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Після розпаду СРСР, перед 

Україною постає питання їІ міжна

родно-правового визнання. Дер

жавотворчі процеси в Україні 

після здобуття нею незалежності 

відбувалися за вкрай складних та 

несприятливих умов, пов'язаних 

насамперед з важким тягарем 

проблем, які країна отримала у 

спадщину від СРСР. Особливе 

місце в розвитку відносин з 

міжнародним співтовариством 

займає дотримання міжнародних 

договірних зобов'язань та не
розповсюдження ядерної зброї. 

Метою статті - становлення 

Української держави як суб'єкта 

міжнародного права й виявити 

особливості цього процесу. Акту
альність теми викликана необхі

дністю вивчення інституту міжна

родно-правового визнання на 

прикладі України. 

Першим документом , що зак

лав фундамент для утверджен

ня України як нового суб'єкта 

міжнародного права є Деклара

ція про державний суверенітет 

України , ухвалена Верховною 

Радою УРСР 16 липня 1990 р. 
Цим правовим актом проголошу

валися державний суверенітет 
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України , верховенство , са

мостійність, повноту і непо

дільність влади Республіці в ме
жах п· території і рівноправність у 

зовнішніх відносинах. Це був пер

ший крок до міжнародного виз

нання України як держави, а зна

чить як суб'єкта міжнародного 

права . У документі було сказано, 

що Декларація є основою для 

нової Конституції, законів України 

і визначає позиції республіки при 
укладанні міжнародних угод [4]. 

Стаття Х Декларації «М іжна

родні відносини» проголошує: 

«Українська РСР як суб'єкт 

міжнародного права здійснює 

безпосередні зносини з іншими 

державами , укладає з ними до

говори , обмінюється диплома

тичними, консульськими , торго

вельними представництвами , 

бере участь у діяльності міжна

родних організацій в обсязі , не

обхідному для ефективного за

безпечення національних інте

ресів Республіки у політичній , 

економічній, екологічній , інфор

маційній, науковій , технічній , 
культурній і спортивній сферах. 

Українська РСР виступає 

рівноправним учасником міжна-
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родного спілкування , активно 

сприяє зміцненню загального 

миру і міжнародної безпеки , 

безпосередньо бере участь у 
загальноєвропейському про

цесі та європейських структу

рах . 

Укра·інська РСР визнає пере

вагу загальнолюдських цінностей 
над класовими, пріоритет загаль

новизнаних норм міжнародного 

права перед нормами внутрішнь

одержавного права» [4] . 
У статті lV «Громадянство Ук

раїнської РСР» вказано, що 
«Всім громадянам Української 

РСР гарантуються права і свобо

ди , які передбачені Конституцією 

Української РСР і нормами міжна
родного права , визнаними Укра·і

нською РСР» [4]. 
Завдяки прийняттю Декла

рації, світова спільнота одержа

ла можливість переконатися в 

тому, що політика незалежної 

УРСР буде заснована на виз
нанні основних принципів міжна

родного права. 

Акт проголошення незалеж

ності України, прийнятий Верхов

ною Радою УРСР 24 серпня 
1991 р., має велике значення, бо 

саме в ньому було проголошено 

незалежність України і створен

ня самостійної української держа

ви - України , «виходячи з права 

на самовизначення, передбаче

ного Статутом ООН та іншими 

міжнародно-правовими докумен

тами» [8]. 

2012/119 

Перші кроки в науці 

До тексту цього Акта включе

но положення , що на території 

держави мають силу виключно 

Конституція і закони України. При 

цьому не було вказано на визнан

ня нею міжнародних договорів. Ця 

помилка згодом була усунена спо

чатку Законом України «Про пра

вонаступництво України» від 12 
вересня 1991 р. в якому говори

лося , що «Україна є правонаступ

ником прав і обов'язків за міжна

родними договорами СРСР, що не 

суперечать Конституції України й 

інтересам республіки» [7], а потім 
спеціальним Законом «Про дію 

міжнародних договорів на тери

торії України» від 10 грудня 1991 
року, відповідно до якого укладені 

й належним чином ратифіковані 

Україною міжнародні договори ста

новлять собою невід'ємну части

ну їі національного законодавства 

й застосовуються в порядку, пе

редбаченому для норм останньо

го [5] . На сьогодні цей закон втра
тив чинність на підставі введення 

в дію Закону «Про міжнародні до

говори України» від 29 червня 
2004 р . [6]. 

