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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Проблемі правових підстав діяльності 

міжнародних інституцій загалом та їх участі у розвитку міжнародного права 

зокрема завжди приділялася увага юридичної науки та практики власне 

міжнародних інституцій. Зумовлене це тим, що останнє століття 

характеризувалося кількісним зростанням і якісним розвитком міжнародних 

організацій, установ, закладів, фондів, що помітно вплинуло на процеси 

міжнародно-правового регулювання. 

Надалі тривають зміни у структурі міжнародного середовища, де діють 

міжнародні інституції, особливо в межах нових сфер життєдіяльності Людства, 

що з’являються внаслідок глобалізаційних процесів та потребують 

удосконалення інституційного механізму взаємодії народів. 

Змін зазнає і функціональна складова діяльності міжнародних інституцій. 

Зумовлена вона численними фактами невпорядкованих та недостатньо 

злагоджених дій міжнародних інституцій, коли останні то вдаються до 

вирішення тих питань, які не належать до їх компетенції, то, навпаки, 

бюрократично відмежовуються від зобов’язань, передбачених статутом. 

З огляду на це актуальним є визначення шляхів підвищення ефективності 

міжнародних інституцій в процесі їх участі у міжнародно-правовому 

регулюванні. 

В Україні, де триває активний процес інтеграції в життя міжнародної 

спільноти, таке дослідження наразі особливо значуще. 

Теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять наукові 

розробки вітчизняних та зарубіжних учених. Так, проаналізовано пpацi 

iнозeмних учeних, пpавознавцiв та мiжнаpодникiв, зокpeма Д. Аканде, 

Дж. С. Баркіна, К. Бенедікта, Н. Блоккера, Я. Броунлі, Дж. Бутчеза, 

Р. А. Весселя, Ю. Гіхаші, К. Даугірдас, І. Ф. Деккера, Я. Клабберса, 

Дж. Кроуфорда, Н. Онуфа, Д. Саруші, Дж. Селя, Т. Франка, Р. Фрід де Врі, 

Л. Хенкіна, Г. Дж. Шермерса та інших. Певні аспекти інституційної складової 

міжнародно-правового регулювання, зокрема функції міжнародних інституцій, 

досліджено в роботах представників Київської школи міжнародного права – 

І. І. Лукашука, В. Г. Буткевича, А. С. Гавердовського, А. І. Дмитрієва, 

О. В. Задорожнього, Д. І. Кулеби, В. В. Мицика, В. І. Муравйова, К. О. Савчука, 

О. М. Шпакович; Одеської школи міжнародного права – Т. О. Анцупової, 

О. К. Вишнякова, Т. Р. Короткого, Ю. В. Чайковського; Харківської школи 

міжнародного права – М. В. Буроменського, О. В. Тарасова та інших. 

У дисертаційній праці найвагомішим постає аналіз міжнародно-правових 

документів, прийнятих міжнародними інституціями. Як база даних 

міжнародних інституцій частково використовувалися матеріали «Щорічника 

міжнародних організацій» Союзу міжнародних асоціацій (неурядова 

організація, діяльність якої спрямована на дослідження, моніторинг та надання 

інформації щодо міжнародних організацій; має консультативний статус при 

ЕКОСОР та є асоційованим членом ЮНЕСКО). 
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Зв'язок теми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми «Правові засади 

співпраці України з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і 

практика», що є частиною планової теми Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна у 

міжнародних інтеграційних процесах» № 11БФ048-01. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – визначити 

шляхи оптимізації функцій міжнародних інституцій задля підвищення 

ефективності міжнародно-правового регулювання. 

Завдання дослідження: 

- проаналізувати історію становлення та розвитку міжнародних 

інституцій з позиції лінійності розвитку суспільства; 

- визначити роль міжнародних інституцій у формуванні норм 

міжнародного права; 

- запропонувати шляхи підвищення ефективності діяльності 

міжнародних інституцій; 

- встановити особливості застосування міжнародними інституціями 

норм міжнародного права на сучасному етапі; 

- визначити особливості реалізації міжнародними інституціями норм 

міжнародного права; 

- дослідити процеси імплементації міжнародними інституціями норм 

міжнародного права; 

- окреслити перспективи встановлення ієрархії в системі міжнародних 

інституцій; 

- проаналізувати комплекс владних прерогатив, якими наділяють 

міжнародні інституції їх члени-засновники; 

- розкрити зміни в обсягах владних прерогатив міжнародних інституцій 

від заснування і протягом їхньої діяльності, зокрема і за власною 

ініціативою; 

- розглянути ідеї формування світового конституційного права. 

Об’єктом дослідження є функціональна діяльність міжнародних 

інституцій, спрямована на підвищення ефективності міжнародно-правового 

регулювання в межах усіх функціональних галузевих комплексів. 

