
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

ЗАДОРОЖНІЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 

 

 

УДК 341.0 

 

 

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО У ВІДНОСИНАХ  

УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

 

Спеціальність 12.00.11 – «Міжнародне право» 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук 

 

 

 

 

Київ – 2015 

 



2 

 

Дисертацією є рукопис. 

 

Роботу виконано самостійно на кафедрі міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України.  

 

Офіційні опоненти:  Буткевич Володимир Григорович, 
доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

Київського університету права НАН України, 

Суддя Європейського суду з прав людини 

у відставці, Заступник Голови Конституційної 

Комісії 

 

Камінська Наталія Василівна, 
доктор юридичних наук, професор , 

професор кафедри гуманітарних та 

загально-правових дисциплін 

Національної академії внутрішніх справ 

 

Макаруха Зоряна Мар’янівна, 

доктор юридичних наук, 

начальник відділу – заступник начальника 

Управління стратегічного планування 

Урядового офісу з питань 

європейської інтеграції 

Секретаріату Кабінету Міністрів України 

 

 

Захист відбудеться 28 грудня 2015 року о 10 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.10 в залі засідань Вченої ради Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1. 

 

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М. 

Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12. 

 

Автореферат розісланий 27 листопада 2015 року. 

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради                                       А. О. Кориневич 



3 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Специфіка міжнародно-правового 

упорядкування відносин України та Російської Федерації (РФ) зумовлює 

значний інтерес до юридичних аспектів двосторонньої взаємодії незалежно 

від конкретного періоду звернення до цієї тематики. Дві держави і їхні 

народи були, залишаються та будуть поєднані тісними економічними, 

політичними, соціальними зв’язками, що завжди потребували відповідного 

регулювання міжнародним правом. Відтак, застосування міжнародного права 

в українсько-російських відносинах не можна назвати темою, актуальною 

саме на сучасному етапі: вона була такою, є нині і навряд чи втратить свою 

важливість і в майбутньому. 

Агресивна війна РФ проти України, розпочата у 2014 році, 

актуалізувала потребу досліджень відповідної тематики і для світової 

спільноти. Від здатності співтовариства держав припинити агресію, 

повернути ситуацію у первинний стан, притягнути державу-порушника та 

осіб, причетних до злочинів, до відповідальності, тобто відновити 

міжнародний правопорядок, у значній мірі залежатиме майбутнє світу – його 

розвиток на основі міжнародного права чи в умовах безладу та залежності від 

«права сильного». Дії РФ проти України 2014 – 2015 рр. вимагають належної 

міжнародно-правової кваліфікації, на основі якої Україна та інші держави 

мають застосовувати передбачені міжнародним правом заходи щодо 

агресора.  

Водночас, виразно продемонстрована і необхідність впровадження 

Україною у відносинах з Російською Федерацією суто міжнародно-правових 

підходів, що повинні ґрунтуватись на неухильному дотриманні 

основоположних норм і принципів міжнародного права, приписів 

багатосторонніх та двосторонніх договорів, замість спроб звернення до 

химерних, заснованих на правовому нігілізмі і прагненні реалізувати «право 

сильного», ідеологем про «братні народи», «віковічну дружбу» та інших 

подібних. Таким чином, взаємодія України та Російської Федерації має 

здійснюватись виключно в рамках та на основі норм і принципів 

міжнародного права і бути взаємодією двох рівноправних суб’єктів 

міжнародного права. Потреба у таких підходах зумовлює необхідність 

науково обґрунтованого дослідження міжнародно-правових аспектів 

українсько-російської взаємодії від її зародження і донині. Аналіз проблем 

застосування міжнародного права у двосторонніх відносинах сприятиме 

виробленню вірного юридичного формату майбутніх відносин України із РФ.  

Втім, очевидно й інше: відносини України та Російської Федерації 

ключові не лише для цих держав і їхнє юридичне, міжнародно-правове 

впорядкування як відносин двох найбільших держав Європи важко 

переоцінити. При цьому лише розуміння особливостей застосування 

міжнародного права в міждержавних відносинах України і РФ уможливлює 

належне застосування світовою спільнотою міжнародно-правових 
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інструментів для розв’язання тих проблем, що, виникаючи в українсько-

російських стосунках, впливають на глобальну систему міжнародних 

відносин та міжнародний правопорядок.  

Різні аспекти теми дослідження розглянуті у роботах таких вітчизняних 

та іноземних вчених, як В. Акуленко, В. Баришев, А. Беато, І. Бойко, 

О. Бойко, А. Бланкенагель, М. Буроменський, І. Бутич, В. Буткевич, 

О. Буткевич, В. Брехуненко, В. Василенко, С. Віхарєв, О. Волович, 

Б. Галайчук, М. Гнатовський, О. Головко, В. Головченко, В. Горбулін, 

І. Гордун, П. Грицак, Я. Дашкевич, А. Дмитрієв, В. Жигулін, А. Залінян, 

К. Затулін, В. Ігрунов, Д. Караічев, Ф. Кайзер, Н. Камінська, В. Каргалов, 

О. Копиленко, В. Корецький, Т. Короткий, В. Кравченко, П. Кремньов, 

М. Кром, С. Кульчицький, В. Лажнік, С. Леп’явко, Г. Лер, І. Лукашук, 

О. Ляшенко, Б. Малиновський, З. Макаруха, Є. Макєєва, Б. Манеліс, 

С. Махун, А. Мельник, О. Мережко, В. Мироненко, В. Мицик, А. Міллер, 

А. Москалець, О. Моця, О. Мошес, Р. Мухаметов, Р. Мюллерсон, Д. Носов, 

Т. Ольшацкі, Р. Пайпс, С. Пайфер, Б. Парахонський, О. Пріцак, 

В. Пустогаров, І. Розенфельд, В. Романенко, Т. Романова, О. Романуха, 

Г. Санін, О. Севастьянов, Ю. Седляр, В. Смолій, Д. Соунден, Н. Стевенс, 

В. Степанков, І. Стрєльнікова, О. Сушко, Л. Тимченко, С. Тіхонова, 

Ф. Туранли, С. Хобта, Л. Чекаленко, Д. Чернишев, Т. Чухліб, Ф. Шевченко, 

С. Шелухін, О. Шемякін, Ю. Шемшученко, Г. Шинкарєцкая, О. Шкуратенко, 

О. Щипцов, А. Яковлів, Р. Ялишев, М. Яновський. Вказані та інші автори 

розглянули різні питання двосторонньої міжнародно-правової взаємодії в 

основних сферах – політичній, економічній, безпековій, гуманітарній, та на 

різних етапах. Частина досліджень є міждисциплінарними. Попри 

актуальність теми дисертації, ступінь її наукової розробки в міжнародно-

правовій доктрині є незадовільним, комплексних досліджень ані 

вітчизняною, ані іноземною наукою досі не проведено. Ретельне дослідження 

дозволяє сформувати цілісне бачення проблем застосування міжнародного 

права у відносинах між Україною та РФ.  

Глобальний характер впливу агресії Російської Федерації проти 

України 2014 – 2015 рр. зумовив значну увагу до її міжнародно-правового 

виміру з боку вітчизняних та іноземних дослідників. З-поміж робіт перших 

виокремимо колективну монографію «Українська революція гідності, агресія 

РФ і міжнародне право» 2014 р.; відповідні дослідження продовжені у 

монографіях та статтях у періодичних наукових виданнях. Серед 

представників світової доктрини міжнародного права, що проаналізували ці 

події, – П. Аккерман, М. Барковські, А. Беблер, К. Борген, М. Боте, 

М. Веллер, Ю. Відмар, К. Волтер, Т. Грант, Дж. Грін, Р. Жорітсма, 

Дж. Кранц, Н. Кріш, О. Лухтерхандт, Ж.-Б. Майяр, Р. Маккоркводейл, 

Л. Мялксоо, К. Марксен, Р. Мюллерсон, Е. Мюррей, М. Олсон, А. Пелле, 

А. Петерс, М. Стеріо, С. Трьобст, Г. Фокс, Х.-Й. Хайнце, О. Шефер. 

Важливим видається розгляд доробків російських юристів – С. Бабуріна, 

Г. Вельямінова, О. Волеводза, О. Деревянка, В. Зорькіна, А. Ібрагімова, 
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В. Кряжкова, С. Марочкіна, О. Хлєстова, В. Томсінова, В. Толстих, 

К. Сазонової, К. Толкачова та інших.  

При розгляді російсько-українського міждержавного конфлікту 2014 – 

2015 рр. в контексті основних принципів міжнародного права використано 

теоретичні напрацювання таких вітчизняних та іноземних науковців, як 

М. Баймуратов, М. Буроменський, В. Буткевич, О. Буткевич, В. Василенко, 

М. Гнатовський, В. Денисов, А. Дмитрієв, І. Лукашук, О. Мережко, 

В. Мицик, Л. Тимченко, В. Муравйов, К. Савчук, К. Бекяшев, Н. Блатова, 

Б. Кліменко, Д. Лєвін, М. Остроухов, С. Саяпін, А. Талалаєв, Г. Тункін, 

М. Філімонова, О. Тіунов, М. Ушаков, Д. Фельдман, О. Ханевський, 

А. Ананд, Т. Бартош, Є. Блюм, Я. Броунлі, Т. Буррі, Ю. Відмар, Р. Вінсент, 

Р. Вольфрум, Р. Дженнінгс, Ф. Джессеп, Л. Іствуд, А. Кассезе, 

Дж. Кастелліно, Г. Кельзен, Н. Кріш, М. Коен, Д. Мелоун, В. П. Нанда, 

Х. Насу, К. Пароді, А. Пелле, А. Петерс, С. Ратнер, Дж. Саммерс, Ф. Сендс, 

Я. Сінклейр, Й. Скоббі, К. Тамс, К. Томушат, Д. Тюрер, Б. Фассбендер, 

А. Фердросс, В. Фрідман, Д. Харріс, Р. Хіггінс, Л. Чен, Е. Швельб, 

Г. Шермерс, М. Шоу та інші.  

Зв’язок з науковими темами, планами, програмами. Дисертацію 

виконано в рамках комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Розбудова міжнародних, правових, 

політичних та економічних основ державності України» № 97128 (у рамках 

теми наукового дослідження Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна у міжнародних 

інтеграційних процесах» №011БФ048-01 – відповідно до плану науково-

дослідної роботи кафедри міжнародного права Інституту).  

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційного 

дослідження є виявлення проблем застосування міжнародного права у 

двосторонніх відносинах України та Російської Федерації, юридична 

кваліфікація дій сторін впродовж російсько-українського міждержавного 

конфлікту 2014 – 2015 рр., вироблення засад міжнародно-правової 

регламентації відносин України та РФ після завершення конфлікту і 

реалізації норм щодо міжнародно-правової відповідальності. Досягнення 

поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:  

– розробити періодизацію застосування міжнародного права у 

відносинах України та Російської Федерації впродовж усього строку їхнього 

існування;  

– надати міжнародно-правову характеристику кожному з періодів, 

виявити основні притаманні їм риси, стереотипи і закономірності;  

– оцінити в динаміці вплив попередніх періодів на наступні та надати 

йому міжнародно-правову характеристику; 

– встановити закономірності розвитку та проблеми міжнародно-правової 

регламентації в кожній з основних сфер відносин України та РФ; 

– виявити проблеми двосторонньої міжнародно-правової взаємодії, 

характерні для кожного з періодів застосування міжнародного права у 
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відносинах України та РФ;  

– виявити особливості договірно-правового механізму регламентації 

українсько-російського міждержавного співробітництва, з’ясувати недоліки 

змісту договорів та інших правових актів з цих питань і труднощі їхньої 

реалізації;  

– визначити роль у міжнародно-правовому регулюванні міждержавних 

стосунків інституційних механізмів, виявити їхні недоліки;  

– надати міжнародно-правову кваліфікацію подій, пов’язаних із 

застосуванням РФ сили та іншими діями проти України у 2013 – 2015 рр., у 

контексті основоположних норм і принципів міжнародного права;  

– оцінити, на підставі двосторонніх, регіональних і універсальних 

міжнародно-правових норм, дії сторін російсько-українського 

міждержавного конфлікту, що триває;  

– оцінити вплив та виявити загрози, спричинені діями Російської 

Федерації проти України, для міжнародного права, забезпечення захисту 

прав людини, підтримання міжнародного правопорядку і розвитку, 

міждержавного співробітництва;  

– виробити теоретичні засади адекватного і оптимального міжнародно-

правового реагування на зумовлені конфліктом трансформації і виклики 

системі міжнародно-правового регулювання двосторонніх відносин;  

– надати пропозиції щодо нового міжнародно-правового формату 

взаємодії між Україною та РФ, відповідних договірно-правових та 

інституційних механізмів.  

