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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АЕС – атомна електростанція  

АЄПР – Асоціація європейських прикордонних регіонів  

АІС – Автоматична ідентифікаційна система 

АН СРСР – Академія наук Союзу Радянських Соціалістичних Республік  

АП – Адміністрація президента  

АР – автономна республіка  

АРК – Автономна Республіка Крим  

АРСР – Автономна Радянська Соціалістична Республіка 

АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії  

АСРР – Автономна Соціалістична Радянська Республіка 

АТЕС – Організація Азійсько-Тихоокеанського економічного 

співробітництва 

АТО – антитерористична операція  

БРСР – Білоруська Радянська Соціалістична Республіка  

ВЕБ – Зовнішекономбанк СРСР (Внешэкономбанк СССР)  

ВКЛ (ВКЛР) – Велике князівство Литовське (Велике князівство Литовське і 

Руське)  

ВМС – Військово-морські сили  

ВМФ – Військово-морський флот 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я  

ВПК – військово-промисловий комплекс  

ВР АРК – Верховна Рада Автономної Республіки Крим 

ВР РФ – Верховна Рада Російської Федерації  

ВРУ – Верховна Рада України  

ГА ООН – Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй  

ГАТТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі  

ГВК – Галицько-Волинське князівство  

ГЛОНАСС – Глобальна навігаційна супутникова система  

ГС УЦР – Генеральний секретаріат Української Центральної Ради 
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ГТС – газотранспортна система 

ГУАМ – Організація за демократію та економічний розвиток («Грузія, 

Україна, Азербайджан, Молдова») 

Держдума РФ – Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації 

ДЕХ – Договір до Енергетичної хартії  

«ДНР» – «Донецька народна республіка»  

ДНЯЗ – Договір про нерозповсюдження ядерної зброї  

ДП ЗСУ – Державна програма розвитку Збройних Сил України  

ДПСУ – Державна прикордонна служба України  

ДРК – Демократична Республіка Конго 

ЄврАзЕС – Євразійське економічне співтовариство  

ЄЕП – Єдиний економічний простір  

ЄКПЛ – Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р.) 

ЄС – Європейський Союз  

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини  

ЗВТ – зона вільної торгівлі  

ЗСУ – Збройні Сили України  

ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка  

КМУ – Кабінет Міністрів України  

КНДР – Корейська Народно-Демократична Республіка  

КНР – Китайська Народна Республіка  

КПУ – Комуністична партія України 

КР – Київська Русь  

Кримська АСРР – Кримська Автономна Соціалістична Радянська Республіка 

«ЛНР» – «Луганська народна республіка»  

МБЕС – Міжнародний банк економічного співробітництва  

МВС – Міністерство внутрішніх справ  

МЗС – Міністерство закордонних справ 

МІБ СРСР – Міжнародний інвестиційний банк Союзу Радянських 
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Соціалістичних Республік 

МКС – Міжнародна космічна станція  

МКТКЮ – Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії 

МОП – Міжнародна організація праці  

МС – Митний союз 

МС ООН – Міжнародний Суд ООН  

НАНУ – Національна академія наук України  

НАТО – Організація Північноатлантичного договору (Північноатлантичний 

альянс) 

НБСЄ (ОБСЄ) – Нарада з безпеки і співробітництва в Європі (Організація з 

безпеки і співробітництва в Європі)  

НБУ – Національний банк України  

НГЗ – навігаційно-гідрографічне забезпечення  

НГУ – Національна Гвардія України  

НДР – Німецька Демократична Республіка  

НКЗС – Народний комісаріат у закордонних справах  

ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку  

ОЗС СНД – Об’єднані Збройні Сили Співдружності Незалежних Держав  

ООН – Організація Об'єднаних Націй  

ОУН – Організація українських націоналістів  

ПА НАТО – Парламентська Асамблея НАТО  

ПА ОБСЄ – Парламентська Асамблея Організації з безпеки і співробітництва 

у Європі  

ПАРЄ – Парламентська Асамблея Ради Європи  

ПДВ – Повітряно-десантні війська  

ПДЧ – План дій щодо членства  

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс 

ПЗРК – переносний зенітно-ракетний комплекс  

ПР – Партія регіонів  

ПСГ – підземне сховище газу  
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РАН – Російська академія наук  

РБ ООН – Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй  

РКПО – Рада керівників прикордонних областей  

РНБО – Рада національної безпеки та оборони  

РНК – Рада народних комісарів  

РНП – Річна національна програма  

РПАС – Рада північноатлантичної співпраці  

РСФРР, РРФСР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська 

Республіка, Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка УНР 

– Українська Народна Республіка  

РУП – Революційна українська партія  

РФ – Російська Федерація  

СБУ – Служба безпеки України 

СНД – Співдружність Незалежних Держав  

СНО-1 – Договір про скорочення наступальних озброєнь 1991 р. 

СОТ – Світова організація торгівлі  

США – Сполучені Штати Америки  

УА – Угода про асоціацію  

УВКПЛ – Управління Верховного комісара ООН з прав людини  

УГГ – Українська Гельсінська Група  

УГС – Українська Гельсінська Спілка  

УД – Українська Держава  

УНІДРУА – Міжнародний інститут з уніфікації приватного права 

УПА – Українська повстанська армія  

УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія 

УСРР (УРСР) – Українська Соціалістична Радянська Республіка (Українська 

Радянська Соціалістична Республіка)  

УЦР – Українська Центральна Рада  

ФДМУ – Фонд державного майна України  

ФРН – Федеративна Республіка Німеччина 
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ФСБ РФ – Федеральна служба безпеки Російської Федерації  

ЦАР – Центральноафриканська Республіка  

ЦК КПРС – Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу 

ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція  

ЧФ – Чорноморський флот  

ЮНЕСКО – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури  
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ВСТУП 

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 й 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 в 

первинний стан, притягнути державу-порушника та осіб, причетних до 

злочинів, до відповідальності, тобто відновити міжнародний правопорядок, 

значною мірою 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 й 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 й бути взаємодією двох рівноправних суб’єктів 
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міжнародного права. Потреба в таких підходах зумовлює необхідність 

науково обґрунтованого дослідження міжнародно-правових аспектів 

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

застосування міжнародного права у двосторонніх відносинах сприятиме 

виробленню правильного 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. До того ж, лише розуміння особливостей застосування 

міжнародного права в міждержавних відносинах України і РФ уможливлює 

належне застосування світовою спільнотою міжнародно-правових 

інструментів для розв’язання тих проблем, що, виникаючи в українсько-

російських стосунках, впливають на глобальну систему міжнародних 

відносин та міжнародний правопорядок.  

Теоретична основа дисертаційного дослідження. Різні аспекти теми 

дослідження розглянуто в 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, 
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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 продовжено в 

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 огляд доробків російських юристів – С. Бабуріна, 

Г. Вельямінова, О. Волеводза, О. Дерев’янка, В. Зорькіна, А. Ібрагімова, 

В. Кряжкова, С. Марочкіна, О. Хлєстова, В. Томсінова, В. Толстих, 

К. Сазонової, К. Толкачова та інших.  

При розгляді російсько-українського міждержавного конфлікту 2014 – 
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2015 рр. у 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 інших.  

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 дослідження – виявлення проблем застосування міжнародного 

права у двосторонніх відносинах України та Російської Федерації, юридична 

кваліфікація дій сторін упродовж російсько-українського міждержавного 

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

регламентації відносин України та РФ після завершення конфлікту й 

реалізації норм щодо міжнародно-правової відповідальності. Досягнення 

поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:  

– розробити періодизацію застосування міжнародного права у 
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відносинах України та Російської Федерації впродовж усього строку їхнього 

існування;  

– надати міжнародно-правову характеристику кожному з періодів, 

виявити основні притаманні їм риси, стереотипи й 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 

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 й розвитку, 

міждержавного співробітництва;  

– виробити теоретичні засади адекватного й оптимального міжнародно-

правового реагування на зумовлені конфліктом трансформації і виклики 

системі міжнародно-правового регулювання двосторонніх відносин;  
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– 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 формальної 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 в їхній системній 

взаємопов’язаності та взаємозумовленості. Закон єдності й боротьби 

протилежностей уможливив виявлення суперечливих тенденцій відносин 

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, 
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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 
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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 упродовж усього 

строку їхнього існування. 

У дисертаційній роботі сформульовано концептуальні положення та 

висновки, що мають наукову новизну, є особистим внеском автора в 

дослідження наукової проблеми і полягають у тому, що вперше:  

1. Розроблено періодизацію застосування міжнародного права в 

українсько-російських відносинах від їхнього зародження і до відновлення 

повноцінної державності України в 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.);  

2. На кожному з вказаних етапів встановлено характер впливу 

попереднього етапу розвитку та особливості взаємодії з міжнародним правом 

у європейському регіоні; доведено збереження, незалежно від юридичного 

формату взаємин України і Росії, міжнародної правосуб’єктності українських 

державних утворень; 

3. Виокремлено наступні періоди застосування міжнародного права у 

відносинах України та Російської Федерації після припинення СРСР та 

доведено наявність у кожного з них таких 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 
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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 в 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 (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 
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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.); 

4. Визначено позитивні і негативні риси комплексу українсько-

російських міждержавних договорів 1997 р. у контексті потреб 

міждержавних відносин між Україною та РФ;  

5. Встановлено, що гострота «кримського питання» і проблем базування 

Чорноморського флоту в 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 
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проросійських сил; по-четверте, нерозумінням керівництвом України 

важливості власного флоту і браком послідовної міжнародно-правової 

позиції з цих питань;  

6. Встановлено причини «заморожування» делімітації та демаркації 

суходольних і морських кордонів між Україною та РФ: 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 у політичних цілях; 

7. 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; 

8. 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 
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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;  

9. Виявлено 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 

національній безпеці України; е) непублічність, непрозорість, кулуарність 

при укладенні міжнародних договорів; 

10. Встановлено 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 у 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; 
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11. 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 РБ ООН (за концепціями «гуманітарної інтервенції», права на 

превентивну самооборону та застосування сили для захисту власних 

громадян за кордоном у порядку самооборони); є військовою агресією проти 

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

розумінні норм Резолюції ГА ООН «Визначення агресії» і Статуту 

Міжнародного кримінального суду, чинить усі види агресії, передбачені 

цими актами; 

12. Встановлено невідповідність подій у Криму в 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;  

13. 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;  

14. Визначено, що РФ упродовж 2013 – 2015 рр. грубо порушує всі 

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; 
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15. 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-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; 

16. 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, спрямовані на руйнування сучасної системи 

міжнародного права і світового порядку, нав’язування натомість військової 

сили та антидержавної діяльності як провідних факторів міжнародних 

відносин; 

17. 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) 
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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; 

18. Надано пропозиції щодо нового формату міжнародно-правової 

регламентації відносин України і РФ, який має бути створений після 

завершення конфлікту і реалізації міжнародно-правової відповідальності. 

Запропоновано 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, 

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 участю України та РФ, договірних і звичаєвих 

норм міжнародного права з питань правонаступництва; д) закріплення в 

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; 
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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. 

Дістало подальшого розвитку:  

19. Теорія міжнародного права як регулятора двосторонніх відносин і 

концепція білатерального міжнародного права як складової міжнародного 

правопорядку;  

20. 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.;  

21. Дослідження ролі Організації українських націоналістів та 

Української повстанської армії в боротьбі проти іноземної окупації в 1930-

1950-х рр.;  

22. Аналіз юридичних процедур та фактичних обставин передання 

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

відповідності конституційному праву і практиці Союзу РСР;  

23. Положення про те, що піднесення національних рухів у СРСР 



 

29 
 

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

процесів, дії республік зі створення власного законодавства і системи 

управління були об’єктивно зумовлені досвідом державності народів.  

Удосконалено:  

24. 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; 

25. 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. та інших міжнародних договорів, порушенням 

міжнародно-правових принципів суверенної рівності держав, 

співробітництва, добросовісного виконання міжнародних зобов’язань; 

26. Характеристику правових підходів України та РФ до врегулювання 

питань правонаступництва щодо майна, активів та боргів Радянського Союзу 

і практики їхньої реалізації;  

27. Висновок про те, що концепція «РФ – держава-продовжувач» і 

«генеральний правонаступник» СРСР» суперечить міжнародному праву;  

28. 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 з питань підтримання міжнародного 

миру та безпеки на регіональному та універсальному рівнях;  

29. Характеристику співвідношення дій сторін російсько-українського 

міждержавного конфлікту із міжнародно-правовими вимогами щодо 

добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. Виявлено грубі та 
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систематичні порушення РФ ключових міжнародних зобов’язань перед 

Україною, передбачених багатосторонніми та двосторонніми міжнародними 

договорами;  

30. 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 й 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 декількох 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 

органами Української держави при формуванні правової позиції України у 

відносинах з РФ, при розгляді міждержавних спорів, у 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 йдеться 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 
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агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів 

міжнародного права».  

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано 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 у 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 таких основних: 

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

tret’om tisicroci» (м. Прага, 27-28 лютого 2015 р.)  

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

відображено у 122 наукових працях, зокрема, 4 одноосібних монографіях, 5 

навчальних посібниках (розділах у колективних монографіях, підручниках, 

посібниках, енциклопедіях), 14 навчальних посібниках (розділах у 

колективних монографіях, підручниках, посібниках) у співавторстві, 63 

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

одноосібних статей у 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, список використаних 

джерел викладений на 203 сторінках, який нараховує 1789 найменувань. 
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РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ  

1.1. Період формування українсько-російських правовідносин  

(IV – XVI cт.) 

Дослідження минулого і сучасності приводять вчених до різних 

висновків щодо того, коли саме виникло міжнародне право [83, c. 5; 

1329, p. 6; 1553, p. 3].
 
Деякі з них вказують на період, який розпочався після 

Вестфальського миру 1648 р. [266, c. 274; 1520, p. 31],
 
інші вважають, що 

основні структури міжнародного права почали з’являтись у часи 

Відродження, а його витоки можуть бути простежені з моменту укладення 

угод про співпрацю на стародавньому Близькому Сході [1555, p. 1].
 

Поширені й тези про зародження міжнародного права на етапі появи держав, 

тобто приблизно 5 тис. років тому [95, c. 3].
 
 

Видається, що для появи міжнародного права зовсім не обов’язково, 

щоб суспільні утворення, стосунки між якими воно регламентує, 

просунулися до рівня держав. Натомість розвиток міжнародного права 

пов'язаний із владним характером міжплемінних взаємин. Тому воно 

з’явилось навіть раніше, аніж внутрішньодержавне: суспільні відносини 

всередині племен регулювались звичаями (перші з яких, за дослідженнями 

неандертальських поселень, виникли понад 60 тис. років тому), а для 

стосунків між племенами було необхідне вироблення особливого масиву 

норм, що проявилось у появі зачатків міжнародного права. У цьому контексті 

показовим видається твердження М. Циммермана: «Історія міжнародного 

права збігається зі всесвітньою історією людства» [1224, c. 7].
 
 

Невірним видається й поділ міжнародного права на «цивілізоване» та 

«нецивілізоване». Справді, міжнародне право минулого докорінним чином 

відрізнялось від сучасного (наприклад, війни вважалися правомірним 

засобом ведення відносин, система суверенної рівності держав утвердилась 

лише після укладення Вестфальського миру 1648 р.) [1512, p. 7],
 
але це не 
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робить його «неповноцінним» у будь-якому сенсі. 

Таким чином, слушним видається підхід, за яким міжнародне право 

виникло в період функціонування додержавних формувань – племен, і 

регулювало відносини між ними. Етапами розвитку міжнародного права є 

стародавнє міжнародне право, середньовічне (феодальне) міжнародне право, 

класичне міжнародне право та сучасне міжнародне право. 

Для міжнародного права минулих часів характерна невизначеність щодо 

суб’єктного складу. Як констатував Д. Лєвін, «у різні історичні епохи коло 

суб’єктів міжнародного права було неоднаковим» [494, c. 31].
 
С.Голунський 

вказував, що впродовж ранніх періодів розвитку міжнародного права коло 

його суб’єктів було значно ширшим, бо критерії визнання були менш 

суворими [149, c. 274].
 
В. Буткевич цілком слушно відзначає, що навіть у 

середині минулого століття більш як половина всіх держав світу були 

залежними або у кращому випадку – напівсуверенними, але, тим не менш, їх 

не можна було не визнавати суб´єктами міжнародного права [78].
 
Ці тези є 

вагомими для аналізу українсько-російської міжнародно-правової взаємодії 

Раннього Середньовіччя, яка тією чи іншою мірою і в різних форматах 

відбувалась до створення Київської Русі, у часи її функціонування та після 

розпаду на численні князівства. Окреслення характеру цієї взаємодії дає 

змогу простежити витоки українсько-російських правовідносин, які справили 

вирішальний вплив на тенденції наступних періодів і певною мірою 

впливають навіть на нинішні стосунки (йдеться, наприклад, про суперечності 

щодо коренів державності України та Російської Федерації і їхнє 

співвідношення).  

1.1.1. Східнослов’янські додержавні утворення 

Першими праукраїнськими утвореннями, які були суб’єктами 

міжнародного права, є східні слов’яни, що мешкали на території сучасної 

України. Під ім’ям «венеди» або «венети» вони згадуються в пам’ятках I-II 

ст. н. е. [931]
 
За даними IV ст. н.е., на півдні тогочасної Європи проживали 
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дві групи слов'ян: склавіни й анти (так тоді й пізніше називали венедів 

(венетів)), групи, які становили західну та східну гілки слов'янства [569].
 

Перша згадка про антів датована 375 р. н.е. [324],
 

надалі йдеться про 

об’єднання племен – Антський союз племен.  

Зовнішніми причинами утворення союзу були експансія степових 

кочівників та прагнення проводити інвазію на землі сусідів, внутрішніми – 

перебування антів на завершальному етапі остаточного розкладу 

первіснообщинного ладу. За даними археологічних досліджень, осердям 

союзу східних слов’ян були землі України між Дніпром та Дністром. Таким 

чином, саме анти були попередниками українців, а їхні надплемінні 

утворення – попередниками української державності. 

Вважаємо зайвим вдаватися до аналізу наукових доробків з генетичної 

приналежності російського, білоруського, українського чи інших 

слов’янських народів, а також до з’ясування того, який з них є «більш 

слов’янським (східнослов’янським)», а який «менш слов’янським»: ці та інші 

подібні питання не мають відношення до науки міжнародного права. Крім 

того, як слушно зауважив академік РАН В. Сєдов: «Слов’яни протягом І 

тисячоліття до нашої ери та І тисячоліття нашої ери спалювали своїх 

померлих, тому антропологічних матеріалів немає, а генетичні та інші 

дослідження – справа майбутнього» [932].
 

З погляду юридичної науки, 

важливе інше – саме територія України стала осердям Антського союзу як 

союзу східнослов’янських племен [599, c. 29; 1053, c. 33–51].
 

Розвинених 

слов’янських племен, вже не кажучи про їхні об’єднання, на території 

сучасної Росії в період функціонування Антського союзу не було.  

Дані тогочасних авторів (Йордана [394, c. 8–9],
 
Прокопія Кесарійського, 

Менандра Протектора, Феофілакта Симокатти, Маврікія Стратега 

[927, c. 219],
 

Плінія, Птолемея, Тацита, Пріска, Іоанна Ефеського), 

«вітчизняних» літописів, пам’яток права, політичних актів, літературних 

творів, які в повному чи скороченому вигляді дійшли до наших днів, а також 

археологічних досліджень дають змогу дійти висновків про те, що 
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Антському союзу племен були притаманні такі ознаки державності, як 

територія, поділ населення за територіальною ознакою, публічна влада, 

апарат для стягнення данини, професійна військова дружина, первинна 

ієрархія язичницьких богів [1058, c. 58].
 
У відносинах із іншими утвореннями 

проявлялись зовнішня відокремленість, персоніфікація влади, здатність 

виступати як єдина особа, виробляти, висловлювати й реалізовувати 

персоніфіковану волю [442; 599, c. 28; 1443, p. 22].
 
 

Антський племінний союз не лише займав територію сучасної України 

між Дністром і Дніпром, а й, у період свого найвищого піднесення, 

простягався далеко на схід і південний захід. Пам'ятки антів поширені від 

Сіверського Донця до Пруту й далі до Нижнього Подунав'я, тобто від 

Білгородської області Росії до Молдови і Румунії; це засвідчено 

археологічними експедиціями 1950-х рр. [1039, c. 128–156].
 
Деякі дослідники 

виказали позицію, за якою держава антів простягалася до Сілезії, тобто 

Південно-Західної Польщі та Північно-Східної Чехії [1437].
 
 

Обставини війни з готами [79, c. 209; 931],
 
походів на Візантію (перші з 

них відбулись у 493, 499 та 502 рр.) [394, c. 17–18],
 
на Фракію, Нижню Мезію 

і Скіфію (Добруджу), Іллірію 540 – 551 рр., 576 – 581 рр. та інші [616, c. 695; 

747],
 

зміст міжнародних договорів антів [921, c. 27],
 

специфіка їхнього 

розселення до початку VII ст. [1171, c. 19; 1528, s. 174–175],
 

твори 

сучасників, перш за все візантійців [596; 927, c. 185],
 
свідчать про високий 

цивілізаційний рівень Антського союзу та застосування ним прогресивних 

для того часу міжнародно-правових інструментів [79, c. 228].
 
 

З середини VI ст. відбувається поступове ослаблення Антського союзу. 

Формування і зміцнення спадкової влади місцевої племінної аристократії, 

відцентрові настрої на місцях призвели до виникнення внутрішньої опозиції 

владі вождів союзу [575, c. 32].
 
З іншого боку, відповідний регіон був вкрай 

нестабільним, постійно відбувалися збройні сутички, наступи готів та гунів, 

слов'яно-аварські війни (що тривали до 568 р.), руйнівні переселення племен 

тощо. Це в комплексі призвело до знесилення антів і послаблення союзу. У 
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602 р. візантійські війська, спираючись на підтримку аварів, завдали антам, 

як вважається, вирішальної поразки, після якої останні не згадувались у 

писемних джерелах [942, c. 105].
 
 

Після занепаду Антського племінного союзу «естафету» перейняли 

дрібніші утворення, на які поділилось це велике об’єднання. Інтенсивний 

розвиток торгівлі на території Придніпров’я мав наслідком дальший 

розвиток у VII-VIII ст. елементів державності на основі чіткої диференціації 

племен [79, c. 191].
 
 

У VІІ-VIII ст. у племенах Придніпров’я відбувалися виділення із 

загальної маси общинників окремих осіб, перехід планування поселень від 

безсистемної забудови до рядової, відособлення індивідуальних сімейств 

(«дань» збиралася вже з «диму») [69, c. 110; 324].
 
Військово-демократичні 

структури не переходили безпосередньо в державні: вони змінювались 

додержавними, але заснованими вже на відособленні більшості населення від 

управління в умовах соціальної та майнової нерівності. Подібні процеси в 

цей історичний період відбувались і в Північній Європі. Такі структури, в 

яких був відсутній легалізований апарат примусу, отримали назву «chiefdom» 

(«вождівство» або «вождество»), вперше запроваджену Р. Карнейро в 1981 р. 

[1352]
 
 

Йдеться про об’єднання племен, названих за іменем провідного племені 

– полян (Середнє Подніпров’я), древлян (Полісся), сіверян (Дніпровське 

Лівобережжя), хорватів (Прикарпаття та Буковина), тиверців (Подністров’я), 

уличів (Нижнє Подніпров’я) [167, c. 441–443; 397, c. 70; 1039, c. 175-176].
 