Предметом дослідження є міжнародно-правове закріплення та 

розширення функцій міжнародних інституцій, необхідних для ефективної 

участі останніх у міжнародній нормотворчості, міжнародному 

правозастосуванні, міжнародній правореалізації та імплементації норм 

міжнародного права. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становлять методи формально-юридичного, історичного та 

системного аналізу, а також структурно-функціональний, логіко-семантичний, 

прогностичний методи вивчення правової матерії і метод класифікації. 

Метод формально-юридичного аналізу застосований для дослідження 

нормативно-правових актів міжнародних організацій та визначення шляхів 
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закріплення процесу розширення функцій міжнародних організацій. Метод 

історичного аналізу дав змогу з’ясувати історичне становлення та розвиток 

інституційних механізмів міжнародно-правового регулювання; метод 

системного аналізу і структурно-функціональний метод – встановити місце та 

роль інституційної складової в системі міжнародно-правового регулювання; 

логіко-семантичний метод – визначити понятійний апарат права міжнародних 

організацій та основ міжнародно-правового регулювання, що застосовується у 

дослідженні; прогностичний метод – окреслити перспективи розвитку 

конституційного права міжнародного співтовариства; метод класифікації – 

провести типологізацію міжнародних інституцій за функціональними блоками, 

а також предметне групування нормотворчої діяльності міжнародних 

інституцій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є комплексним дослідженням участі міжнародних 

інституцій у підвищенні ефективності міжнародно-правового регулювання, 

одним із завдань якого є запропонувати модель ієрархічної системи 

міжнародних інституцій. Основні результати, які становлять наукову новизну, 

відображають особистий внесок автора та виносяться на захист, такі: 

Вперше: 

1. Запропоновано методику моделювання системи міжнародних 

інституцій на основі принципу-інструменту класифікаційної інвентаризації з 

огляду на функціональну наповненість міжнародних інституцій. 

2. Розроблено схему моделювання функцій міжнародних інституцій 

шляхом застосування принципу-інструменту функціональної координації. 

3. Досліджено кваліфікаційний розподіл інституційної структури 

міжнародного співтовариства за допомогою принципу-інструменту зваженої 

ієрархії. 

4. Введено в активний обіг поняття «статутного права міжнародних 

інституцій» із аналізом його основних нормативно-правових баз. 

5. Проаналізовано контекст «повноважень на розширення 

повноважень», а саме: повноваження на уточнення функцій міжнародної 

інституції та повноваження на розширення засобів діяльності міжнародної 

інституції у припустимих її функціями межах. 

Удосконалено: 

6. Понятійний апарат права міжнародних інституцій – проведено 

кваліфікацію понять «функції», «повноваження», «компетенція». У науці 

міжнародного права немає єдності щодо узагальненого використання та чіткого 

розмежування наведених понять, це призводить до їх взаємозаміни. 

7. Предметна класифікація нормотворчої діяльності міжнародних 

інституцій. З огляду на сучасні тенденції інституціоналізації правового порядку 

та з урахуванням досліджень О. М. Шпакович та В. І. Муравйова класифіковано 

напрями предметного та функціонального розширення нормотворчої діяльності 

міжнародних інституцій. 
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8. Шляхи оптимізації функцій міжнародних інституцій у процесі 

формування міжнародного права. Продовжуючи дослідження І. Ф. Деккера та 

Д. Саруші, визначено, що процеси внутрішньої та зовнішньої оптимізації 

функцій міжнародних інституцій ведуть до деталізації повноважень та 

розширення, обмеження й уточнення компетенції міжнародних інституцій. 

Наслідком цього є заповнення прогалин міжнародно-правового регулювання 

сфер діяльності міжнародного співтовариства. 

Дістали подальшого розвитку: 

9. Періодизація історії становлення та розвитку міжнародних 

інституцій. З огляду на речитативність історії міжнародних інституцій, 

спираючись на досвід дослідників історії міжнародних інституцій Р. Кольба, 

М. А. Тадес, А. Томпсона, визначено кількісні та якісні історичні етапи 

зростання міжнародних інституцій. На підставі історичних передумов та низки 

чинників, зокрема нарощення системної множинності спеціалізованих 

інституцій, спрогнозовано наступний етап. 

10. Питання позитивної інтервенції міжнародними інституціями у 

сферу їх компетенції. Підхід А. Прічел використано та розвинуто для 

обґрунтування зростання компетенції міжнародних інституцій на сучасному 

етапі. 

11. Концепція конституційного права міжнародного співтовариства. 

Зважаючи на ідеї М. Доула, М. Ф. Чудакова і Д. Шнайдермана, запропоновано 

розвивати глобальне конституційне право шляхом удосконалення інституційної 

складової глобального управління. 

