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ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА –  

ОДИН З ГОЛОВНИХ ОРГАНІВ ООН 

 

На сьогодні, Організація Об’єднаних Націй (далі ООН) виступає одним з 
найбільш дієвих важелів підтримання миру та безпеки в світі. Здійснювати 
зазначену надзвичайно важливу місію ООН допомагають низка органів, 
серед яких не останнє місце відведено Економічній і соціальній раді ООН 
(далі ЕКОСОР). 

Враховуючи всю важливість ЕКОСОР, слід зазначити, що це головний 
орган з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ, 
пов'язаних з ООН. Значущість цього органу засвідчує також той факт, що на 
нього припадає майже 70 % всіх бюджетних ресурсів, а також персоналу 
ООН.  

 Відповідно до своїх повноважень ЕКОСОР: обговорює міжнародні 
економічні й соціальні проблеми глобального і міжгалузевого характеру і 
розробляє рекомендації щодо політики з цих проблем для країн-членів і для 
системи ООН; проводить дослідження, складає доповіді, розробляє 
рекомендації з міжнародних проблем в економічній і соціальній сферах 
Генеральній Асамблеї, членам Організації та зацікавленим спеціалізованим 
установам; заохочує держави до дотримання прав людини і основних свобод 
для всіх і т.д. 

ЕКОСОР складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною 
Асамблеєю ООН терміном на 3 роки, щорічно по 18 членів. Місця в 
Радірозподіляються за географічним критерієм: 14 місць – крїни Африки, 11 
місць – країниАзії, 6 – країни Східної Європи, 10 – країни Латинської 
Америки та Карибського басейну і 13 – країни Західної Європи та інші 
країни. Кожен член Ради має один голос, рішення приймаються простою 
більшістю голосів. ЕКОСОР проводить щорічно дві сесії тривалістю в один 
місяць: у Нью-Йорку і в Женеві.Стосовно участі України в ЕКОСОР, слід 
зазначити, що Генеральна Асамблея ООН на 2010–2012 роки обрала 18 
членів ЕКОСОР. Від групи східноєвропейських держав до складу Ради 
увійшли Україна і Словаччина [1]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D


Механізм допоміжних органів ЕКОСОР складається з функціональних 
комісій, постійних комітетів, регіональних комісій, постійних експертних 
органів. які регулярно збираються, і подають доповіді і звіти. 

Так, ЕКОСОР включає наступні  функціональні комісії 
Статистична комісія 
Комісія з народонаселення і розвитку 
Комісія соціального розвитку 
Комісія зі становища жінок 
Комісія з наркотичних засобів 
Комісія з попередження злочинності та кримінального правосуддя 
Комісія з науки і техніки з метою розвитку 
Комісія зі сталого розвитку 
Регіональні комісії ЕКОСОР 
Економічна комісія для Африки (ЕКА) 
Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО) 
Постійні комітети ЕКОСОР 
Комітет з програми і координації 
Спеціальні органи ЕКОСОР 
Група експертів Організації Об'єднаних Націй з географічнихназв 
Експертні органи, які з членів, які виступають в особистій якості 
Постійний форум з питань корінних народів 
Пов'язані з Радою органи 
Комітет з присудження Премії Організації Об'єднаних Націй в області 

народонаселення Координаційна рада Спільної програми Організації 
Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу. 

Враховуючи посилення негативних процесів пов’язаних зі злочинністю, 
неможливо залишити поза увагою Комісію з попередження злочинності та 
кримінального правосуддя, яку було утворено 6 лютого 1992 р. 

У відповідності зі своїм колом ведення (див. Резолюцію 46/152 
Генеральної Асамблеї від 18 грудня 1991 року, додаток) Комісія має наступні 
функції: 

a) розробка керівних принципів для Організації Об'єднаних Націй в галузі 
попередження злочинності та кримінального правосуддя; 

б) фактологічні дані, у тому числі висновки досліджень та інша 
інформація щодо характеру, масштабів і тенденцій злочинності; 

в) захист прав людини при відправленні правосуддя і попередженні 
злочинності та боротьби з нею; 



г) оцінку областей, в яких дії, узгоджені на міжнародному рівні і 
здійснювані в рамках програми, були б найбільш ефективними;  

д) сприяння і допомогу в координуванні заходів інститутів Організації 
Об'єднаних Націй з попередження злочинності та поводження з 
правопорушниками; 

е) мобілізація підтримки програми з боку держав-членів; 

Відповідно до резолюції 46/152 Генеральної Асамблеї від 18 грудня 1991 
року в складу Комісії входять 40 членів. Місця в Комісії розподіляються 
наступним чином: 

a) дванадцятеро місць для держав Африки; 

б) дев'ять місць для держав Азії; 

в) чотири місця для держав Східної Європи; 

г) вісім місць для держав Латинської Америки і Карибського басейну; 

д) сім місць для держав Західної Європи та інших держав [2]. 

Стосовно терміну повноважень, то в пункті 24 додатка до резолюції 46/152 
Генеральна Асамблея ухвалила, що термін повноважень членів Комісії має 
становити три роки. 

Діяльність комісій базується перш за все на доповідях. Комісія 
представляє доповіді безпосередньо Раді. Її доповіді подаються у вигляді 
доповнень по Офіційним звітам Економічної і Соціальної Ради. Доповіді ж 
про роботу проводяться раз на п'ять років конгресів Організації Об'єднаних 
Націй з попередження злочинності та поводження з правопорушниками 
випускаються в якості документів Генеральної Асамблеї. (Резолюція 56/119 
Асамблеї від 19 грудня 2001 року про ролі, функції, періодичності та 
тривалості конгресів). Більшість проектів резолюцій обговорюються і 
узгоджуються в ході неофіційних консультацій. 

При ЕКОСОР діє секретаріат, саме секретаріат активно допомагає Комісії 
у визначенні альтернативних варіантів дій і виробленні життєздатних рішень. 
Доповіді, які готуються Центром з міжнародного попередження злочинності, 
містять конкретні пропозиції щодо можливих рішень. 

Наприклад, у вересні 2006 року відбувся новий етап боротьби з 
тероризмом, було прийнято глобальну контртерористичну стратегію. 



Стратегія знаменує собою перший випадок досягнення всіма державами - 
членами Організації Об'єднаних Націй згоди щодо загальних стратегічних та 
оперативних рамок для боротьби з тероризмом. Розроблена Комісією 
стратегія становить основу конкретного плану дій: ліквідація умов, що 
сприяють поширенню тероризму; попередження терористичної діяльності і 
боротьба з нею; вжиття заходів до створення державного потенціалу для 
боротьби з тероризмом; зміцнення ролі Організації Об'єднаних Націй в 
боротьбі з тероризмом; і забезпечення поваги прав людини в ході цієї 
боротьби [3]. 

Таким чином, ЕКОСОР є надзвичайно важливою організацією в рамках 
діяльності ООН, а  Комісія з попередження злочинності та кримінального 
правосуддя є тим взаємодоповнюючим органом, за допомогою якого 
підтримуються важелі правопорядку на світовому рівні. 
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