Об’єктом дослідження є норми міжнародного права і українсько-

російські двосторонні міжнародно-правові відносини, що виникають на їхній 

основі, впродовж усього строку існування цих відносин. 

Предметом дослідження є міжнародні договори, міжнародно-правові 

звичаї, односторонні акти держав, акти міжнародних організацій та 

внутрішнього законодавства, в динаміці їхнього створення і реалізації в 

українсько-російських двосторонніх відносинах, рішення міжнародних і 

національних судових установ, дипломатичні документи, заяви і виступи 

державних діячів, наукові праці у сфері міжнародного, конституційного, 

цивільного та інших галузей права. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

система філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-

наукових методів і підходів, принципів пізнання застосування міжнародного 

права у двосторонніх відносинах України та Російської Федерації. З метою 

одержання достовірних наукових результатів дослідження 

використовувалися філософські методи. Зокрема, метод діалектичної логіки 

дозволив розкрити характер залежності українсько-російської взаємодії від 

особливостей розвитку міжнародного права на різних етапах. Також він дав 

можливість вивчити об’єктивні правові явища у їхній системній 

взаємопов’язаності та взаємозумовленості. Закон єдності й боротьби 

протилежностей уможливив виявлення суперечливих тенденцій відносин 
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України та РФ, що вплинули на реалізацію ними договірних і звичаєвих норм 

міжнародного права. Закон заперечення заперечення дав змогу встановити 

форми взаємовпливу різних періодів українсько-російських міжнародно-

правових відносин.  

Формально-логічний метод використано для визначення основних 

понять, юридичних категорій у сфері делімітації та демаркації кордонів, 

правонаступництва держав, міждержавної інтеграції, прикордонної 

співпраці, щодо міжнародних ситуацій, спорів і конфліктів тощо. Метод 

тлумачення норм дав можливість з’ясувати сутність і провести аналіз 

юридичного змісту положень міжнародних універсальних, регіональних та 

національних правових актів, що стосуються основних аспектів українсько-

російських відносин, а також відповідних міжнародних звичаїв. Метод 

системного аналізу дозволив виявити внутрішні зв’язки міжнародно-

правових норм, принципів і інститутів; здійснити систематизацію 

доктринальних підходів до проблем реалізації норм.  

Порівняльно-правовий метод використовувався для з'ясування 

відповідності правових актів, що регламентують відносини між Україною та 

РФ і практики їхньої реалізації вимогам основоположних норм і принципів 

міжнародного права та практиці його суб’єктів; здійснення міжнародно-

правової кваліфікації подій, пов’язаних із застосуванням РФ сили та іншими 

діями проти України у 2013 – 2015 рр.; оцінення, на підставі двосторонніх, 

регіональних і універсальних міжнародно-правових норм, дій сторін 

міждержавного конфлікту, що триває.  

Мета дослідження – виявлення проблем застосування міжнародного 

права у двосторонніх відносинах України та Російської Федерації впродовж 

усього строку їхнього існування, зумовила ключову роль історико-правового 

методу. Він використаний при здійсненні періодизації українсько-російських 

міжнародно-правових відносин; виявленні основних притаманних різним 

періодам рис, стереотипів і закономірностей; окресленні особливостей 

міжнародного права, актуальних для кожного з періодів взаємодії України та 

РФ.  

Методи прогнозування і моделювання застосовано для оцінення впливу 

та виявлення загроз, спричинених діями Російської Федерації проти України, 

для міжнародного права, забезпечення захисту прав людини, підтримання 

міжнародного правопорядку і розвитку, міждержавного співробітництва; 

вироблення засад міжнародно-правового реагування на зумовлені 

конфліктом трансформації і виклики системі регулювання відносин України 

та РФ; розробки пропозицій щодо нового формату міжнародно-правової 

регламентації двосторонньої взаємодії.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження. Дисертація є першим 

спеціальним дослідженням усього комплексу проблем застосування 

міжнародного права в українсько-російських відносинах впродовж усього 

строку їхнього існування. 

У дисертаційній роботі сформульовано концептуальні положення та 
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висновки, що мають наукову новизну, є особистим внеском автора в 

дослідження наукової проблеми і полягають у тому, що вперше:  

– розроблено періодизацію застосування міжнародного права в 

українсько-російських відносинах від їхнього зародження і до відновлення 

повноцінної державності України у 1991 р.: 1) формування українсько-

російських міжнародних правовідносин (IV – XVI cт.); 2) двостороння 

міжнародно-правова взаємодія часів націєтворення (ХVII – початок ХХ ст.); 

3) період новітньої державності у відносинах України та Росії (ХХ ст.);  

– на кожному з вказаних етапів встановлено: характер впливу 

попереднього етапу розвитку; особливості взаємодії з міжнародним правом в 

європейському регіоні; доведено збереження, незалежно від юридичного 

формату взаємин України і Росії, міжнародної правосуб’єктності українських 

державних утворень; 

– виокремлені наступні періоди застосування міжнародного права у 

відносинах України та Російської Федерації після припинення СРСР та 

доведено наявність у кожного з них наступних визначальних ознак:  

1) періоду усвідомлення та формулювання міжнародно-правових 

позицій держав безпосередньо після припинення СРСР (1991-1997 рр.) 

притаманні: а) брак розуміння сторонами необхідності комплексної стратегії 

розвитку двосторонніх міждержавних відносин і створення відповідних 

договірних та інституційних механізмів їх регулювання; б) безсистемність та 

застосування «ручного режиму» при розв’язанні проблем двосторонньої 

взаємодії замість застосування належних міжнародно-правових інструментів; 

в) переростання, у зв’язку із цим, у хронічні найгостріших проблем; 

г) нерівноправність взаємин; ґ) системні порушення російською стороною 

основоположних норм і принципів міжнародного права, положень 

міждержавних договорів; 

2) для періоду намагань договірного врегулювання відносин та 

вирішення міжнародно-правовими засобами їхніх основних проблем (1997-

2004 рр.) характерні: а) зменшення конфліктності двосторонньої взаємодії і 

укладення у травні 1997 р. загального Договору про дружбу, співробітництво 

і партнерство; б) консервування угодами щодо Чорноморського флоту 1997 

р. проблеми розміщення ЧФ РФ на території України, брак договірних 

механізмів регламентації відносин щодо флоту; в) зумовлені 

контрпродуктивною позицією російської сторони труднощі у делімітації і 

демаркації українсько-російського міждержавного кордону; г) послідовна 

відмова РФ від запровадження реально діючої зони вільної торгівлі, 

реалізована шляхом договірного закріплення вилучень та обмежень; ґ) 

невдалі спроби реалізації політично вмотивованого проекту Єдиного 

економічного простору, який суперечив Конституції України і договірним 

нормам міжнародного права; д) системні проблеми у двосторонніх 

відносинах, демонстрація інцидентом щодо острова Тузла готовності РФ до 

порушення основоположних норм міждержавних договорів щодо 

територіальної цілісності і непорушності кордонів та потенціалу агресії 
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проти України;  

3) періоду прояву невідповідності двосторонніх міжнародно-правових 

інструментів потребам двосторонніх відносин (2005-2010 рр.) притаманні: а) 

системна криза міждержавних стосунків, зумовлена європейським курсом 

України та протидією РФ; б) звернення РФ до застосування щодо України 

протиправних засобів – «торговельних війн», «газових війн», організації 

провокацій на Кримському півострові й інших дій як засобів боротьби проти 

України; в) відмова сторін від міжнародно-правового програмування 

двосторонніх відносин; пріоритет позапланового розв’язання проблем; 

г) брак прогресу у вирішенні проблем делімітації і демаркації кордонів та 

інших ключових проблем двосторонніх відносин; ґ) неефективне 

використання сторонами інституційних механізмів регулювання 

двостороннього співробітництва;  

4) періоду намагань «модернізувати» міжнародно-правову договірну 

основу відносин (2010-2013 рр.) властиві: а) декларування повернення до 

«стратегічного партнерства», загальна активізація співпраці і міжнародно-

правової взаємодії на всіх рівнях; б) ініціювання РФ укладення договорів 

щодо об’єднувальних проектів у стратегічних сферах економіки України; 

в) нерівноправність правовідносин і поступки з боку України у ключових 

питаннях, створення Харківською угодою 2010 р. безпосередньої загрози 

національній безпеці; г) зростання напруженості у взаєминах на тлі 

нездатності врегулювати, шляхом внесення змін до відповідних угод, 

проблеми постачання газу; ґ) зумовлений підготовкою до підписання 

Україною та ЄС Угоди про асоціацію перехід РФ до жорсткого економічного 

тиску, в порушення основоположних норм міждержавних договорів;  

5) порушення агресивною війною Російської Федерації проти України 

основних принципів міжнародного права (з лютого 2014 р.); 

– визначено позитивні і негативні риси комплексу українсько-російських 

міждержавних договорів 1997 р. у контексті потреб міждержавних відносин 

між Україною та РФ;  

– встановлено, що гострота «кримського питання» і проблем базування 

Чорноморського флоту у міжнародно-правовій взаємодії України і Російської 

Федерації зумовлені, по-перше, труднощами усвідомлення російською 

елітою втрати РФ після припинення СРСР статусу провідної республіки 

світової наддержави; по-друге, використанням «фактору Криму» у 

внутрішніх та зовнішніх цілях РФ, зокрема для неправомірного економічного 

тиску на Україну; по-третє, нездатністю України проводити активну політику 

щодо півострова і перешкоджати протиправній діяльності РФ та 

проросійських сил; по-четверте, нерозумінням керівництвом України 

важливості власного флоту і браком послідовної міжнародно-правової 

позиції у цих питаннях;  

– встановлені причини «заморожування» делімітації та демаркації 

суходольних і морських кордонів між Україною та РФ: а) прагнення РФ не 

допустити європейської та євроатлантичної інтеграції і досягнення 
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необхідних юридичних критеріїв Україною; б) у випадку відмови від 

делімітації морських кордонів – прагнення РФ не допустити контролю 

України над багатими природними ресурсами територіями і встановити 

власний контроль над Азово-Керченською акваторією; в) уникнення РФ 

договірно-правового врегулювання для збереження «проблем кордонів» як 

засобу тиску на Україну в інших питаннях; г) намагання російської сторони 

зберігати напругу у двосторонніх відносинах в політичних цілях; 