12. Процеси неформальної нормотворчості та участі міжнародних 

неурядових організацій у формуванні та розвитку міжнародного права. У 

відповідності з концепціями Р. А. Весселя, Й. Повеліна та Д. Рютера визначено 

напрями участі міжнародних неурядових інституцій у процесі формування 

норм міжнародного права, із наведенням практичних виявів у межах 

функціональних блоків. Доведено, що міжнародні неурядові організації 

підвищують ефективність міжнародно-правового регулювання через механізм 

встановлення регуляторних стандартів. 

13. Процеси застосування, реалізації та імплементації міжнародними 

інституціями норм міжнародного права. Продовжуючи напрямок досліджень, 

розвинутих школою І. І. Лукашука, проведено комплексний аналіз 

функціональної ролі міжнародних інституцій у процесах застосування, 

реалізації та імплементації норм міжнародного права в межах виділених 

функціональних блоків. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Теоретичне 

значення результатів дослідження полягає у тому, що основний зміст роботи та 

висновки сприятимуть подальшому розвитку науки міжнародного права. 

Проаналізовані в роботі нормативно-правові акти міжнародних інституцій 

можуть бути використані в інших дослідженнях інституційної складової 

міжнародно-правового регулювання. 
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Теоретичні та практичні положення дисертаційного дослідження стануть 

в нагоді у розробці навчальних посібників, підручників та методичних 

рекомендацій, а також у викладанні нормативних дисциплін («Міжнародне 

публічне право», «Право міжнародних організацій», «Основи міжнародно-

правового регулювання»). 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає в 

ефективному їх використанні в роботі юристів-міжнародників у міжнародних 

інституціях, а також у діяльності органів державної влади з метою кращого 

розуміння специфіки роботи інституційного механізму міжнародно-правового 

регулювання. 

Значущість дисертації зростає внаслідок активного залучення України до 

міжнародних інтеграційних процесів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою з урахуванням фундаментальних досягнень науки міжнародного 

права. Усі сформульовані в ній положення та висновки, які характеризуються 

науковою новизною, отримані та обґрунтовані автором самостійно. У 

співавторстві опубліковано сім статей. У кожній такій статті автору належить 

більшість наукових напрацювань, нормативний і науково-практичний аналіз та 

висновки. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалася на 

засіданні кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні 

положення дисертаційної роботи оприлюднені у виступах і публікаціях на 

8 (восьми) науково-практичних конференціях: міжнародно-правові читання 

«Система міжнародно-правового регулювання. Досвід перспективного 

планування – Порядок денний 2035 року» (м. Київ, 26 березня 2012 р.), 

установча конференція «Прийдешній порядок світу. Діалог поколінь» (м. Київ, 

25 травня 2012 р.), V Международная конференция «Зимние юридические 

чтения» (м. Санкт-Петербург, 15 лютого 2014 р.) (тези опубліковано), 

Шевченківська весна: міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 2014 р.) (тези опубліковано), 

«Міжнародна інституційна система XXI століття: роль права в розвитку» 

(м. Київ, 2014 р.), Актуальні проблеми міжнародних відносин: науково-

практична конференція (м. Київ, 2014 р.) (тези опубліковано), Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: науково-практична конференція (м. Київ, 

2015 р.) (тези опубліковано), Шевченківська весна: міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 2016 р.) 

(тези опубліковано). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

висвітлені у дванадцяти наукових статтях у фахових виданнях, перелік яких 

затверджено МОН України, трьох статтях в іноземних фахових виданнях, 

шести статтях в інших виданнях, а також у шести матеріалах науково-

практичних конференцій та семінарів. 
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Структура дисертації зумовлена предметом, метою, завданнями та 

логікою дослідження і складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох 

розділів, що об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (353 найменування). Обсяг авторського тексту дисертації становить 185 

сторінок, бібліографія викладена на 42 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі встановлено актуальність та наукову новизну дисертації, 

визначено мету, завдання, предмет, об’єкт і використані джерела, обґрунтовано 

теоретичне і практичне значення дисертації, схарактеризовано методи 

дослідження, висвітлено дані про апробацію роботи та окреслено особистий 

внесок здобувача. 

Перший розділ «Міжнародні інституції у забезпеченні міжнародно-

правового регулювання», що складається з трьох підрозділів, присвячено 

аналізу фундаментальних проблем інституційної складової міжнародно-

правового регулювання. 

У підрозділі 1.1 «Міжнародні інституції: функції і межі владних 

прерогатив» досліджено загальнотеоретичні питання функціонування 

міжнародних інституцій. Так, розглянуто структурну наповненість поняття 

«міжнародна інституція», що визначено як система органів порядку, що 

встановлюють та підтримують відносини взаємозв’язку та комплементарності 

між тими, хто формує цей порядок на міжнародній арені та бере безпосередню 

чи опосередковану участь у процесі міжнародно-правового регулювання. 