Розглядаючи питання пра

восуб'єктності України, варто 

звернути увагу на наступні поло

ження Закону «Про правонаступ

ництво України»: 

- Україна підтверджує свої 

зобов'язання за міжнародними 

договорами , укладеними Украї

нською РСР до проголошення їі 

незалежності ; 
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- Україна дає згоду на обслу

говування зовнішнього боргу Со

юзу РСР станом на 16 липня 1990 
року в частині , що визначається 

окремою міждержавною угодою; 

- Україна гарантує забезпе

чення прав людини кожному гро

мадянинові України незалежно 

від національної належності та 

інших ознак відповідно до міжна

родно-правових актів про права 

людини [7]. 
1 листопада 1991 року Вер

ховна Рада України , керуючись 

Загальною декларацією прав 
людини й ратифікованими Украї
ною міжнародними пактами про 

права та свободи особистості, 

прийняла Декларацію прав на

ціональностей України . У преам

булі цього документу сказано, що 

«Верховна Рада України ... , праг
нучи утвердження в незалежній, 

демократичній Україні священних 
принципів свободи, гуманізму, 

соціальної справедливості , 

рівноправності всіх етнічних груп 

народу Уt<раїни ... , приймає цю 
Декларацію ... » [1]. Гf правовою 
метою було закріплення у внутр

ішньодержавному праві принци

пу національної рівності й забо

рони дискримінації за національ

ною ознакою . Відповідно до Дек

ларації , Україна прийняла на 

себе зобов'язання перед усіма 

громадянами , незалежно від 

їхньої національності , гарантува

ти : а) політичні , економічні, соц

іальні та культурні права; б) пра-
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во на збереження їх традиційно

го розселення ; в) право вільного 

користування рідними мовами в 

усіх сферах суспільного життя , 

включаючи освіту, виробництво, 

одержання і розповсюдження 

інформації ; г) право сповідувати 

свою релігію , використовувати 

свою національну символіку, 

відзначати свої національні свя

та ; д) право створювати свої 

культурнІ центри , товариства, 

земляцтва, об'єднання; е) право 

на вільні контакти із своєю істо

ричною батьківщиною [1] . 
Звернення Верховної Ради 

України до парламентів і народів 

світу від 5 грудня 1991 р. було 

спрямоване на міжнародне виз

нання України. Від імені українсь

кого народу в цьому документІ 

сказано , що «Україна, одна з дер

жав-засновниць Організації Об

'єднаних Націй , у повній відпові
дності з цілями і принципами Ста
туту ООН спрямовуватиме свою 

зовнішню політику на зміцнення 

миру і безпеІ<И у світі , на активі

зацію міжнародного співробіт

ництва в розв'язанні екологічних, 

енергетичних, продовольчих та 

інших глобальних проблем . Зов

нішня політика України буде ба

зуватися на загальновизнаних 

принципах міжнародного права . 

Україна як європейська дер

жава готова приєднатися до гель

сінкського Заключного акта. Па

ризької хартії та інших документів 

НБСЄ. Україна закликає па рл а-
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менти та уряди країн-учасниць 

НБСЄ підтримати їі намір стати 

безпосереднім і повноправним 

учасником Загальноєвропейсь
кого процесу, брати участь в 

інших європейських структурах. 

Україна готова встановити з 

іншими державами дипломатичні 

відносини і будувати двосторонні 
відносини з ними на засадах 

рівноправності , суверенної рів-. . . 
ностІ , невтручання у внутрІШНІ 

справи один одного , визнання 

територіальної цілісності та непо

рушності існуючих кордонів. 

Україна не буде ядерною 
державою. З цією метою Україна 

має намір вступити в перегово

ри з усіма заінтересованими дер

жавами для укладення міжнарод

них угод . Україна має намір при

єднатися до Договору 1968 року 
про нерозповсюдження ядерної 

зброї як неядерна держава і ук
ласти з МАГАТЕ відповідну угоду 

про гарантії його дотримання» [2]. 
Фундаментальним докумен

том для розвитку міжнародно

правових відносин і формування 

зовнішньої політики є Конститу

ція України . Державний устрій і 

принципи діяльності української 

держави , що знайшли відбиття в 
Основному Законі країни , пере

бувають у повній відповідності до 

положень і принципів сучасного 

міжнародного права, виражени

ми у Статуті ООН. 

Зокрема, проголошення Ук

раїни в статтях 1 і 2 Конституції 
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[З] як суверенної держави зумов

лює їі суверенну рівність у міжна

родному співтоваристві , що 'рун

тується на положенні п . 1 ст. 2 
Статуту ООН , що ця «організація 

заснована на принципі суверен

ної рівності всіх Ті членів» [9] . 
Положення ст. З Основного 

Закону, що людина , п· життя і здо

ров'я , честь і гідність , недотор

канність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною 

цінністю, повністю відповідають 

вимогам сучасного міжнародно

го права, викладеним у Загальній 
декларації прав людини , прий
нятій Генеральною Асамблеєю 

ООН у 1948 році в розвиток і ре

алізацію одного з найважливіших 

завдань , сформульованих у Ста

туті ООН , «знов затвердити віру 

в основні права людини, у 

гідність і цінність людської осо

бистості , в рівноправність чоло

віка і жінки й у рівність великих і 

малих націй» [9]. 
Регламентації прав і свобод 

людини , сформульованих у най-. . 
важливІших МІжнародних право-

вих актах, Конституція присвячує 

розділ 11 «Права, свободи й обо
в'язки людини і громадянина» , де 

із 67 статей 6З присвячені суто 
правам і свободам громадян Ук
раїни [З]. Ці норми Основного 

Закону країни становлять собою 

імплементацію міжнародних пра

вових норм . 