Праукраїнські племена раніше перейшли до землеробства і торгівлі та й 

загалом у той період стояли на більш високому рівні розвитку, аніж 

праросійські та прабілоруські. Близьке територіальне розміщення в 

контактній зоні різних племінних груп сприяло швидшому, ніж у сусідів, 

соціальному прогресу, руйнуванню старих родових устоїв, цивілізаційній 

еволюції [1043, c. 129].
 

Це відзначалось і авторитетними російськими 

дослідниками – доктором історичних наук А. Насоновим, академіком АН 
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СРСР і Російської академії наук Б. Рибаковим та іншими. Перший у праці 

«Руська земля і утворення території давньоруської держави» вказував: 

«…Необхідно переглянути проблему «Руської землі», позаяк цей термін 

(«Руська земля», «Русь»), який отримав загальноруське значення, спочатку 

відносився до території південно-руської землі. Давня держава Середнього 

Подніпров’я, котра називалася «Руською землею», увійшла до складу 

Київської держави в якості територіального і політичного пануючого ядра» 

[610, c. 4–5].
 
 

Б. Рибаков у праці «Світ історії» відзначав: «Темп історичного розвитку 

тут, на півдні, був значно швидшим, ніж на далекій болотяній півночі з її 

слабкими піщаними ґрунтами. На півдні, на місці майбутнього ядра 

Київської Русі, у ІІ-ІV ст. відродилося експортне землеробство, що привело 

до дуже високого рівня соціального розвитку. Смоленська, полоцька, 

новгородська, ростовська північ такого багатого спадку не отримали і 

розвивалися набагато повільніше. Навіть у ХІІ ст., коли південь та північ 

багато в чому вже зрівнялися, лісні сусіди жителів півдня все ще викликали у 

них іронічні характеристики через «звіринський» спосіб життя…» 

[1041, c. 180].
 
 

З часом з-поміж східних слов’ян виділяються прадержавні об'єднання 

дніпровських та ільменських слов'ян, з центрами, відповідно, в Києві та 

Новгороді, які вели міжнародно-правові відносини з іншими суб’єктами 

міжнародного права в регіоні. Оскільки консолідація кожного з них 

відбувалася в різних умовах (південні слов’яни, як зазначалось, перебували 

на вищому щаблі розвитку), утворення з виразними ознаками державності на 

Подніпров'ї склалось раніше, аніж на інших східнослов'янських землях, – 

наприкінці VIII – на початку IX ст. [324],
 
а в середині IX ст. було утворено 

державу – Київську Русь. 

Не дивно, що саме в полянському племінному союзі зародилась ідея 

створення слов'янського «суперсоюзу», яким і стала Київська Русь, і тут 

сформувався відповідний лідер – Аскольд, який почав княжити в 860 р. 
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Північні слов'янські племена обрали натомість стратегію відокремленості, в 

Білоозері, Новгороді, Ізборську, Муромі правили різні князі; ці утворення, 

порівняно слабкі, постійно потрапляли в залежність, сплачували данину, 

доки поляни не приєднали їх до єдиного союзу [79, c. 242–243; 715, c. 13].
 
 

Після заснування Київської Русі в середині IX ст. літописні племена 

поступово сходять з історичної арени. Так, про древлянське плем’я літопис 

востаннє згадує в 945-946 рр. – при описі походу на них княгині Ольги. У 

пізніших літописних повідомленнях назви племен використовувалися в 

історично-територіальному або ж географічному сенсі. 

1.1.2. Київська Русь як середньовічна феодальна держава: 

внутрішній устрій, взаємодія руських князівств та міжнародно-правова 

діяльність 

Формування Київської Русі з центром на землях Придніпров’я стало 

ключовим етапом ґенези української державності. Хоча назва «Україна» 

вперше згадується в 1187 р. [511, c. 343]
 
у Літописі Руському, видається 

природним, що М. Грушевський назвав своє видатне дослідження «Історією 

України-Руси» [178].
 
Щодо назви «Русь» як такої вчені виказували різні 

позиції [136, c. 430, 339–442; 385, c. 132–133; 483, c. 90, 95; 1040, c. 51–52; 

1194, c. 114],
 
втім, це питання в контексті міжнародно-правових досліджень 

видається другорядним. Важливе інше – як відзначає В. Буткевич, на етапі 

становлення Київської Русі міжнародно-правові уявлення, притаманні їй, за 

низкою параметрів випереджали візантійські та західноєвропейські, не 

кажучи вже про арабські чи перські [79, c. 179, 181].
 
 

Київська Русь не була чітко централізованою державою: за формою 

правління вона належить до ранньофеодальних монархій, внутрішній устрій 

якої ґрунтувався на принципах сюзеренітету-васалітету як взаємодії 

володарів та залежних [479, c. 36–37].
 
Основою державного устрою Русі були 

відносини сюзеренітету роду Рюриковичів. Хоча київські князі були 

головними, а Придніпров’я найрозвиненішим у всіх відношеннях регіоном, 
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по мірі розвитку феодальних відносин між київським і місцевим князями 

укладалися міжкнязівські договори, так звані «хрестоцілувальні грамоти» 

[68, c. 167–168].
 

Сюзеренітет роду Рюриковичів, як «колективних 

співвласників» Руської землі, значною мірою гарантував міцність держави. 

Варто нагадати, що їхнє варязьке походження не мало вирішального 

значення для формування державності Русі [33, c. 147]
 
як логічного наслідку 

взаємодії східнослов’янських вождівств. 

До складу КР у період її кінцевого формування належали такі міста, як 

Переяслав, Володимир, Берестя, Галич, Перемишль, Белз, Чернігів (сучасна 

Україна), Новгород, Ярославль, Псков, Суздаль, Смоленськ, Ладога (сучасна 

Російська Федерація), Полоцьк, Вітебськ, Мінськ (Білорусь). Державну 

структуру Київської Русі очолював великий князь [1201, c. 80],
 

якому 

належали верховна законодавча, виконавча і судова влада, функції 

воєначальника. Він спирався на раду при князі як дорадчий орган [33, c. 46],
 

за необхідності скликав віча.  

Для відносин між руськими князями характерні постійні переміщення 

(приміром у літописі 1135 р. у зв’язку з Юрієм Долгоруким йдеться: «Георгій 

князь Володимирович попросив у брата свого Ярополка Переяславль, а 

Ярополку дав Суздаль і Ростов та іншу волость свою, але не всю») 

[511, c. 245].
 

Інтенсивні контакти між князівськими родинами та їхніми 

васалами давали можливість підтримувати ефективні зв’язки між окремими 

регіонами Русі. Так, Володимир Мономах займав Ростовський, Смоленський, 

Володимир-Волинський, знову Смоленський, Чернігівський, 

Переяславський, а вже потім Київський столи; його син Мстислав Великий – 

Новгородський, Ростовський, Смоленський, знову Новгородський, 

Білгородський, Київський столи. Юрій Долгорукий був князем Ростово-

суздальським чотири рази, Переяславським один раз, Київським – тричі 

[378].
 
 

У ІХ ст. відбуваються успішні великі воєнні походи Русі, які 

спричинили значне укріплення державності та розширення сфери 
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політичного впливу шляхом підкорення сусідів, приміром, хозарів 

[511, c. 13].
 
Гнучка, вміла зовнішня політика сприяла зростанню економіки та 

підвищенню міжнародно-правового статусу КР до провідної держави 

європейського регіону [51, c. 26; 1263, c. 322].
 
Найвідомішими досягненнями 

цього періоду (князювання Аскольда) вважаються походи на Візантію – 

тодішній загальновизнаний цивілізаційний центр. Перший похід (860 р.) 

завершився укладанням вигідного для Київської Русі мирного договору. 

Візантійський патріарх Фотій вказав на «незліченні багатства», які руси 

вивезли з міста [442].
 
За підсумками інших походів (863, 866, 874 рр.) також 

були підписані міжнародні договори, що максимально враховували інтереси 

київської сторони [666, c. 9].
 
 

Наступний князь, Олег, продовжив «збирання земель руських» у єдину 

державу, застосовуючи й силові, і дипломатичні методи. До нашого часу 

дійшло три договори Русі із Візантією – договори 907, 911 та 945 рр., які 

регламентували політичні, економічні, військові питання, два перших 

укладено за часів Олега [39, c. 69; 393, c. 21; 920, c. 6–7].
 
Ігор (912-945 рр.) у 

913-914 та 943-944 рр. провів вдалі походи на потужну тюркську 

ранньофеодальну державу – Хозарський каганат, і спустошив Каспійське 

узбережжя [33, c. 145];
 
підтримував союзницькі відносини із Візантією, у 935 

р. провів спільний морський похід до Італії. У 944 – 945 рр. відбувся вдалий 

похід на візантійські землі, укладено важливий двосторонній договір, за яким 

Київська Русь займала місце Хозарського каганату як союзника Візантії на 

північному узбережжі Чорного моря [174, c. 45].
 

Міжнародно-правові 

відносини із Візантією і надалі продовжували відігравати провідну роль для 

Київської Русі. У 955 р. константинопольський патріарх провів хрещення 

княгині Ольги (945-957 рр.) [606, c. 61–63].
 
 

Наступний князь, Святослав, провів вдалі походи на ясів і касогів 

(черкесів) на Північному Кавказі, оволодів Приазов’ям, Нижнім 

Придунав’ям, зміцнив панування Русі на Таманському півострові, 

заснувавши найвіддаленіше руське князівство Тмутаракань; підкорив фінські 
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племена між верхньою Волгою та Окою; напав на волзьких болгар за Волгою 

і зруйнував їхню столицю поблизу теперішньої Казані (тобто поширив владу 

КР над низкою територій, що нині входять до складу РФ). Найбільших 

розмірів Київська держава досягла саме за часів Святослава [33, c. 128].
 
На ХІ 

ст. (у «період Олега – Святослава») в складі Давньоруської держави 

зберігалися племінні княжіння як локальні етнополітичні утворення, суб’єкти 

політичної асоціації зберігали певну етнополітичну автономію, ба навіть 

елементи міжнародної правосуб’єктності. 

Київська Русь досягає піку свого розквіту в період князювання сина 

Святослава Володимира Великого (960-1015 рр., володарював у Києві 

протягом 978-1015 рр.) та Ярослава Мудрого (правив протягом 1019-

1054 рр.). Перший посів київський престол, коли був князем Новгорода (з 970 

р.) після міжусобиці із братами. Він, провівши вдалі військові походи, 

завершив об'єднання етнографічної території південної гілки східного 

слов'янства в одній державі [666, c. 27].
 
У результаті, на 993 р. на півночі 

кордони Русі простягнулися до Чудського, Ладозького та Онезького озер, на 

півдні – до Дону, Росі, Волги, на заході – до Дністра, Карпат, Західного Бугу, 

Німану, Західної Двіни. Охоплюючи майже 800 тис. кв. км, Київська Русь 

була найбільшою державою Європи [290, c. 278–280].
 
 

Володимир провів централізацію влади, зосередивши місцеве 

управління в руках великокнязівських намісників і посадників. У важливих 

політичних центрах Русі – Новгороді, Полоцьку, Турові, Ростові, Муромі, 

Іскоростені – Володимир посадив своїх синів, чим впровадив династичне 

правління в державі. Централізація загальмувала етнічно-територіальну 

регіоналізацію східного слов’янства й обумовила його консолідацію в 

давньоруському суспільстві [166, c. 240, 252].
 

Усі землі-етноси в межах 

єдиної держави мали один політичний центр – Київ, з утвердженням 

християнства на Русі – одну релігію, одну церковнослов’янську мову 

(писемну і літургійну), відтак, фактично, одну ідеологію, спрямовану на 

захист єдності держави. Утвердження династичної форми правління 
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позначило заміну влади племінних князів у своїх регіональних володіннях 

владою князів із роду Рюриковичів. 

Хрещення Русі в 988 р. та одруження Володимира із сестрою 

візантійських правителів Анною дозволило зміцнити панування феодалів у 

державі, забезпечити централізацію великої за територією Русі, активізувати 

міжнародні контакти, насамперед з Візантією і, загалом, зміцнити 

міжнародно-правове положення держави [511, c. 58, 65].
 
Як доказ визнання 

європейцями могутності Русі при Володимирі, Ф. Кожевніков наводить 

приклад листа архієпископа Брунона імператору Генріху II (1008-1009) 

[393, c. 18].
 
 

Надалі київський престол посідав Святополк (1015-1019 рр.), після 

смерті якого княжив Ярослав [511, c. 87].
 
Останній продовжив експансивну 

діяльність Володимира, під владою Києва опинилися чудь, меря, весь, а 

пізніше й частина кочівників – чорні клобуки в Пороссі та деякі їхні 

угруповання на Дніпровському Лівобережжі [1042, c. 35].
 
Ярослав провів 

низку інших вдалих військових походів – на ятвягів (1038 р.), на Литву (1040 

та 1044 рр.), Мазовію (1041 р.), Візантію (1043 р.), останній закінчився 

укладенням мирного договору [375].
 
Союз із Польщею затвердив за Києвом 

червенські міста [617, c. 408].
 
Надалі київський князь, шляхом укладення 

династичних шлюбів його дітьми, поріднився з багатьма володарями Європи 

– Норвегії, Франції, Угорщини, Англії, ставши «тестем Європи» [389].
 
 

Отже, Київська Русь у Х-ХІ ст. була однією з наймогутніших держав 

Європи та одним з найвпливовіших суб'єктів міжнародно-правових відносин. 

Ю. Баскін і Д. Фельдман відзначали, що це засвідчують, зокрема, широкі 

політичні і торговельні відносини з Візантією та численні династичні шлюби 

[39, c. 67].
 
 

Після смерті Ярослава в 1054 р. його найвпливовіші сини (Ізяслав, 

Святослав та Всеволод) утворили своєрідний тріумвірат на чолі із першим – 

старшим київським князем [118, c. 21],
 
разом протистояли сепаратистським 

тенденціям молодших князів, обороняли державу від набігів агресивних 
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половців. У цей час у вказаному тріумвіраті почалися розбіжності. Як 

зазначає А. Толочко, це пов’язано із поділом уділів на основі «колективного 

сюзеренітету» (адже вся держава належала роду Рюриковичів), при тому, що 

конкретний князівський уділ не передавався до загального володіння. Тому 

часто новий володар здобував його шляхом військового протистояння з 

родичами [1042, c. 35].
 
Так, уже в 1073 р. Святослав з допомогою Всеволода 

зайняв київський престол, а Ізяслав змушений був тікати до Польщі. З того 

часу Ярославичі по черзі княжили в Києві: Святослав – у 1073-1076 pp., 

Ізяслав – у 1076-1078 pp., Всеволод – у 1078-1093 pp. 

Нарешті, в 1097 р. після тривалих династичних чвар, у першу чергу, між 

Святополком і Володимиром, з одного боку, та Олегом, з іншого, руські князі 

зібралися в Любечі на Дніпрі. На Любецькому з'їзді оголошено про 

припинення усобиць і необхідність вирішувати всі спірні питання на 

князівських з'їздах, об'єднання сил проти половецької загрози, закріплено 

принцип спадкового володіння, за яким землі і князівства (вотчини) 

переходили від батька до сина. Останнє рішення скасовувало принцип 

сеньйорату Ярослава Мудрого та вело до утвердження поліцентричної форми 

державної влади. Незважаючи на те, що рішення Любецького та наступних 

князівських з'їздів – Витичівського в 1100 р., Золочівського в 1101 р. й 

Долобського в 1103 р. не усунули всіх суперечностей, вони відіграли 

позитивну роль в організації відсічі кочовим ордам [1041, c. 148–149].
 
 

Попри вдалі періоди правління деяких київських князів, насамперед 

Володимира Мономаха протягом 1113-1125 рр., що відновив єдність ¾ 

руських земель [443, c. 353–355; 846, c. 294–295]
 
та його сина Мстислава 

Великого (1125-1132 рр.), у зв’язку з розвитком окремих земель-князівств, 

почалося їхнє поступове відходження від Києва. Замість родоплемінного 

сепаратизму, в основному зламаного в умовах централізованої держави, 

набирав прискорення сепаратизм династичний. 

Протягом другої половини ХІ – ХІІ ст. на теренах Русі одне за одним 

з’являються самостійні князівства і землі [1032, с. 22-48].
 

Остаточний 
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занепад Києва як центра держави пов’язують із розгромом міста в 1169 р. 

Андрієм Боголюбським, що зробив своєю столицею Володимир-на-Клязьмі. 

Цю подію трактують і як кінець існування Київської Русі як єдиної держави,
 
і 

як важливу подію, що це спричинила. Другий підхід передбачає 

продовження хронологічного періоду функціонування держави на весь 

період домонгольської Русі і визначає, що до середини ХІІІ ст. Київ 

залишався центром Русі, попри його розгром Рюриком Ростиславичем у 

1203 р. Тобто завершення київського періоду в історії України датується 

монголо-татарською навалою 1237–1241 рр., успішність якої пов’язують із 

розрізненістю дій князів, непідготовленістю більшості міст до оборони, їхнім 

загальним занепадом [444, c. 51–54].
 
 

Незалежно від підходів, вказаний часовий період (друга половина XII – 

перша половина XІII ст.) позначає розпад давньоруської держави на окремі 

князівства (15, а згодом – до 50), які не визнавали влади Києва. Найбільшими 

з них були Галицьке, Волинське, Володимиро-Суздальське, Чернігівське, 

Смоленське, Новгородське [393, c. 22].
 
Загальна картина того часу зводилася 

до перманентного процесу виникнення та зникнення окремих князівств, 

постійної зміни їхніх кордонів та володарів. 

Процес розпаду великих держав був загалом характерний для 

тодішнього євроазійського регіону і, при всій його складності та 

суперечливості, неминучий [287; 1767].
 
Причинами були не просто чвари 

князів за престол, що супроводжувались збройними конфліктами, знищенням 

населення, сільськогосподарських угідь, системи виробництва та торгівлі, але 

й об'єктивні процеси, зумовлені збільшенням боярського землеволодіння.  

1.1.3. Правовідносини українських та російських князівств після 

розпаду Київської Русі 

У середині XII ст., після розпаду Київської Русі на князівства – Київське, 

Переяславське, Галицьке, Волинське, Смоленське, Новгородське, Псковське, 

Володимиро-Суздальське та інші, які, своєю чергою, поділялися на менші 
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князівства або волості, на удільні князівства перенесено систему 

сюзеренітету-васалітету. До того ж, кожне князівство (земля) мало свої 

особливості політичного розвитку. У Новгороді та Пскові утвердилися 

феодальні республіки, у Володимиро-Суздальській землі – міцна князівська 

влада [599, c. 63].
 
 

Традиції українського державотворчого процесу після розпаду Київської 

Русі продовжили галицькі та волинські землі як споконвічні українські 

етнічні території, на яких з найдавніших часів проживає «український етнос 

як автохтон цієї землі» [903, c. 157–158]
 
і які успадкували від Київської 

держави особливості державного устрою, князівсько-дружинного режиму, 

суспільно-політичних форм і культури [182, с. 57; 63, с. 48; 354].
 
На цих 

територіях мешкало 90% населення, яке в той період проживало в межах 

кордонів нинішньої України [1047, c. 89];
 

не дивно, що в Європі саме 

об’єднане Галицько-Волинське князівство ототожнювали з Руссю 

[171, c. 153].
 
 

Галицьке та Волинське князівства проводили незалежну зовнішню 

політику, підтримували та розвивали міжнародно-правові відносини із 

іноземними державами, укладали з ними договори, практикували династичні 

шлюби [666, c. 46–48].
 
Відзначимо, що в боротьбі проти зазіхань київських 

князів та власного небожа Івана Берладника на територію Галицького 

князівства Володимирко уклав міжнародно-правовий договір про союз – із 

ворогом Києва – суздальським князем Юрієм Долгоруким, який скріпили 

династичним шлюбом – Володимиркового сина Ярослава з донькою Юрія, а 

Ярослав Осмомисл на знак союзу з Суздалем одружився на доньці Юрія 

Ользі [84, c. 44].
 
 

Об’єднання Галицького та Волинського князівств в одне – Галицько-

Волинське відбулось у 1199 р. [33, c. 223–228]
 
Роман Мстиславич, що досяг 

цього, домігся і значних успіхів у міжнародній сфері. Роман зайняв Київ, 

завдавши поразки суздальським суперникам. Під його владою опинились усі 

князівства території сучасної України, за винятком Чернігівського, – 
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Київське, Переяславське, Галицьке та Волинське [325, c. 37].
 

Тісні 

міжнародні правовідносини підтримувались з Візантією, Священною 

Римською імперією, Угорщиною, Римським Папою Інокентієм III [84, c. 44].
 
 

За часів правління Данила та Василька Романовичів (при лідерстві 

першого) відбувається зростання значення Галицько-Волинського князівства 

у східноєвропейському регіоні, піднесення його міжнародно-правового 

статусу [171, c. 153; 437; 463, c. 92; 610, c. 55; 1162, c. 217].
 

В умовах 

залежності від Золотої Орди хан надавав князю «підтвердження прав на 

князювання», але в безпосереднє управління галицькими та волинськими 

землями, на відміну від князівств, розташованих на території сучасної Росії, 

монголо-татари втручалися мало, обмежуючись переважно збиранням 

податків, поборів і функціями загального нагляду.  

У 1253 р. відбулась коронація Данила, проведена від імені Папи 

Римського Інокентія IV його посланцем [146, c. 274; 463, c. 56].
 
Коронація 

явила собою визнання прав Данила, який de facto вже давно був королем 

Русі, на всю давньоруську спадщину. Констатація зазначеного важлива з 

огляду на подальші претензії на цю спадщину московських правителів, що 

історично не обґрунтовані. Більша частина Русі через монгольську експансію 

втратила свій суверенітет і держава Романовичів «успадкувала» традицію 

називатися західними авторами «королівством», яка колись поширювалася на 

всю Русь зі столицею в Києві [146, c. 275–276].
 
 

Загалом, Галицько-Волинське князівство, ведучи міжнародно-правові 

відносини, орієнтувалось на держави Центральної і Західної Європи, 

контакти з князівствами, розташованими на території сучасної Росії, були 

порівняно незначними.  

Занепад ГВК розпочався після смерті князя Юрія І (1308 р.), смерті 

внаслідок отруєння галицькими боярами трьох наступних правителів – Лева 

ІІ та Андрія (синів Юрія, що правили до 1323 р.), а також Болеслава 

Мазовецького (1323-1340 рр.) [906, c. 120].
 

Бояри покликали на престол 

литовського князя Любарта і згодом Волинські землі ввійшли до складу 
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Великого князівства Литовського. Після кількох війн у 1387 р. польська 

королева Ядвіга остаточно закріпила за Польщею територію Галичини, 

поділивши її на так звані землі (округи) [63, c. 48–49].
 
Частина Західної 

Волині, Західне Поділля відійшли до Польщі до 1430 р. Землі Північної 

Буковини стали залежними від Молдавії, а в середині XVI ст. разом із самою 

Молдавією опинилися під владою султанської Туреччини [1246, c. 80].
 
 

Особливості подальшого розвитку інших українських та російських 

земель зумовлені наслідками монголо-татарської навали. Остання призвела 

до знищення значної частини населення князівств, що раніше входили до 

складу Русі; Київ, Володимир, Суздаль, Рязань, Твер, Чернігів і багато інших 

міст було зруйновано [376, c. 65–70].
 
Винятками стали землі Галичини і 

Волині, Великий Новгород, Псков, а також міста Смоленського, Полоцького і 

Турово-Пінського князівств.  