Проаналізовано вияви наднаціональності в роботі міжнародних інституцій. 

З огляду на теорію флуктуації суспільних відносин П. О. Сорокіна до 

генезису формування та розвитку міжнародних інституцій виділено дванадцять 

етапів, що змінюються за «кроком спіралі» і характеризуються кількісними та 

якісними модифікаціями природи міжнародних інституцій. Запропоновано 

повернутися до раніше висловлюваних ідей щодо організації моделі ієрархічної 

системи міжнародних інституцій, фактичними доказами чого є, зокрема, 

поступове нарощення системної множинності спеціалізованих інституцій в усіх 

сферах міжнародного співробітництва, розвиток універсальної системи 

міжнародно-правового регулювання. 

Виявлено, що забезпечення роботи механізму інституційної сфери 

можливе лише за умови розумної субординації та чіткого визначення владних 

прерогатив кожної із міжнародних інституцій в ієрархічній системі 

міжнародних інституцій, що досі детально не прописана. Відтак, завдання 

полягало в тому, щоб зобразити модель функціонального навантаження 

міжнародних інституцій. 

Зважаючи на динамічність генезису міжнародних інституцій, були 

виявлені тенденції до інтенсифікації процесів уточнення функцій міжнародних 

інституцій згідно з реаліями сучасності, процесів деталізації повноважень 
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відповідно до рекурсивних функцій та процесів зростання компетенції як 

віддзеркалення модифікованих функцій та повноважень. 

У підрозділі 1.2 «Інституційні основи системи міжнародно-правового 

регулювання» розглянуті доктринальні підходи Н. Блоккера, Р. А. Весселя, 

І. Ф. Деккера, Д. Саруші та інших до ролі й місця міжнародних інституцій у 

процесі міжнародно-правового регулювання. Встановлено, що міжнародні 

інституції беруть участь у творенні міжнародного права шляхом наповнення 

комплексів його нормативно-правових баз. Застосовуючи норми міжнародного 

права, вдаючись до міжнародного судочинства, міжнародної регламентації та 

міжнародного адміністрування, міжнародні інституції сприяють персоніфікації 

міжнародного права. 

З’ясовано, що одним із напрямків реалізації міжнародними інституціями 

норм міжнародного права є вияви міжнародно-правової відповідальності, 

природа якої, у контексті міжнародних інституцій, подвійна, адже останні 

можуть одночасно бути суб’єктами несення міжнародно-правової 

відповідальності (і абсолютної, і солідарної) та покладати міжнародно-правову 

позитивну відповідальність на інших суб’єктів міжнародного права й висувати 

міжнародні претензії. У розробці цієї проблеми враховано підходи як 

вітчизняних учених (В. А. Василенка, І. І. Лукашука, В. Г. Буткевича), так і 

закордонних (К. Даугірдас, Дж. Кроуфорда, М. Мьолднера, Ц. Рінгерта). 

Належну увагу приділено участі міжнародних інституцій в імплементації норм 

міжнародного права. 

Підсумовано, що міжнародні інституції прямо (міжнародні міжурядові 

організації) й опосередковано (усі інші міжнародні інституції) беруть участь у 

всіх стадіях процесу міжнародно-правового регулювання. 

У підрозділі 1.3 «Сфери дії міжнародних інституцій у процесі 

міжнародно-правового регулювання» доведено, що міжнародні інституції 

функціонують в усіх сферах міжнародного співробітництва, водночас невпинно 

зростаючи кількісно та якісно залучаючись до вирішення загальних справ 

Людства. 

Видалося раціональним класифікувати міжнародні інституції за 

функціональними блоками, які загалом відповідають галузям сучасного 

міжнародного права, та охоплюють усі можливі сфери міжнародно-правового 

регулювання, а саме: літосферу, сферу міжнародно-правових просторів, 

природну сферу, антропосферу, техносферу, економічну сферу, соціосферу, 

ноосферу та конституційну сферу. Наведено основні міжнародні інституції, що 

задіяні до міжнародно-правової регламентації діяльності в межах виділених 

функціональних блоків, із зазначенням їх функцій. 

Аргументовано необхідність кваліфікаційного ранжування міжнародних 

інституцій шляхом застосування, як пропозиція, такого принципу-інструменту, 

як зважена ієрархія. Для прикладу проведено зважену ієрархію міжнародних 

інституцій, що регулюють літосферу, двома способами: створенням нових 

міжнародних інституцій та наділенням чинних міжнародних інституцій новими 
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розширеними повноваженнями. Обґрунтовано потребу у кваліфікаційній 

координації міжнародних інституцій. 

Другий розділ «Оптимізація функцій міжнародних інституцій у 

процесі формування міжнародного права», що складається з трьох 

підрозділів, присвячений аналізу шляхів оптимізації функцій міжнародних 

інституцій у контексті предметно-функціонального розширення їх правотворчої 

діяльності та процесу застосування норм міжнародного права. 