– визначено фактори, що зумовили нерозв’язаність проблем економічної 

взаємодії держав на міжнародно-правовому рівні: а) брак міжнародно-

правового закріплення комплексних програм розвитку відповідного 

напрямку взаємин України та РФ; б) загальна безсистемність договірно-

правової регламентації; в) відмова від застосування в економічних 

відносинах основних принципів міжнародного права; г) систематичне 

звернення РФ до засобів економічного тиску на Україну; ґ) небажання РФ 

запровадити реально діючу зону вільної торгівлі з Україною, скасувавши 

вилучення та обмеження, передбачені міжнародними договорами; д) широке 

застосування торговельних обмежень і ведення «торгових війн»; е) 

декларативність норм двосторонніх угод в економічній сфері, брак положень 

про конкретні механізми реалізації проектів співпраці; є) політизація питань 

двосторонньої економічної взаємодії; 

– встановлено, що основними проблемами застосування міжнародного 

права у відносинах України та РФ є такі: а) систематичне порушення 

російською стороною основоположних норм і принципів міжнародного 

права, міжнародних договорів, що супроводжувалось постійним браком 

належної реакції з боку України; б) загальна нерівноправність на користь РФ, 

зафіксована в договорах у всіх сферах взаємодії; в) брак стратегічного 

бачення сторонами розвитку взаємин, відмова від створення відповідних 

ефективних договірних та інституційних механізмів; г) схильність до 

врегулювання ключових проблем під тиском поточних обставин і політичних 

інтересів, замість системного застосування міжнародно-правових 

інструментів; ґ) схильність сторін до ухвалення невиправданих «пакетних» 

рішень, пов’язування системно не пов’язаних між собою питань; 

д) непублічність, непрозорість, залежність рішень від особистих стосунків 

лідерів держав; е) незначна роль інституційних механізмів регламентації 

співробітництва; є) декларативність положень міжнародних договорів;  

– виявлені недоліки договірно-правового механізму регламентації 

українсько-російського міждержавного співробітництва: а) брак у сторін 

цілісного бачення напрямків розвитку договірного регулювання співпраці; 

б) відмова України та РФ від комплексного підходу у створенні договірних 

рамок взаємодії в окремих сферах; в) декларативний характер приписів 

ключових угод; г) брак норм щодо механізмів реалізації загальних положень 

про двосторонню співпрацю; ґ) брак ефективних механізмів розв’язання 

двосторонніх спорів; д) застосування «пакетного підходу» до укладення та 

змісту міждержавних договорів, при якому створювались загрози 
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національній безпеці України; е) непублічність, непрозорість, кулуарність 

при укладенні міжнародних договорів; 

– встановлені причини неефективності інституційних механізмів 

регулювання співпраці між Україною та РФ, серед яких: непублічність, 

непрозорість домовленостей, що становлять предмет відання інституційних 

органів, надання пріоритету кулуарним рішенням, а не ухваленим в рамках 

міжнародно-правових механізмів; брак системного підходу до розв’язання 

проблем двосторонньої взаємодії шляхом використання цих механізмів; брак 

належних договірно-правових рамок діяльності відповідних інституцій; 

формальний підхід РФ до участі в їхній роботі; 

– здійснено міжнародно-правову кваліфікацію міжнародного конфлікту 

між Російською Федерацією та Україною 2014 – 2015 рр. Визначено, що дії 

РФ у Криму та частині Луганської і Донецької областей не відповідають 

жодній з вимог правомірності застосування державами сили без рішення 

Ради Безпеки ООН (за концепціями «гуманітарної інтервенції», права на 

превентивну самооборону та застосування сили для захисту власних 

громадян за кордоном в порядку самооборони); являють собою військову 

агресію проти України. РФ у 2014 – 2015 рр. проводить проти України 

військову агресію в розумінні норм Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 

(ГА ООН) «Визначення агресії» і Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду, чинить усі види агресії, передбачені цими актами; 

– встановлено невідповідність подій у Криму у лютому-квітні 2014 р. 

нормам міжнародного права стосовно самовизначення народів. Визначено, 

що РФ проведено військову операцію з анексії частини території України. Дії 

РФ щодо частини Донецької і Луганської областей є протиправною 

військовою окупацією;  

– доведено, що російська агресія проти України 2014 – 2015 рр. 

супроводжується грубими, системними, масовими порушеннями основних 

прав і свобод людини. Встановлено, що за нормами міжнародного права РФ 

як держава відповідальна за порушення прав людини її органами влади, 

посадовими особами, армією та спецслужбами у Криму, Донецькій та 

Луганській областях, а також незаконними збройними формуваннями. РФ 

порушує як міжнародні договори у сфері захисту прав людини, так і 

обов’язки держави-окупанта за міжнародним гуманітарним правом;  

– визначено, що РФ впродовж 2013 – 2015 рр. грубо порушує усі 

обов’язки, передбачені принципами добросовісного виконання міжнародних 

зобов’язань, мирного розв’язання міжнародних спорів, суверенної рівності і 

невтручання у внутрішні справи, і, відповідно, права України. Відбуваються 

очевидні, грубі, систематичні, послідовні порушення відповідних зобов’язань 

за міжнародними договорами; 

– визначено проблеми, що наразі зумовлюють труднощі розгляду 

українсько-російських спорів, пов’язаних із агресією РФ проти України: 

а) заперечення РФ наявності спорів та затягування їхнього розгляду; 

б) відмова РФ від дотримання обов’язків, передбачених міжнародно-
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правовим принципом мирного розв’язання міжнародних спорів, зокрема, 

розв’язувати спори відповідно до зобов’язань за Статутом ООН; 

утримуватися від дій, які можуть поставити під загрозу міжнародний мир і 

безпеку; застосовувати норми міжнародних договорів щодо розв’язання 

спорів; добросовісно і в дусі співробітництва докладати зусиль до того, щоб 

за короткий термін дійти справедливого рішення, заснованого на 

міжнародному праві; в) невизнання російською стороною юрисдикції 

міжнародних судових органів для розгляду спорів із Україною; г) недоліки 

українсько-російських міждержавних договорів; ґ) брак послідовної 

діяльності із притягнення РФ до міжнародно-правової відповідальності; 

– зроблені висновки про загальні тенденції, притаманні діям Російської 

Федерації проти України впродовж 2013 – 2015 рр., – очевидні, грубі, 

систематичні, цілеспрямовані порушення фундаментальних засад усіх десяти 

основних принципів міжнародного права, спрямовані на руйнування сучасної 

системи міжнародного права і світового порядку, нав’язування натомість 

військової сили та антидержавної діяльності як провідних факторів 

міжнародних відносин; 

– з’ясовано характер впливу та виявлені загрози і виклики, зумовлені 

діями Російської Федерації проти України, для міжнародного права і 

сучасного міжнародного правопорядку: а) нездатність співтовариства держав 

припинити грубі і масові порушення РФ прав людини; б) небезпека 

перетворення сучасного міжнародного права на «право сильного»; 

в) виникнення загрози безпеці, територіальній цілісності, недоторканості 

кордонів усіх сусідів РФ; г) загроза відцентрових тенденцій і заворушень у 

самій РФ, небезпечних для міжнародного миру; ґ) можливість наслідування 

прикладу російської агресії іншими авторитарними режимами; 

д) позбавлення сенсу процесу ядерного роззброєння; е) втрата Радою Безпеки 

ООН здатності виконувати свої функції та можливостей найбільших держав 

світу з підтримки міжнародного миру і безпеки. Висловлена позиція, за якою 

уникнення цих наслідків можливе лише, якщо світова спільнота належним 

чином застосує по відношенню до РФ засоби, передбачені міжнародним 

правом для його порушників і спрямовані на припинення протиправних дій з 

наданням гарантій їхнього неповторення; повернення ситуації до первинного 

стану (наскільки це можливо); компенсацію РФ шкоди від своїх 

протиправних дій; притягнення до індивідуальної кримінальної 

відповідальності осіб, винних у злочині агресії, воєнних злочинах та 

злочинах проти людяності; 

– надані пропозиції щодо нового формату міжнародно-правової 

регламентації відносин України і РФ, який має бути створений після 

завершення конфлікту і реалізації міжнародно-правової відповідальності. 

Запропоновані загальні засади відповідної діяльності: а) удосконалення 

механізмів гарантування безпеки, територіальної цілісності, непорушності 

кордонів України; б) проведення делімітації і демаркації українсько-

російського міждержавного кордону на основі норм міжнародного права, 
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зокрема, стосовно морського кордону – Конвенції ООН з морського права 

1982 р. і принципу uti possidetis щодо адміністративного кордону між 

Україною і РФ, встановленого за часів СРСР; в) закріплення заборони 

розміщення збройних сил РФ на території України; г) розроблення та 

впровадження чіткої загальної стратегії і програм розвитку співпраці в 

кожній сфері із закріпленням конкретних практичних кроків; ґ) розв’язання 

проблем правонаступництва щодо власності Союзу РСР на основі чинних 

міжнародних договорів за участі України та РФ, договірних і звичаєвих норм 

міжнародного права з питань правонаступництва; д) закріплення у 

договірних механізмах чітких прав і обов'язків сторін, зокрема положень про 

заборону односторонніх дій; дій, спрямованих проти внутрішньої єдності та 

стабільності іншої сторони; про неприпустимість будь-яких форм шантажу; 

зобов’язання уникати підриву міжнародного іміджу партнера та інших 

недружніх дій тощо; е) включення до українсько-російських договорів норм 

про дієві механізми розв'язання спорів між сторонами; є) удосконалення 

інституційної основи співпраці, яка повинна функціонувати на основі 

комплексного підходу, принципів прозорості і взаємного врахування 

інтересів сторін; ж) скасування вилучень і обмежень з передбаченої 

міжнародними договорами зони вільної торгівлі між Україною та РФ; 

з) врегулювання юридичних проблем, пов’язаних із відновленням контролю 

України над Кримським півостровом (скасування рішень щодо надання 

російського громадянства мешканцям Криму, щодо належності об’єктів 

української державної і приватної власності, інших рішень «влади» 

півострова; передання об’єктів, пов’язаних із функціонуванням ЧФ РФ, 

Військово-морським силам України і державним установам тощо); 

і) укладення міждержавних договорів, спрямованих на забезпечення прав 

української національної меншини у РФ, відповідно до положень Рамкової 

конвенції про захист національних меншин 1995 р. 

