вдалося чітко та безапеляційно сформувати практичний механізм 

реалізації стандартів верховенства права, що з’являються у результаті 

тлумачення ЄСПЛ норм Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (у тому числі, була проведена і їх систематизація за певними блоками, 

див. ст. ст. 120-130).

5. Значний інтерес становить позиція авторки, присвячена питанню 

взаємодії правових систем як основи імплементації міжнародних стандартів 

принципу верховенства права. Так, унікальною є теза стосовно того, що «за 

своїм змістом зв’язки між міжнародною та національними правовими 

системами можуть бути представлені не тільки у вигляді зв’язків субординації, 

комунікації та координації, але й у вигляді зв’язків взаємовпливу» (ст. 141). 

Заслуговує на підтримку намагання здобувачки дослідити такий тип 

міжнародного співробітництва як сприяння реалізації міжнародних стандартів 

принципу верховенства права (ст. ст. 146, 149-151) та інше.

Окремо слід відзначити цінність проведеної роботи для науки та практики. 

Так, наукова значущість результатів дисертаційного дослідження полягає у 

тому, що висновки та пропозиції, що містяться у дисертації, доповнюють наявні 

у вітчизняній науці підходи до розуміння верховенства права саме у якості 

об’єкту міжнародної правотворчої діяльності, ролі міжнародних стандартів 

цього принципу для національних правових систем. Крім того, положення,
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9
викладені у роботі, можуть бути використані для розробки методичних та 

лекційних матеріалів навчальних курсів, розробки спеціалізованого навчального 

курсу, присвяченого проблематиці верховенства права в Україні. У той же час, 

практична цінність дослідження виявляється у можливості імплементації 

дисертаційних положень у правозастосовну діяльність, а також законопроектну 

роботу. Останнє підтверджується наявністю Акту впровадження результатів 

дисертаційного дослідження Ю. Ю. Ремінської у законотворчу діяльність, 

наданого Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики №04- 

26/15-1144 від 26 грудня 2019 р.

Додаткової уваги заслуговує і той факт, що пропонована до розгляду 

дисертація містить велику кількість зарубіжної літератури, з якою дисертантка 

мала можливість ознайомитись у рамках науково-дослідницького стажування в 

Університеті м. Констанц (ФРГ), передбаченого програмою DAAD «Східне 

партнерство». Також основні пропозиції, викладені в дисертаційному 

досліджені були висловлені та обговорені під час участі дисертантки у 

УШЛітній школі «Верховенство права і конституціоналізм: Dueprocessoflaw і 

процесуальні права людини», організованої за підтримки координатора проектів 

ОБСЄ в Україні (м. Львів, Україна, 21-27 липня 2019 р.) та тренінгу на тему: 

«Критерії оцінки дотримання верховенства права в Україні» 

RuleofLawChecklistforUkraine» (м. Київ, Україна, 19 листопада 2019 р.) за 

підтримки Офісу Ради Європи в Україні.

Усе це в сукупності свідчить про те, що Юлія Юріївна Ремінська 

виконала самостійну дослідницьку роботу, цінність якої визначається її 

актуальністю, науковою новизною, а також безсумнівною важливістю для 

вдосконалення вітчизняної юридичної науки та правотворчості.
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3. Повнота викладу результатів дослідження у наукових публікаціях

Основні наукові результати дисертації висвітлені у 22 публікаціях, які 

комплексно та цілісно відображають зміст проведеного наукового дослідження, 

а також суть викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій. 

Зокрема, до таких наукових публікацій належать:

- 2 статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського 

Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувачки;

- 8 статей у наукових фахових виданнях, включених до переліку фахових 

видань України;

- основні положення та результати дисертаційного дослідження, що 

висвітлені на міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях; загалом, за результатами участі у цих заходах, дисертанткою 

було опублікованої 1 наукових тез;

-1 наукова стаття, опублікована у зарубіжній колективній монографії, що 

додатково відображає результати дисертації.