У підрозділі 2.1 «Предметно-функціональне розширення правотворчої 

діяльності міжнародних інституцій» досліджено тенденцію розширення 

участі міжнародних інституцій у процесі міжнародно-правової творчої 

діяльності за запропонованими раніше функціональними блоками на основі 

прикладів роботи конкретних міжнародних інституцій. Доведено, що дедалі 

частіше ініціаторами договірної ініціативи є саме міжнародні інституції, 

підтвердженням чого слугують відповідні положення їх установчих актів. 

Особливу увагу приділено правотворчій діяльності міжнародних 

неурядових організацій, яка, на думку А.-К. Ліндблом, А. Н. Пронто, Р. Хіггінс, 

полягає у виявленні прогалин у міжнародно-правовому регулюванні, наданні 

експертних висновків як підготовчої стадії розробки проектів нормативно-

правових актів міжурядових організацій, відображенні інтересів громадськості, 

проведенні конгресів та конференцій, виданні інформаційних матеріалів тощо. 

Міжнародна правотворчість, що є результатом діяльності міжнародних 

судів, арбітражів та трибуналів, судових інтегрованих інституцій міжнародних 

організацій, а також міжнародних інституцій у процесі винесення ними 

адміністративних рішень, відіграє суттєве значення для заповнення прогалин у 

міжнародно-правовому регулюванні. 

У підрозділі 2.2 «Напрями оптимізації функцій у процесі правотворчої 

діяльності міжнародних інституцій» проаналізовано процес формування та 

розвитку статутного права міжнародних інституцій як комплексу нормативно-

правових актів, що приймаються в межах міжнародних інституцій задля 

регулювання відносин усього міжнародного співтовариства. 

Визначено, що статутне право міжнародних інституцій формується, коли 

виникає нове поле для нормотворчої діяльності міжнародних інституцій в уже 

закладених ними та її засновниками напрямках; шляхом доповнення функцій 

міжнародних інституцій, коли відбувається розгалуження діяльності 

міжнародних інституцій, та шляхом розширення компетенції міжнародних 

інституцій, коли спостерігається удосконалення засобів, методів, ресурсів та 

форматів діяльності міжнародної інституції. 

Розглянуто основні законодавчі бази, що формують статутне право 

міжнародних інституцій, зокрема установчі акти міжнародних інституцій, 

міжнародні угоди держав та міжнародних інституцій, договори з третіми 

державами, резолюції, декларації, загальні принципи права, односторонні акти 

держав тощо. 

У підрозділі 2.3 «Функції міжнародних інституцій, орієнтовані на 

підвищення ефективності застосування норм міжнародного права» 



9 

методом аналізу функцій міжнародних інституцій окреслено їх участь у процесі 

застосування норм міжнародного права, що проходить такі стадії: формалізація 

рішень міжнародних інституцій; моделювання діяльності міжнародних 

інституцій із регламентуванням меж їх «свободи дій»; визначення методу 

реалізації прийнятого рішення та моделювання стратегії реалізації норм 

міжнародного права. 

Встановлено, що основними функціями міжнародних інституцій, 

орієнтованими на підвищення ефективності застосування норм міжнародного 

права, є ті, що створюють підґрунтя для подальшої реалізації норм 

міжнародного права, наприклад, шляхом оформлення, видання різного типу 

дозволів та звітності щодо них, сприяння розробці національного 

законодавства, надання кредитів та ін. 

Третій розділ «Міжнародні інституції у підвищенні ефективності 

процесу здійснення норм міжнародного права», що складається з трьох 

підрозділів, присвячений аналізу функціональної діяльності міжнародних 

інституцій у процесі реалізації та імплементації ними норм міжнародного права 

як заключних стадій у напрямку до ефективного проведення функціональної 

координації міжнародних інституцій. 

У підрозділі 3.1 «Функціональна роль міжнародних інституцій щодо 

підвищення ефективності реалізації норм міжнародного права» виявлено, 

що наразі роль міжнародних інституцій особливо значна у реалізації норм 

міжнародного права в сфері захисту прав людини, охорони здоров’я, 

транспорту, промисловості та відображається у традиційних формах 

дотримання, виконання та використання норм міжнародного права. 

Значну увагу приділено аналізу участі міжнародних інституцій у 

діяльності механізмів міжнародно-правової відповідальності та санкційного 

забезпечення (В. А. Василенко, К. О. Воробйова (Дейкало), Ю. О. Седляр, 

Е. Стамер та інші). Міжнародно-правова відповідальність міжнародних 

неурядових організацій, хоч прямо не закріплюється в їх установчих 

документах, чітко випливає з функцій таких інституцій. З огляду на це є 

підстави говорити не лише про моральну звітність міжнародних інституцій за їх 

діяльність, що також впливає на динаміку міжнародно-правового регулювання. 