Дістали подальшого розвитку:  

– теорія міжнародного права як регулятора двосторонніх відносин, і 

концепція білатерального міжнародного права як складової міжнародного 

правопорядку;  

– юридичний аналіз нормативно-правових актів та фактичних обставин 

Голодомору 1932-1933 рр. як геноциду в розумінні Конвенції ООН про 

попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 р.;  

– дослідження ролі Організації українських націоналістів та Української 

повстанської армії у боротьбі проти іноземної окупації у 1930-1950-х рр.;  

– аналіз юридичних процедур та фактичних обставин передання 

Кримського півострова до складу України у 1954 р. з точки зору їхньої 

відповідності конституційному праву і практиці Союзу РСР;  

– положення про те, що піднесення національних рухів в СРСР 

впродовж 1980-х рр., передусім українського, активізація відцентрових 

процесів, дії республік зі створення власного законодавства і системи 

управління були об’єктивно зумовлені досвідом державності народів.  
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Удосконалено:  

– міжнародно-правовий аналіз Будапештського меморандуму 1994 р. та 

практики його застосування. Визначено, що меморандум є міжнародним 

договором, однак попри численні порушення РФ положень Меморандуму, 

Україна не використовувала його положення для залучення інших сторін, 

зобов’язаних вжити належних заходів для гарантування безпеки України; 

– висновок про те, що звернення Російської Федерації до обмежень 

торгівлі, «торговельних воєн», економічного шантажу, пов’язаного із 

заборгованістю України та іншими чутливими питаннями, «газових воєн» та 

інших подібних заходів щодо України є засобами економічного тиску, прямо 

забороненими положеннями «Великого договору» 1997 р., Будапештського 

меморандуму 1994 р., інших міжнародних договорів, порушенням 

міжнародно-правових принципів суверенної рівності держав, 

співробітництва, добросовісного виконання міжнародних зобов’язань; 

– характеристику правових підходів України та РФ до врегулювання 

питань правонаступництва щодо майна, активів та боргів Радянського Союзу 

і практики їхньої реалізації;  

– висновок про те, що концепція «РФ – «держава-продовжувач» і 

«генеральний правонаступник» СРСР» суперечить міжнародному праву;  

– визначення характеру впливу російсько-українського конфлікту 2013 –

2015 рр. на систему міждержавного співробітництва. Агресією РФ 

зруйновано підвалини двосторонньої взаємодії з Україною в усіх основних 

сферах, підірвано фундамент співпраці у питаннях підтримання 

міжнародного миру та безпеки на регіональному та універсальному рівнях;  

– характеристику співвідношення дій сторін російсько-українського 

міждержавного конфлікту із міжнародно-правовими вимогами щодо 

добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. Виявлено грубі та 

систематичні порушення РФ ключових міжнародних зобов’язань перед 

Україною, передбачених багатосторонніми та двосторонніми міжнародними 

договорами;  

– виявлення сучасних проблем розв’язання українсько-російських 

міждержавних спорів. Доведено, що РФ порушила зобов’язання перед 

Україною щодо мирного розв’язання спорів, закріплені універсальними, 

регіональними, двосторонніми договорами з Україною, порушивши і усі 

обов’язки держави, передбачені нормативним змістом відповідного 

принципу міжнародного права.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Автор 

дослідив та сформулював власне бачення проблем застосування 

міжнародного права у відносинах України та РФ. Одержані автором 

результати можуть бути використані в кількох напрямах. У науково-

теоретичному сенсі йдеться про поглиблення наукових знань та створення 

необхідної теоретичної бази з питань міжнародно-правової регламентації 

двосторонніх міждержавних відносин.  

У практичній площині результати дослідження можуть бути використані 
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органами Української держави при формуванні правової позиції України у 

відносинах з РФ, при розгляді міждержавних спорів, в разі притягнення до 

відповідальності Російської Федерації та окремих осіб, у зв’язку із агресією 

проти України; надалі – для вдосконалення договірно-правових та 

інституційних механізмів регламентації співробітництва із РФ.  

У науково-освітньому (педагогічному) аспекті мова йде про підготовку і 

перепідготовку фахівців у сфері міжнародного права, розробку і викладання 

курсів та спецкурсів з міжнародного публічного права у вищих навчальних 

закладах, підготовку відповідних розділів підручників і навчальних 

посібників. Отримані результати використано при написанні монографій 

«Ґенеза міжнародної правосуб’єктності України», «Міжнародне право у 

міждержавних відносинах України і Російської Федерації», «Порушення 

агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів 

міжнародного права».  

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконане здобувачем 

особисто, всі результати роботи, сформульовані висновки, положення і 

рекомендації обґрунтовано на основі особистого доробку автора. Для 

аргументації окремих положень роботи використовувались праці інших 

вчених, на які зроблено посилання. З колективних наукових праць у 

дисертаційній роботі використано лише авторські ідеї та положення. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення й висновки, що містяться в дисертації, обговорювалися на 

засіданнях кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Положення 

дисертаційного дослідження автор використовував в навчальному процесі, 

зокрема, при викладанні лекційних курсів в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження 

доповідалися та обговорювалися на 36 наукових та науково-практичних 

конференціях, в Україні та за кордоном, зокрема на основних наступних: 

«Політика і право в соціально-економічній системі суспільства» (Москва, 9-

10 жовтня 2012 р.), «Наукова дискусія: питання юриспруденції» (Москва, 28 

березня 2013 р .), «Тенденції та перспективи розвитку сучасного наукового 

знання» (Москва, 29 березня 2013 р.), «Проблеми ефективності міжнародного 

права» (Київ, 29 березня 2013 р.), «Актуальні проблеми сучасної науки в 21 

столітті» (Москва, 31 березня 2013 р.), «Сучасні правові системи світу в 

умовах глобалізації: реалії та перспективи» (Київ, 13-14 квітня 2013 р.), 

«Сучасні тенденції правових досліджень» (Санкт-Петербург, 17 серпня 2013 

р.), «Наука на пострадянському просторі: історія, перспективи і сучасність» 

(Донецьк, 17 серпня 2013 р.), «Правове регулювання співробітництва 

України та Молдови з Європейським Союзом» (Трускавець, 3-4 червня 2014 

р.; Кишинів, 6-7 червня 2014 р.), міжкафедральному «Круглому столі» (м. 

Київ, 12 лютого 2015 р.), міжнародній науковій конференції «Pravna veda a 

prax v tret’om tisicroci» (м. Прага, 27-28 лютого 2015 р.)  
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Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

відображені у 121 наукових працях, зокрема, 4 одноосібних монографіях, 6 

навчальних посібниках (розділах в колективних монографіях, підручниках, 

посібниках, енциклопедіях), 14 навчальних посібниках (розділах в 

колективних монографіях, підручниках, посібниках) у співавторстві, 61 

наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях (серед них – 8 

одноосібних статей в міжнародних та іноземних фахових виданнях, і 3 – у 

співавторстві), 36 опублікованих тезах доповідей на наукових конференціях.  

Структура і обсяг дисертації. Структура дослідження зумовлена 

предметом, метою, завданнями та логікою дослідження обраної теми. Обрано 

структуру дисертації, яка містить вступ, шість розділів, що об’єднують 

дев’ятнадцять підрозділів, висновки та список використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 594 сторінки, з них основний текст 

викладений на 391 сторінці, список використаних джерел викладений на 203 

сторінках, який нараховує 1789 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації; 

охарактеризовано стан її дослідження в юридичній літературі; вказано на 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами; сформульовано 

мету і завдання дослідження, його об’єкт та предмет; окреслено використані 

в роботі методи; сформульовано наукову новизну одержаних результатів та 

розкрито їхнє практичне значення; надано інформацію про апробацію 

результатів дисертації та публікації за темою дослідження, а також про 

структуру та обсяг дисертаційної роботи.  

У першому розділі «Історична трансформація міжнародно-правової 

взаємодії України та Росії» розглядається застосування міжнародного права 

в українсько-російських відносинах від їхнього зародження до відновлення 

державності внаслідок припинення Радянського Союзу.  

У підрозділі 1.1. «Період формування українсько-російських 

правовідносин (IV – XVI cт.)» відповідну взаємодію досліджено у часи 

існування східнослов’янських додержавних утворень, Київської Русі як 

середньовічної феодальної держави, а також українських та російських 

князівств після розпаду Київської Русі. Автор простежує та робить висновки 

щодо витоків міжнародної правосуб’єктності України і Росії, їхнього 

співвідношення та характеру міжнародно-правових відносин між 

відповідними утвореннями.  

Виявлено, що продовжувачами державницьких традицій Київської Русі 

– базової ланки української державності, успадкувавши від неї основні 

моделі міжнародно-правових відносин, надалі розвинувши їх відповідно до 

тенденцій трансформації середньовічного міжнародного права в 

європейському регіоні, стали Галицько-Волинське князівство, і, надалі, – 

Велике князівство Литовське і Руське. Московське князівство – базова ланка 



17 

 

російської державності – сформувалось як абсолютна монархія під 

вирішальним впливом Золотої Орди, зумовленим понад двохсотлітніми 

відносинами підпорядкування між ханами та московськими князями й 

інтегрованістю останніх у владну систему Орди. Оголошення Московським 

князівством себе продовжувачем Русі і створення «теорії трьох Римів» стали 

інструментами легітимації завойовницьких прагнень щодо руських земель. 

Підрозділ 1.2. «Двостороння міжнародно-правова взаємодія у період 

націєтворення (ХVII – початок ХХ ст.)» присвячено аналізу особливостей 

застосування міжнародного права в українсько-російських відносинах у часи 

Гетьманщини як «полівасалітетного» державного утворення, вагоме значення 

у міжнародно-правових контактах якого відігравала Російська держава, а 

також визначенню відмітних рис правового статусу України у складі 

Російської імперії. Проаналізувавши українсько-російські домовленості 

1654 р., автор робить висновок, що вони не пройшли усталену у Гетьманщині 

для міжнародних договорів процедуру ратифікації. Відтак, вона зберегла 

«полівасалітетний» міжнародно-правовий статус, продовживши взаємодію із 

іншими державами, спрямовану на отримання протекторату.  

Визначено, що після інкорпорації українських земель до складу 

Російської імперії запровадження інституту генерал-губернаторств 

супроводжувалось наданням їм особливого правового статусу та визнанням 

рис державності.  

Підрозділ 1.3. «Період новітньої державності у відносинах України та 

Росії (ХХ ст.)» являє собою всебічне дослідження міждержавної правової 

взаємодії доби Революції, впродовж якої незалежна Україна (за влади 

Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії) мала ворожі 

відносини з Петроградським тимчасовим урядом, а надалі – більшовиками, 

які, захопивши владу у Росії, прагнули до збройного завоювання України. 

Міжнародна правосуб’єктність України протягом 1917-1920 рр. (з моменту 

встановлення влади Центральної Ради над більшістю українських етнічних 

територій), попри зміни влади, різні підходи керівництва до міжнародно-

правової діяльності, була безперервною і надалі продовжена Українською 

СРР. В юридичному сенсі відносини останньої з Радянською Росією 

будувались як відносини двох незалежних держав, що згодом стали 

засновницями Союзу РСР, надалі – як взаємодія складників Радянського 

Союзу, de jure децентралізованої федерації з елементами асиметричності. 

При цьому Україна у радянський період – до відновлення повноцінної 

державності у 1990 – 1991 рр. – була суб’єктом міжнародного права, вела 

міжнародні правовідносини з іноземними державами, укладала універсальні, 

регіональні та двосторонні договори, брала участь у діяльності міжнародних 

організацій, передусім системи ООН, на відміну від Російської РФСР. 

Другий розділ «Період усвідомлення та формулювання міжнародно-

правових позицій держав безпосередньо після припинення СРСР (1991-

1997 рр.)» є дослідженням першого періоду застосування міжнародного 

права до міждержавних відносин України та Російської Федерації – від 
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припинення СРСР до укладення Договору про дружбу, співробітництво та 

партнерство 1997 р.  

Підрозділ 2.1. «Міжнародно-правове закріплення українсько-російського 

державного кордону. Визначення територіальної належності Кримського 

півострова до складу України». Автор аналізує значення «кримського 

питання» у процесі побудови нового юридичного формату двосторонніх 

стосунків, відзначає брак послідовної міжнародно-правової позиції України 

при врегулюванні поділу Чорноморського флоту. Доведено, що 

Будапештський меморандум 1994 р. є міжнародним договором, який 

покладає на держави-гаранти міжнародно-правові зобов’язання щодо 

забезпечення незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, 

захисту України від загрози силою чи її використання, від застосування 

засобів економічного тиску тощо. Обґрунтовано безпідставність спекуляцій 

щодо Будапештського меморандуму як нібито «політичного документу, що 

не містить юридичних зобов'язань»; «акту, що лише підтверджує положення 

Гельсінського акту 1975 р.»; «містить тільки зобов'язання не застосовувати 

проти України ядерну зброю», або «лише заборону застосування сили»; 

«містить тільки колективні зобов'язання держав-гарантів»; «не має прямого 

відношення до загального процесу ядерного роззброєння» тощо. 