Середнє Подніпров’я, що було осердям Київської Русі, поступово 

відновилось і почало зміцнювати свої позиції в регіоні [361, c. 103].
 
Втім, як і 

більшість українських земель (Східна Волинь, Поділля, Київщина, 

Чернігово-Сіверщина, Південна Буковина, Мараморщина і Пряшівщина) 

[938, c. 226],
 
воно впродовж ХIV ст. приєднується до Литви, яка активно 

виходить на міжнародну арену. Утворюється Велике князівство Литовське 

(ВКЛ) або Велике князівство Литовське і Руське (ВКЛР), яке стало 

продовжувачем українського державотворчого процесу.  

Останнє пояснюється такими чинниками. По-перше, литовські князі 

здобули руські землі здебільшого шляхом укладення мирних договорів, не 

були завойовниками [666, c. 58],
 

допомігши, натомість, звільнитись від 

татарського ярма – до кінця 1360 рр., а на окремих землях – до 1390 рр. 

[906, c. 140]
 

Гедимін, ставши засновником Литовсько-Руської держави, 

називав себе «Королем Литовським та Руським» [685, c. 222],
 
а литовські 

землі і литовці становили в державі невелику частину, порівняно з руськими 

(щодо населення – лише близько 1/10) [33, c. 252–253].
 
По-друге, руські 

князівства (землі) мали широку автономію, вели міжнародні правовідносини, 
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зокрема, шляхом укладання міжнародних договорів; литовський князь при 

вирішенні питань міжнародно-правової взаємодії повинен був радитись з 

руськими князями як феодальними володарями, українські магнати і бояри 

були зрівняні у правах з литовськими, були співгосподарями держави 

[362, c. 108].
 
По-третє, українські землі зберігали всі найважливіші елементи 

державності. Русичі обіймали державні посади, які потребували освіченості 

[180, c. 78–80];
 
джерелом права стала «Руська Правда» [493, c. 12];

 
Литва 

запозичила від русичів княже господарство та адміністрацію, податкову 

організацію та суд; руська мова стала мовою княжого двору та державної 

канцелярії [666, c. 58].
 
 

Підпорядкувавши велику частину Білорусії та України (приблизно 

половину земель КР), Велике князівство Литовське у другій половині XIV ст. 

стало найбільшим у Європі. Важливо, що Ольгерд (1341-1377 рр.) 

проголошував свої завоювання «збиранням земель Русі» та користувався 

відповідними тезами задовго до того, як їх запозичила Москва. І це логічно, 

бо саме ВКЛ зберегло традиції Київської Русі більшою мірою, аніж 

Московія. Князівство стало відновленою руською державою, а не 

чужоземним формуванням [1008, c. 72].
 
 

Володарювання Ягайла, що розпочалось у 1377 р., позначилось, 

передусім, тенденціями до збільшення впливу Польщі [361, c. 104].
 
На той 

час геополітичне положення Литовсько-Руської держави було вкрай важким. 

З Ягайлом ворогували брати; з Заходу загрожували Польща і Тевтонський 

орден, а зі Сходу – міцніюче Московське князівство. З останнім литовські 

князі мали неприязні відносини: ще Ольгерд двічі ходив на Москву. У 1368 р. 

він не зміг її взяти через напад на західні терени ВКЛ лівонців, у 1370 р. 

відмовився від тривалої облоги міста, однак обидва походи завершились 

великою здобиччю [1250].
 
 

Вітовт активно розширював володіння ВКЛ, що сягнули Чорного моря 

(Аккерман, Хаджибей). Він зібрав в одній державі практично всі українські 

та білоруські землі, за винятком Галичини у складі Польщі, змусив монголо-
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татарського хана Тохтамиша відмовитися від формальних прав на Руську 

землю [666, c. 59].
 

Подальше послаблення ВКЛ, зумовлене військовими 

поразками, штовхає його до союзу із Польщею (укладення уній, Віленська 

угода 1401 р.) [971, c. 381–382]
 
Городельською унією 1413 р. права, рівні з 

правами поляків, надано лише католикам, які були de jure «поставлені» над 

православними. Це штовхає православних на переселення до Московії 

[33, c. 260].
 
 

Втім, відносини ВКЛ з російськими утвореннями переважно 

продовжували бути ворожими. У 1395 р. Вітовт завоював Смоленськ, у 

1405 р. почав військові дії проти Пскова. Останній звернувся по допомогу до 

Москви, однак та оголосила війну ВКЛ тільки в 1406 р., великі військові дії 

фактично не велися й після декількох перемир'їв і стояння на Угрі Вітовт і 

великий князь московський Василь I уклали «вічний мир» 1408 р., що 

протримався до 1492 р. і юридично встановив міждержавний кордон. 

Угорський договір 1408 р. закріпив за ВКЛ Смоленську землю, Верховські 

князівства, посилив його владу над Псковом і Новгородом [20, c. 123–125].
 

Вітовт підтримував і тісну взаємодію із Золотою Ордою, втручався до її 

внутрішніх справ: брав участь у зміні ханів, висував своїх кандидатів. Розпад 

Орди та заснування Кримського ханства спочатку створили сприятливі 

умови для ВКЛ: Вітовт підтримав Хаджі-Гірея [949, c. 3],
 
ординці зреклися 

«історичних прав» на руські землі та видали відповідну грамоту [1062].
 
 

У середині XV ст. відносини між литовською та українською знаттю 

загострилися, особливо після дій Казимира Ягайловича, який у 1446 р. 

оголосив про об’єднання Литви та Польщі. У 1452 р. ліквідовано Волинське 

князівство, у 1471 р. – Київське князівство, за літописними даними «в Києві 

перестали бути князі, а замість них стали воєводи» [186, c. 20].
 

Рештки 

державності земель колишньої Київської Русі та українського 

самоуправління швидко й невідворотно зникали. 

Невдало для ВКЛ розвивалася й міжнародна ситуація. Наприкінці 

XV ст. швидко зростає й посилюється Московія [1421, s. 14],
 

яка стала 
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базовою ланкою російської державності. Вона в цей період захопила 

Ярославське (1471 р.), Ростовське (1474 р.), Тверське (1485 р.) князівства, 

Новгородську республіку (1478 р.), скасувавши всі прояви вічових порядків 

[13, c. 341–372].
 
У 1480 р. Московське князівство позбулось монгольського 

ярма, сформувало сильну централізовану державу. Іван III (правив протягом 

1462 – 1505 рр.) офіційно проголосив своїм головним завданням возз'єднання 

всіх земель, що входили до Київської Русі, в єдиній державі, але під 

проводом Москви. Це відбилося у «прийнятті» ним титулу «Великий князь 

всея Русі» [599, c. 84].
 
Цьому відповідала ідеологічна теорія, яка виходила з 

того, що московські князі – спадкоємці Візантії, і теорія трьох Римів: 

«Перший Рим упав, другий Рим – Константинополь – теж упав, третій Рим – 

Москва – «стоятиме вічно» [725, c. 10].
 
Активно розповсюджувалась ідея, що 

Москва – спадкоємиця Києва, а московські князі – нащадки Мономаха [731].
 

Цю теорію поширювали всіма можливими засобами, нехтуючи навіть тим, 

що Юрій Долгорукий – молодший син Мономаха – мусив поступитися 

правами його старшому брату Мстиславові І, князю Київському, та його 

нащадкам. Забуваючи про існування Галицько-Волинської держави, 

коронацію Данила, московська верхівка говорила про спадкові права 

московських князів, про шапку Мономаха, яка нібито їх підтверджує. Цей 

мотив – ідеологічне оформлення агресивної завойовницької політики Москви 

– червоною ниткою проходить через усі події XVI – XVIII ст., зокрема для 

виправдання загарбання українських земель при поділах Польщі. 

Зазначимо, що Москва стала центром самостійного удільного князівства 

у другій половині XIII ст. при князі Данилі Олександровичі. Однак протягом 

понад двох наступних століть вона, хоча й розширюючи свої володіння, 

знаходилась під повною владою Орди. Вплив останньої, контроль над 

внутрішньою політикою Москви та інших князівств на території сучасної 

Росії були незрівнянно сильніші, аніж по відношенню до західних 

українських земель, з яких на практиці переважно лише збирали данину.  
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Натомість особливості відносин Орди з московськими (приміром, Юрієм 

Даниловичем, одруженим на сестрі Узбек-хана Кончаці [863, c. 231–232],
 

Іваном Калитою, який майже половину свого царювання провів у татар або 

на шляху до Сараю і назад [1568, p. 528],
 
Василем І, який отримав від Орди 

право на Володимирський стіл, передане через ханського посла Шахмата 

[514, c. 245–246]
 
тощо) та й іншими князями на території Росії цього періоду 

доводять їхню жорстку підпорядкованість татаро-монголам, починаючи від 

появи на троні шляхом отримання ярлика, служіння елементом владної 

конструкції Орди, при величезній кількості повинностей, якими остання 

обклала місцеве населення. У 1330-х – 1480 рр. московські князі, за 

рідкісними винятками, – держателі ханського великокнязівського ярлика, за 

отримання якого вони боролися з Тверським і Суздальско-

Нижньогородським князівствами [936, c. 52].
 
 

Зазначені дослідження доводять і значні відмінності між Московською 

державою і Київською Руссю в сенсі державного ладу. Так, Г. Вернадський 

виділив такі ключові відмінності: 1) московські царі були абсолютними 

правителями, не пов'язаними рішеннями народних асамблей (віче), і в цьому 

відношенні були подібні до монгольських ханів; 2) як і монгольські хани, 

вони в буквальному сенсі володіли своїм царством: піддані розпоряджалися 

землею лише тимчасово, за умови довічного служіння правителю; 3) все 

населення вважалося слугами царя, як і в Орді, де статут пов'язаної служби 

був основою ханської всемогутності [1757, p. 105, 121–122, 337–338].
 

М. Драгоманов щодо ґенези української державності зазначав: «Вона показує 

нам федерацію руських вільних міст, особливо міст південної Русі, що 

групувалися навколо Києва. Царська імперія натомість походить від 

Московського князівства і є набагато пізнішою. Деспотично-аристократичні 

московські інституції, що розвинулися під татарськими впливами, не мали 

нічого спільного з князівствами і південної, і північної Русі XII-XIII ст.» [616; 

1435, p. 8].
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Справді, автократичний державний лад у Московії, абсолютна монархія 

в Російській імперії, форми, не характерні для Київської Русі, Галицько-

Волинського князівства, а надалі – Гетьманщини, були природним 

результатом вирішального впливу Орди на російський державотворчий 

процес. Це підтверджується численними наявними дослідженнями минулого 

і сучасності [162, c. 150; 374; 375; 498; 683; 1060; 1567].
 
Відтак, Росія і з 

позицій державного спадку теж не є продовжувачем Київської Русі. 

Війни між ВКЛ і Московією тривали з перемінним успіхом протягом 

достатньо довгого періоду часу з 1480-х рр. 1503 р. укладено угоду про 

перемир’я, Іван ІІІ отримав 19 міст, включно з усією Сіверщиною 

[1172, c. 458].
 
Пізніше військові дії поновили. За мирним договором 1514 р. 

Москві дісталися Смоленськ, Сіверщина аж до кордону нинішньої 

Полтавщини та велика частина Білої Русі [666, c. 59],
 

однак до 1522 р. 

завдяки крокам князя Сигізмунда, спрямованим на зміцнення військової 

дисципліни, а також успіхам найвищого гетьмана, волинського князя 

Костянтина Острозького, ВКЛ вдалось повернути всі землі, окрім 

Смоленська. Таке ж співвідношення закріплене за підсумками Стародубської 

війни 1534-1536 рр. [1172, c. 464–466]
 
(1537 р. укладено мирний договір) 

[465].
 

Додамо, що характер і результати війн визначила рішуча 

антимосковська позиція руського населення ВКЛР.  

У середині XV ст. від Золотої Орди відокремлюється Кримська Орда, 

яку очолила династія Гіреїв [943, c. 19].
 
Це мало фатальні для ВКЛ наслідки. 

Виконуючи договір з Москвою, хан Менглі-Гірей у 1484 р. завдав по 

українських територіях потужного удару: Київ зазнав такого розгрому, якого 

не було від часів Батия, хан послав Івану ІІІ потир і дискос з пограбованого 

Софійського собору [466, c. 92–98].
 
Спустошливі набіги на українські землі 

продовжувались у XVI ст., а 1558 р. розпочалася Лівонська війна, що, як і 

попередні, призвела до спустошення державної казни ВКЛ.  

Виснажені воєнними витратами й опинившись перед черговою загрозою 

вторгнення Московії, литовці звернулися до Польщі по допомогу. У 1569 р. 
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полякам вдалось домогтися укладення Люблінської унії, яка увінчала собою 

«унійні змагання», започатковані Кревською унією 1385 р. [1172, c. 474–476; 

496]:
 

утворено Річ Посполиту, федеративну виборчу монархію. ВКЛ 

зберігало автономію, місцеве самоврядування, військо, систему судочинства, 

однак українські землі, що належали князівству, відійшли до Польської 

Корони, втративши всі ознаки правосуб’єктності. Відбувалось політичне та 

релігійне гноблення населення, «вінцем» якого стала Берестейська церковна 

унія 1596 р., яка позначила підкорення православ’я католицизму [41, c. 50–

51].
  

Водночас, у першій половині XVІ ст. на українських теренах 

відбувається формування нового суспільного стану – козацтва, що, як 

продемонстрували події, відіграє вкрай важливу роль у розвитку української 

державності. 

1.2. Двостороння міжнародно-правова взаємодія в період націєтворення 

(ХVII – початок ХХ ст.) 

XVII – XVIII століття стають часом формування в Європі сучасних 

націй як об’єктивного історичного процесу [1601]
 

, пов’язаного зі 

збільшенням ролі світської влади, зменшенням – церковної, і, відповідно, 

загальної релігійної лояльності та соціальної єдності різноетнічного 

населення. Альтернативою виступає національний проект [1331, p. 32].
 

Поступово феодали різного етнічного походження зближуються з селянами 

та міщанами відповідних територій, формується нове поняття єдності на 

основі спільності проживання, мови та культури. Вестфальський мир 1648 р. 

сприяв не лише встановленню нових принципів міжнародно-правових 

відносин (суверенітету європейських держав; їхньої рівності, незалежно від 

державного ладу і віри [1420; 1475];
 
невтручання однієї держави у внутрішні 

справи іншої), а й формуванню націй. Державний суверенітет стає 

легітимуючою основою формування націй, набуває міжнародно-правового 

виміру. Ці процеси відбуваються і в Україні та Росії, обумовлюючи, значною 

мірою, характер правовідносин відповідних утворень.  
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1.2.1. Гетьманщина як «полівасалітетне» державне утворення та 

місце Російської держави в її міжнародних відносинах 

Особливе місце з-поміж етапів української державності займає доба 

козацтва, яка після занепаду Великого князівства Литовського і Руського 

продовжила українську державотворчу традицію. Вперше поселення козаків 

з'явилися в 1480-х роках на Придніпров'ї; з поширенням кріпацтва в середині 

XVI ст. їхня чисельність значно зросла. Засновувалися укріплені табори (січі) 

з невеликими цілорічними військовими залогами. У 1553-1554 рр. 

Д. Вишневецький («Байда») заснував на віддаленому, стратегічно вдало 

розташованому острові Мала Хортиця Запорізьку Січ [181, с. 20–22].
 
 

На початковому етапі функціонування козацького війська (перша 

половина XVI ст.) козацтво формувалось як соціальний стан, перші спроби 

юридичного оформлення його статусу в межах польської держави 

відбувались шляхом укладення відповідних угод. Йдеться, приміром, про 

плани набору козаків на службу 1523-1524 рр., а також проект О. Дашковича, 

презентований черкаським старостою на сеймі в Піотркові 1533 р. 

[1283, c. 63–64]
 

Проект передбачав укладення договору між владою й 

козаками, відповідно до якого останні мали стати організованими 

оборонцями краю від татарських набігів, однак він не був реалізований 

[181, с. 103–105; 1283, c. 63–64].
 
На початку 1560-х рр. на шлях реального 

договірно-правового оформлення відносин з козацтвом стала й центральна 

влада ВКЛ [500, c. 27–28]
 
(приклад – набори козаків на Московську війну). 

Після укладення Люблінської унії 1569 р. і реформ королів Зигмунта Августа 

та Стефана Баторія реєстровцям надано особливий комплекс прав. Друга з 

реформ юридично оформлена вже як двосторонній договір [499, c. 76–77].
 
 

Важливою тенденцією став поступовий перехід козацтва на рівень 

прямих контактів з іноземними правителями (Московія, австрійський 

імператор, Ватикан, Молдова) впродовж другої половини XVI ст., 

зумовлений зацікавленістю в козацьких військах тих правителів, які 

планували антитурецькі й антитатарські заходи [71, c. 141–151; 499, c. 93–
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130; 1203].
 
Зовнішнім виразом цих відносин були письмові договори, часто 

скріплені взаємною присягою [178, с. 363–365, 380–385; 918].
 
 

У першій половині ХVI ст. встановлено автономію в межах Речі 

Посполитої. Так, козаки обирали гетьмана самостійно навіть після поразок 

повстань 1625, 1630, 1635 рр. З 1580-х рр. в офіційних документах Речі 

Посполитої козаків називали «людьми рицарськими» [356; 399; 455; 357; 

507],
 
з’явилось підґрунтя для сприйняття козацтва як частини еліти Великого 

князівства Руського чи принаймні політичного утворення з Київського, 

Чернігівського та Брацлавського воєводств. Козаки виявляли прагнення 

виступати від імені «руського народу» [30, c. 403].
 
У міжнародно-правових 

відносинах найбільшим успіхом був договір про військово-політичний союз 

із Кримським ханатом 1624 р. [70, c. 89–90]
 
 

Державницькі настрої козацьких провідників та більшої частини 

українського суспільства дедалі посилювались, що спричинено і значним 

підвищенням юридичного статусу козацтва в 1646 – 1647 рр. [1249]:
 

у 

відповідному королівському привілеї закріплено його високе соціально-

політичне положення, отримано дозвіл на проведення контрольованої 

польським монархом зовнішньої політики [145, c. 77; 972].
 
 

Повстання, що розгорілось у 1648 р., докорінно змінило правовий статус 

козацтва. В одному з перших листів до короля Владислава IV 

супроводжувалось запевненням про «вірність» [145, c. 33–34],
 

тобто про 

збереження сюзеренно-васальних відносин, але після смерті монарха гетьман 

Б. Хмельницький відкликає посольство з Польщі, а вже 8.06.1648 р. пропонує 

московському царю Олексію Михайловичу претендувати на трон Речі 

Посполитої [1204, c. 100–101].
 
 

Важливо, що Хмельницький показово відмовляється від згадки у своїй 

титулатурі про підпорядкування польському королю, підписуючись як 

«гетьман» або «старший» і додає слова не «із Військом його Королівської 

милості Запорозьким», як раніше, а просто «з Військом Запорозьким» 

[251, c. 35–36].
 

Видається, що йдеться про запровадження моделі 
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«колективного васалітету» українського козацтва перед конкретною особою, 

що репрезентувала монарше управління; після її смерті необхідно було 

переукласти домовленості щодо підданства з його наступником на 

королівському троні, а до часу обрання останнього Військо Запорозьке (як 

«рицарський люд») залишалося вільним у виборі сюзерена. Олексій 

Михайлович не погодився на пропозиції Хмельницького, і той у листопаді 

1648 р. звертається до правителя Трансільванського князівства Юрія Ракоці 

[1268, c. 93–94],
 
що зумовлено бажанням якнайшвидше одержати військову 

допомогу [77].
 
 

Крім того, гетьман відправив посольство до Стамбулу, де, згідно з 

дослідженнями відомого сходознавця О. Пріцака, влітку 1648 р. укладена 

угода сюзеренно-васального типу [748].
 

Інші дослідники підтверджують 

тільки факт переговорів з метою отримання турецького протекторату над 

Гетьманщиною [1202, c. 92],
 
втім, уже самі перемовини поклали початок 

реалізації «концепції полівасалітету» (термін стосовно Гетьманщини вперше 

запропонований Т. Чухлібом) [1248, c. 60].
  

Новому польському королю Яну ІІ Казимиру як потенційному сюзерену 

висувалися вимоги щодо забезпечення не лише козацько-станових, а й 

загальноукраїнських прав [181, с. 119–120].
 
Не прийнявши пропозиції, надані 

у відповідь, Хмельницький продовжує намагання встановити відносини 

протекторату із Московською державою та іншими сусідніми державами 

[251, c. 101–102].
 
 

Однак Московія, Трансільванія, Османська імперія, Кримський ханат 

відмовились надати військову допомогу козакам, тому 17.08.1648 р. 

Хмельницький вислав свої чергові вимоги до Яна II Казимира [363, c. 184–

185].
 
У «Декларації» короля за Військом Запорозьким уперше на офіційному 

рівні закріплювався автономний статус державного «колективного васала» 

(відповідна частина документу відома як «Зборівський трактат») [143, c. 95–

97; 951, c. 132–135; 1193, c. 58–61].
 
 

Таким чином, видається правильним визначення міжнародно-правового 
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статусу Гетьманщини за Б. Хмельницького як «полівасалітету» – згоди на 

сюзеренітет (протекторат) потужніших держав в обмін на гарантування 

захисту від інших державних утворень. Це дозволяло зберігати міжнародну 

суб’єктність Гетьманщини, не виключаючи її з de jure 

«внутрішньодержавного» діалогу з Польською Короною. Налагоджена 

мережа міжнародних відносин з Московією, Молдавією, Трансільванією, 

Кримським ханатом і Туреччиною дозволяла Хмельницькому утверджувати 

відповідний міжнародно-правовий статус Гетьманщини [154; 1005].
 
Остання 

мала виразні ознаки держави – населення, територію, законодавчу, 

виконавчу, судову гілки влади, органи яких поширювали свою юрисдикцію 

на відповідну територію, війська [251, c. 33–36; 464, c. 232; 539, c. 77; 

1186, c. 63].
 
 

Вказуючи на особливості міжнародно-правових відносин Гетьманщини 

із Московією, які в 1954 р. вийшли на перший план, зауважимо, що основним 

керівним інституційним органом Гетьманщини, в тому числі при ухваленні 

рішень у сфері зовнішньої політики, була Генеральна рада [669, c. 283].
 
До її 

компетенції належала, зокрема, ратифікація міжнародних договорів, що 

засвідчує, з-поміж іншого, процес укладення Корсунської 1657 р. (зі 

Швецією) та Гадяцької 1658 р. (із Польщею) угод [158; 175; 1296].
 
Однак 

наприкінці червня – на початку липня 1653 р. Генеральна рада відхилила не 

лише умови турецької сторони щодо підданства, а й положення українсько-

турецького договору, укладеного гетьманом та султаном [177, с. 784, 1545; 

1204, c. 101].
 
 

Хід та рішення січневої Старшинської ради в Переяславі 1654 р. з 

приводу переговорів із Московією неодноразово висвітлювалися в наукових 

працях [668; 728; 825; 881; 1192, c. 5; 1300].
 

Загальновідомим є факт 

невдоволеності Б. Хмельницького та генеральної старшини складанням лише 

однобічної присяги на вірність новому сюзерену [917],
 

бо, згідно з 

тогочасними європейськими міжнародно-правовими звичаями, сюзерен 

також мав присягнути, що буде захищати права свого нового васала [192].
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Особливості сюзеренно-васальних відносин, передбачених договором, 

такі: українська сторона погоджувалася «служити прямо і вірно у всіх 

справах і повеліннях царських», але на умовах зобов’язань московського 

монарха «в тому всьому пожалування і милость свою царську указати». Під 

«тим всім» розумілося 23 пункти прохання уряду козацької держави від 

17.02.1654 р. до російського царя щодо їхнього васального підданства. 