Відтак, дисертація пройшла належну апробацію і є самостійною науковою 

працею, що має завершений характер.

4. Дотримання академічної доброчесності, відповідність анотації основним 

положенням дисертації

Об’єктивне оцінювання як тексту дисертаційного дослідження, так і його 

результатів (висновків, пропозицій та рекомендацій) дає підстави стверджувати, 

що Ю. Ю. Ремінською було дотримано загальновизнані стандарти та вимоги 

академічної доброчесності. Зокрема, дисертанткою належно оформлені 

посилання на наукову літературу, аналітичні матеріали та нормативно-правові 

акти. Крім того, дотримання Ю. Ю. Ремінською етичних стандартів 

доброчесності підтверджується наявністю висновку, отриманого в результаті
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проведення науково-технічної експертизи на академічний плагіат працівниками 

Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.

Анотація до поданого дисертаційного дослідження уявляє собою коротко 

та чітко викладену характеристику роботи, відображає мету наукової розвідки, 

новизну дисертації у порівнянні з тими академічними роботами, які є 

спорідненими із сформульованою тематикою та цільовим призначенням. Зміст 

анотації не містить інформації, яка була б відсутня у тексті дисертаційного 

дослідження. Вказане слугує показником обізнаності здобувачки у тематиці 

верховенства права, її спроможності правильно та ефективно обробляти та 

систематизувати знайдені дані, наукові факти та ідеї.

5. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації

Пункт 2 відгуку на дисертаційну роботу розкриває позитивні та такі, що 

характеризуються науковою новизною висновки та положення. Вказане 

свідчить про достатню «наукову зрілість» авторки і зумовлює загальний 

висновок про відповідність поданої до захисту дисертації встановленим 

вимогам. У той же час, дисертація Ю. Ю. Ремінської, як і будь-яке 

інтелектуально орієнтоване дослідження, має певні дискусійні моменти, на які 

слід звернути увагу. До основних з них належать наступні.

1. Погоджуючись у цілому із запропонованою Ю. Ю. Ремінською 

моделлю концептуалізації принципу верховенства права (ст. ст. 57-58), все ж 

дисертантка не запропонувала досить чіткого змістовного розмежування між 

«міжнародним верховенством права» та «інтернаціоналізованим верховенством 

права». У цьому плані, доцільно було б навести приклади, за яких в одному 

випадку верховенство права виступає принципом взаємовідносин між 

державами, а у іншому - є об’єктом правотворчої діяльності міжнародних 

організацій. Крім того, на нашу думку, додаткового пояснення потребує
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Рисунок 1.1. (ст. 58 дисертації), що візуально демонструє форми прояву 

верховенства права, зокрема, в частині визначення поняття «форми прояву 

принципу верховенства права».

2. У роботі міститься багато вартих наукової дискусії спірних положень. 

Так, приміром, підрозділ 1.3. дисертаційного дослідження (ст. ст. 58-78) 

присвячений розумінню верховенства права як принципу, зміст якого складає 

сукупність визначених правових стандартів. Однак, так і залишилось не до 

кінця зрозумілим, який зв’язок існує між елементами, вимогами верховенства 

права та його стандартами. Адже саме визначення стандартів верховенства 

права міститься у загальних висновках до дисертації (ст. 186), проте детальний 

аналіз їх теоретико-правової природи відсутній в основній частині роботи. 3- 

поміж іншого, авторка не цілком переконлива у її прагненні усунути 

«поліваріантність категоріального апарату, що використовується для 

позначення складових принципу [верховенства права] ...» (ст. ст. 71-73). Тому, 

у подальшому, рекомендуємо зосередити свою увагу на поясненні необхідності 

розрізнення компонентів верховенства права, від його елементів та вимог.

3. У розділі 3.2. роботи дисертантка вірно наголошує на необхідності 

розгляду конкретних способів імплементації міжнародних стандартів принципу 

верховенства права в національні правові системи, зокрема такого способу як 

адаптація (ст. ст. 160-163). У цьому плані, цікаво було почути позицію авторки 

стосовно співвідношення процесу адаптації з іншими способами імплементації, 

у тому числі рецепції та інкорпорації.