У підрозділі 2.2. «Міжнародно-правове розв’язання проблем 

правонаступництва держав – колишніх республік Радянського Союзу» 

розглянуто усі аспекти правонаступництва (щодо міжнародних договорів, 

державної власності, активів і боргів, державних архівів) та складнощі, які 

супроводжували процеси врегулювання відповідних проблем після 

припинення СРСР. Автор встановив, що концепція «РФ – «держава-

продовжувач» і «генеральний правонаступник» СРСР» суперечить 

договірним та звичаєвим нормам міжнародного права. Проблема 

правонаступництва щодо майна Союзу РСР досі не розв’язана, те ж 

стосується українських культурних цінностей, які неправомірно утримуються 

РФ.  

У підрозділі 2.3. «Формування міжнародно-правових основ українсько-

російського міждержавного співробітництва в економічній сфері» автор 

досліджує застосування міжнародного права в економічній взаємодії сторін 

впродовж 1991 – 1997 рр. Встановлено, що об’єктивні проблеми економічної 

сфери взаємин поглиблювались відмовою сторін від розробки відповідних 

договірно-правових та інституційних механізмів; спорадичністю зусиль 

України та РФ з розв’язання цих проблем; застосуванням РФ засобів 

економічного тиску та іншими прикладами порушення основоположних 

норм міжнародного права.  

У третьому розділі «Період намагань договірного врегулювання 

відносин та вирішення міжнародно-правовими засобами їхніх основних 

проблем (1997-2004 рр.)» проаналізоване застосування міжнародного права 

в українсько-російських стосунках від укладення Договору про дружбу, 

співробітництво та партнерство до завершення президентства Л. Кучми. 
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У підрозділі 3.1. «Договір про дружбу, співробітництво та 

партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 р.» автор 

виявляє передумови укладення ключового для сторін міжнародного 

договору, окреслює особливості його змісту та значення для реалізації 

концепції стратегічного партнерства. Виокремлені позитивні та негативні для 

України аспекти «Великого договору» та базових угод щодо Чорноморського 

флоту, які визначили вектор міжнародно-правової взаємодії із РФ у дальші 

роки.  

Підрозділ 3.2. «Трансформація міжнародно-правової регламентації 

українсько-російських міждержавних відносин в економічній сфері» 

присвячено проблемним аспектам застосування міжнародного права до 

взаємодії сторін з економічних питань впродовж 1997 – 2004 рр. Розглянуті 

юридичні аспекти проблем впровадження зони вільної торгівлі, вилучень із 

відповідного режиму, звернення до квотувань та «торговельних воєн»; 

втягнення України до економічних інтеграційних утворень під проводом РФ; 

процесів створення газотранспортного консорціуму. Обґрунтовано 

декларативність та інші недоліки договірних механізмів українсько-

російської економічної співпраці. При розгляді проекту Єдиного 

економічного простору визначено, що участь України у ньому, з юридичного 

погляду, унеможливила би вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) та 

інтеграцію до Європейського Союзу (ЄС). 

У підрозділі 3.3. «Міжнародно-правові проблеми двосторонньої 

співпраці з питань безпеки» розглянуті проблеми участі України та РФ в 

інтеграційних утвореннях у сфері безпеки. Спротив російської сторони у 

делімітації та демаркації суходольних і морських кордонів зумовлений 

прагненням не допустити європейської та євроатлантичної інтеграції 

України, перешкодивши досягненню нею відповідних юридичних критеріїв. 

Інцидент щодо острова Тузла 2003 р. продемонстрував міжнародно-правовий 

нігілізм та зневагу керівництва РФ до норм багатосторонніх і двосторонніх 

україно-російських міжнародних договорів.  

Четвертий розділ «Період прояву невідповідності двосторонніх 

міжнародно-правових інструментів потребам двосторонніх відносин 

(2005-2010 рр.)» присвячено періоду, окресленому перебуванням на посаді 

Президента України В. Ющенка, і позначеному конфронтацією із РФ, 

зумовленою спробами реалізації Україною курсу на інтеграцію до 

Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та ЄС. 

У підрозділі 4.1. «Криза двосторонніх міжнародно-правових 

інструментів регламентації економічного співробітництва України та РФ» 

автор розглядає договірні та інституційні основи двосторонньої співпраці, 

міжнародно-правові аспекти українсько-російських «газових воєн» 2005 – 

2006 рр. та 2008 – 2009 рр., «торговельних воєн». Україна та РФ відмовились 

від розробки міжнародно-правової основи двостороннього економічного 

співробітництва на принципах поваги до норм міжнародного права, 

незалежності від політичних впливів, прозорості, взаємовигідності, при 
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узгодженні цього напрямку відносин з євроінтеграційним вибором України. 

Натомість, РФ послідовно застосовувала щодо України протиправні засоби 

економічного тиску.  

Підрозділ 4.2. «Міжнародно-правові проблеми двосторонніх відносин 

між Україною та РФ у сфері безпеки та розмежування кордонів у 

контексті курсу України на євроатлантичну інтеграцію» являє собою 

системний аналіз юридичних аспектів взаємодії сторін у найконфліктнішій 

сфері періоду 2005 – 2010 рр. РФ протидіяла розвиткові нормативно-

правових та інституційних механізмів інтеграції України до НАТО, 

створювала конфліктні ситуації навколо базування Чорноморського флоту 

РФ (ЧФ РФ) у Криму, а також блокувала прогрес у делімітації та демаркації 

кордонів.  

У Підрозділі 4.3. «Міжнародно-правові аспекти українсько-російського 

діалогу в гуманітарній сфері» проаналізовані спроби розв’язати проблеми 

повернення культурних цінностей з України, які перебувають на території 

РФ. Послідовна позиція Російської Федерації в цих питаннях суперечить 

нормам міжнародного права, а українське керівництво не застосувало 

міжнародно-правових заходів для повернення цих цінностей.  

П’ятий розділ «Період намагань «модернізувати» міжнародно-

правову основу відносин (2010-2013 рр.)» являє собою дослідження 

періоду, окресленого президентством В. Януковича. 

Підрозділ 5.1. «Харківська угода з питань перебування Чорноморського 

флоту Російської Федерації на території України» є аналізом одного з 

найсуперечливіших міжнародних договорів України. Автор приходить до 

висновку, що Харківська угода та обумовлений антидержавницькою 

позицією режиму Януковича брак контролю над діями РФ у Криму, з-поміж 

іншого, дали їй можливість підготувати агресію проти України та анексію 

півострова.  

У підрозділі 5.2. «Розв’язання міжнародно-правових проблем 

встановлення кордону між Україною та РФ» проаналізовано зміст та 

процеси реалізації Угоди про демаркацію державного кордону 2010 р. та 

інших двосторонніх договорів з цих питань, а також спроб двох держав 

досягти розмежування морських просторів. Автор визнає незадовільною 

реалізацію положень зазначених договорів, визначає причини браку прогресу 

з делімітації морських кордонів між Україною та Російською Федерацією.  

Підрозділ 5.3. «Міжнародно-правові проблеми поглиблення економічної 

інтеграції» зачіпає проблеми торговельних обмежень та спроб втягнення 

України до інтеграційних об’єднань під проводом РФ. Автор робить 

висновок, що спільні проекти в економічній сфері суперечили міжнародно-

правовому принципу суверенної рівності держав і були спрямовані на 

поглинання РФ ключових галузей господарства України. РФ застосовувала 

засоби економічного тиску, спрямовані на перешкоджання підписанню 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що стало брутальним порушенням 

РФ норм «Великого договору» 1997 р., Будапештського меморандуму 1994 р. 
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та інших двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів.  

У підрозділі 5.4. «Міжнародно-правові аспекти прикордонної співпраці 

України та Російської Федерації» автор аналізує зміст та практику реалізації 

укладених у 2010 – 2013 рр. двосторонніх угод про міжрегіональне та 

прикордонне співробітництво, а також процеси розвитку українсько-

російських єврорегіонів. Зроблено висновок про швидкий розвиток 

єврорегіонів як основної форми прикордонної співпраці (врегульованої 

низкою міжнародних договорів і актів внутрішнього законодавства), що, 

втім, перекреслений російською агресією 2014 – 2015 рр.  

У шостому розділі «Порушення агресивною війною Російської 

Федерації проти України основних принципів міжнародного права (з 

лютого 2014 р.)» відповідні події розглянуті у контексті нормативного змісту 

принципів, що забезпечують мир, безпеку і стабільність у міжнародних 

відносинах (підрозділ 6.1.), принципів, спрямованих на захист права людини, 

народів і національних меншин (підрозділ 6.2.), а також принципів, що 

забезпечують ефективну взаємодію держав як суверенних і рівноправних 

суб’єктів міжнародного права (підрозділ 6.3.).  

Зроблено висновки щодо порушень РФ діями проти України норм 

кожного з десяти основних принципів міжнародного права та системи 

принципів загалом, двосторонніх та багатосторонніх (універсальних та 

регіональних) договорів, сторонами яких є Україна та РФ. Доведено, що дії 

РФ являють собою акти агресії, агресивну війну, неправомірну окупацію та 

анексію Криму, неправомірну окупацію частин Донецької та Луганської 

областей, супроводжуються воєнними злочинами і злочинами проти 

людяності, грубими і системними порушеннями прав людини. До головних 

тенденцій, притаманних порушенням РФ основоположних норм і принципів 

міжнародного права, віднесені очевидність, грубий характер, 

систематичність, спрямованість дій агресора на руйнування сучасного 

міжнародного правопорядку, що базується на цих принципах і нормах, та 

перехід до «права сильного». Визначено, що позиція РФ як держави і 

представників російської доктрини з усіх основних аспектів подій 2013 – 

2015 рр. суперечить нормам міжнародного права, протирічить або навіть є 

протилежною до тієї позиції, що формувалась і висловлювалась впродовж 

усього періоду після припинення СРСР.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Висновки містять загальні підсумки дослідження та положення, які 

виносяться на захист. Для широкого наукового обговорення пропонуються 

такі положення: 

1. До періодів застосування міжнародного права в українсько-російських 

відносинах від їхнього зародження і до відновлення повноцінної державності 

України у 1991 р. належать: 1) формування українсько-російських 
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міжнародних правовідносин (IV – XVI cт.); 2) двостороння міжнародно-

правова взаємодія часів націєтворення (ХVII – початок ХХ ст.); 3) період 

новітньої державності у відносинах України та Росії (ХХ ст.). 

2. Період формування українсько-російських міжнародних 

правовідносин охоплює часовий проміжок IV – XVI cт. У часи Антського 

союзу, слов’янського об’єднання племен з центром на території України (IV 

– VII ст.) на російських землях розвинених слов’янських племен не було, 

тому стосунки з наявними були епізодичні та незначні. У період вождівств VI 

– IX ст. праукраїнські племена перебували на вищому рівні розвитку, ніж 

праросійські (які населяли смоленські, новгородські, ростовські землі); 

взаємодія між ними відносно спорадична та нерозвинена, проте у період до 

виникнення єдиної держави, Київської Русі, стосунки активізуються. 

Характер правової взаємодії між Києвом як столицею феодальної монархії та 

підлеглими князівствами, між праросійськими та праукраїнськими 

князівствами змінювався залежно від періодів розвитку держави: відносної 

централізації (з другої половини ІХ до середини Х ст.); сильної державної 

централізації (від середини Х ст. до другої половини ХІ ст.); феодальної 

роздробленості (з 60-х рр. XI ст. до кінця ХІІ ст.). 