Олексій Михайлович насамперед мав підтвердити «права і вольності 

військові, які з віків бували у Війську Запорозькому» (п. 1, 2, 7, 12, 21, 23), а 

також «вольності» українських станів – шляхетства, міщанства і духовенства 

(п. 3, 4, 13, 17, 18). Це мало бути затверджено грамотами з «печатями 

вислими». Інші «люди всякі» (нижчі стани) мали жити згідно з усталеними 

нормами (п. 17). Обумовлювалися також повноваження гетьмана (п. 5, 6), 

питання військової співпраці (п. 19, 20), зовнішньополітичні (п. 14, 22) та 

зовнішньоекономічні (п. 15, 16) проблеми функціонування Української 

держави [251, c. 323–325].
 
 

Наприкінці березня 1654 р. московський цар погодив (з виправленнями і 

доповненнями) 11 статей, які разом з «жалуваними грамотами» для всіх 

станів були привезені до Чигирина. Право на ведення самостійної зовнішньої 

політики і міжнародно-правових відносин цар пропонував значно обмежити, 

як і «права і привілеї» Війська Запорізького, проігнорував низку інших 

пропозицій української сторони, тому Б. Хмельницький не скликає 

Генеральну раду, відтягуючи затвердження домовленостей з Росією. У 

результаті, вони (як перед тим угода з султаном) так і не були затверджені 

найвищими колегіальними органами Української держави й нелегітимізовані 

з погляду звичаєвих міжнародно-правових норм, які склалися в Центрально-

Східній Європі на середину XVII ст. А тому можемо говорити лише про їхній 

номінальний характер. 

Доказом цього, з-поміж іншого, є й продовження дипломатичних 

відносин Війська Запорозького з Османською імперією та Кримським 

ханатом [1192],
 
низка цілеспрямованих кроків Б. Хмельницького в 1652 – 
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1654 рр. для здобуття протекторату Шведської корони [370],
 

щоправда, 

безуспішних. Поряд із трьома головними напрямами дипломатії 

Гетьманщини – Росія, Швеція, Туреччина (разом із Кримом) – гетьман 

підтримує відносини і з Польщею та Трансільванією [251, c. 461–463; 

579, c. 115–116; 1296, c. 192].
 
 

Гетьманство наступника Хмельницького – І. Виговського – 

характеризується продовженням політики полівасалітету, хоча внутрішні 

міжусобиці зумовили послаблення Гетьманщини та зростання її залежності 

від сусідніх держав. До того ж, уряд Виговського поступово відходить від 

орієнтації на московську протекцію, що загрожувала зниженням правового 

статусу Гетьманщини [227].
 
Так, 16.09.1658 р. у Гадячі підписано українсько-

польську угоду, яка після ратифікації Варшавським сеймом формально 

скасувала переяславсько-московські домовленості з Росією [157].
 
 

З жовтня 1658 р. ведеться війна між Гетьманщиною та Московською 

державою, яка розпочалась після звинувачень І. Виговського у «зраді», хоча 

гетьман не прагнув до повного розриву, а тим більше до війни [156, c. 31],
 
і 

виказував мирні пропозиції. У січні 1659 р. Виговський, одержавши 

військову допомогу від поляків, не пристає на російські поступки і пояснює 

мотиви переходу в підданство Речі Посполитій: відмова царя від допомоги 

для придушення антигетьманських виступів Я. Барабаша та М. Пушкаря; 

початок російськими підрозділами князя Г. Ромодановського військових дій 

проти північних полків і міст, які підпорядковувалися Виговському; кроки 

Речі Посполитої («поляки, зачувши про ту міжусобицю, наступати на нас і 

турок закликати, і татар від нас відмовляти почали») [6, c. 192–193].
 
 

І. Виговський у цей період проводить активні перемовини із іноземними 

державами, прагнучи до укладення угод, які б забезпечили надання 

військової допомоги в війні з Росією та Польщею [137, c. 82; 848, c. 333; 

993, c. 103],
 

Угорщиною, Молдавією, Османською імперією [702],
 

Австрійською імперією [157, c. 57].
 

Однак гетьман поступово втрачає 

внутрішню підтримку через невдоволення козаків Гадяцьким договором, 
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невигідним порівняно з угодою з Московією 1654 р., і, відтак, не 

ратифікованим Генеральною радою. Це, врешті-решт, змусило Виговського 

передати булаву Ю. Хмельницькому.  

У жовтні 1659 р. Московія, скориставшись внутрішнім розбратом у 

Гетьманщині та власною військовою перевагою, домоглась укладення 

Переяславських статей, які суттєво знижували міжнародно-правовий статус 

Гетьманщини. Так, остання не мала права вести самостійну міжнародно-

правову діяльність (укладати міжнародні договори, приймати іноземних 

послів тощо); Військо Запорозьке – вступати у війну або посилати козацькі 

полки на допомогу сусіднім державам; козацька рада – переобирати гетьмана 

без згоди царського уряду. Гетьман без ради не міг призначати і звільняти 

полковників та генеральну старшину; Київський митрополит повинен був 

визнати зверхність Московського Патріарха. Крім того, в Україні значно 

збільшився контингент царських військ [480, c. 98–99].
 
Але вже восени 1660 

р. Ю. Хмельницький розірвав воєнно-політичний союз із московським царем, 

нерівноправні та вкрай невигідні умови якого викликали обурення широких 

верств суспільства, і уклав новий договір з Річчю Посполитою – 

Слободищенський трактат [1299, c. 124].
 
 

У добу Руїни міжнародно-правовий статус Гетьманщини, визначений 

угодами з поляками, дедалі знижується – за гетьманства Ю. Хмельницького; 

П. Тетері, якого не визнали на Лівобережжі, що поклало початок поділу 

Гетьманщини; М. Ханенка, Є. Гоголя. У 1665 p., у зв’язку зі складною 

міжнародною ситуацією і внутрішніми конфліктами, укладено Московські 

статті, що суттєво обмежували автономію Лівобережжя, передбачали 

запровадження в українських містах правління московських воєвод і 

спрямування податних коштів від населення до царської скарбниці. Статті 

містили заборону гетьманському уряду проводити міжнародно-правову 

діяльність, передбачали підпорядкування Київської митрополії московському 

патріарху і висвячення останнім на митрополичу кафедру до Києва 

московського церковного ієрарха. Ці положення, як і норми щодо порядку 
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обрання гетьмана, значно посилили залежність Гетьманщини від Московії 

[153, c. 39].
 
 

У 1667 р. політику полівасалітетної підлеглості Гетьманщини відновлює 

тодішній гетьман Правобережжя П. Дорошенко, якого в 1668 р. обрано 

гетьманом обох частин України. Визнання ним одночасної польської і 

турецької протекцій було спрямоване на руйнування планів коронних військ 

щодо вторгнення в Україну та розірвання перемир’я між Польщею та Росією 

задля об’єднання Право- і Лівобережної частин Гетьманщини. Водночас, 

військові дії проти російських підрозділів на Лівобережжі не завадили 

Дорошенку обнадіювати царя щодо можливого переходу під його «високу 

руку» задля послаблення військового тиску та часткової нейтралізації 

Андрусівського перемир'я між царем і польським королем, за яким 

Гетьманщину поділено по Дніпру. У 1669 р. Дорошенко, визнаючи 

королівську, набуває також султанську протекцію. 

Міжнародно-правовий статус українських земель продовжував 

залишатись невизначеним. Ні Андрусівське перемир’я 1667 р. між Москвою 

та Варшавою, ні Бучацький мир 1672 р. між Варшавою й Стамбулом, ні 

Бахчисарайський мир 1681 р. між Стамбулом і Москвою, ні «Вічний мир» 

1686 р. між Варшавою і Москвою не встановили остаточної влади над усією 

територією України. Однак з середини 1670-х рр. все ж поступово починають 

окреслюватися межі modus vivendi між Польщею, Туреччиною і Росією. 

Перші дві держави тимчасово обмежують свої територіальні апетити 

Правобережною Україною, остання ж намагається контролювати 

Лівобережжя. 

В останній чверті XVII ст. внаслідок продовження внутрішніх 

міжусобиць та посилення сусідніх держав землі Гетьманщини були 

остаточно поділені між Росією та Річчю Посполитою; саме з цього часу 

можна говорити про тенденції втрати Гетьманщиною міжнародно-правового 

статусу державного утворення, хоча інститут гетьманства існував на 

Лівобережній Україні ще понад півстоліття (на Правобережній Україні – 
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скасований у 1699 р.) [308, c. 223–234].
 
 

Виявом цих тенденцій стали угоди з Московією. У 1669 р. гетьманом 

Лівобережжя Д. Многогрішним і московським урядом укладено Глухівські 

статті, юридичну основу двосторонніх відносин упродовж багатьох років 

(підтверджувались у 1672, 1674 і 1687 рр.). Договір повторював принципові 

положення Переяславських статей 1659 р. – про вільний вибір гетьмана (без 

царського указу); перебування в Україні царських воєвод, функції яких 

полягали в захисті від «неприятельських приходів»; збір доходів через 

місцевих урядників; заборону будь-яких зовнішніх зносин Війська 

Запорізького, проте з правом присутності українських представників під час 

переговорів Росії з сусідніми державами.
 
 

З набуттям у 1674 р. російського підданства Військом Запорізьким та 

«всякого чину» людьми Задніпров’я підписано нові Переяславські статті. 

Цей договір передбачав такі заборони гетьману: без дозволу царя надавати 

допомогу будь-якій стороні в разі нападу на Польщу; карати будь-кого без 

суду і згоди старшини; посилати гетьманських представників на переговори 

царських послів з польськими або кримськими. Було встановлено, що в разі 

нападу ворогів на Гетьманщину козацьке військо збиралося на річці Росава, 

між Каневом і Корсунем, туди прибувало й царське військо. Крім того, 

козацький реєстр становив 20 тис. осіб [700, c. 249–259].
 
 

 Коломацькі статті 1687 р. гетьмана І. Мазепи встановили пріоритет 

влади царя над гетьманською у сфері визначення статусу земельних наділів у 

Малоросії (у договорі 1654 р. подібна норма була прописана нечітко); 

вводилося в дію положення Московського договору 1665 р. про вибір 

гетьмана лише за вказівкою царя; регулювалися деякі питання внутрішньої та 

зовнішньої торгівлі України. Коломацькі статті стали продовженням і, 

водночас, своєрідним підсумком виразних тенденцій зниження міжнародно-

правового статусу Гетьманщини. Як зазначила Н. Полонська-Василенко, 

«Угода 1687 р. вперше заборонила державний характер гетьманської влади, а 

разом із тим – і державність України» [724, c. 55].
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Нормативно-правові акти, якими було врегульовано відносини Росії та 

України в XVIII ст., лише умовно можна віднести до договірних. Із 

поширенням абсолютизму в Російській державі практика підписання угод з 

Малоросією припинена. Так, Договір гетьмана І. Скоропадського 1709 р. став 

першим, у якому очевидно порушено принцип рівноправності суб’єктів. 

Приводом стала «зрада» І. Мазепи, військові, політичні обставини та тяжке 

внутрішнє становище в Україні. З іншого боку, деякі дослідники вважають 

договір 1709 р. таким, що мав лише суто номінальне значення, тоді як 

політика Російської держави велася за «таємними» та «явними» 

інструкціями, наданими Петром I своєму резиденту А. Ізмайлову [1300, c. 

147].
 
 

Вибори 1727 р. гетьмана Д. Апостола (за дозволом царського 

керівництва), а також нова українська «конституція» – «Рішучі пункти» 

позначили втрату рис самостійності. Росія забезпечила собі право в довільній 

формі дозволяти вибори або відставку гетьмана; затверджувати призначення 

ним генеральної або полкової старшини; самовільно розпоряджатися землею 

Малоросії за службу тощо [873].
 
 

У період 1734 – 1764 р. правове становище України змінювалося 

декілька разів. Протягом 16 років не функціонував інститут гетьманства, 

Малоросія була поставлена під контроль Сенату і безпосередньо 

підпорядковувалась Міністерській Канцелярії, наблизившись за статусом до 

Слобідської України. У 1750 р. поновлено гетьманство, автономію Малоросії 

визначено відповідно до умов договору І. Скоропадського 1709 р., однак уже 

1764 р. Катерина ІІ ліквідувала інститут гетьманства, який уособлював у собі 

автономний устрій Малоросії, а 5.06.1775 р. за наказом цариці генерал 

Текеллі, оточивши Січ, оголосив запорожцям, що запорізьке козацтво 

ліквідовується. Січ була зруйнована. Імператорським маніфестом від 

3.08.1775 р. оголошено про її скасування «із знищенням самого імені 

запорізьких козаків» [965].
 
 

Іноді припускають, що основною причиною ліквідації Запорізької Січі 
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була економічна, бо Січ у другій половині XVIII ст. все активніше займається 

землеробством, виходить на міжнародний ринок, не тільки звільнившись від 

економічної залежності від Росії, але і ставши її серйозним торговим 

конкурентом на Півдні. Уряд Катерини II, добре розуміючи, як впливала 

Запорізька Січ на Україну в державному сенсі, у своєму Указі від 3.08.1775 р. 

«Про знищення Запорізької Січі» видавала свої побоювання, позбавляючи 

козаків права на власне господарювання [559, c. 170–171].
 

До 1780 р. 

царський уряд вважав Гетьманщину вже достатньо підготовленою до 

остаточного перетворення на стандартну частину Російської імперії. У 1781 

р. генеральний суд і полкове правління скасовано, 1786 p. ліквідовано 

Малоросійську колегію. Гетьманщина поділена на три намісництва – 

Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське, в яких були сформовані 

губернські установи. У 1783 р. всі законодавчі акти, що діяли на території 

Росії, розповсюджувалися на Україну (серед яких і кріпосне право) 

[995, c. 240–242].
 
 

Інші дослідники, наприклад Г. Санін, вважали, що головну роль у 

процесі поступового позбавлення України її особливого статусу відіграли 

зовнішньополітичні фактори [915, c. 41].
 

Рух Російської імперії до 

чорноморського узбережжя та ліквідація загрози від Османської імперії 

робили непотрібним «український політичний буфер», який закривав 

південні кордони держави. 

1.2.2. Правовий статус України у складі Російської імперії 

До початку ХІХ ст. переважна більшість території України ввійшла до 

складу Російської імперії, лише Галичина, Буковина та Закарпаття стали 

частиною Австрійської імперії [361, c. 257].
 
Основи територіального поділу 

України було закладено ще за часів Петра І (система губерній та 

модернізована система державних установ), але найдовше проіснували 

стандарти, встановлені Олександром І у 1802-1804 рр., – оновлений 

губернський устрій, генерал-губернаторства та система міністерств 
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[161, c. 306–312].
 
Процес реорганізації та перейменувань системи управління 

на українських землях тривав до 1835 р. Україну було поділено на дев'ять 

губерній – Київську, Волинську, Подільську, Чернігівську, Полтавську, 

Харківську, Херсонську, Катеринославську і Таврійську, створено 3 генерал-

губернаторства – Малоросійське, Київське, Новоросійсько-Бесарабське. 

Сформовані впродовж 1802-1811 рр. галузеві міністерства мали свої служби 

в системі місцевого управління. 

Попередній досвід державності на українських землях викликав у 

тодішнього імператора Олександра І (1801-1825 рр.) серйозне занепокоєння і 

невпевненість у їхньому утриманні у складі Російської імперії. Відтак, 

генерал-губернатори наділялись широкими повноваженнями та, водночас, 

рахувалися із прагненнями місцевої еліти (передусім) та населення 

[919, c. 257, 371],
 

знаходили баланс між територіальною єдністю та 

необхідністю забезпечити дотримання інтересів шляхти і нижчих верств, 

розвиток відповідних земель. Загалом, запровадження генерал-губернаторств 

стало своєрідним продовженням компромісу між правлячою в Російській 

імперії династією Романових і місцевою знаттю, між центром та регіонами 

[522, c. 34].
 
 

Значною мірою через «місцевий сепаратизм» Російська імперія 

дислокувала на українських землях військові частини, утримання яких 

поклали на місцеве населення, головним чином – на селян. Проте в Україні, 

що мала значний досвід власної державності, намагання царської бюрократії 

підпорядкувати цивільне життя військовій дисципліні виявились марними, і в 

1857 р. вона була вимушена розформувати більшість військових поселень. 

Виходячи із тих самих міркувань небезпеки «сепаратизму», своєю 

головною опорою в Україні царизм, ще до створення генерал-губернаторств, 

зробив російських дворян. На початку ХІХ ст. вони отримали в Південній 

Україні 8 млн десятин землі і надалі розширювали свої володіння 

[599, c. 230].
 

Водночас, продовжується процес юридичного закріплення 

рівності української шляхти з російським дворянством (Указ «О 
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Малороссийских чинах, дающих право на действительное или потомственное 

дворянство») [720],
 

започаткований ще у другій половині XVII ст. і 

спрямований на перешкоджання українським національним рухам. 

Відбувалось залучення місцевого дворянства до управління за умови відмови 

від етнічної ідентичності, своїх національних коренів, мови [611, c. 400; 

1252, c. 80].
 
Із середини XVIII ст. багато представників української старшини 

(К. Розумовський, О. Безбородько, П. Завадовський, В. Кочубей тощо) 

досягали серйозних кар’єрних успіхів, займали високі посади в системі влади 

Російської імперії. Українці та білоруси не дискримінувалися як окремі 

особистості, водночас відбувались постійні спроби «перетворити українців 

на росіян» заходами нормативно-правового та організаційного характеру. 

Втім, це ніяк не вдавалось, і так і не вдалось до кінця існування Російської 

імперії [1249, c. 81].
 
Вказане доводить усвідомлення російським царатом 

існування окремого українського народу і потенціалу його прагнень до 

відновлення власної повноцінної державності: за відсутності такого 

розуміння жодних заходів «зросійщення» населення України, насамперед 

репресивного характеру, не здійснювалось би.  

Щодо особливостей різних генерал-губернаторств, то Малоросійське у 

складі Полтавської та Чернігівської губерній, розширене завдяки 

приєднанню Харківської губернії, охоплювало два значних регіони – 

Лівобережну і Слобідську Україну [184, c. 19–21].
 
Впливаючи, а часто й 

формуючи політику генерал-губернаторів Малоросії, місцева еліта мала 

можливості не лише зберігати та розширювати власні права, а й гарантувати 

всьому українському дворянству преференції та привілеї, яких на початку 

ХІХ ст. було немало.
 
Найавторитетніші з українських дворян мали змогу 

сприяти призначенню на посаду малоросійського генерал-губернатора 

високоосвічених сановників, спрямовували їхню політику на власну користь, 

компенсуючи втрату повноцінної власне української державності, зберігаючи 

та розширюючи свої земельні володіння. Таким чином, вони, 

пристосовуючись, змушували керівництво Російської імперії не просто 
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рахуватися із власними інтересами, а прямо впливали на дії та рішення 

генерал-губернаторів. Українських урядовців наслідувала шляхта, колишня 

козацька старшина [1249, c. 82].
  

Новоросійсько-Бесарабське генерал-губернаторство (у складі Одеського, 

Таганрозького, Феодосійського і Керч-Єнікальського градоначальств, 

Херсонської, Катеринославської і Таврійської губерній), у зв’язку зі 

своєрідністю геополітичного, поліетнічного і соціокультурного положення 

півдня України, завойованого Росією наприкінці XVIII ст., а також потребою 

в колонізації, відзначалось певною децентралізацією управління [347, c. 286].
 

Цьому регіону було надано статус вільної економічної зони; місцеві порти 

перетворились на морські ворота Росії для збуту збіжжя і міжнародної 

торгівлі іншими товарами [945, c. 12–13].
 
 

Генерал-губернатор, згідно зі штатними розписами 1822, 1834 і 1846 рр., 

був довіреним сановником верховної влади, якому імператор делегував 

частину своїх владних повноважень. Цей сановник керував краєм 

одноосібно, зосереджуючи всю повноту адміністративної влади. Він 

концентрував свою діяльність передусім на організації і контролі за веденням 

суходольної та морської торгівлі, карантинним станом у генерал-

губернаторстві відповідно до міжнародних угод; забезпечував переведення 

іноземних колоністів краю та місцевого населення в загальноімперську 

систему; встановлював лінію порто-франко [1253, c. 110–112].
 

Тодішній 

генерал-губернатор М. Воронцов (1823-1854 рр.) був уповноважений на 

проведення переговорів з представниками Порти з приводу міждержавних 

спорів, а також на підписання російсько-турецької Аккерманської конвенції 

1826 р., хоча зрозуміло, що ці дії здійснювались від імені імперії [1600, p. 94].
 

Крім того, в 1828 р. Воронцов прийняв командування над військами, що вели 

облогу фортеці Варна, і переможно її завершив. У кампанію 1829 р., завдяки 

сприянню Воронцова, війська, які діяли в Туреччині, безупинно отримували 

необхідні запаси. Чума, занесена з цієї держави, не проникла вглиб 

Російської імперії [194, c. 453–455].
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Київське генерал-губернаторство, утворене на українських територіях 

найпізніше, у 30-х рр. XIX ст., мало в своєму складі землі Правобережної 

України (Київська, Подільська і Волинська губернії) та особливий правовий 

статус. У місцевої еліти був досвід власної державності, вона брала участь у 

польських повстаннях; саме після повстання 1830-1831 рр. генерал-

губернаторство і створено. Знайти компроміси із місцевою шляхтою владі 

Російської імперії було важко, тому остання прагнула усунути її від 

управління шляхом інтенсивної заміни поміщиків немісцевими, а 

шляхетського самоврядування – російськими установами [522, c. 312].
 
 

Керівники цього регіону реалізовували свої повноваження на основі 

окремих законодавчих положень, Інструкції генерал-губернаторам від 

29.05.1853 р. та особистих розпоряджень імператора. Центральний уряд 

навіть передав генерал-губернатору частину своїх зовнішньополітичних 

функцій, зокрема право надання російського підданства, нагляд за діяльністю 

іноземних представництв та громадян у краї, обов’язок дбати про включення 

іноземних колоністів у загальноімперську систему. У період наростання 

повстанського руху та оголошення надзвичайного стану київським генерал-

губернаторам тимчасово підпорядковувалися Чернігівська і Полтавська 

губернії [1252, c. 256–258].
 
 

Aналіз функціонування генерал-губернаторств України як інституційних 

механізмів змушує відмовитися від простих стереотипів, за якими Російська 

імперія була ледь не «тоталітарно» централізованою, а українські землі – 

позбавлені будь-яких рис державності. Навпаки, для утримання території 

України під своєю владою, імперія була змушена надавати керівникам 

(генерал-губернаторам) великий обсяг повноважень, наділяти їх навіть 

функціями ведення міжнародно-правових відносин. Місцеві еліти нерідко 

впливали навіть на призначення генерал-губернаторів, не кажучи вже про 

реалізацію останніми своїх повноважень.  

Імперська влада була вимушена рахуватись з місцевою знаттю, а в низці 

випадків – і з нижчими верствами населення (селянством, міським 
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населенням нешляхетного походження). Перше проявлялось, зокрема, у 

виданні нормативно-правових актів різного спрямування, що передбачали 

надання українській шляхті значних привілеїв в основних сферах 

життєдіяльності. При відмові від приналежності до українського етносу 

представники відповідних земель займали високі державні посади не лише на 

місцевому рівні, а й в органах влади Російської імперії [611, c. 388].
 