За допомогою практичних прикладів з діяльності міжнародних інституцій 

проілюстровано крайню форму реалізації механізму міжнародно-правового 

регулювання – санкційне забезпечення. 

У підрозділі 3.2 «Напрями функціональної діяльності міжнародних 

інституцій щодо вдосконалення імплементації норм міжнародного права» 
проаналізовано доктринальні підходи Л. Буассон де Шазурн, 

А. С. Гавердовського, Е. Дензи, І. Казанчук, М. М. Карімова, М. Коена, 

Л. Х. Мінгазова, Р. А. Мюллерсона та С. В. Черніченка до напрямів 

імплементаційної діяльності, у тому числі за активного залучення міжнародних 

інституцій. 

На підставі систематизації відомих теорій міжнародно-правового 

регулювання напрями імлементаційної діяльності поділено на групу методів 
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оптимізації взаємодії міжнародного права і національних правових систем, 

серед яких: рецепція, правова акультурація, апроксимація, уніфікація, 

трансформація, відсилання, адаптація, легітимація та гармонізація; методів 

вдосконалення системи міжнародного права, що включає інкорпорацію, 

ситематизацію та кодифікацію, а також тлумачення міжнародного права. Усі 

вищенаведені напрями імплементаційної діяльності розглянуто в контексті 

інституційної складової міжнародно-правового регулювання із ілюструванням 

конкретними практичними виявами. 

Імплементаційна діяльність в рамках міжнародних інституцій складається 

із внутрішньоорганізаційного механізму, що відображається у створенні таких 

умов усередині міжнародної інституції, які б уможливлювали ефективну 

імплементацію норм міжнародного права (наприклад, створення допоміжних 

органів усередині інституції, налагодження контактів з іншими інституціями, 

наділеними подібними функціями), та зовнішньоорганізаційного механізму 

(застосування методів переконання, примусового застосування та управління 

для мобілізації зусиль держав на виконання міжнародно-правових норм). 

У підрозділі 3.3 «Функціональна координація міжнародних інституцій 

як інструмент підвищення ефективності міжнародно-правового 

регулювання» на підставі вивчення доктринальних джерел (Ш. Лебена, 

К. Ліслі, Е. Познера, А. Сайкса та інших) та аналізу практичної діяльності 

міжнародних інституцій доведено, що основним недоліком інституційної 

складової міжнародно-правового регулювання є відсутність формалізованої 

системності міжнародних інституцій. 

У ролі інструментарію для моделювання власне системи міжнародних 

інституцій запропоновано ввести функціональну координацію як складову 

процесу управління, що полягає в узгодженні та впорядкуванні дій різних 

рівнів системи міжнародних інституцій з метою уникнення дублювання 

однойменних функцій. Вбачається, що в основі ефективного моделювання 

лежатиме процес оптимізації функцій міжнародних інституцій та, як наслідок, 

розширення їх повноважень і зростання компетенції. Альтернативою, хоч і не 

найбільш доцільною, може бути створення нових міжнародних інституцій або 

формування відповідних підрозділів чи департаментів у межах активних 

міжнародних інституцій. 

З огляду на те, що це питання ще не передавалося на розгляд Комісії ООН 

з міжнародного права, хоч і активно обговорюється теоретиками та практиками 

з міжнародного права, запропоновано власне бачення моделі побудови системи 

міжнародних інституцій. Для цілей моделювання такої системи була 

сформована база міжнародних інституцій із прикріпленими їх установчими 

актами. 

Запропонована модель єдиної інституційної системи міжнародних 

інституцій, що виконують законодавчі, виконавчі та судові функції, ефективно 

впливатиме на процес міжнародно-правового регулювання та динамічно 

вирішуватиме питання, що входять до загального інтересу міжнародного 

співтовариства. Цей підхід наблизить практичне втілення міжнародної 
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інституції до теоретичних уявлень Г. Кельзена про міжнародну організацію як 

відносно централізований правовий порядок. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках сформульовано найсуттєвіші результати й положення 

дослідження: 

1. Ґенеза міжнародних інституцій складається із дванадцяти етапів, 

кожен наступний з яких, рухаючись за «кроком спіралі» та знаменуючи собою 

ділянки між позитивною реакцією на соціальний виклик суспільству і появою 

об’єктивних та суб’єктивних обставин, які провокують чергову зміну епіцентру 

розвитку, характеризується наділенням інституцій більшою кількістю функцій 

для цілей міжнародно-правового регулювання. Дванадцятий етап символізує 

побудову у ще невизначеному майбутньому ієрархічної системи міжнародних 

інституцій. 