За часів Галицько-Волинського князівства (XIII – XIV ст.) контакти із 

руськими князівствами, що існували на території Росії, були порівняно 

нечисленними: це зумовлено особливостями їхніх відносин із Золотою 

Ордою. Велике князівство Литовське та Руське з останньої чверті XV ст. вело 

збройну боротьбу за руські землі з Московським князівством, посиленим 

союзом з Кримською Ордою.  

У період двосторонньої українсько-російської міжнародно-правової 

взаємодії часів націєтворення (ХVII – початок ХХ ст.) Гетьманщина, як 

державне утворення з «полівасалітетним» міжнародно-правовим статусом, 

вела найактивніші відносини з кількома потенційними протекторами, з-

поміж яких була і Московська держава. При інкорпорації українських земель 

до складу Російської держави (з останньої третини XVII ст. до останньої 

чверті XVIII ст.) запроваджено інститут генерал-губернаторств, за якими 

визнано риси державності, надано особливий правовий статус та право, хоч і 

обмежене, на ведення міжнародно-правових відносин. Ці кроки царату 

вимушені і пов’язані із небезпекою українського національного руху та 

боротьби за незалежність, зумовленою досвідом власної повноцінної 

державності. 

Період новітньої державності у відносинах України та Росії (ХХ ст.) 

позначений подіями національної революції 1917 – 1921 рр., коли взаємодія 

України (періоду Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, 

Директорії) із Росією будувалась як взаємодія незалежних держав. Це ж 

стосується Української СРР, стосунки якої з Радянською Росією 

регламентувались міждержавними договорами «Про кордони» 1919 р. і «Про 

військовий і господарський союз» 1920 р. Пізніше ці держави стали 

засновницями Союзу РСР. Відповідно до Конституцій СРСР 1924, 1936, 
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1977 рр. та інших актів союзного та республіканського конституційного 

законодавства Україна та РФ були складниками децентралізованої федерації. 

Статус РРФСР de jure був нижчим, аніж Радянської України у зв’язку із 

відсутністю власного партійного центру, а також повноважень з керівництва 

основними підприємствами, що привело до закріплення значних елементів 

асиметричності федерації.  

Прослідковуються тенденції взаємовпливу різних етапів міжнародно-

правової взаємодії України та Росії; їхня пов’язаність, залежність та 

обумовленість розвитком міжнародного права в європейському регіоні; 

збереження, незалежно від характеру взаємин, міжнародної 

правосуб’єктності українських утворень.  

3. Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр. організований тоталітарним 

режимом СРСР з метою знищення українського селянства як основи 

національного відродження України і загрози єдності Радянського Союзу. Ці 

дії кваліфікуються як геноцид в розумінні Конвенції ООН про попередження 

злочину геноциду і покарання за нього 1948 р., відповідають положенню ст. 2 

Конвенції, згідно з яким під геноцидом розуміються дії, вчинені з наміром 

знищити, повністю або частково, будь-яку національну, етнічну, расову або 

релігійну групу як таку.  

4. Діяльність Організації українських націоналістів (ОУН) та 

Української повстанської армії (УПА) стала важливим чинником боротьби з 

іноземною (польською, радянською та німецькою) окупацією 1930 – 1950 рр., 

і надалі – за відновлення повноцінної української державності. Підтримка 

цієї боротьби населенням Україні продемонструвала нестійкість радянської 

влади в республіці, що сприяло наданню їй права на ведення прямих 

відносин із іноземними державами та участі у заснуванні у 1945 р. та 

подальшій діяльності ООН. Останнє стало істотним фактором визнання 

міжнародної правосуб’єктності Української РСР. 

5. Юридичні процедури з передання Кримського півострова до складу 

України у 1954 р. відповідали конституційному праву Союзу РСР. Президія 

ЦК КПРС, яка ухвалила це рішення, згідно з конституціями СРСР, 

радянських союзних республік та усталеною практикою, займала найвищу 

позицію у системі влади Союзу. При цьому отримано і згоду РРФСР, її 

Верховна Рада, як вищий орган влади республіки, одноголосно виключила 

Кримську область з переліку складників Радянської Росії. Референдуми до 

1991 р. в СРСР не проводились (рішення про зміни територіального устрою, 

зокрема щодо Української РСР та Російської РФСР, ухвалювались без 

референдумів), відповідні правові рамки в Конституції РРФСР 1937 р. 

відсутні, окрім згадки у ст. 33 можливості призначення референдуму 

президією Верховної Ради республіки. 

6. Піднесення національних рухів в СРСР впродовж 1980-х рр., 

передусім українського, активізація відцентрових процесів, дії республік зі 

створення власного законодавства і системи управління були об’єктивно 

зумовлені досвідом державності народів; припинення Радянського Союзу 
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стало логічним результатом цих процесів.  

7. Застосування міжнародного права у відносинах України та Російської 

Федерації після припинення СРСР змістовно поділяється на наступні 

періоди, які мають наступні визначальні ознаки:  

1) для періоду усвідомлення та формулювання міжнародно-правових 

позицій держав після припинення Радянського Союзу (1991-1997 рр.) 

характерні: а) брак розуміння сторонами необхідності комплексної 

стратегії розвитку двосторонніх міждержавних відносин і створення 

відповідних договірних та інституційних механізмів їхнього 

регулювання; б) безсистемність та застосування «ручного режиму» при 

розв’язанні проблем двосторонньої взаємодії замість застосування 

належних міжнародно-правових інструментів; в) переростання, у зв’язку 

із цим, у хронічні найгостріших проблем (щодо дій РФ у Криму, 

Чорноморського флоту, власності та активів Союзу, встановлення 

міждержавних сухопутних і морських кордонів, обмежень у торгівлі 

тощо); г) нерівноправність взаємин; ґ) системні порушення російською 

стороною основоположних норм і принципів міжнародного права, 

положень міждержавних договорів;  

2) періоду намагань договірного врегулювання відносин та вирішення 

міжнародно-правовими засобами їхніх основних проблем (1997 – 

2004 рр.) притаманні: а) зменшення конфліктності двосторонньої 

взаємодії і укладення у травні 1997 р. загального Договору про дружбу, 

співробітництво і партнерство; б) консервування угодами щодо 

Чорноморського флоту 1997 р. проблеми розміщення ЧФ РФ на 

території України, брак договірних механізмів регламентації відносин 

щодо флоту; в) зумовлені позицією російської сторони труднощі у 

делімітації і демаркації українсько-російського міждержавного кордону; 

г) послідовна відмова РФ від запровадження реально діючої зони вільної 

торгівлі, реалізована шляхом договірного закріплення вилучень та 

обмежень; ґ) невдалі спроби реалізації політично вмотивованого проекту 

Єдиного економічного простору, який суперечив Конституції України і 

договірним нормам міжнародного права; д) системні проблеми у 

двосторонніх відносинах, демонстрація інцидентом щодо острова Тузла 

готовності РФ до порушення основоположних норм міждержавних 

договорів щодо територіальної цілісності і непорушності кордонів та 

потенціалу агресії проти України;   

3) періоду прояву невідповідності двосторонніх міжнародно-правових 

інструментів потребам двосторонніх відносин у 2005 – 2010 рр. властиві: 

а) системна криза міждержавних стосунків, зумовлена європейським 

курсом України та протидією РФ; б) звернення РФ до застосування 

щодо України протиправних засобів – «торговельних воєн», «газових 

війн», організації провокацій на Кримському півострові й інших дій як 

засобів боротьби проти України; в) відмова сторін від міжнародно-

правового програмування двосторонніх відносин; пріоритет 
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позапланового розв’язання проблем; г) брак прогресу у вирішенні 

проблем делімітації і демаркації кордонів та інших ключових проблем 

двосторонніх відносин; ґ) неефективне використання сторонами 

інституційних механізмів регулювання двостороннього співробітництва;  

4) для періоду намагань «модернізувати» міжнародно-правову договірну 

основу відносин 2010 – 2013 рр. характерні: а) декларування повернення 

до «стратегічного партнерства», загальна активізація співпраці і 

міжнародно-правової взаємодії на всіх рівнях; б) ініціювання РФ 

укладення договорів щодо об’єднувальних проектів у стратегічних 

сферах економіки України; в) нерівноправність правовідносин і 

поступки з боку України у ключових питаннях, створення Харківською 

угодою 2010 р. безпосередньої загрози національній безпеці; 

г) зростання напруженості у взаєминах на тлі нездатності врегулювати, 

шляхом внесення змін до відповідних угод, проблеми постачання газу; 

ґ) зумовлений підготовкою до підписання Україною та ЄС Угоди про 

асоціацію перехід РФ до жорсткого економічного тиску, в порушення 

основоположних норм міждержавних договорів; 

5) порушення агресивною війною Російської Федерації проти України 

основних принципів міжнародного права (з лютого 2014 р.). 

8. Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з 

приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

1994 р. є міжнародним договором, бо відповідає ознакам, передбаченим 

Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969 р., і містить 

міжнародно-правові норми зобов’язального характеру. Однак попри численні 

порушення Російською Федерацією положень Меморандуму, Україна не 

використовувала можливості, надані цим актом, у залученні його сторін, 

зобов’язаних вжити належних заходів для гарантування безпеки України.  

9. Ключовим для регламентації міждержавних стосунків України та РФ 

став комплекс двосторонніх угод 1997 р., до якого належать Договір про 

дружбу, співробітництво і партнерство та три угоди щодо Чорноморського 

флоту. До позитивних рис договорів 1997 р. у контексті потреб 

міждержавних відносин між Україною та РФ належать: а) зменшення 

конфліктності відносин щодо Криму, ЧФ і міждержавних стосунків загалом; 

б) остаточне врегулювання питання взаємного визнання територіальної 

цілісності і надання РФ договірно-правових гарантій відсутності 

територіальних претензій до України; в) закріплення у «Великому договорі» 

засад співробітництва в усіх провідних сферах на базі основних принципів 

міжнародного права; г) сприяння налагодженню конструктивної співпраці на 

принципах рівноправності, взаємної вигоди і врахування інтересів сторін. 

Негативними рисами є такі: а) закріплення довгострокового перебування ЧФ 

РФ на території України, забезпечення збереження військової присутності у 

Криму, яка використовувалась Російською Федерацією для дестабілізації 

ситуації на півострові, просування сепаратистських ідей та настроїв; 

б) консервування проблеми флоту, відмова сторін від створення належної 
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договірно-правової бази, що стала передумовою конфліктів; 

в) декларативний характер приписів «Великого договору»; г) відмова сторін 

від закріплення у договорі конкретних механізмів реалізації «стратегічного 

партнерства»; ґ) брак норм про нелегітимність односторонніх дій, 

неприпустимість будь-яких форм шантажу, зобов’язання уникати поведінки, 

спрямованої на підрив міжнародного іміджу одного із партнерів, та інших 

недружніх дій тощо.  

10. Гострота «кримського питання» і проблем базування 

Чорноморського флоту у міжнародно-правовій взаємодії України та РФ 

зумовлені, по-перше, труднощами усвідомлення російською елітою втрати 

РФ після припинення СРСР статусу провідної республіки світової 

наддержави; по-друге, використанням «фактору Криму» у внутрішніх та 

зовнішніх цілях РФ, зокрема для неправомірного економічного тиску на 

Україну; по-третє, нездатністю України проводити активну політику щодо 

півострова і перешкоджати протиправній діяльності РФ та проросійських 

сил; по-четверте, нерозумінням керівництвом України важливості власного 

флоту і браком послідовної міжнародно-правової позиції у цих питаннях. 