Втім, у 

підсумку, навіть таке розмаїття нормативно-правових та організаційних 

заходів довело свою непридатність в умовах неефективності соціально-

владних відносин у Росії та посилення прагнення широких мас населення до 

відновлення державності України. Ці чинники, значною мірою, врешті-решт 

зумовили розпад Російської імперії в ХХ ст. [1252, c. 80–82].
 
 

Попри зусилля царату, впродовж ХІХ ст. розвивається український рух 

на основі української нації в сучасному розумінні. Подібні процеси тоді 

відбувались і в інших регіонах Європи. Якщо раніше феодал відчував, що 

має більше спільного з феодалами інших держав, ніж із селянами чи 

міщанами на території свого проживання, то в XIX ст. формується нове 

поняття єдності на основі спільності етнічного походження, мови та 

культури. Поширюються ідеї національної свідомості на основі етнічної 

тотожності українців. Цьому сприяли творчість і громадська діяльність 

Т. Шевченка (1814-1861 рр.) [1281, c. 913–194],
 
який закликав до силової 

боротьби за суверенітет України задовго до того, як цю ідею підтримали його 

помірковані колеги-інтелігенти [593, c. 186–200];
 

функціонування Кирило-

Мефодіївського братства (Т. Шевченко, Г. Андрузький, В. Білозерський, 

М. Костомаров, М. Гулак, П. Куліш) [254, c. 130];
 
напружена праця тисяч 

письменників та інших діячів, що розвивали ідеї відродження власне 

української державності.  

Важливими тогочасними подіями в Україні стали повстання XVIII-

XIX ст., зумовлені закріпаченням місцевого населення, яке, на відміну від 

російського, раніше було особисто вільним. Найвідоміші з повстань – виступ 

у селі Турбаї на Полтавщині 1789-1793 рр., місцеві мешканці впродовж 
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чотирьох років були de facto незалежними від імперської влади, аналогічні дії 

повторили в сусідніх селах [187, c. 3–6];
 

повстання бузьких (1817 р.), 

чугуївських (1819 р.) і шебелинських (1829 р.) військових поселенців; 

очолений Устимом Кармалюком селянський рух на Поділлі 1814-1835 рр. 

[40, c. 225]
 
 

Неефективність феодально-кріпосницького ладу та згубність інших 

застарілих рис російської держави і суспільства в умовах технічного та 

соціального прогресу в Європі ХІХ ст., були очевидними [457, c. 7; 

919, c. 263]
 
і особливо відверто підкреслені подіями Кримської війни 1853 – 

1855 рр. [1651, p. 7; 1666, p. 176; 1775, p. 391]
 
 

Головним театром бойових дій став Крим, тому вони справляли 

найбільший вплив саме на Україну: її губернії були основним джерелом 

постачання царської армії, а з українців у великій кількості набиралися 

солдати – для служби на передовій, охорони кордонів, робіт на будівництві 

фортифікаційних укріплень. Напруження в Україні засвідчила так звана 

«Київська козаччина» 1855 р., коли царський уряд оголосив про утворення 

ополчення з добровольців, а українські селяни, сприйнявши це за 

відновлення Козаччини, яка асоціювалася зі свободою від кріпацьких 

повинностей, тисячами формували «козацькі» загони, відмовляючись 

служити своїм панам. У результаті, у Київській губернії понад 180 тис. селян 

з 400 сіл оголосили себе козаками та почали вимагати скасування кріпацтва 

[1045].
 
 

Проведення царем Олександром II реформ [12],
 
основною з яких стала 

селянська реформа 1861 р. [1056; 1306, c. 283],
 
попри їхній суперечливий 

характер [432, c. 26],
 
сприяло інтенсивному формуванню в Україні буржуазії 

та промислового пролетаріату [594, c. 202].
 
Водночас, зростали антидержавні 

настрої [1456; 1503; 1610].
 
Розуміючи небезпеку національно-визвольних 

ідей в Україні, в 1864 – 1890 рр. царат надав можливість національно 

свідомим українцям, позбавленим права на роботу в державних установах, 

брати участь у роботі інституту земств як виборних органів місцевого 
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самоврядування. Це мало б надати цим особам іншої мотивації. Серед діячів 

земств – І. Лучицький, Петро та Дмитро Дорошенки, І. Шраг, 

В. Тарновський, Б. Грінченко, О. Русов, М. Коцюбинський.  

Однак висока ефективність цих установ, їхнє сприяння активізації 

економічного та культурного життя на Лівобережжі та Півдні (на 

Правобережжі царат обмежив ці можливості), підвищенню добробуту, 

соціальному розвитку, освіті населення відіграли значну роль у піднесенні 

національної свідомості українців [594, c. 203–204].
 
Це ж стосується міських 

управ та міських дум Києва, Полтави, Чернігова, Харкова, Херсона, Одеси, 

міст Правобережжя, бо українська інтелігенція (М. Костомаров, 

В. Білозерський, Т. Шевченко, П. Куліш, М. Драгоманов, П. Чубинський, 

В. Антонович тощо) в цей період вела просвітницьку діяльність насамперед у 

містах [919, c. 315].
 
 

Валуєвський циркуляр 1863 р. [1226, c. 302–304],
 
репресивна діяльність 

створеної в 1875 р. Наради з українофільського питання, «Емський указ» 

1876 р. [568]
 
та інші заборонні заходи російського царату в гуманітарній 

сфері виявились неефективними, український національний рух, в умовах 

інтенсивного економічного та промислового розвитку, зростання торгівлі, 

стрімкої урбанізації і підвищення ролі буржуазії в суспільному житті, лише 

активізувався. Заборони навіть сприяли йому [1168, c. 113].
 
 

Початок ХХ ст. характеризується невпинним поширенням у Києві, 

Харкові, Катеринославі, Полтаві, Одесі та інших містах України масових 

виступів населення, зумовлених низьким юридичним статусом робітників та 

постійними порушеннями їхніх прав. Схожі протестні тенденції характерні й 

для селянства [76; 458].
 
В цих умовах з’являються та розвиваються перші 

власне українські політичні партії, найбільша з них Революційна українська 

партія (РУП), а також інші революційні організації – «Братство тарасівців», 

Українська загальна організація, течії народництва, марксизму, 

конституційної демократії (кадети). Схожі тенденції характерні в цей період і 

для інших частин Російської імперії [396, c. 32–34].
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Вчинене царизмом у відповідь суттєве звуження демократичних свобод, 

розширених унаслідок політичних реформ 1860-1870 рр.; загострення 

загальнодержавної кризи на початку ХХ ст., пов’язаної з економічною 

кризою 1900-1903 рр. та поразкою в Російсько-японській війні 1904-1905 рр. 

[1667, p. 564–568];
 
події так званої «Кривавої неділі» 1905 р. у Петербурзі, – 

усе це привело до революції 1905 – 1907 рр., значну роль у якій відіграло 

населення України, як міщани (робітники, студенти, інтелігенція), так і 

селяни [76, c. 264].
 
 

Українському національному руху революція була корисна у двох 

аспектах: вона поклала кінець урядовій політиці юридичної заборони 

української мови та дозволила об'єднуватися в організації. Уже в 1905 р. – на 

початку 1906 р. створено 17 українських газет, майже в кожному місті 

з'являлися громади, або «українські клуби», поширювалися організації 

«Просвіти», до середини 1907 р. їх налічувалося 35, до того ж кожна мала 

численні філії в сусідніх з містами селах [1010, c. 264].
 
 

Політичні реформи царату, заснування Державної Думи [664],
 

запровадження громадянських прав та свобод [663]
 

сприяли активізації 

діяльності українських політичних партій – «Спілки», Української соціал-

демократичної робітничої партії (УСДРП), Української народної партії, що 

відстоювала ідею незалежної соборної України. Однак у 1907 р., спираючись 

на консервативну більшість у ІІІ Думі, уряд припинив прогресивні 

перетворення, проголосив надзвичайний стан і заборонив усі демонстрації. 

По всій імперії вводилися військові трибунали, які засуджували до страти 

сотні революціонерів та повсталих селян. Політичні партії пішли в підпілля, 

а їхні керівники емігрували за кордон, було розпущено українські клуби. 

Дозволялися лише «Просвіти», діяльність яких фактично зводилась до 

постановки п'єс, а також декілька наукових товариств. Українські періодичні 

видання практично зникли, а вимоги щодо українізації освіти викликали 

відверте глузування влади [76, c. 265].
 
 

Водночас, події революції 1905-1907 рр. сприяли розвитку національно-
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визвольного руху населення в наступний період, ставши могутнім фактором 

політичної структуризації українського суспільства. Значна частина 

українців усвідомила, що національну свободу можна вибороти лише в 

боротьбі та власними силами: це стало одним із важливих факторів, що 

привели до відновлення повноцінної української державності. 

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

XX століття часто називають «Епохою самовизначення». Зокрема, 

внаслідок Першої світової війни та інших важливих подій глобального 

значення відбувся розпад Австро-Угорської та Російської імперій, на їхніх 

теренах створено низку незалежних держав. Для України розпочинається 

етап новітньої державності: у процесі національно-визвольної боротьби 

українського народу відновлено власну державу, створено Українську 

Народу Республіку (1917 р.) та Західноукраїнську Народну Республіку 

(1918 р.), які об’єднались на початку 1919 р. Однак унаслідок низки 

негативних факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, на більшій частині 

території України, так само як і Росії, поширено радянську владу. Українська 

СРР продовжила державотворчі традиції своїх попередниць, була, як і вони, 

незалежною, суверенною державою та активним суб’єктом міжнародного 

права. Cаме в такому статусі вона в 1924 р. утворила, на паритетних засадах, 

федерацію – Радянський Союз. Кожен з цих етапів характеризується різними 

форматами і тенденціями українсько-російських міжнародних 

правовідносин, справив значний, подекуди вирішальний, вплив на 

подальший їхній розвиток, і, звісно, потребує ретельного міжнародно-

правового аналізу.  

1.3.1. Міждержавна правова взаємодія доби Революції  

З ліквідацією царської адміністрації в лютому-березні 1917 р. в Україні 

сформовано нові власне українські революційні органи [678, c. 211–214].
 

04.03.1917 р. у Києві було засновано Українську Центральну Раду (УЦР), 

керівниками якої обрано М. Грушевського, В. Винниченка, С. Єфремова, 
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В. Науменка, Д. Антоновича, Д. Дорошенка [106, c. 7–8].
 

М. Грушевський 

проголосив головну політичну мету УЦР – вільна Українська держава у 

складі федерації, заснованої на землях Російської імперії, з правами, рівними 

правам інших складників федерації. Вказана теза була відображена в 

постановах з'їзду [1176, c. 55]
 
і подальших рішеннях, прийнятих навесні – 

влітку 1917 р. [1209, с. 37-38]
 
 

Важливо, що військові сили для проголошення національного 

суверенітету в цей період були: в серпні 1917 р. на фронті перебувало 

27 українізованих дивізій. Генерал П. Скоропадський пропонував надати 40-

тисячний українізований корпус, що перебував під його командуванням 

[599, c. 275].
 

Загалом у тогочасних військах налічувалося майже 4 млн 

українців [666, c. 152],
 

з-поміж них переважали прихильники 

самостійницьких поглядів. Втім, не довіряючи військовим та дотримуючись 

соціалістичних підходів, українські політичні лідери відмовилися і від 

пропозиції П. Скоропадського, і від формування власної армії [905].
 
УЦР 

стала домовлятись з петроградським Тимчасовим урядом [204],
 
який, хоча й 

займаючи відверто хитке становище, не збирався йти на суттєві поступки. 

Ворожу позицію стосовно Центральної Ради та її вимог займала і 

Петроградська Рада робітничих та солдатських депутатів, яку очолювали 

більшовики.  

10.06.1917 р. видано І Універсал Центральної Ради, у якому 

проголошено: «Народе український! Однині самі будемо творити наше 

життя… Усі закони, що мають дати той устрій в Україні, має право видавати 

тільки наше Учредительне зібрання» [1185].
 

На виконання Універсалу 

створено виконавчий орган – Генеральний секретаріат (ГС), міністерства 

(генеральні секретарства). Місцевими органами стали губернські та повітові 

ради, волосні, сільські народні управи [135, c. 5–6].
 
ГС приділяв особливу 

увагу зовнішній політиці та міжнародно-правовій діяльності [599, c. 282].
 

МЗС виробило проект закону, який визначав компетенцію та структуру 

консульських установ України, їх планувалося запровадити в державах 
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Центрального блоку, нейтральних європейських державах, а також на 

території колишньої Російської імперії в місцях компактного проживання 

українців. Ці плани, однак, урядом УНР повною мірою не були реалізовані 

[599].
 
 

Численні з’їзди різних верств населення України у травні – червні 1917 

р. підтримали УЦР та ухвалили рішення про приєднання до неї. Тимчасовому 

уряду при проведенні перемовин довелось піти на поступки [111, c. 226],
 
ГС 

визнано вищим органом виконавчої влади в Україні, досягнуто згоди на 

підготовку Статуту України – її тимчасової Конституції. За усною 

домовленістю, територією, на яку поширювалась влада Генерального 

секретаріату, попри етнічні фактори, визнано лише територію дев'яти 

українських губерній – Волинської, Катеринославської, Київської, 

Подільської, Полтавської, Таврійської, Харківської, Херсонської та 

Чернігівської [258; 732; 1175, c. 226].
 
 

30.06.1917 р. видано II Універсал Центральної Ради. 10.07.1917 р. УЦР 

затверджено Статут вищого управління Україною, який відхилено 

Тимчасовим урядом [380, c. 28].
 
Натомість його Тимчасова інструкція від 

4.08.1917 р. [1175, c. 214]
 

перекреслила переважну більшість досягнутих 

раніше домовленостей, значно обмеживши правовий статус УЦР [479, c. 151–

152],
 

юрисдикція ГС мала поширюватись тільки на п'ять (з дев'яти) 

українських губерній. Це викликало різко негативну реакцію інших губерній 

[666, c. 154–155].
 
Відтак, Центральна Рада, всупереч інструкції, поширила 

свою владу на всі основні регіони України, в яких створювалися військові 

ради, відбувалось оподаткування населення єдиним національним податком, 

з місцевої адміністрації усувались ворожі щодо України сили тощо [200].
 

Надалі Центральна Рада розгорнула активну правотворчу діяльність, 

ухваливши низку законів у всіх основних сферах життєдіяльності суспільства 

[312; 781; 812; 1023; 1024].
 
 

Таким чином, можна констатувати, що Україна мала власну державність 

не після ухвалення IІІ Універсалу від 07.11.1917 р., який містив пряму 
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вказівку на це, а й і до його затвердження. Йдеться не лише про формальні 

ознаки держави (насамперед – функціонування органів влади, що поширили 

свою компетенцію на визначену територію), а й юридично закріплене 

визнання державності України владою Російської держави. 

Більшовицький переворот у Петрограді та наступна військова агресія 

проти України змінили підходи УЦР до державного будівництва: взято курс 

на повний суверенітет [1307, c. 52; 1308],
 
закріплений в IV Універсалі та 

Конституції УНР, ухваленій 29.04.1918 р. У 1918 та 1919 рр. суверенітет 

України визнали понад 30 держав, з-поміж яких найважливіші для неї 

[599, c. 279].
 
 

Ключовою для УНР тогочасною міжнародною подією стали мирні 

переговори з державами Четверного союзу в грудні 1917 – січні 1918 рр. у 

Брест-Литовську [218, c. 22].
 

Україна неодноразово підтверджувала свою 

вірність союзницьким зобов'язанням перед Антантою, але в умовах 

необхідності припинення війни [1054, c. 111],
 
представлення народу України 

на міжнародній арені, укріплення свого становища загалом, пішла на 

сепаратні переговори разом із Радянською Росією, яка визнала незалежну 

УНР. У підсумку, Брестський мирний договір з Німеччиною, Австро-

Угорщиною, Болгарією та Туреччиною підписано українською делегацією 

09.02.1918 р. [577, с. 3–6]
 
Навіть сам факт підписання мирного договору, за 

відсутності інших ознак державності, означав би визнання УНР 

повноправним суб'єктом міжнародного права.  

Брестський мир містив положення про визнання самостійності УНР, 

окреслення її кордонів, встановлення дипломатичних відносин з державами 

Центрального блоку; принципи міжнародно-правових відносин між 

сторонами [666, c. 161].
 
Найбільш спірним стало положення про збройну 

допомогу УНР у боротьбі з більшовиками. По суті це було запрошення 

військ держав Центрального блоку до України [1673, p. 175],
 
що, водночас, de 

facto стало запорукою відбиття радянської агресії, адже належним чином 

підготовленої власне української армії УЦР так і не створила.  
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Радянська Росія (Російська Соціалістична Федеративна Радянська 

Республіка, РСФРР) підписала мирний договір з Німеччиною та її 

союзниками пізніше, аніж УНР, – 03.03.1918 р. За його умовами (ст. 6) 

РСФРР зобов'язувалася укласти мирний договір з УНР, визнати мирний 

договір між Україною та Центральними державами, а також вивести свої 

війська з території УНР [140, c. 352–357].
 

Однак у січні 1918 р., 

користуючись її слабкістю у воєнному сенсі, радянські сили під 

командуванням М. Муравйова і В. Антонова-Овсієнка розпочали 

загарбницьку війну проти України [256, c. 212–213].
 
Навалу було відбито 

завдяки німецьким та австро-угорським військам, що залишились в Україні. 

Однак, врешті-решт, УЦР не змогла задовольнити інтереси ані населення, ані 

союзників і поступилася владою гетьману П. Скоропадському, що стало 

одним із відверто небагатьох можливих шляхів подолання системної 

суспільної кризи [686].
 
 

Державотворча діяльність Скоропадського була успішною насамперед з 

точки зору створення належної управлінської вертикалі. Українська Держава 

була повноцінною державою з усіма відповідними ознаками. Фактичні 

обставини спростовують її характеристики як «маріонетки Німеччини»: 

остання заперечувала проти ключових кроків Гетьманату [279; 686].
 

Водночас, керівництво УД було об’єктивно обмежене положеннями 

Брестського мирного договору щодо забезпечення Центральних держав 

продовольством, і, звичайно, іноземною військовою присутністю [533; 

534, c. 15].
 
 

У період Гетьманату вдалось досягти найбільших за часів Української 

революції успіхів у вирішенні територіальних питань. Шляхом військових, 

дипломатичних, політичних, економічних заходів владу було поширено 

майже на всі українські етнографічні землі, частину білоруських земель [65; 

680; 1221].
 

П. Скоропадському вдалось досягти дипломатичного та 

міжнародно-правового визнання України як суверенної держави, встановити 

та підтримувати міжнародні правовідносини. Українська Держава була 
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повноцінною державою та суб’єктом міжнародного права. Загалом, вона 

встановила дипломатичні відносини з дванадцятьма державами, її визнали de 

facto або de jure 30 держав [221, c. 5].
 
УД відкрила за кордоном 50 консульств 

різних типів, її уряд займався підготовкою дипломатичних кадрів [220; 

388, с. 133–134].
 
 

Гетьманат прагнув до розбудови взаємин з Радянською Росією, іншими 

новими державами, що виникли на теренах імперії Романових. Особливий 

інтерес був до Кубані, 60% мешканців якої були українцями. Кубанська 

Народна Республіка, проголошена в січні 1918 р., пропонувала 

П. Скоропадському працювати над об'єднанням у єдину державу. Однак 

гетьман прагнув створити «Південно-Східну Федерацію», очолювану 

Україною, до якої мали увійти Дон, Кубань, Терек, Астрахань, Крим, 

Бессарабія й Україна. Договір про об'єднання двох держав делегації узгодили 

21.10.1918 p., але на Кубані вже зосередились добровольчі війська генерала 

Алєксєєва, який різко виступав проти ідеї самостійної України і розпочав 

репресії проти місцевих українців. П. Скоропадський вів переговори і з 

представниками Донської Республіки, проголошеної 3.05.1918 р. Уряд 

Української Держави 7.08.1918 р. підписав з Доном договір про оборонний і 

торговельний союз [532, c. 132–136].
 
 

Перемовини УД із більшовиками йшли вкрай складно [666, c. 166–167],
 

бо останні усвідомлювали власні можливості захопити Україну у випадку 

поразки Четверного союзу в Першій світовій війні. 06.05.1918 р. Українська 

Держава та РСФРР уклали попередню мирну угоду, якою встановлено 

демаркаційну лінію – тимчасове розмежування територій держав [62, c. 22].
 

12.06.1918 р. підписано угоду про перемир’я. Радянська Росія визнала 

незалежність Української Держави; закріплено положення про припинення 

воєнних дій на фронтах, взаємну евакуацію громадян, обмін консульськими 

представництвами. Відкрито два українських генеральних консульства в 

Москві та Петрограді, а також консульства ще у 18 російських містах, де 

проживала значна кількість українців. Було засновано російські консульські 
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установи в 7 містах України [572, c. 300–306].
 
Втім, ключову проблему – 

проблему встановлення міждержавних кордонів – так і не було розв’язано. 

08.11.1918 р. переговори припинено, російські війська сконцентрувалися 

на кордонах з Україною, очікуючи можливості для вторгнення [221].
 
Після 

підписання Комп’єнського перемир'я в Першій світовій війні 11.11.1918 р. 

[1603, p. 320]
 

союзники наказали німецьким військам тимчасово 

продовжувати окупацію українських територій для створення «бастіону» 

проти більшовиків, однак солдати під дією більшовицької пропаганди та 

чуток про революцію в Німеччині поступово залишали Україну. Дипломатія 

УД різко активізувала свою діяльність, але спроби налагодити належні 

контакти з Німеччиною, Італією та США, Францією, Великою Британією не 

мали успіху. Представники держав Антанти не усвідомлювали реальних 

масштабів більшовицької загрози, орієнтувались на відновлення Росії в її 

колишніх кордонах і покладались на білогвардійську Добровольчу армію 

[603, c. 161–162].
 
 

У важких умовах – як внутрішніх, так і зовнішніх (рішення Ради 

солдатських депутатів німецьких військ не втручатись у «внутрішні справи 

українського населення»; заяви більшовиків про розрив Брестського 

договору й позначили намір окупувати Україну) [672, c. 521; 868],
 

керівництву УД довелось йти на союз із російськими військовими, правими 

та правоцентристськими колами в самій Україні. Однак Січові стрільці та 

інші гетьманські підрозділи перейшли на сторону Директорії, 18.11.1918 р. 

вони розбили війська Гетьмана. 14.12.1918 р. П. Скоропадський зрікся влади 

[1019, c. 503],
 
війська Директорії вступили до Києва і встановили контроль 

над столицею.  

УНР Директорії, очолена В. Винниченком, С. Петлюрою, 

П. Андрієвським, А. Макаренком, Ф. Швецем, стала правонаступницею 

Української Держави, однак намагалась здійснити докорінне реформування 

основних сфер суспільних відносин на соціалістичних засадах [355, c. 408–

412; 967].
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Знакова для історії України подія відбулась 22.01.1919 р., коли було 

проголошено Ухвалу та Універсал Директорії УНР «Про злуку обох держав і 

народів у єдину Українську Народну Республіку» [479, c. 165].
 