2. Функціональна природа міжнародних інституцій як систем органів 

порядку, що встановлюють та підтримують відносини взаємозв’язку та 

комплементарності між членами міжнародного співтовариства, виявляється в 

наділенні міжнародних інституцій функціями (які вони мають виконувати 

постійно та які випливають із цілей та мети їх створення), повноваженнями (як 

мірою дозволеної поведінки задля реалізації функцій) та компетенцією (як 

комплексом методів, ресурсів та форматів діяльності з виконання функцій із 

окресленою сферою потенційного залучення міжнародної інституції до справ 

міжнародного співтовариства). 

3. Спостерігаються процеси оптимізації функцій міжнародних 

інституцій, які своєю динамікою підтверджують: що більше рекурсивних 

функцій отримує міжнародна інституція, то якісніше вона може здійснювати 

міжнародно-правове регулювання відносин міжнародного співтовариства. 

Оптимізація функцій супроводжується деталізацією повноважень, зокрема за 

допомоги механізму наділення міжнародних інституцій повноваженнями на 

розширення повноважень за їх власною ініціативою, та ситуаціями позитивної 

інтервенції міжнародними інституціями у сферу їх компетенції, наслідком чого 

є процеси розширення, обмеження та уточнення компетенції. 

4. Результатом підвищення ефективності міжнародної правотворчості 

може стати розширення напрямів правотворчої діяльності міжнародних 

інституцій без потреби запиту волі їх засновників та членів, активна участь 

міжнародних інституцій у формуванні міжнародного права. Це виявляється у 

зростанні кількості активних міжнародних інституцій, розширенні предметних 

горизонтів діяльності міжнародних інституцій, наданні особливого значення 

міжнародних неурядових організацій. Предметне розширення нормотворчої 

діяльності міжнародних інституцій було проведене шляхом заздалегідь 

запропонованого ранжуванням системи міжнародних інституцій за 

функціональними блоками. 
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5. Процес правозастосування міжнародними інституціями 

спрямований на забезпечення наявності у нормотворчому акті усіх положень 

необхідних для подальшої реалізації та імплементації рішень міжнародної 

інституції, а також на забезпечення всіх істотних супровідних умов для цього, 

наприклад, регламентування меж свободи дій членів міжнародного 

співтовариства, визначення оптимальних варіантів, методу та стратегії 

реалізації рішення міжнародних інституцій. Для підвищення ефективності 

міжнародно-правового регулювання міжнародні інституції вже надають 

допомогу державам у розробці їх національного законодавства шляхом 

вироблення конкретних пропозицій чи рекомендацій. 

6. Процес реалізації міжнародними інституціями норм міжнародного 

права виявляється в участі міжнародних інституцій у нагляді за механізмами 

міжнародно-правової відповідальності і санкційного забезпечення. Міжнародні 

неурядові організації, окрім моральної сторони відповідальності та аспекту 

звітності за свою діяльність, можуть підпадати під загальні правила 

міжнародно-правової відповідальності. 

7. Імплементаційна діяльність міжнародних інституцій постає у 

множинності її напрямків, що у функціональному плані можна поділити на такі 

групи: методи оптимізації взаємодії міжнародного права і національних 

правових систем, методи удосконалення системи міжнародного права, а також 

тлумачення норм міжнародного права. 

8. Ідеї конституційного права міжнародного співтовариства не нові 

для науки міжнародного права, але можуть набути нового та не менш 

актуального значення для сьогодення. Статут ООН, що традиційно розглядають 

як угоду, може стати конституційною моделлю, адже це засадничий документ 

єдиної міжнародної організації загальної компетенції, що виявляє квазі-

універсальність співтовариства держав. Задля його модернізації розглянуто 

функції міжнародних інституцій, що реалізують свою діяльність у межах 

функціональних блоків та можуть посприяти ефективності світового 

конституційного права. Особливої уваги, безумовно, заслуговує Конституція 

для Європи. 

9. Однією із передумов підвищення ефективності міжнародно-

правового регулювання за участі міжнародних інституцій має стати побудова 

ієрархічної системи міжнародних інституцій, у методологічній основі якої має 

лежати розумна субординація та чітке прописування функцій, повноважень та 

компетенції. Це уможливлює застосування чотирьох принципів-інструментів: 

інвентаризації, функціональної координації, зваженої ієрархії як 

внутрішньоінституційної координації та цілісної ієрархії як міжінституційної 

координації. У завершеному вигляді вона могла би складатися із інституцій, що 

виконували б законодавчі, виконавчі, судові функції та в цілому формували б 

єдину інституційну структуру міжнародного співтовариства, якою 

прогнозовано у ще невизначеному майбутньому могла би стати для прикладу 

Конфедерація Об’єднаних Націй. 
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Моделювання подібної ієрархічної системи міжнародних інституцій у 

майбутньому як передумова підвищення ефективності міжнародно-правового 

регулювання становитиме бажаний результат проведеного теоретичного 

дослідження системи міжнародних інституцій та статутного права міжнародних 

інституцій з особливим акцентом на аналізі їх функцій. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Герасимчук Н.В. Функції міжнародних інституцій у підвищенні 

ефективності міжнародно-правового регулювання. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2016. 