Виявлено, що РФ як держава до подій 2014 р. не ставила під сумнів 

приналежність Криму і Севастополя Україні, зокрема підтримавши Заяву 

Голови Ради Безпеки ООН (РБ ООН) 1993 р., уклавши і ратифікувавши 

впродовж 1990-х – 2000-х рр. низку міждержавних договорів з відповідним 

нормативним закріпленням належності Кримського півострова до території 

України. 

11. Причинами «заморожування» делімітації та демаркації суходольних і 

морських кордонів між Україною та РФ стали: а) прагнення РФ не допустити 

європейської та євроатлантичної інтеграції і досягнення необхідних 

юридичних критеріїв Україною; б) у випадку відмови від делімітації 

морських кордонів – прагнення РФ не допустити контролю України над 

багатими природними ресурсами територіями і встановити власний контроль 

над Азово-Керченською акваторією; в) уникнення РФ договірно-правового 

врегулювання для збереження «проблем кордонів» як засобу тиску на 

Україну в інших питаннях; г) намагання російської сторони зберігати 

напругу у двосторонніх відносинах в політичних цілях. 

12. Факторами, що зумовили нерозв’язаність проблем економічної 

взаємодії держав на міжнародно-правовому рівні, є: а) брак комплексних 

програм розвитку відповідного напрямку взаємин України та РФ; б) загальна 

безсистемність договірно-правової регламентації; в) відмова від застосування 

в економічних відносинах основних принципів міжнародного права; 

г) систематичне звернення РФ до засобів економічного тиску на Україну; 

ґ) небажання РФ запровадити реально діючу зону вільної торгівлі з 

Україною, скасувавши вилучення та обмеження, передбачені міжнародними 

договорами; д) широке застосування торговельних обмежень і ведення 

«торгових війн»; е) декларативність норм двосторонніх угод в економічній 

сфері, брак положень про конкретні механізми реалізації проектів співпраці; 
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є) політизація питань двосторонньої економічної взаємодії.  

13. Звернення Російської Федерації до обмежень торгівлі, «торговельних 

воєн», економічного шантажу, пов’язаного із заборгованістю України та 

іншими чутливими питаннями, «газових воєн» та інших подібних заходів 

щодо України, що систематично застосовуються після припинення СРСР, є 

засобами економічного тиску, прямо забороненими положеннями «Великого 

договору» 1997 р., Будапештського меморандуму 1994 р., являють собою 

порушення міжнародно-правових принципів суверенної рівності держав, 

співробітництва, добросовісного виконання міжнародних зобов’язань.  

14. Нерозв’язаність у міжнародно-правових відносинах України та 

Російської Федерації проблем правонаступництва щодо державної власності, 

активів та боргів колишнього Радянського Союзу зумовлена просуванням РФ 

концепції «РФ – «держава-продовжувач» і «генеральний правонаступник» 

СРСР». Цей підхід суперечить міжнародному праву, бо згідно із його 

нормами усі держави – колишні республіки Радянського Союзу є його 

правонаступницями з рівними правами. Указ Президента РФ «Про державну 

власність колишнього Союзу РСР за кордоном» 1993 р. став брутальним 

порушенням міжнародно-правових норм і попередніх угод; Угода про 

«нульовий варіант» 1994 р. укладена в умовах економічного шантажу з боку 

РФ у питанні реструктуризації газової заборгованості; не була ратифікована 

Верховною Радою і не набула чинності; Україна неодноразово заперечувала 

проти односторонніх дій РФ, які нівелювали домовленості сторін 1991 – 

1992 рр. щодо отримання Україною 16,37% всіх активів Союзу РСР. 

Проблема правонаступництва щодо майна Радянського Союзу досі не 

розв’язана, Україна має право на відповідну частку майна СРСР; РФ, 

відповідно до міжнародного права, зобов’язана надати повну інформацію про 

його активи.  

15. Основними проблемами застосування міжнародного права у 

міжнародно-правових відносинах України та РФ після припинення СРСР є 

такі: а) систематичне порушення російською стороною основоположних 

норм і принципів міжнародного права, міжнародних договорів, що 

супроводжувалось постійним браком належної реакції з боку України; 

б) загальна нерівноправність на користь РФ, зафіксована в договорах у всіх 

сферах взаємодії; в) брак стратегічного бачення сторонами розвитку взаємин, 

відмова від створення відповідних ефективних договірних та інституційних 

механізмів; г) схильність до врегулювання ключових проблем під тиском 

поточних обставин і політичних інтересів, замість системного застосування 

міжнародно-правових інструментів; ґ) схильність сторін до ухвалення 

невиправданих «пакетних» рішень, пов’язування системно не пов’язаних між 

собою питань; д) непублічність, непрозорість, залежність рішень від 

особистих стосунків лідерів держав; е) незначна роль інституційних 

механізмів регламентації співробітництва; є) декларативність положень 

міжнародних договорів; 

16. Основними недоліками договірно-правового механізму 
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регламентації українсько-російського міждержавного співробітництва є: 

а) брак у сторін цілісного бачення напрямків розвитку договірного 

регулювання співпраці; б) відмова України та РФ від комплексного підходу у 

створенні договірних рамок взаємодії в окремих сферах; в) декларативний 

характер приписів ключових угод; г) брак норм щодо механізмів реалізації 

загальних положень про двосторонню співпрацю; ґ) брак ефективних 

механізмів розв’язання двосторонніх спорів; д) застосування «пакетного 

підходу» до укладення та змісту міждержавних договорів, при якому 

створювались загрози національній безпеці України; е) непублічність, 

непрозорість, кулуарність при укладенні міжнародних договорів.  

17. Причинами неефективності інституційних механізмів регулювання 

співпраці між Україною та РФ є: непублічність, непрозорість домовленостей, 

що становлять предмет відання інституційних органів, надання пріоритету 

кулуарним рішенням, а не ухваленим в рамках міжнародно-правових 

механізмів; брак системного підходу до розв’язання проблем двосторонньої 

взаємодії шляхом використання цих механізмів; брак належних договірно-

правових рамок діяльності відповідних інституцій; формальний підхід РФ до 

участі в їхній роботі. 

18. Застосування РФ впродовж 2014 – 2015 рр. сили проти України у 

Криму та частині Луганської і Донецької областей не відповідає жодній з 

вимог правомірності застосування державами сили без рішення РБ ООН (за 

концепціями «гуманітарної інтервенції», права на превентивну самооборону 

та застосування сили для захисту власних громадян за кордоном в порядку 

самооборони): a) вичерпання або відсутність, у зв’язку із характером подій, 

можливості розв’язання конфлікту мирними засобами; б) спрямованість на 

відвернення неминучої загрози державі чи її громадянам за кордоном або 

припинення масових порушень прав людини; в) обмеженість виключно 

діями, розумними і необхідними для досягнення означених цілей; 

г) застосування сили лише протягом обмеженого строку, необхідного для 

відвернення неминучої загрози або припинення масових порушень прав 

людини; ґ) актуальність загроз на момент застосування сили. РФ у 2014 – 

2015 рр. проводить проти України військову агресію в розумінні норм 

Резолюції ГА ООН «Визначення агресії» і Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду, чинить усі види агресії, передбачені цими актами.  

19. Події у Криму у лютому-квітні 2014 р. не відповідають жодній з 

вимог правомірності самовизначення у вигляді сецесії: а) наявність суб’єкту 

самовизначення, тобто народу, який згідно із міжнародно-правовими 

нормами має право на вихід зі складу України; б) вичерпаність можливостей 

«внутрішнього самовизначення»; в) наявність будь-якої з відповідних 

екстремальних обставин, при використанні найширшого їхнього переліку 

(систематична дискримінація або експлуатація населення; відмова 

центрального уряду від компромісних рішень; перспектива життєздатності 

окремої держави; позитивний вплив надання незалежності на регіональний та 

міжнародний мир; проведення демократичних процедур з відділення при 
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повазі прав людини); г) неучасть у сецесії іноземних військ та силових 

структур.  

РФ, за допомогою «влади» Кримського півострова, контрольованої 

російською армією та спецслужбами, провела військову операцію з 

насильницького захоплення частини території України, тобто, відповідно до 

норм міжнародного права, анексії території іншої держави. Дії РФ щодо 

частини Донецької і Луганської областей є протиправною військовою 

окупацією. У 2014 – 2015 рр. РФ порушила усі обов’язки держав, визначені 

міжнародно-правовими принципами територіальної цілісності і 

непорушності кордонів, та відповідні міжнародні зобов’язання безпосередньо 

перед Україною. 

20. Російська агресія проти України 2014 – 2015 рр. супроводжується 

грубими, системними, масовими порушеннями основних прав і свобод 

людини – як індивідуальних прав мешканців АР Крим, Донецької і 

Луганської областей, українців у РФ, так і колективних прав кримських татар 

як корінного народу Криму та українців як національної меншини у РФ. 

В останньої немає жодних юридичних підстав ані для будь-яких обмежень 

прав людини, ані для відступу від своїх зобов’язань за міжнародними 

договорами у сфері захисту прав людини. 

Згідно з нормами міжнародного права РФ як держава відповідальна за 

порушення прав людини її органами влади, посадовими особами, армією та 

спецслужбами у Криму, Донецькій та Луганській областях, незаконними 

збройними формуваннями («казаками», «самообороною Криму», 

«добровольцями», «ополченням Донбасу» та іншими). РФ порушує як 

міжнародні договори у сфері захисту прав людини, так і обов’язки держави-

окупанта за міжнародним гуманітарним правом.  

21. Період 2013 – 2015 рр. позначений грубими та систематичними 

порушеннями РФ міжнародних зобов’язань перед Україною, передбачених 

багатьма багатосторонніми актами, учасницями яких є обидві держави 

(насамперед, Статутом ООН), та двосторонніми міжнародними договорами. 

Денонсація РФ Харківської угоди 2010 р. та угод щодо Чорноморського 

флоту 1997 р. суперечить міжнародно-правовим нормам і не веде до 

припинення цих договорів. 

Відсутні будь-які міжнародно-правові підстави, якими могли би бути 

обґрунтовані твердження про правомірність невиконання РФ своїх 

зобов’язань або про виключення відповідальності за їхнє порушення. 

Переважна більшість зобов’язань, порушених РФ, належать до ключових 

зобов’язань як перед усією міжнародною спільнотою (erga omnes), так і 

перед Україною. Частина з них передбачена нормами jus cogens.  

22. РФ впродовж 2013 – 2015 рр. грубо порушує у відносинах з 

Україною усі обов’язки, передбачені принципами суверенної рівності і 

невтручання у внутрішні справи, та, відповідно, права України. Відбуваються 

очевидні, грубі, систематичні, послідовні порушення відповідних 

зобов’язань, визначених міжнародними договорами.  
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23. Агресією РФ зруйновано підвалини двосторонньої взаємодії з 

Україною в усіх основних сферах, що сформовані на основі майже 400 

міждержавних, міжурядових та міжвідомчих договорів. Агресор підірвав 

фундамент співпраці у ключовій сфері – у питаннях підтримання 

міжнародного миру та безпеки на регіональному та універсальному рівнях.  

24. Російська Федерація порушила ключові зобов’язання перед 

Україною щодо мирного розв’язання спорів, закріплені універсальними, 

регіональними, двосторонніми договорами з Україною, порушивши й усі 

обов’язки держави, передбачені нормативним змістом відповідного 

принципу міжнародного права. До проблем, що наразі зумовлюють труднощі 

розгляду українсько-російських спорів, належать: а) заперечення РФ 

наявності спорів та затягування їхнього розгляду для перешкоджання 

застосуванню відповідних міжнародно-правових механізмів; б) відмова РФ 

від визнання юрисдикції міжнародних судових органів для розгляду спорів із 

Україною; в) недоліки українсько-російських міждержавних договорів; 

г) брак послідовної діяльності із притягнення РФ до міжнародно-правової 

відповідальності.  