З правового 

погляду, соборну УНР можна вважати конфедеративним об'єднанням, бо 

ЗУНР й надалі діяла самостійно – й у внутрішніх справах, і на міжнародній 

арені. Влада Директорії обмежувалася землями на схід від Збруча, а реальна 

координація суб’єктів відбувалась передусім у військовій сфері. Однак de 

facto злука діяла недовго: 25.06.1919 р. Верховна рада Антанти ухвалила 

рішення «уповноважити збройні сили Польщі зайняти всю Галичину з метою 

«убезпечити мирне населення і майно Східної Галичини від більшовицьких 

банд» [1421, s. 44].
 

Саме Польщу бачили «бастіоном» боротьби проти 

більшовизму. 

Характеризуючи міжнародно-правову діяльність Директорії, ключовим 

напрямком якої була взаємодія з Росією, відзначимо, що більшість 

керівництва Директорії дотримувалась соціалістичних позицій, схиляючись 

до союзу з більшовиками проти Антанти, деякі лідери, навпаки, 

орієнтувалася на спільну з Антантою боротьбу проти більшовиків. А втім, у 

своїх меморандумах, нотах, деклараціях, зверненнях Директорія постійно 

підкреслювала, що прагне добросусідських стосунків з Росією [969; 1220].
 

Важливою їхньою складовою була дипломатична діяльність: збільшилася 

загальна кількість і номенклатура типів закордонних установ, які 

функціонували на території Росії.  

Що ж стосується міжнародно-правового формату двосторонньої 

взаємодії, то, попри досягнуті ще під час перебування Директорії в опозиції 

домовленості між В. Винниченком і представниками більшовиків 

Д. Мануїльським та Х. Раковським про спільну боротьбу проти німців та 

австрійців, що перебували в Україні, а також обіцянку більшовиків визнати в 

Україні той лад, який буде встановлено Директорією після її приходу до 

влади, український більшовицький уряд Г. П'ятакова звинуватив Директорію 

в контрреволюційності, а невдовзі розгорнувся й наступ Червоної армії на 
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Київ і Харків (війна офіційно оголошена 16.01.1919 р.). Втім, переговори 

продовжувались: більшовики прагнули, з одного боку, поширити свою владу 

на більшу частину України, з іншого – домогтися втягнення Директорії у 

збройний конфлікт з Францією і Великою Британією, на яких Директорія 

починала орієнтуватись [523, c. 104].
 

Втім, остання не погодилася на 

об'єднання з українським радянським урядом і відмовилася прийняти інші 

вимоги, що de facto означали б самоліквідацію УНР. 

Навесні 1919 р. на Україну рушила Біла армія на чолі з А. Денікіним, яка 

зайняла Донбас, Харків та Катеринослав. Армія Директорії і Українська 

Галицька армія в серпні вибили радянські війська з Києва. Натомість з 

«білими» підписано договір, за яким українські війська зупинялися на лінії 

Василькова. Втім, у вересні 1919 р. Денікін виступив проти українських 

військ і останні опинились між Радянською Росією, Білою армією, Польщею 

та румунськими силами [1251, c. 12].
 
 

Загалом, ведучи міжнародно-правові відносини, Директорія перебувала 

в гіршому становищі, аніж Центральна Рада і Гетьманат, бо не мала ані 

союзників, ані будь-якої підтримки ззовні [223, c. 99],
 
але, однак, не створила 

і власної єдиної стратегії міжнародно-правової діяльності. У підсумку, 

19.11.1918 р. Директорія надіслала ноту державам Антанти про нейтралітет 

УНР, яка певною мірою завадила використати висадку союзницьких військ в 

Україні для боротьби з агресією більшовиків. Очевидно, що прагнення 

Директорії балансувати між Антантою та Радянською Росією призводило до 

негативної реакції з боку союзницьких держав [986, c. 188–189].
 

Втім, 

важливішим чинником стало інше: сама Антанта негативно ставилася до 

«сепаратизму» народів, які входили до складу колишньої Російської імперії. 

Домінуючими і визначальними для провідних держав Заходу на сході Європи 

були інтереси небільшовицької Росії та їхніх нових союзників – Польщі, 

Чехословаччини та Румунії.  

Українську делегацію не було запрошено на Паризьку мирну 

конференцію 1919 р., дипломатична місія Г. Сидоренка діяла неофіційно. 
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Однак негативне (у кращому випадку – скептичне) ставлення держав 

Антанти та США до незалежності України перекреслило всі її зусилля. 

Військові поразки дедалі зменшували роль УНР в очах провідних учасників 

мирної конференції [1251, c. 13].
 

Впродовж 1919 р. Директорії з різних 

причин не вдалось домогтись допомоги від західних держав [935, c. 46]
 
і 

армії А. Денікіна. Натомість 21.04.1920 р. підписано Варшавський договір 

або так званий «Договір Пілсудського-Петлюри» [1752, s. 4–5]:
 
в обмін на 

воєнну допомогу поляків УНР поступилася частиною власної території та 

інтересами західних українців [1270, c. 2–4].
 

Однак українсько-польські 

війська було розбито Червоною армією [479, c. 166],
 
12.10.1920 р. Польща 

уклала перемир’я з РСФРР [252],
 
УНР опинилася без союзника, а в листопаді 

її уряд був змушений остаточно залишити територію України. Після поразки 

армії УНР та розгрому білогвардійських армій у Криму наприкінці 1920 р. в 

Україні остаточно встановився радянський режим. 

1.3.2. Українсько-російські правовідносини у процесі створення та 

функціонування Радянського Союзу 

У 1917-1920 рр. на українських землях створено декілька радянських 

державних утворень, метою яких було поширення на Україну влади 

більшовиків. Так, на Першому Всеукраїнському з’їзді рад робітничих і 

солдатських депутатів, проведеному в Харкові в середині грудня 1917 р., 

проголошено утворення Радянської Української Народної Республіки як 

федеративної частини Радянської Росії [101, c. 575–576].
 
Однак Радянська 

УНР не відповідала жодній з вимог державності, не була підтримана 

населенням України і безслідно припинила своє існування у квітні 1918 р. 

Така ж доля спіткала й утворені більшовиками в аналогічних політичних 

цілях на початку 1918 р. Донецько-Криворізьку республіку та Радянську 

соціалістичну республіку Тавриди [726],
 

що також не мали ознак 

державності. 

Натомість утворена на початку 1919 р. Українська Соціалістична 
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Радянська Республіка (УСРР) внаслідок помилок Центральної Ради, 

Гетьманату та Директорії поширила свою владу на більшість українських 

етнічних земель [436, c. 58–63],
 
окрім тих, що внаслідок подій 1917-1921 рр. 

закріплені як територія Польщі [1632, p. 23–25],
 

Румунії та Угорщини. 

Основними факторами, які забезпечили стійкість радянської влади в Україні, 

були вдала пропаганда, безпосередня пов’язаність Рад із населенням та 

визнання права українського народу на самовизначення (Декрет про мир від 

26.10.1917 р. [205, c. 12],
 
Декларація прав народів Росії від 02.11.1917 р.) 

[199, c. 39]
 
Цілком природно, що за Конституцією УСРР 1919 р. [414]

 
вона 

була суверенною незалежною державою. У Договорі «Про кордони 

Української СРР з Російською СРР» до складу України відійшли землі тих 9 

українських губерній, що раніше належали Російській імперії. За невеликими 

винятками територія УСРР співпадала з межами УНР, закріпленими у ІІІ 

Універсалі Центральної Ради 1917 р. [1218]
 
 

У 1921-1922 рр. розроблено та ухвалено систему актів, що регулювали 

функціонування дипломатичних та консульських представників УСРР за 

кордоном, іноземних представників у Радянській Україні, а також 

уповноважених Народного комісаріату в закордонних справах (НКЗС) УСРР 

на місцях [1304, c. 86].
 
Голова Раднаркому Української СРР X. Раковський 

заснував Народний комісаріат зовнішньої торгівлі, робота якого була 

спрямована на встановлення та розвиток економічних відносин з 

найважливішими для УСРР у цьому аспекті державами – Німеччиною, 

Польщею, Чехословаччиною, Австрією, Італією, Туреччиною, державами 

Балтії. Першою міждержавною угодою УСРР стала укладена 31.12.1920 р. 

Угода про мирне співробітництво із Грузією; проведено переговори та 

підписано договори з державами Балтії,
 
Австрією, Угорщиною, Німеччиною, 

Італією, Польщею, Туреччиною, Францією, Чехословаччиною, Грузією, 

Бельгією, встановлено дипломатичні відносини з ними [1278, c. 12].
 

Укладення угод з більшістю держав так званого «санітарного кордону» 

значно зміцнило міжнародне становище України [1004, c. 207].
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Комуністична влада Росії і України зіткнулась з необхідністю розробити 

чіткіший та стабільніший юридичний механізм відносин між ними, 

усвідомлюючи два фактори: по-перше, несприйняття більшістю українців de 

facto реставрації в «новій обгортці» Російської імперії, проти якої вони так 

завзято боролись, відновивши повноцінну українську державність у 1917 р. і, 

по-друге, міжнародно-правовий фактор – неможливість ігнорування 

суверенітету Української СРР, який, визнаний самою РРФСР у 

міждержавному договорі, успішно реалізовувався в міжнародно-правових 

відносинах. 

У підсумку, попри позицію Й. Сталіна, що прагнув до «розчинення» 

радянських держав серед земель Росії [219; 512],
 
30.12.1922 р. Російська 

СФРР, Українська СРР, Білоруська СРР та Закавказька СФРР ухвалили 

компромісні Декларацію «Про створення Союзу РСР» та Договір «Про 

створення Союзу РСР», якими передбачено, що СРСР – добровільне 

об'єднання рівноправних народів; кожна республіка має право вільного 

виходу з Союзу; доступ до нього відкритий усім соціалістичним радянським 

республікам [1213].
 
Однак процес введення в дію цього договору не було 

завершено: він так і не був ратифікований державами-учасницями [81],
 
про 

що свідчить зміст документів з цього питання [542, c. 16; 827].
 
Врешті-решт, 

текст договору довелось інтегрувати до Конституції СРСР 1924 р. [412]
 
 

На основі аналізу підходів, утверджених у теорії федералізму [189; 1018; 

1255; 1256; 1257; 1258; 1259; 1260; 1261; 1441; 1442; 1478; 1618],
 
зокрема, 

висловлених провідними радянськими дослідниками [109; 427; 428; 1302; 

1303; 1304],
 
змісту норм конституцій СРСР та УСРР, а також інших союзних 

та республіканських нормативно-правових актів, можна дійти висновків, що 

відповідно до законодавства Радянський Союз був децентралізованою 

федерацією. За всіма радянськими конституціями (1924, 1936, 1977 рр.) 

республіки були наділені високим правовим статусом, їхні органи влади – 

широкими повноваженнями, суверенітет республік обмежений лише в тій 

мірі, у якій про це зазначено в Основному Законі, і лише з предметів, 
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віднесених до компетенції Союзу. Поза ними кожна союзна республіка була 

наділена правом самостійної реалізації своєї державної влади. Таким чином, 

розмежування компетенції проведено шляхом визначення виключної 

компетенції федерації й наданні широких повноважень її членам. 

По-друге, за всіма радянськими конституціями за кожною з республік 

було закріплено право вільного виходу з Союзу (сецесії); їхня територія не 

могла бути змінена без згоди республік, а для внесення змін, обмежень або 

скасування конституційних положень про вихід з Союзу потрібна згода всіх 

республік Союзу. Таким чином, правовий статус УСРР був вищим, аніж у 

суб’єктів традиційних федерацій, що, відповідно, означало закріплену на 

конституційному рівні «слабкість» та «нестійкість» Радянського Союзу. Це, 

звичайно, усвідомлювали керівники СРСР, але надання права на сецесію 

поряд із високими владними повноваженнями державних органів республік 

розглядалось як єдиний можливий варіант, що дозволив би зберегти єдність 

Союзу, убезпечити його від розпаду.  

Крім того, СРСР як федерація мала елементи асиметричності. Так, 

Раднарком РРФСР керував другорядними підприємствами, великі 

підпорядковувалися безпосередньо союзним органам, власного партійного 

центру в Радянській Росії не було, губпарткоми підпорядковувалися ЦК 

РКП(б). Таким чином, статус РРФСР de jure був нижчим, аніж УСРР. 

Зазначимо, що певне звуження компетенції державних органів УСРР щодо 

здійснення міжнародно-правових відносин, проведене в 1920-ті і 1930-ті рр. 

[1003, c. 426]
 

і зумовлене політичними чинниками, не суперечить цим 

висновкам.  

У радянський період відбуваються найтрагічніші події української 

історії – Друга світова війна та голод 1932-1933 рр., який, за різними 

оцінками, забрав від 3,2 [1754, p. 3–11]
 
до 10 млн осіб (за даними СБУ, 3 млн 

941 тис. осіб померли безпосередньо від голоду, 6 млн 122 тис. – 

ненароджені) [169].
 
Аналіз інформації документів цієї доби [395, c. 525–531; 

634; 635; 661; 981, c. 274; 1219; 1222]
 
та проведених досліджень [24, c. 49; 96; 
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98; 684; 1260]
 

дозволяє стверджувати, що загальносоюзний голод було 

перетворено на Голодомор в Україні за спеціальною схемою, розробленою 

Й. Сталіним та його оточенням: по-перше, створення надзвичайних 

хлібозаготівельних комісій; по-друге, запровадження законодавства про 

натуральні штрафи; по-третє, організація обшуків у пошуках «прихованого 

хліба» і конфіскація всіх запасів продовольства; по-четверте, встановлення 

фізичної блокади регіонів України, цілком позбавлених продовольства; по-

п’яте, приховування голоду та унеможливлення іноземної допомоги. 

Вважаємо, що Голодомор 1932-1933 рр. відповідає ознакам геноциду за 

Конвенцією ООН про попередження злочину геноциду і покарання за нього 

1948 р., ознакам, закріпленим у п. 3 ст. 2, за яким геноцидом є умисне 

створення для національної, етнічної, расової чи релігійної групи життєвих 

умов, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення [1713].
 

Видається, що Голодомор в Україні був спрямований на знищення основи 

українського селянства як носія національної ідеї, супротив якого радянській 

владі в умовах кризи режиму кінця 1920-х – початку 1930-х рр. міг призвести 

до розпаду СРСР. Подолання опору колективізації відбувалось паралельно і 

не суперечить кваліфікації Голодомору як геноциду. 

У період 1930-1940-х рр. важливим чинником боротьби з іноземною 

окупацією стала діяльність Організації українських націоналістів (ОУН) та 

утвореної нею Української повстанської армії (УПА). Наявні наразі фактичні 

дані [32; 190; 587, c. 280–283; 1337, s. 19; 1639, s. 44; 1787, s. 337]
 
дозволяють 

зробити висновок про те, що історію боротьби ОУН-УПА умовно можна 

розділити на 3 періоди: 1) Від заснування Організації в лютому 1929 р. до 

кінця червня 1941 р., коли було проголошено відновлену Українську державу 

(ОУН у цей період, після хвилі польських репресій проти українців, 

перейшла від ідей легальної діяльності до втілення концепції мирної та 

збройної боротьби проти окупаційного режиму); 2) 1941 – 1945 рр. – 

боротьба у Другій світовій війні одночасно і проти Радянського Союзу, і 

проти Німеччини; 3) 1945 – 1954 рр. – післявоєнна боротьба проти Союзу 
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РСР. Зауважимо, що саме УПА, а не польський та радянський опір, гітлерівці 

називали єдиною групою опору, що становить «серйозну небезпеку»; це 

підтверджується численними даними про бойові дії Організації проти 

нацистів [588, с. 102–103; 692; 1059; 1288, с. 6].
 
Бійці УПА відіграли значну 

роль у розгромі фашизму, а після завершення Другої світової війни вступили 

в боротьбу із людиноненависницьким сталінським режимом. Діяльність ОУН 

– УПА стала підґрунтям розвитку українського руху та відновлення 

незалежності Української держави. 

Повернення радянської влади в Україну після німецької окупації 

потребувало додаткових заходів з відновлення її легітимності. Перш за все, 

влада намагалася убезпечитись від продовження національно-визвольної 

боротьби українського народу, продемонструвати українцям свою 

кардинальну відмінність від нацистської політики національного 

приниження. Крім того, Україна мала відіграти важливу, подекуди навіть 

головну, роль у розв’язанні проблем, пов’язаних із західними кордонами 

СРСР, з огляду на безпосереднє сусідство та етнічні зв’язки з державами, які 

сталінське керівництво готувалося «радянізувати». Тож зовсім не 

випадковим було те, що УРСР, отримавши за конституційними змінами 

1944 р. право на встановлення безпосередніх міжнародно-правових відносин 

з іноземними державами, укладання міжнародних договорів, незалежне 

представництво на міжнародних конференціях та в органах, створених ними, 

не тільки першою розпочала розбудову своїх зовнішньополітичного та 

оборонного відомств, а і стала єдиною республікою, яка призначила обох 

наркомів – оборони і зовнішніх відносин [506, c. 12].
 
 

На Кримській (Ялтинській) конференції 1945 р. при обговоренні питань 

створення Організації Об’єднаних Націй, радянський уряд, заради членства в 

Організації України і Білорусі, навіть був готовий запропонувати їм 

виступити зі спеціальними деклараціями про проголошення війни 

нацистській Німеччині. Попри те, що із узгодженням позицій щодо «права 

вето» при голосуванні в Раді Безпеки сенс «боротьби за голоси» в ООН було 
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вичерпано, 26.06.1945 р. СРСР, УРСР та БРСР взяли участь у підписанні 

Статуту Організації (ратифікованого 24.10.1945 р.) і, таким чином, увійшли 

до складу її держав-засновників [504].
 

Додамо, що за спогадами 

представників Сполучених Штатів, у лютому 1945 р. Президент США мав 

приватну розмову зі Сталіним, у якій він поскаржився на свою важку і 

непевну позицію в Україні і сказав, що голос для України потрібен для 

збереження єдності СРСР [1645, p. 223].
 
 

Участь Української РСР у заснуванні ООН та її членство в ній стало 

ключовим в утвердженні її статусу як суб’єкта міжнародного права. 

Практика Організації свідчить: хоча держави-члени вільні не визнавати 

інших держав-членів, членство в Організації є prima faciе доказом 

державності [72, c. 160–161; 1620, p. 467].
 
З моменту підписання і ратифікації 

Статуту ООН, факт членства УРСР у цій організації був тотожний її 

визнанню всіма державами-засновницями, відповідаючи загальному правилу 

визнання всіх членів ООН, оскільки членство в даній організації 

визначається de jure обопільно. Україна була повноправним суб’єктом 

міжнародно-правових відносин, учасником універсальних міжнародних 

договорів – від Статуту ООН до угод, ухвалених у рамках спеціалізованих 

установ Організації [1278, c. 14–16].
 
 

Цілком природно, що з приходом на найвищий державний пост 

М. Хрущова і «відлигою» радянське керівництво взяло курс на «розширення 

прав союзних республік». Українській РСР, шляхом відповідних 

конституційних змін, надано повноваження, які раніше належали 

загальносоюзним органам: щодо адміністративно-територіального поділу, 

судоустрою і судочинства, республіканського бюджету, господарського 

планування, соціальної сфери тощо. Низка союзних міністерств отримали 

союзно-республіканський статус, союзно-республіканських – 

республіканський (торгівлі, будівельних матеріалів, хлібопродуктів, юстиції, 

внутрішніх справ).  

Із союзного в республіканське підпорядкування перейшли тисячі 
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підприємств і організацій, зокрема і в найважливіших сферах [926, c. 429].
 

Прикметно, що починаючи з часу приходу М. Хрущова, вихідця з України, 

на найвищу державну посаду в СРСР, Компартію України очолювали тільки 

українці – О. Кириченко (1953-1957 рр.), М. Підгорний (1957-1963 рр.), 

П. Шелест (1963-1972 рр.), В. Щербицький (1972-1989 рр.) [908].
 
Крім того, 

Хрущов призначав на найвищі загальнодержавні посади співробітників з 

України – Л. Брежнєва, А. Кириленка, того ж М. Підгорного та інших.  

Загалом, становище України у складі СРСР за хрущовської доби влучно 

визначив Б. Левицький виразом «друга серед рівних». Дедалі більше фактів 

вказувало на те, що між Кремлем і Києвом виникло негласне порозуміння 

[1010, c. 432]:
 

для першого здобуття підтримки українців мало 

основоположне значення, оскільки вони були не лише кількісно другим, але 

й єдиним народом у СРСР, здатним відновити національно-визвольний рух 

та становити загрозу для державної єдності Союзу. 

Оцінюючи правомірність процесу передання Кримського півострова до 

складу Української РСР у 1954 р., звернемо увагу на його юридичне 

оформлення. 25.01.1954 р. на засіданні Президії ЦК КПРС колегіальним 

рішенням керівництва Радянського Союзу затверджено проект Указу 

Президії Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області зі складу 

РРФСР до складу УРСР». 05.02.1954 р. Рада Міністрів РРФСР ухвалила 

Постанову «Про передання Кримської області зі складу РРФСР до складу 

Української РСР», якою було вирішено визнати передання доцільним, 

попросити ВР РРФСР розглянути це питання і вийти до Президії Верховної 

Ради Радянського Союзу з відповідною постановою [637].
 

13.02.1954 р. 

Президія ВР РРФСР постановила: «Просити Президію ВР Союзу РСР 

передати Кримську область зі складу Російської РФСР до складу Української 

РСР».
 
 

19.02.1954 р. Президія Верховної Ради СРСР ухвалила рішення про 

зміну статусу Криму [992].
 

26.04.1954 р. Указ Президії ВР СРСР від 

19.02.1954 р. затверджено відповідним законом [637],
 
що вніс зміни до статей 
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22 і 23 Конституції СРСР, 28.04.1954 р. його оприлюднено в центральних 

газетах. 2.06.1954 р. на найближчій сесії Верховної Ради РРФСР делегати 

одноголосно проголосували за приведення російської Конституції у 

відповідність з загальносоюзною [622, c. 220].
 
 

Отже, вбачається, що твердження про невідповідність конституційному 

праву Союзу РСР передання Кримського півострова до складу Української 

РСР не мають під собою підстав. Президія ЦК КПРС, яка ухвалила це 

рішення, згідно з конституціями СРСР, радянських союзних республік, 

усталеною практикою займала найвищу позицію в системі влади Союзу. До 

того ж, отримано і згоду РРФСР, бо її Верховна Рада (згідно зі ст. 22 

Конституції Російської РФСР – вищий орган влади республіки) одноголосно 

вилучила Кримську область з переліку складових Радянської Росії, що робить 

неможливим посилання на невідповідність процедури законодавству. 

Твердження про відсутність референдуму безпідставні, бо до 1991 р. вони в 

СРСР не проводились, а їхні правові рамки не були описані в Конституції 

РРФСР 1937 р. взагалі, крім згадки у ст. 33 про те, що президія Верховної 

Ради могла його проводити.  

Після усунення Хрущова й обрання генсеком вихідця з 

Дніпропетровщини Л. Брежнєва, у зв’язку із негативними явищами в 

економіці СРСР, проведено «децентралізаційні» перетворення. Відбувалось 

розширення самостійності підприємств і розгортання прямих договірних 

зв'язків між ними. Водночас, перетворення у сфері відносин між 

Українською РСР та СРСР у період «застою» проведено через централізацію. 

У 1963 р. очільником Радянської України (першим секретарем ЦК КП 

УРСР) став П. Шелест [1261],
 

що обстоював автономізаційну політику. 

Прояви «українського націонал-комунізму» [1269]
 

було розцінено як 

серйозну загрозу підвищенню «сепаратистських» настроїв та активізації 

національно-визвольного руху українського народу, спрямованого на 

досягнення повної державної незалежності. У травні 1972 р. Шелеста 

перевели до Москви, швидко відправили на пенсію, його посаду обійняв 
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В. Щербицький. 