4. При дослідженні специфіки реформи у сфері реалізації принципу 

верховенства права, дисертантка вдало звертає увагу, що остання повинна 

здійснюватися з урахуванням доцільності, наступності та спрямованості на 

завершеність (ст. ст. 179-180). Ураховуючи, що положення роботи спрямовані 

на удосконалення правової системи України, авторці корисно було б додатково

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


13
аргументувати як вищевказані принципи повинні бути використані (наприклад, 

у законопроектній роботі чи у процесі тлумачення норм Конституції України).

5. У загальних висновках (ст. 192) дисертантка пропонує розглянути 

можливість розробки та прийняття Національного плану дій щодо 

імплементації та реалізації міжнародних стандартів принципу верховенства 

права. У той же час у спеціально присвяченому розділі щодо імплементації такі 

пропозиції відсутні. Цікавою з практичної точки зору була б більш розгорнута 

та деталізована позиція здобувачки в частині напрацювання певного 

попереднього проекту пропонованого акту.

Водночас, безвідносно до висловлених зауважень, які переважно 

виражають наукову позицію опонента, поточна оцінка роботи не має своєю 

метою ставити під сумнів необхідні якості пропонованого до захисту 

дисертаційного дослідження. Навпаки, переконані, що здобувачка не збирається 

зупинятися на досягнутому і, сподіваємося, що сформульовані вище зауваження 

будуть слугувати своєрідним «науковим імпульсом» для майбутнього вивчення 

теоретико-правової проблематики.

6. Загальний висновок та оцінка дисертаційної роботи

Оцінюючи у цілому позитивно проведену дисертанткою роботу, доцільно 

у якості кінцевих висновків відзначити наступне.

У результаті проведеного дослідження авторкою була вирішена важлива 

наукова проблема, що має як доктринальне, так і практичне значення. Зроблені 

в ході дослідження висновки, а також сформульовані на їх основі пропозиції 

безсумнівно можуть бути використані для вдосконалення існуючих в 

українській теоретичній науці підходів та позицій стосовно місця, ролі та 

значення принципу верховенства права в сучасних процесах державотворення.

Напрацьований теоретичний матеріал та аналітичні розробки, що містяться 

у дисертації, можуть бути використані у навчальному процесі, під час
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викладення як загальної теорії права, так і галузевих юридичних наук (зокрема, 

конституційного та адміністративного права). Пропонована до уваги робота 

наділена також й значним практичним потенціалом, що виявляється у 

можливості застосування висновків, пропозицій та рекомендацій авторки для 

розробки та удосконалення стандартів нормотворчої діяльності та планування 

законодавчої діяльності в Україні.

Дисертація Ю. Ю. Ремінської характеризується внутрішньою єдністю, 

містить нові достовірні наукові результати і положення, що висуваються для 

публічного захисту. Безумовно, вказане свідчить про особистий внесок авторки 

в науку загальної теорії права. Результати дисертаційного дослідження 

збагачують зміст концептуальних положень теорії та практики реалізації 

принципу верховенства права, його ролі у вітчизняному правотворчому процесі.

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що зміст дисертації 

Ю. Ю. Ремінської на тему: «Принцип верховенства права в міжнародній 

правотворчості (теоретико-правові аспекти)» відповідає вимогам, встановлених 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 року № 40 «Про 

затвердження Вимог до оформлення дисертації» (зі змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки № 759 від 31.05.2019 року) та Постановою 

Кабінету Міністрів України від 6.03.2019 року №167 «Про проведення 

експерименту з присудження ступені доктора філософії» а дисертантка, без 

сумніву, заслуговує на присудження їй наукового ступеню доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право».

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, 
професор кафедри теорії 
держави і пр;----

* Відділ діловодства та архіву...Ht.btoro національного університету імен’ hpaca Шевченка

економічного університі Т. С. Подорожна
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