25. Загалом дії Російської Федерації проти України впродовж 2013 – 

2015 рр. являють собою очевидні, грубі, систематичні, цілеспрямовані 

порушення базових засад усіх десяти основних принципів міжнародного 

права, метою яких є руйнування сучасної системи міжнародного права і 

міжнародного правопорядку, нав’язування натомість в якості провідних 

факторів міжнародних відносин застосування сили та погрози силою, засобів 

економічного тиску, організації сепаратистських рухів та деструктивних сил 

в інших державах, економічних та фінансових важелів для підбурювання 

суперечностей та конфліктів між державами.  

26. Загрозами і викликами, зумовленими діями Російської Федерації, для 

міжнародного права і міжнародного правопорядку, є такі: а) нездатність 

співтовариства держав запобігти, перешкодити та припинити грубі і масові 

порушення прав людини РФ та утвореннями під її контролем у Криму та 

частині Донецької і Луганської областей; б) небезпека перетворення 

сучасного міжнародного права – «міжнародного права співробітництва» на 

«право сильного» із вкрай негативними наслідками для усіх держав; 

в) виникнення загрози безпеці, територіальній цілісності, недоторканості 

кордонів усіх сусідів РФ; г) загроза відцентрових тенденцій і заворушень у 

самій РФ, небезпечних для міжнародного миру; ґ) можливість наслідування 

прикладу російської агресії іншими авторитарними режимами; 

д) позбавлення внаслідок грубих невиправлених порушень Будапештського 

меморандуму 1994 р. сенсу процесу ядерного роззброєння, заохочення інших 

держав до збереження ядерної зброї, реалізації ядерних програм або початку 

їхньої розробки; е) втрата Радою Безпеки ООН здатності виконувати свої 

функції, ключові для миру і безпеки у світі загалом; зниження її авторитету, 

ролі та можливостей, як і найбільших держав світу, що, уже в силу цього 

статусу, відповідальні за міжнародний мир і безпеку. 
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Уникнення цих наслідків можливе лише, якщо світова спільнота 

належним чином застосує по відношенню до РФ засоби, передбачені 

міжнародним правом для його порушників, і спрямовані на припинення 

протиправних дій з наданням гарантій їхнього неповторення; повернення 

ситуації до первинного стану (наскільки це можливо); компенсацію 

Російською Федерацією шкоди від своїх протиправних дій; притягнення до 

індивідуальної кримінальної відповідальності осіб, винних у злочині агресії, 

воєнних злочинах та злочинах проти людяності. 

27. До загальних засад, на яких, після завершення російсько-

українського збройного конфлікту і реалізації міжнародно-правової 

відповідальності, має бути створено новий формат міжнародно-правової 

регламентації відносин України і РФ, пропонується включити такі: 

а) удосконалення механізмів гарантування безпеки, територіальної 

цілісності, непорушності кордонів України; б) проведення делімітації і 

демаркації українсько-російського міждержавного кордону на основі норм 

міжнародного права, зокрема, стосовно морського кордону – Конвенції ООН 

з морського права 1982 р. і принципу uti possidetis щодо адміністративного 

кордону між Україною і РФ, встановленого за часів СРСР; в) закріплення 

заборони розміщення збройних сил РФ на території України; г) розроблення 

та впровадження чіткої загальної стратегії і програм розвитку співпраці в 

кожній сфері із закріпленням конкретних практичних кроків; ґ) розв’язання 

проблем правонаступництва щодо власності Союзу РСР на основі чинних 

міжнародних договорів за участі України та РФ, договірних і звичаєвих норм 

міжнародного права з питань правонаступництва; д) закріплення у 

договірних механізмах чітких прав і обов'язків сторін, зокрема положень про 

заборону односторонніх дій; дій, спрямованих проти внутрішньої єдності та 

стабільності іншої сторони; про неприпустимість будь-яких форм шантажу; 

зобов’язання уникати підриву міжнародного іміджу партнера та інших 

недружніх дій тощо; е) включення до українсько-російських договорів норм 

про дієві механізми розв'язання спорів між сторонами; є) удосконалення 

інституційної основи співпраці, яка повинна функціонувати на основі 

взаємного врахування інтересів сторін; ж) скасування вилучень і обмежень з 

передбаченої міжнародними договорами зони вільної торгівлі між Україною 

та РФ; з) врегулювання юридичних проблем, пов’язаних із відновленням 

контролю України над Кримським півостровом (скасування рішень щодо 

надання російського громадянства мешканцям Криму, щодо належності 

об’єктів української державної і приватної власності, інших рішень «влади» 

півострова; передання об’єктів, пов’язаних із функціонуванням ЧФ РФ, 

Військово-морським силам України і державним установам тощо); і) 

укладення міждержавних договорів, спрямованих на забезпечення прав 

української національної меншини у РФ, відповідно до положень Рамкової 

конвенції про захист національних меншин 1995 р. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Задорожній О. В. Міжнародне право у відносинах України та 

Російської Федерації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2015. 

В дисертаційній роботі вперше у вітчизняній науці міжнародного права 

проведено комплексний аналіз тенденцій і проблем застосування 

міжнародного права в україно-російських міждержавних відносинах 

впродовж всього строку їхнього існування. Виявлені основні риси, проблеми, 

тенденції та закономірності трансформації міжнародно-правової взаємодії 

України та РФ на усіх історичних етапах і в основних сферах, а також форми 

їхнього взаємовпливу. Розкриті особливості договірних та інституційних 

механізмів регламентації двосторонніх відносин. Проаналізовані 

міжнародно-правові позиції України та РФ з усіх гострих питань 

взаємовідносин – від Кримського півострова до проблем делімітації і 

демаркації кордонів.  

Автор здійснив юридичну кваліфікацію подій російсько-українського 

міждержавного збройного конфлікту 2014 – 2015 рр.; сформував цілісне 

бачення міжнародно-правових проблем, що виникли на тлі агресії Російської 

Федерації проти України; виявив та проаналізував загрози для міжнародного 

права і світового порядку.  

Ключові слова: Україна, Російська Федерація, міжнародна 

правосуб’єктність, міждержавні правовідносини, міжнародний договір, 

демаркація, делімітація, міжнародне правонаступництво, ООН, СНД, АР 

Крим, агресивна війна, анексія, неправомірна військова окупація. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Задорожний А.В. Международное право в отношениях Украины и 

Российской Федерации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

В диссертационной работе впервые в отечественной науке 

международного права проведен комплексный анализ тенденций и проблем 

применения международного права в украинско-российских 

межгосударственных отношениях на протяжении всего срока их 

существования. Выявлены основные черты, проблемы, тенденции и 

закономерности трансформации международно-правового взаимодействия 

Украины и РФ на всех исторических этапах и в основных сферах, а также 



41 

 

формы их взаимовлияния. Раскрыты особенности договорных и 

институциональных механизмов регламентации двусторонних отношений. 

Проанализированы международно-правовые позиции Украины и РФ по всем 

острым вопросам взаимоотношений – от Крымского полуострова до проблем 

делимитации и демаркации границ. 

Автор осуществил юридическую квалификацию событий российско-

украинского межгосударственного вооруженного конфликта 2014 – 2015 гг.; 

сформировал целостное видение международно-правовых проблем, 

возникших в связи с агрессией Российской Федерации против Украины; 

выявил и проанализировал угрозы для международного права и мирового 

порядка. 

Ключевые слова: Украина, Российская Федерация, международная 

правосубъектность, межгосударственные правоотношения, международный 

договор, демаркация, делимитация, международное правопреемство, ООН, 

СНГ, АР Крым, агрессивная война, аннексия, неправомерная военная 

оккупация. 

 

SUMMARY 

 

Zadorozhniy O.V. International Law in Relations between Ukraine and 

the Russian Federation. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the scientific degree of Doctor of Science (Law), 

speciality 12.00.11 – International Law. – Taras Shevchenko Kyiv National 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015.  

The thesis is the first in Ukrainian science of international law comprehensive 

analysis of the international legal aspects of Ukrainian-Russian interstate relations 

from their genesis to the modernity. The author considers principal features, 

problems, trends and patterns of the transformation of international legal 

cooperation between Ukraine and Russia at all periods and in key areas, as well as 

the forms of their mutual influence. The features of the treaty and institutional 

mechanisms established for the regulation of bilateral relations during the post-

Soviet years are distinguished. International legal positions of Ukraine and Russian 

Federation on all sensitive issues of relationships – from the “Crimean problem” to 

the delimitation and demarcation of borders have been analyzed. 

The main problems international legal relations between Ukraine and Russia 

are identified. The author puts emphasis on Russia’s systematic violation of 

fundamental principles of international law and rules of international agreements; 

inequality of bilateral relations, enshrined in international treaties; lack of long-

term vision of Ukrainian-Russian relations and the establishment of appropriate 

treaty and institutional mechanisms; refusal to apply international legal instruments 

on a systematic basis; secrecy, opacity, dependence of most important decisions on 

personal relations between leaders of states; minor role of institutional 

mechanisms; declaratory character of international treaties’ provisions. 

The author conducted a legal qualification of the events of Russian-Ukrainian 
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international armed conflict (2014 – 2015) and formed a holistic vision of 

international legal problems that arose due to the conflict. It is concluded that the 

Russian Federation is carrying out military aggression against Ukraine. Russia’s 

acquisition of the Crimean peninsula (part of Ukraine’s territory) through coercion 

or force constitutes annexation and actions of Donetsk and Lugansk regions – 

illegal military occupation. Generally, the Russian Federation has, since February 

2014, violated every one of the ten basic principles of international law in its 

relations with Ukraine, systematically, in a clear and gross manner, as well as the 

rules of multilateral and bilateral international treaties. These actions in clear 

violation of international law are serious challenges to the rule of law around the 

world and should be a concern for all nations. 

Having identified and analyzed actual threats of the Russian aggression to 

international law and modern world legal order, the author concludes that avoiding 

of these threats is only possible if the international community applies to Russia 

the means provided by international law for its perpetrators in the most effective 

manner, and focuses on suspension of illegal actions, guaranteeing their non-

repetition, restitutio in integrum, damage compensation and individual criminal 

prosecution of persons responsible for the crime of aggression, war crimes and 

crimes against humanity.  

The author proposes general principles of new international legal framework 

of Ukrainian-Russian bilateral relations: improvement of mechanisms guaranteeing 

security, territorial integrity, inviolability of borders of Ukraine; delimitation and 

demarcation of the Ukrainian-Russian interstate land and maritime boundaries on 

the basis of international law rules; providing an international treaty framework for 

the prohibition of deployment of Russian armed forces in Ukraine; solving the 

problems of succession in respect of Soviet property on the basis of the 

international treaties and customary international law; inclusion in Ukrainian-

Russian agreements rules on effective mechanisms for resolving bilateral disputes; 

solving of legal problems concerning restoration of Ukrainian control over the 

Crimean peninsula; conclusion of international agreements aimed at ensuring the 

rights of the Ukrainian minority in Russia, according to the 1995 Framework 

Convention for the Protection of National Minorities.  

Keywords: Ukraine, Russian Federation, international legal personality, 

intergovernmental legal relations, international agreement, demarcation, 

delimitation, international succession, the UN, the CIS, the Crimea, war of 

aggression, annexation, unlawful military occupation, state security, territorial 

integrity, inviolability of borders, human rights.  