Основна увага дисертаційного дослідження присвячена визначенню 

шляхів оптимізації функцій міжнародних інституцій, що сприяють підвищенню 

ефективності міжнародно-правового регулювання. 

Досліджені межі владних прерогатив міжнародних інституцій. Виявлені 

тенденції до уточнення функцій, розширення повноважень та зростання 

компетенції. 

Окреслено шляхи оптимізації функцій міжнародних інституцій методом 

предметно-функціонального розширення їх правотворчої діяльності та 

простежено процеси застосування, реалізації та імплементації норм 

міжнародного права. 

Міжнародні інституції класифіковано за виділеними функціональними 

блоками та проведено їх кваліфікаційну координацію, із зазначенням тих 

функцій, що сприятимуть підвищенню ефективності міжнародно-правового 

регулювання. Запропонована модель єдиної системи міжнародних інституцій, 

що могла б бути реалізована в майбутньому для вирішення загальних справ 

міжнародного співтовариства. 

Ключові слова: міжнародна інституція, межі владних прерогатив, процес 

міжнародно-правового регулювання, функціональна координація міжнародних 

інституцій, підвищення ефективності міжнародно-правового регулювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Герасимчук Н.В. Функции международных институций в повышении 

эффективности международно-правового регулирования. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2016. 

Основное внимание диссертационного исследования посвящено 

определению путей оптимизации функций международных институций, 

способствующих повышению эффективности международно-правового 

регулирования. 

Исследованы пределы властных прерогатив международных институций. 

Выявлены тенденции к уточнению функций, расширению полномочий и росту 

компетенции. 
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Очерчены пути оптимизации функций международных институций 

методом предметно-функционального расширения их правотворческой 

деятельности и прослежены процессы применения, реализации и 

имплементации норм международного права. 

Международные институции класифицированы по выделенным 

функциональным блокам и проведена их квалификационная координация, с 

указанием тех функций, которые будут способствовать повышению 

эффективности международно-правового регулирования. Предложена модель 

единой системы международных институций, которая могла бы быть 

реализована в будущем для решения общих дел международного сообщества. 

Ключевые слова: международная институция, пределы властных 

прерогатив, процесс международно-правового регулирования, функциональная 

координация международных институций, повышение эффективности 

международно-правового регулирования. 

 

SUMMARY 

 

Gerasymchuk N.V. The functions of international institutions in the 

increase of efficiency of international legal regulation. – Manuscript. 

Thesis for the obtainment of the degree of Candidate of Sciences in specialty 

12.00.11 – International law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The thesis focuses on the identification of the ways to optimize the functions of 

international institutions, which assist in the increase of efficiency of international 

legal regulation. In order to achieve the objectives, the main directions of the 

development of the law of international institutions are analyzed and the works of the 

representatives of Ukrainian and foreign schools of the science of international law 

are studied. 

The study has carried out the analysis of the chronology of the development of 

international institutions. The next stage is predicted, taking into account the 

prerequisites that are already incorporated in the system-defined multiplicity of 

specialized institutions in all areas of international cooperation. The paper analyzes 

the limits of the authoritative prerogatives of international institutions, in particular 

identifies trends in specification of functions, extension of powers and growth of 

competence. The other core finding of scrutiny concerns the context of “the powers 

to extend the powers” of international institutions, defined by constituent acts. 

The paper defines the ways to optimize the functions of international 

institutions through domain and functional extension of international law-making. 

The formation and development of statutory law of international institutions are 

analyzed. The process of application of the norms of international law is studied. The 

thesis has carried out the analysis of international institutions’ participation in the 

mechanisms of international legal responsibility. The role of international institutions 

in the implementation of the norms of international law is defined. The paper has paid 
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special attention to the functions of international non-governmental organizations in 

the process of international legal regulation. 

To this objective, the spheres of activity of international institutions in the 

process of their participation or promotion of international legal regulation are 

analyzed. 

The classification of international institutions on the basis of the defined 

functional blocks and the qualifying coordination of international institutions with 

indication of the functions, aimed at improving the efficiency of international legal 

regulation, are carried out. The principles-instruments for the modeling of the 

formalized system of international institutions are introduced. Their purpose is to 

define the framework requirements for the modeling of the above-mentioned system 

and they consist of the principles-instruments of inventory, functional coordination 

and weighted hierarchy. The study proposes the model of the unified system of 

international institutions to be possibly realized in the future to decide on common 

affairs of international community. 

Key words: international institution, limits of the authoritative prerogatives, 

process of international legal regulation, functional coordination of international 

institutions, increase of efficiency of international legal regulation. 

 

 

 

 