Надзвичайно важливим у пи

танні щодо зв'язку Конституції 
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України з міжнародним правом є 

положення їІ ст. 9, у якій говорить
ся: «Чинні міжнародні договори, 

згода на обов'язковість яких на
дана Верховною Радою України, 

є частиною національного зако

нодавства України». Цим поло

женням Основний Закон визнає 
в Україні примат міжнародного 

права, що, у свою чергу, поряд з 

іншими конституційними поло

женнями, характеризує їі як де

мократичну і правову державу. 

Стаття 18 Конституції проголо
шує: «Зовнішньополітична діяль

ність України спрямована на за

безпечення їі національних інте

ресів і безпеки шляхом підтрим

ки мирного і взаємовигідного 

співробітництва з членами міжна-
• о 

родного спІвтовариства на основІ 

загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права». Цією 

нормою підкреслюється визнан

ня Україною координуючої ролі 

міжнародного права та Ті прагнен

ня України підтримувати й розви
вати свої міжнародні зв'язки на 

засадах мирної співпраці. 

Усі розглянуті документи 

свідчать про прагнення України 

одержати міжнародне визнання 

і стати повноправним учасником 

міжнародних правових відносин. 

Одним із чинників визнання ста

ло підтвердження з боку України 

відданості принципам міжнарод

ного права. 

Упродовж 3-х місяців після 

проголошення незалежності Украї-
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ну як суверенну державу визнали 

понад 140 країн світу. Одними з 
перших це зробили Польща, Ка

нада, США, Італія , Бельгія, Індія, 
Японія, Китай , Австралія, країни 

Латинської Америки, Скандинавії. 

Протягом 1992-1993 рр. Україна 
вступає в безпосередні диплома
тичні зв'язки зі США, Канадою, 
Польщею, Німеччиною, Францією, 

Китаєм, Росією, Казахстаном , дер

жавами Балтії, Скандинавії та ін. 

У липні 1992 р. відбувся візит Пре
зидента України до Франції, під час 

якого Україна приєдналася до па

ризької Хартії для нової Європи й 
було підписано договір про друж

бу і співробітництво між двома 

країнами. У цей період Україна ста

ла членом Наради з безпеки і 

співробітництва в Європі (НБСЄ, 

згодом - ОБСЄ), багатьох міжна

родних організацій, зокрема Світо

вого банку й Міжнародного Валют

ного Фонду. 

У 1992 р. Україна заявила про 

намір стати членом Ради Євро
пи, а в липні цього ж роІ<у взяла 

участь у міжнародній мирот

ворчій діяльності , направивши 

національний контингент до 

складу операції ООН з підтри

мання миру в колишній Югославії 
(м. Сараєво). 

У жовтні 1992 року було 
підписано рішення про участь 

держав - учасниць СНД в дого

ворі між СРСР та США «Про 

ліквідацію ракет середньої та 

малої дальності». 
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Підводячи підсумки зовніш

ньої політики України з моменту 

проголошення їІ незалежності , 

маємо зазначити , що за цей час 
попри всі негаразди та проблеми 

було досягнуто вагомих резуль

татів . Головним з них, безумов

но , є те, що Україна відбулася як 

Перші кроки в науці 

незалежна держава, як загально

визнаний суб'єкт міжнародних 

відносин . Украйна має диплома

тичні представництва в більшості 
державам миру, є членом бага

тьох міжнародних організацій , що 

є свідченням '(і міжнародно-пра

вового визнання . 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ПРИЗНАНИЯ 

НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЬІ 
Дурсунов Р. М. 

В зтой статье изучается становления украинского государства как субьекта междуна

родного права и вь1являются особенности зтого процесса . Актуальность темь1 связана с не
обходимостью изучения института международно-правового признания на примере УкраиньІ. 

КлючевьІе слова : международное публичное право, институт признания государств, меж
дународньІе отношения 

ТНЕ FEATURES OF INTERNATIONAL LEGAL RECOGNIТION 
OF INDEPENDENT UKRAINE 

Dursunov R. М. 
This article overviews the formation of Ukrainian state as а subject of international law and 

defines main features ofthis process. Relevance ofthe theme associated w ith necessity оп research 
of institute of iпternationa l legal recognition on the example of Ukra ine. 

Кеу words: public international law, institute of recognition of states, international relations 
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