У період «застою» продовжується мирна боротьба проти тоталітаризму, 

ядром якої була інтелігенція; в Українській РСР посилюються національні 

настрої [383].
 
Радянській владі протягом певного часу вдавалося боротись із 

вказаними тенденціями репресивними методами, однак вони не те, що не 

усували їхніх причин, а лише поглиблювали проблеми. Після проведення 

Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), результатом якої стало 

підписання в 1975 р. у Гельсінкі Заключного Акту Наради, створена 

Українська Гельсінська Група – УГГ (М. Руденко, О. Бердник, 

П. Григоренко, Л. Лук’яненко, О. Мешко, Н. Строката, І. Кандиба, О. Тихий, 

М. Маринович, М. Матусевич), яка зробила значний внесок у розвиток 

українського національно-визвольного руху. Її діячі наголошували, що право 

України на відокремлення від Союзу РСР є невід’ємним правом народу 

[1267, c. 74].
 
 

До початку 1980-х чітко проявились тенденції загальної кризи Союзу 

РСР [1554].
 
Радянський політичний устрій та командна економіка виглядали 

анахронізмом на тлі прискореного науково-технічного та соціально-

економічного прогресу держав Заходу. Відбувалось зростання корупції, 

переслідування інакомислення і готовність до опору йому все ширших верств 

населення. 

Перебудова, проголошена новим генсеком М. Горбачовим, позначилась 

демократичними перетвореннями, піднесенням національної самосвідомості 

українців, значною активізацією громадських та політичних рухів. Суттєву 

роль у цих процесах відіграли Спілка письменників України, засновники 

самвидавного журналу «Український вісник» і особливо його редактор 

В. Чорновіл [222],
 

Українська ініціативна група зі звільнення в’язнів 

сумління (В. Барладян, І. Гель, М. Горинь, З. Попадюк, С. Хмара), Українська 

Гельсінська Спілка [926, c. 443].
 
Поширювались ідеї перетворення СРСР на 

конфедерацію незалежних держав, вимоги гідного суверенної держави 

представництва України на міжнародній арені, передання влади в Україні 
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демократично обраним радам народних депутатів.  

В умовах комплексної кризи в СРСР подальші демократичні 

перетворення не могли перешкодити розпаду системи, яка віджила свій 

історично зумовлений термін існування. Республіки почали застосовувати 

норми Конституції СРСР про право на сецесію. Першими це зробили 

республіки Балтії та політично маргіналізована Кремлем Російська 

Федерація, а услід за ними – й інші [1276].
 
 

Для України значною мірою переламним актом стала ухвалена ВР УРСР 

Декларація «Про державний суверенітет України» від 16.07.1990 р. [201, 

ст. 429]
 
– de facto програма побудови незалежної держави, на основі якої в 

1990 – 1991 рр. відбувався активний розвиток власного законодавства у всіх 

основних сферах суспільного життя. До кінця 1990 р. укладено двосторонні 

угоди з РРФСР, Литвою, Латвією, Естонією, Білорусією, Узбекистаном і 

Казахстаном [495, c. 280–283],
 
що за своїм змістом уже були договорами про 

основи взаємодії сторін як незалежних держав. Особливе значення мав 

Договір між Українською РСР і Російською РФСР від 19.11.1990 р., за яким 

сторони взяли на себе зобов’язання діяти в міждержавних відносинах 

відповідно до основоположних норм і принципів міжнародного права [236].
 
 

Останні намагання зберегти СРСР від розпаду шляхом його 

кардинального оновлення на основі нового Союзного договору в 1990-

1991 рр. уже не могли бути успішними [984, c. 57].
 

Невдала спроба 

перевороту, вчинена реакційним Державним комітетом з надзвичайного 

стану 18-21.08.1991 р., рішення республік про незалежність (Акт 

проголошення незалежності України ухвалено 24.08.1991 р.), відповідні 

референдуми (в Україні – 1.12.1991 р.), і нарешті, Угода про створення СНД 

від 8.12.1991 р. юридично оформили припинення існування Радянського 

Союзу й відновлення повноцінної української державності. Одним із 

основних факторів, що привів до цих подій, стало прагнення українського 

народу до незалежності.  
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1.4. Висновки до розділу І  

1. До українських додержавних та державних утворень, що були 

суб’єктами міжнародного права до періоду сучасної державності, належать: 

1) Антський союз племен та племінні союзи в період до заснування Київської 

Русі; 2) Київська Русь; 3) Державні утворення на українських землях після 

розпаду Київської Русі (Галицько-Волинське князівство і Велике князівство 

Литовське та Руське); 4) Гетьманщина; 5) Україна у складі Російської імперії; 

6) Україна в добу новітньої державності (період Центральної Ради, 

Гетьманату П. Скоропадського, Директорії); 7) Радянська Україна.  

Міжнародна правосуб’єктність України безперервна впродовж усього 

історичного розвитку – від Антського союзу племен IV – VI ст. н.е. до 

сучасної Української держави. До того ж, прослідковуються чіткі тенденції 

впливу попередніх етапів міжнародної правосуб’єктності на наступні, що 

особливо очевидно проявляється в побудові системи міжнародно-правових 

відносин, принципах їхнього ведення, міжнародно-правовій ідеології різних 

українських додержавних і державних утворень.  

Етапи Антського союзу і праукраїнських вождівств передували 

утворенню Київської Русі, яка стала базовою ланкою української 

державності. Продовжувачами її державницьких традицій, успадкувавши від 

Русі основні моделі міжнародно-правових відносин, надалі розвинувши їх, 

стали Галицько-Волинське князівство, і, надалі, – Велике князівство 

Литовське і Руське. Московське князівство – базова ланка 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. 

2. До періодів застосування міжнародного права в українсько-російських 

відносинах від їхнього зародження й до відновлення повноцінної 
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державності України в 1991 р. належать: 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.)  

3. Перший період – 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 у контактній зоні племен 

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 в 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 їх відносин із Золотою Ордою і 

втратою міжнародної правосуб’єктності. Велике князівство Литовське та 

Руське з останньої чверті XV ст. вело збройну боротьбу за руські землі з 

Московським князівством, посиленим союзом з Кримською Ордою.  

4. 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, - 
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вагоме значення в її міжнародно-правових контактах відігравала Московська 

держава. Однак українсько-російські домовленості 1654 р. не пройшли 

усталену в 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. 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 були вимушені й 

пов’язані із небезпекою українського національного руху та боротьби за 

незалежність, зумовленою досвідом власної повноцінної державності. 

5. 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. Україна 

мала ворожі відносини з Петроградським тимчасовим урядом, а надалі – 

більшовиками, які, захопивши владу в Росії, прагнули до збройного 

завоювання України. Міжнародно-правові відносини Української СРР 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. Надалі двостороння правова 

взаємодія будувалась як взаємодія складників Радянського Союзу, de jure 

(відповідно до Конституцій СРСР 1924, 1936, 1977 рр. та інших актів 

союзного та республіканського конституційного законодавства) 

децентралізованої федерації з елементами асиметричності. Статус РРФСР de 
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jure був нижчим, аніж Радянської України, у зв’язку із відсутністю власного 

партійного центру, а також повноважень з керівництва основними 

підприємствами.  

До того ж, Україна в радянський період – до відновлення повноцінної 

державності в 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.  

Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр., організований тоталітарним 

режимом СРСР з метою знищення українського селянства як основи 

національного відродження України й загрози єдності Радянського Союзу, 

підпадає під ознаки геноциду, передбачені Конвенцією ООН про 

попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 р.  

Юридичні процедури з передання Кримського півострова до складу 

України в 1954 р. відповідали конституційному праву та усталеній практиці 

Союзу РСР. Президія ЦК КПРС, яка ухвалила це рішення, згідно з 

конституціями СРСР, радянських союзних республік та правозастосовною 

практикою, займала найвищу позицію в системі влади Союзу. Було отримано 

і згоду РРФСР. Верховна Рада РРФСР, як вищий орган влади республіки, 

одноголосно вилучила Кримську область з переліку складників Радянської 

Росії. Референдуми до 1991 р. у СРСР не проводились (рішення про зміни 

територіального устрою, зокрема щодо Української РСР та Російської РФСР, 

ухвалювались без референдумів), відповідні правові рамки в Конституції 

РРФСР відсутні, окрім згадки у ст. 33 можливості призначення референдуму 

президією Верховної Ради республіки.  

Впродовж 1980-х рр. у СРСР відбувались паралельні процеси піднесення 

національних рухів, передусім українського, активізація відцентрових течій, 

дій республік зі створення власного законодавства і системи управління. Ці 

процеси були об’єктивно зумовлені досвідом державності народів; 

припинення Радянського Союзу стало їхнім природним результатом. 
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РОЗДІЛ IІ. ПЕРІОД УСВІДОМЛЕННЯ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ДЕРЖАВ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ СРСР (1991-1997 РР.) 

У новому просторі, що сформувався після припинення існування СРСР, 

провідну роль належало відігравати двом найбільшим за своїм людським, 

економічним, технічним, науковим, культурним потенціалом республікам 

колишнього Радянського Союзу – Росії та Україні. Відтак, українсько-

російські відносини стали ключовими не лише для двох держав, а й для 

всього простору держав, що утворився після припинення СРСР. Але 

обмежувати вплив українсько-російських стосунків лише цим простором 

було б неправильно, адже після припинення існування СРСР вони стали 

двома найбільшими державами Європи, роль та стратегічне значення яких 

важко переоцінити. Відповідно, їхні двосторонні відносини справляли 

значний вплив на весь євразійський регіон. 

Попри руйнування багатьох зв’язків радянських часів, Україна та Росія 

залишились пов’язаними надзвичайно тісними стосунками у всіх сферах 

взаємодії. Відповідно, ключовим завданням для обох держав стало їхнє 

збереження та розвиток у якісно нових умовах. Цілком логічними видавались 

постійні твердження керівників України та Росії впродовж 1990-х – 2010-х 

рр. щодо пріоритетності двосторонніх відносин, їхнього стратегічного 

значення для кожної з держав. Разом з тим, від самого початку міждержавна 

взаємодія була складна та напружена. Одразу ж після припинення існування 

Радянського Союзу виникла ціла низка спірних питань – щодо встановлення 

кордону, статусу Чорноморського флоту СРСР, розподілу активів та 

власності Радянського Союзу, повернення до України культурних цінностей, 

що внаслідок різних обставин опинились на території Російської Федерації 

тощо. 

Ці тенденції амбівалентності відносин спостерігалися протягом 

подальших років, аж до початку військової агресії РФ проти України у 

2014 р. З одного боку, Україна та Росія проголосили себе стратегічними 
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партнерами, з іншого – неодноразово були близькими до збройних зіткнень. 

З одного боку, дві держави стали найближчими торговельними партнерами, з 

іншого – постійно перебували у стані «торговельних війн» більшого або 

меншого масштабу. З одного боку, Україна та Російська Федерація поєднані 

численними зв’язками у сфері науки і техніки, культури, мистецтва, з іншого 

– їхні гуманітарні відносини часто ставали причиною міждержавної напруги. 

Врешті-решт, керівництво РФ ухвалило рішення про військову операцію з 

захоплення Криму [857],
 

продовживши свою агресію в Донецькій та 

Луганській областях [303].
 
 

Змістовно етап у відносинах України та Росії після розпаду СРСР може 

бути чітко поділений на декілька основних періодів: 1) період усвідомлення 

та формулювання міжнародно-правових позицій держав безпосередньо після 

припинення СРСР (1991-1997 рр.); 2) період намагань договірного 

врегулювання відносин та вирішення міжнародно-правовими засобами їхніх 

основних проблем (1997-2004 рр.); 3) період прояву невідповідності 

двосторонніх міжнародно-правових інструментів потребам двосторонніх 

відносин (2005-2010 рр.); 4) період намагань «модернізувати» міжнародно-

правову договірну основу відносин (2010-2013 рр.); 5) порушення 

агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів 

міжнародного права (з лютого 2014 р.), часові рамки яких пов’язані з 

подіями, що кардинальним чином змінювали характер міждержавних 

стосунків і позначали нові тенденції в усіх основних сферах міждержавних 

правовідносин. 
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2.1. Міжнародно-правове закріплення українсько-російського 

державного кордону. Визначення територіальної належності 

Кримського півострова до складу України 

2.1.1. Окреслення «кримського питання» при розв’язанні проблеми 

кордонів України і Російської Федерації 

Як відомо, держави – основні й універсальні суб'єкти міжнародного 

права [518].
 

Найважливішими ознаками держав вважають суверенітет, 

територію, населення та владу [1328; 1405].
 

Незалежно від того, як 

визначаються вимоги державності, абсолютно необхідний критерій – 

території [1500, p. 563; 1556, p. 403].
 
У справі про протоку Корфу 1949 р. 

Міжнародний Суд ООН чітко визначив, що «принцип поваги до 

територіального суверенітету у стосунках між незалежними державами – 

основа міжнародних відносин» [1409, p. 4, 35].
 
 

Принцип суверенітету держави над своєю територією визначальний у 

міжнародному праві [1342, p. 29].
 
Статут ООН зобов'язує утримуватися від 

застосування сили або загрози силою проти територіальної цілісності 

держави (ч. 4 ст. 2) [1378],
 
принцип територіальної цілісності є одним з 

основних міжнародно-правових принципів, закріплений Декларацією 

принципів міжнародного права 1970 р. [1714]
 

Його доповнює принцип 

непорушності кордонів, імперативний для європейського регіону 

[1609, p. 395; 518, с. 29].
 
У Заключному акті НБСЄ 1975 р. держави-учасниці 

визнали, що вони «розглядають як непорушні всі кордони одна одної, як і 

кордони всіх держав у Європі, та будуть утримуватися тепер і в майбутньому 

від будь-яких посягань на ці кордони, вимог чи дій, спрямованих на 

захоплення і узурпацію території будь-якої держави-учасниці» [1395].
 
 

Як головний складник національної безпеки, державний кордон виконує 

важливі функції охорони території, контролю нелегальної міграції, 

контрабанди та переміщення злочинних угруповань тощо [1579].
 

Отже, 

йдеться про обов’язковий елемент, що забезпечує функціонування єдиного 
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державно-територіального організму [1178].
 

Встановлення державного 

кордону відбувається завдяки двом процесам: демаркації та делімітації. 

Делімітація – визначення кордону в угоді, судовому рішенні або іншим 

чином, а демаркація кордону – це фізичне проведення кордону на місцевості 

[1605, p. 61–64].
 
 

В Акті проголошення незалежності України від 24.08.1991 р. визначено, 

що територія України є неподільна і недоторканна, на території України 

мають чинність виключно Конституція і закони України [795].
 
4.11.1991 р. 

ухвалено Закон «Про державний кордон України» [488],
 
який закріпив, що 

державний кордон України недоторканний, він означений як лінія і 

вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі 

території України – суші, вод, надр, повітряного простору. Будь-які його 

порушення рішуче припиняються [766].
 
 

Відповідно, одним із найважливіших завдань Української держави стало 

встановлення кордонів із колишніми республіками СРСР і державами 

«Східного блоку». У зв’язку із цим у міжнародно-правовому контексті варто 

відзначити важливість принципу uti possidetis, ita possideatis («Як володієте, 

так і володійте»). Принцип uti possidetis, збереження чинного стану речей 

[1590, p. 593],
 
розроблений на початку XIX ст. для запобігання колонізації 

колишніх територій Іспанської імперії іншими європейськими державами. За 

його змістом, кордони нових держав збігаються з кордонами 

адміністративних одиниць колоніальної держави [1622].
 
У 1986 р. МС ООН у 

справі «Буркіна-Фасо проти Малі» зазначив, що суть принципу полягає в 

його первинній меті забезпечити повагу до кордонів на момент здобуття 

незалежності. Підкреслено, що uti possidetis має визнаватись як «загальний 

принцип, логічно пов'язаний зі здобуттям незалежності, де б це не 

відбувалося» [1722, p. 565–566].
 
 

Після припинення існування Радянського Союзу кордони між новими 

незалежними державами переважно також проводили відповідно до раніше 

чинних кордонів між республіками СРСР та між СРСР і його сусідами [1354].
 



 

102 
 

У 1991 – 1993 рр. Україна уклала відповідні договори із Польщею [231],
 

Словаччиною [233]
 

та Угорщиною [239].
 

Складнішим було розв’язання 

проблеми кордону з Румунією. 2003 р. підписано Договір «Про режим 

українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну 

допомогу з прикордонних питань» [884],
 

а справу про делімітацію 

міждержавного морського кордону розглянув МС ООН, винісши рішення у 

2009 р. [1361, p. 61]
 
 

Без особливих проблем відбулось встановлення державного кордону з 

Республікою Білорусь [1110]
 

. Втім, Білорусь ратифікувала Угоду «Про 

державний кордон» 1997 р. лише у 2010 р., 30.07.2014 р. у Чернігові 

підписано міжурядову угоду, якою затверджене Положення про демаркацію 

міждержавного кордону [1167].
 
Із Молдовою в 1994 р. була підписана Угода 

«Про співробітництво з прикордонних питань» [1117]
 
, у 1999 р. – Договір 

«Про державний кордон» [230],
 
у 2002 р. Україна передала Молдові 450 

метрів берегової лінії на Дунаї, отримавши натомість землі, важливі для 

автомобільного сполучення [987].
 
 

Найскладнішим завданням стало встановлення кордону України із 

Російською Федерацією. Перший крок – підписання 19.11.1990 р., тоді ще 

між УРСР і РРФСР, угоди про співробітництво, згідно з якою сторони 

поважають територіальну цілісність одна одної в нині чинних у межах СРСР 

кордонах. 12.09.1991 р. ухвалено Закон «Про правонаступництво України», у 

статті 5 якого визначено, що державний кордон Союзу РСР, який відмежовує 

Україну від інших держав, і кордон між Українською РСР, Білоруською РСР, 

Молдавською РСР і Російською Федерацією, станом на 15.07.1990 р., є 

державний кордон України [791].
 
 

Проте проголошення незалежності України 24.08.1991 р. у Росії 

сприйняли вкрай болісно: вже 28 серпня П. Вощанов, прес-секретар 

президента РФ, заявив від його імені, що «врегулювання проблеми кордонів 

можливе й допустиме лише при закріпленні відповідним договором 

союзницьких відносин», тобто йшлося про новий союзний договір. У заяві 
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уточнено: «У разі припинення таких відносин між Україною і РФ, остання 

залишає за собою право поставити питання про перегляд кордонів… Сказане 

стосується всіх суміжних республік, за винятком прибалтійських… Проблема 

стосується головно Криму, Донбасу та Північного Казахстану, де мешкає 

багато росіян». Ця заява грубо суперечила договору 1990 р., однак норму 

ст. 6 про «визнання і повагу територіальної цілісності сторін у нині існуючих 

у межах СРСР кордонах» у Москві тлумачили вузько, як таку, що нібито не 

поширюється на відносини незалежних держав [148].
 
Втім, практично відразу 

відбулася зустріч російської й української делегацій, ескалації напруги 

вдалось уникнути [691, с. 7].
 
 

4.11.1991 р. ухвалено Закон «Про державний кодон України», відповідно 

до якого державний кордон визначають Конституція, закони України, а 

також міжнародні договори України, згоду на обов'язковість яких надала 

ВРУ [488].
 
Колишніми республіками СРСР підписано низку документів, які 

підтверджували адміністративну лінію державного кордону, що існувала в 

радянський період, як міждержавний кордон. Так, у преамбулі Угоди про 

створення СНД від 8.12.1991 р. закріплено (ст. 5), що сторони визнають і 

поважають територіальну цілісність одна одної і недоторканність чинних 

кордонів у рамках Співдружності [1156].
 

Передбачалося, що держави-

учасниці згодом підпишуть окремі договори щодо міждержавних кордонів 

[1238, с. 14–16].
 
 

Логічно, що МЗС України в 1992 р. надсилало РФ ноти з проектами угод 

про делімітацію міждержавного кордону [980].
 
Однак відповіді не було на 

жодну з трьох нот – «кримське» питання та питання Чорноморського флоту 

швидко стали постійним джерелом конфліктних ситуацій [301, с. 13].
 
 

Як відомо, Крим – особливий регіон України.
 
Маючи історію в не одне 

тисячоліття, він був анексований Російською імперією в 1783 р. Після 

встановлення радянської влади утворена Кримська область в складі РРФСР. 

У травні 1944 р. понад 200 тис. кримських татар депортовано зі своєї 

батьківщини до середньоазійських регіонів СРСР,
 
бо нібито в період Другої 
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світової війни багато з них переходило на бік супротивника. Загалом, 

радянською владою було виселено з Криму понад 225 тис. представників 

різних національностей, що призвело до економічного хаосу, серйозних 

соціальних та національних проблем.
 

У 1954 р. правомірно, як уже 

зазначалось, Кримська область передана до складу Української РСР. 

Російські радикали після припинення існування Союзу РСР стали 

стверджувати про нібито незаконність передання Криму Українській РСР, 

вимагаючи «повернення» до складу РФ. Хоч Росія не зверталась з цього 

приводу до міжнародних інституційних механізмів, зокрема до судових 

органів, розуміючи безпідставність таких звернень з юридичного погляду, 

вона намагалась дестабілізувати ситуацію на півострові, де етнічні росіяни 

становлять більшість (до 60%), а перевага російського дискурсу в 

інформаційному полі взагалі величезна.
 
Справді, на тлі процесів припинення 

існування СРСР росіянам вдалось загострити суспільно-політичну ситуацію в 

Криму. У липні 1990 р. друга сесія Кримської обласної ради утворила 

організаційний комітет для вироблення пропозиції щодо статусу Криму. Уже 

12.11.1990 р. ухвалена Декларація «Про державний та правовий статус 

Криму», в якій йшлося про «право народу Криму на державність у формі 

Кримської РСР як суб’єкта СРСР та учасника Союзного договору» 

[1243, с. 149].
 
 

20.01.1991 р. у Криму проведено референдум, 93,26% учасників 

підтримали відновлення «Кримської АСРР як суб'єкта СРСР і учасника 

Союзного договору», 12.02.1991 р. ВР Української РСР ухвалила закон про 

відновлення автономної республіки в складі УРСР, Кримську обласну раду 

тимчасово, до ухвалення Конституції Кримської АСРР, проголошено 

Верховною Радою Кримської АСРР і визнано найвищим органом влади на 

території республіки [758].
 

6.06.1991 р. Конституцію Криму поповнила 

відповідна стаття [1216].
 
 

Від початку 1992 р. розпочався період гострих суперечок з «кримського 

питання» між Україною та Росією і на самому півострові. Цьому сприяла й 
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серйозна економічна та соціальна криза; ще одним важливим чинником стало 

повернення до Криму, після ухвалення 14.11.1989 р. ВР СРСР рішення про 

реабілітацію депортованих народів, політично організованого через систему 

меджлісів кримськотатарського народу (до 270 тис. осіб) [196; 165, c. 4],
 

соціально-економічні проблеми якого при цьому, з огляду на загальну 

ситуацію, було вкрай складно вирішити [1184, c. 21].
 
 

4.09.1991 р. ВР Криму ухвалила Декларацію про державний суверенітет 

Криму, 5.05.1992 р. – Акт проголошення незалежності Криму, 6.05.1992 р. – 

Конституцію Республіки Крим (півострів проголошено суверенною і 

незалежною державою) [754].
 

Президент України Л. Кравчук заявив, що 

«виконавча влада і Президент не допустять посягання на територіальну 

цілісність України...». 

23.01.1992 р. Верховна Рада РФ ухвалила Постанову «Про рішення 

Президії Верховної Ради СРСР від 19.02.1954 р. і Верховної Ради УРСР від 

26.04.1954 р. про виведення Кримської областi зi складу РРФСР», у якій, 

щоправда, обмежилася дорученням комiтетам, зокрема з мiжнародних справ i 

зовнiшнiх економiчних зв’язкiв, розглянути питання про конституцiйнiсть 

цих рішень i зверненням до ВРУ «також розглянути питання про 

конституцiйнiсть рішень про передання Кримської областi зi складу РРФСР 

до складу УРСР, ухвалених 1954 р.» [651]
 
Український парламент у своїй 

заявi вiд 6.02.1992 р. відзначив брутальне порушення рішеннями росіян 

двосторонніх угод, Угоди про утворення СНД і Гельсінського акта [775].
 
 

Подальшим кроком у конфронтації стало ухвалення російським 

парламентом Постанови «Про правову оцiнку рiшень найвищих органiв 

державної влади РРФСР стосовно змiни статусу Криму, ухвалених 1954 р.» 

від 21.05.1992 р. [185],
 
якою відповідну постанову Президiї ВР РРФСР 1954 

р. визнано «такою, що не має юридичної сили з моменту ухвалення», проте 

все ж таки пiдтверджувалися «конституцiювання подальшим законодавством 

РРФСР цього факту, укладення мiж Україною та Росiєю договору вiд 

19.11.1990 р., у якому сторони вiдмовляються вiд територiальних претензiй, i 
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закрiплення цього принципу в договорах i угодах мiж державами СНД» 

[426].
 
 

З огляду на гостру ситуацію, 30.06.1992 р. ВРУ схвалила новий закон, за 

яким Крим дістав ширшу автономію, однак при набранні ним чинності лише 

тоді, коли Конституція Криму буде узгоджена з українською, а запланований 

кримською владою референдум про незалежність – відмінено [760].
 
 

2.1.2. Статус Чорноморського флоту як дестабілізаційний фактор 

двосторонньої взаємодії в перші роки після припинення СРСР 

Зі здобуттям Україною незалежності проблема базування 

Чорноморського флоту (ЧФ) у Криму стала однією з ключових у російсько-

українських відносинах: РФ аж ніяк не хотіла втрачати контроль над 

кораблями, базами, інфраструктурою флоту, а тим більше – військову та 

політичну присутність на півострові [1242].
 
 

30.12.1991 р. відбулась ключова для України в негативному сенсі подія. 

У Мінську керівники держав СНД підписали угоду щодо Стратегічних сил, 

Збройних Сил і прикордонних військ. Делегація України погодилася 

підписати угоду, згідно з якою Чорноморський флот (у закритому морському 

басейні!) було віднесено до Стратегічних сил, що мали вирішувати завдання 

в інтересах усієї Співдружності [537, с. 250].
 

Керівництво України не 

поставилось до питання флоту належним чином, хоча переважна більшість 

військових була готова присягати на вірність Україні. 

Переговори колишніх республік СРСР щодо статусу ЧФ розпочались у 

січні 1992 р. У Комюніке від 11.01.1992 р. сторони констатували, що збройні 

сили, дислоковані на території України, складаються з таких категорій: 

Угруповання стратегічних сил СНД, за винятком частини сил 

Чорноморського флоту, які ввійдуть до складу Збройних сил України, і 

Збройні сили України, зокрема угруповання сил, що підлягають скороченню, 

розформуванню або виведенню (за взаємною домовленістю), зокрема й 

відповідно до зобов'язань за Договором про звичайні збройні сили в Європі, 
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під міжнародним контролем [402].
 
Відзначимо, що Україна виступила проти 

пропозицій Росії щодо оборонного союзу, не підписала низку документів 

СНД про військово-політичну інтеграцію. 

Проблему поділу ЧФ швидко розв’язати міжнародно-правовими 

засобами не вдалось і вона перетворилась на політичну [285; 1521].
 

23.06.1992 р. у Дагомисі відбулась зустріч президентів Кравчука і Єльцина, 

їм вдалось дещо заспокоїти ситуацію, підписавши Угоду «Про подальший 

розвиток міждержавних відносин». Сторони зобов’язались невідкладно 

взятись за розроблення комплексного міждержавного договору [1104].
 

3.08.1992 р. президенти підписали Угоду «Про принципи формування ВМС 

України та ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту колишнього СРСР», що 

передбачила встановлення перехідного періоду до формування цих сил, до 

1995 р. включно. Статус перехідного періоду мав бути визначений окремою 

угодою (яка мала бути укладена до 1.10.1992 р.), ЧФ виведений зі складу 

ОЗС СНД, підпорядкований двом президентам, які на перехідний період 

призначають об'єднане командування [1105].
 
 

У спробах врегулювати проблеми флоту 17.06.1993 р. укладено дві 

міждержавні угоди – «Про невідкладні заходи по формуванню Військово-

Морських Сил України та Військово-Морського Флоту Росії на базі ЧФ» та 

«Про Об'єднане командування ЧФ на перехідний період». За першою з угод 

термін практичного формування ВМС України і ВМФ РФ на базі ЧФ 

визначався з 1.09.1993 р. по 31.12.1995 р. у відношенні 50 на 50 відсотків. 

Розподілу мали підлягати всі військові сили та інфраструктура ЧФ [1112].
 
За 

угодою про Об'єднане командування президенти України і РФ мали 

призначити його консенсусом на перехідний період до 1995 р. [1102]
 
 

Проблеми статусу Криму та поділу ЧФ не можна розглядати окремо від 

ініціатив з розв’язання питання ядерного роззброєння України. Після 

припинення існування СРСР Україна ввійшла до трійки держав, які мали 

найпотужніший ядерний арсенал. Вона отримала у власність ядерні 

озброєння, контрольовані Москвою, маючи, втім, технічну можливість узяти 
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керування на себе і стати правонаступницею СРСР як держава з ядерним 

статусом.  

Достатньо поширеною в суспільстві стала думка про те, що наявність 

ядерної зброї – одна з основних гарантій безпеки Української держави. Проте 

було й чимало супротивників ядерного статусу, адже Україна могла 

опинитися в ізоляції, а провідні західні держави могли стати вороже 

налаштовані. Важливим чинником громадської думки стали наслідки 

Чорнобильської катастрофи [201; 970].
 
9.04.1992 р. ВРУ ухвалила Постанову 

«Про додаткові заходи забезпечення без’ядерного статусу України», в якій 

одночасно проголошено намір України «дотримуватися в майбутньому» 

без’ядерних принципів та окреслено систему заходів, які наближали її до 

контролю над ядерною зброєю [769].
 

У цей час відбулось загострення 

відносин з РФ, пов’язане із проблемами розподілу флоту; керівництво 

України використовувало «ядерну карту» у відповідь на агресивні дії 

російської сторони [1349, p. 5–8].
 
Було зрозуміло, що нормалізації відносин 

не можна досягти без розв’язання проблем ядерної зброї та статусу флоту.  

23.05.1992 р. Україна приєдналась до Протоколу Договору про 

скорочення наступальних озброєнь (СНО-1). Враховано низку вимог 

України, яка наполягала на гарантіях безпеки, зокрема від можливої загрози 

силою або її застосування будь-якою ядерною державою (на увазі мали РФ). 

Крім того, Україна зобов’язалася в найкоротший термін приєднатися до 

ДНЯЗ як неядерна держава разом із Білорусією та Казахстаном. Переговори 

тривали протягом усього 1992 року [1578].
 
 

Однак у 1993 р. відбулось різке загострення українсько-російських 

відносин у зв’язку із питанням статусу Севастополя [1578].
 

9.07.1993 р. 

російський парламент ухвалив Постанову «Про статус міста Севастополя», 

яка проголошувала Севастополь частиною РФ і головною базою єдиного 

російського ЧФ [1266].
 

Конституційній комісії парламенту доручили 

підготувати конституційні поправки. Депутати видали і звернення до 

співробітників ЧФ, що містило тезу про збереження єдиного флоту, а також 
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ухвалили резолюцію із закликом до уряду взяти на себе пряме фінансування 

флоту, що de facto сприяло б обґрунтуванню претензій РФ на весь флот 

[1464].
 
 

США та держави ЄС висловили протест [1216],
 
Л. Кравчук заявив, що 

рішення російського парламенту не мають юридичної сили, є грубим 

порушенням загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, 

відкритим втручанням у внутрішні справи України, посяганням на її 

територіальну цілісність та кордони [1464; 1508, p. 18].
 
Такою ж була позиція 

ВРУ [790].
 
20.07.1993 р. голова Радбезу в заяві від імені цього органу вказав, 

що Севастополь є складовою України. Заяву підтримали всі члени РБ ООН 

[776],
 

зокрема, звісно, і Росія. Належність Криму тоді навіть не 

обговорювалась, не викликаючи сумнівів [1428].
 
 

Важливо, що російська виконавча влада відмовилася підтримати 

парламент. Б. Єльцин та МЗС РФ засудили дії депутатів [1508, p. 18].
 

3.09.1993 р. Л. Кравчук і Б. Єльцин уклали Масандрівські угоди, а також 

Протокол про врегулювання проблеми ЧФ. В угодах містились положення 

про шляхи та основні принципи утилізації ЯЗ, розташованої на території 

України, а також про порядок нагляду за експлуатацією стратегічних 

ракетних комплексів, розташованих на територіях двох держав [970].
 

Протокол містив доручення протягом місяця опрацювати всі питання, 

пов’язані з Угодою [842].
 
Розглядалось і питання передання ЧФ Росії за 

умови грошової компенсації Україні [468].
 
Останнє, однак, викликало гостру 

критику, зокрема, міністра оборони України К. Морозова: підкреслювалось, 

що національна безпека не може бути заручником фінансової заборгованості 

України перед РФ [909; 1429].
 
 

У цей період відбувається чергове загострення у Криму, пов’язане із 

провокаціями з боку ЧФ РФ і кримських політиків [909].
 

14.10.1993 р. 

парламент півострова ухвалив украй суперечливий закон «Про Президента 

Республіки Крим», надавши йому надто широкі повноваження, і призначив 

президентські вибори на 16.01.1994 р. [642]
 
Вибори виграв Ю. Мєшков, який 
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взяв курс на відділення Криму від України і «відновлення військово-

політичного союзу з Росією» [1216].
 
У відповідь 20.01.1994 р. ВРУ внесла 

поправку до ст. 114 Конституції України, згідно з якою Президент України 

діставав право скасовувати акти органів кримської виконавчої влади в разі 

їхньої невідповідності Конституції, законам України та указам Президента 

України [415],
 
24.02.1994 р. ухвалено відповідну Постанову ВРУ [807].

 
 

16.03.1994 р. Л. Кравчук видав указ, у якому зазначалось, що Указ 

Мєшкова від 10.03.1994 р. про опитування громадян Криму (щодо 

регулювання відносин із Україною на основі договорів та угод, а також 

подвійного громадянства) не відповідає Конституції України та Закону 

України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», його положення 

скасовано [811].
 
Однак 27.03.1994 р. референдум все ж був проведений, із 

«позитивними» результатами [1216].
 

ВР Криму перебрала на себе 

повноваження про призначення суддів на півострові, а президент Республіки 

Крим – керівників державного телебачення [719].
 

Призовники з Криму 

почали проходити строкову службу на території півострова; 14.03.1994 р. 

парламент Криму схвалив бюджет, згідно з яким кошти від податків і зборів 

мають надходити до Сімферополя [1216],
 

20.05.1994 р. – Закон «Про 

відновлення конституційних прав основ державності Республіки Крим», 

яким відновив дію Конституції 1992 р. [624]
 
 

Ці дії викликали серйозне занепокоєння в Україні та міжнародних колах 

[523]
 

і явно вимагали рішучої відповіді Києва. Нарешті було створено 

Представництво Президента України в Республіці Крим, що дістало статус 

органу державної виконавчої влади [792]
 
та мало забезпечити «проведення в 

життя Конституції і законів України з питань, що належать до відання 

Президента України як глави держави і глави виконавчої влади» [103].
 

Головою Представництва призначено В. Горбатова. Крім того, Л. Кравчук 

ухвалив укази про реорганізацію Міністерства внутрішніх справ та Служби 

безпеки Республіки Крим [764].
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Невизначеність статусу ЧФ сприяла загостренню ситуації [1529].
 

Небезпечним інцидентом стало затримання одного з російських кораблів 

українськими військовими. Інший, серйозніший випадок із російським 

науково-дослідним судном «Челекен», став відомим як «Одеський інцидент» 

квітня 1994 р. [1509, p. 9]
 
15.04.1994 р. Кравчук і Єльцин підписали Угоду 

«Про поетапне врегулювання проблем Чорноморського флоту»: ВМС 

України і ЧФ РФ базуються роздільно, Україні залишається 15 – 20% 

кораблів і суден, а протягом 10 днів сторони мають підготувати угоду про 

параметри розподілу [1113].
 
Проте подальші перемовини затягувались, лише 

10.06.1994 р. досягнуто домовленостей про отримання Україною 18,3% 

кораблів кожного типу. На думку багатьох дослідників, це навіть запобігло 

збройним зіткненням, однак оцінки можливості підсумкової угоди були 

песимістичні. 

В Угоді квітня 1994 р. Президент України вперше погодився на оренду 

принаймні одного українського порту (Севастополя) Росією. Президент 

пояснив це проживанням у місті тисяч російських офіцерів, яким буде 

складно запропонувати нове житло, однак дослідники пов’язували 

підписання угоди з боргами України перед РФ та великим впливом ідей 

сепаратизму у Криму [1509, p. 9].
 
 

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

приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

1994 р. та його значення для договірно-правового врегулювання проблем 

українсько-російських відносин 

Навесні 1994 р. продемонстровано серйозне занепокоєння міжнародної 

спільноти ситуацією у Криму, зумовлене перспективою появи нової «гарячої 

точки» в Європі [523]
 

і руйнування Гельсінської системи європейської 

безпеки: у Відні відбулось надзвичайне засідання Постійного комітету НБСЄ 

з метою визначення можливої ролі Наради в подоланні наявних труднощів. 

Було враховано вимоги України та підтверджено готовність НБСЄ зробити 
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внесок у стабілізацію ситуації, зокрема шляхом направлення до регіону 

особистого представника голови організації [31].
 
З червня 1994 р. в Україні 

працював М. ван дер Стул, який дотримувався позиції про необхідність 

забезпечення територіальної цілісності та непорушності кордонів України 

[1207].
 
 

Ситуація почала повертатись у конструктивне річище. 1.06.1994 р. ВРУ 

доручила Комісії з питань судової політики і судово-правової реформи 

подати пропозиції про внесення змін до законодавства, наступного дня 

Л. Кравчук заявив про необхідність «поставити Крим у рамки Конституції і 

законів України», запропонувавши «внести зміни і доповнення до Закону про 

розмежування влади між органами Республіки Крим і України, розширивши 

при цьому повноваження Києва і зміцнивши тезу про те, що Крим є 

складовою частиною України». Представники парламентів України і Криму 

на переговорах узгодили декілька принципово важливих питань, зокрема 

щодо переваги законів України над законами Криму, належності Криму до 

території України як її складової частини, про територіальну цілісність 

України [1216],
 

узгодження Конституції Криму з українським 

законодавством [352].
 
Мєшков, натомість, не дістав підтримки своєї політики 

керівництвом РФ. 

Влітку 1994 р. Л. Кучма, колишній прем'єр-міністр, переміг Л. Кравчука 

на президентських виборах. Президент, якого РФ вважала «дружнім», уже 

незабаром закликав до «нормалізації відносин з Росією». Мешканці Криму 

дали йому понад 80% підтримки на виборах проти 5% Кравчука. Закликів 

про приєднання Криму до Росії стало значно менше [1514, p. 49].
 
 

22.09.1994 р. ВРУ ухвалила Постанову про звернення до Президента з 

пропозицією вжити заходів щодо відповідності актів органів виконавчої 

влади АР Крим Конституції і законам України; Верховній Раді Автономної 

Республіки Крим доручено до 1.11.1994 р. провести всю необхідну для цього 

роботу. Вирішено, що в разі невиконання вказаного доручення ВРУ ухвалить 

Постанову про заходи, що випливають із Конституції і законів України [788].
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У Криму в цей період внаслідок конфлікту між блоком «Росія» 

Ю. Мєшкова з головою Верховної Ради С. Цековим, ухвалено низку актів, 

що фактично паралізували керування півостровом [660; 1161, c. 73].
 

У 

результаті, 15.09.1994 р. парламент відправив у відставку «проросійський 

уряд» Є. Сабурова та призначив лояльний до Києва уряд А. Франчука, 

Мєшков втратив політичну підтримку і в Криму, і в Росії, загальний вплив 

проросійських політичних сил на півострові суттєво впав [536, c. 92; 719].
 
У 

цій ситуації українська влада зуміла вжити низку заходів і повернути Крим у 

правове поле України [1158, c. 73].
 
17.03.1995 р. ВРУ скасувала Конституцію 

і низку законів Республіки Крим – скасовано посаду президента Республіки 

Крим, а півострів визнано адміністративно-територіальною автономією у 

складі України [805];
 
ухвалено Закон «Про Автономну Республіку Крим» 

[749].
 

Ним розмежовано компетенцію автономії та центральної влади, 

передбачено, що місто Севастополь є адміністративно-територіальною 

одиницею загальнодержавного підпорядкування і не входить до складу АР 

Крим; статус Севастополя визначають закони України (ст. 5). 

У березні 1995 р. Президент України ухвалив указ, яким встановив, що 

прем'єр-міністра уряду Криму призначає безпосередньо Президент України, 

за поданням голови ВР АРК, а членів уряду АР Крим – Кабінет Міністрів 

України [768].
 
У серпні 1995 р. порядок був дещо змінений: прем'єр-міністра 

АРК призначала й звільняла з посади ВР Криму, за погодженням з 

Президентом України [783].
 
Тоді ж в АРК було створено державні районні 

адміністрації, які підпорядковувалися урядові Криму, Кабінетові Міністрів та 

Президентові України [719].
 

Проте два варіанти конституції автономії, 

ухвалені 1.11.1995 р. та 4.04.1996 р., проголосили ВР Криму найвищим 

органом законодавчої влади в Республіці Крим, встановили порядок обрання 

ВР Криму, депутатську недоторканність тощо.  

Як свідчить досвід зарубіжних країн, за умов функціонування унітарної 

держави організація державної влади відбувається за принципом 

субординації, а не координації, тобто це суперечило міжнародній практиці 
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взаємовідносин центру й автономії, було викликом для стабільності [102].
 

Однак Київ зумів адекватно відповісти, оформлення політико-правових 

відносин України та Криму завершила ухвалена 28.06.1996 р. Конституція 

України [682].
 

Її десятий розділ «Автономна Республіка Крим» чітко 

тлумачить структуру влади, повноваження, права автономії. Відповідно до 

ст. 134, «Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною 

України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує 

питання, віднесені до її відання» [417].
 
 

Слід відзначити, що поновленню керованості ситуацією у Криму з боку 

української влади сприяла й достатньо поміркована позиція президента Росії 

Б. Єльцина, щоправда, значною мірою зумовлена катастрофічним для РФ 

військовим конфліктом у Чечні.  

У цей час Україна та Росія зосередили свою співпрацю на врегулюванні 

питання міждержавних кордонів. 15.04.1994 р. у Москві ухвалено 

Декларацію про дотримання суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканності кордонів держав СНД [203].
 

Держави Співдружності 

проголосили, що вони забезпечують виконання у своїх взаємовідносинах 

принципів суверенітету, територіальної цілісності та непорушності 

державних кордонів; утримуватимуться від воєнної, політичної, економічної 

чи будь-якої іншої форми тиску, зокрема блокади, від підтримки й 

використання сепаратизму проти територіальної цілісності та 

недоторканності, а також політичної незалежності будь-якої з держав-

учасниць Співдружності. Того ж дня підписано Меморандум про 

співробітництво в охороні державних кордонів Білорусі, РФ й України. 

Спільна заява голів трьох держав підтверджувала готовність продовжити 

роботу з договірно-правового оформлення державних кордонів. Але на 

практиці таку готовність виявили лише Білорусь і Україна, які створили 

спільну делімітаційно-демаркаційну комісію, що вже провела необхідні 

делімітаційні роботи [61].
 

Однією з головних причин зволікань щодо 
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делімітації та демаркації кордонів між Україною та Росією було все ще 

нерозв’язане кримське питання [884].
 
 

Наприкінці 1993 р. – у 1994 р. у вирішальну стадію увійшло закріплення 

повноцінної участі України у процесі ядерного роззброєння, зокрема, 

18.11.1993 р. ухвалено Постанову Верховної Ради України про ратифікацію 

СНО-1 та Лісабонського протоколу. Відзначимо, що завдання української 

дипломатії полягало в уникненні політичної й економічної ізоляції України 

через негативну реакцію світової спільноти на цю Постанову, зокрема на її 

застереження щодо ратифікації СНО-1 і Лісабонського протоколу та 

неприєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

(ДНЯЗ) [797].
 
14.01.1994 р. президенти Б. Клінтон, Л. Кравчук та Б. Єльцин 

підписали тристоронню заяву, згідно з якою Україна зобов’язувалася 

знищити всю ядерну зброю, розташовану на її території, протягом 7 років. 

Ядерні боєголовки перевозили до Росії, де вони мали бути деактивовані 

протягом 10 місяців. Україна повинна була приєднатися до ДНЯЗ як 

без’ядерна держава [1055, c. 56].
 

У той же день підписано міжурядову 

українсько-російську угоду щодо реалізації тристоронніх домовленостей 

[1140, c. 777].
 
Значення домовленостей полягало в тому, що, крім «ядерних 

положень», вони сприяли налагодженню тристоронньої основи для 

розв’язання й інших питань, зокрема економічних та безпекових. 

Легітимізована участь США в розв’язанні російсько-українських проблем, 

що означало можливість для України успішніше домагатись надання їй 

Україні гарантій безпеки з боку США та Великої Британії, а також подвоєння 

американської фінансової допомоги [1351, p. 6].
 
Крім того, Москві довелося 

погодитися зі списанням частини українського енергетичного боргу як 

компенсацією за тактичну ядерну зброю, виведену з України ще до травня 

1992 р., а також гарантувати постачання палива для українських АЕС. 

10.05.1994 р. уряди України та РФ уклали Угоду щодо забезпечення ядерної 

й екологічної безпеки вивезення з території України ядерного потенціалу.
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16.11.1994 р. ВРУ ухвалила рішення про приєднання України до ДНЯЗ, 

на початку грудня відбувся обмін ратифікаційними документами за 

Договором про СНО-1 [292, c. 81],
 
а вже 5.12.1994 р. у Будапешті лідери 

США, Великої Британії та Росії підписали Меморандум про гарантії безпеки 

у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї – унікальний міжнародно-правовий документ, що фіксує зобов’язання 

ядерних держав стосовно національної безпеки України згідно із 

загальновизнаними принципами міжнародного права [970].
 
Меморандум, що 

закріпив без’ядерний статус України [563],
 

став важливим етапом 

гарантування цілісності й непорушності кордонів України. Рівно через рік, 

5.12.1995 р., до нього приєднались Франція та КНР, а в червні 1996 р. 

завершилось вивезення з української території ядерної зброї [970].
 
 

Будапештський меморандум завершив інсинуації російської сторони 

щодо територіальної належності Криму. Юридичне зобов’язання Росії 

поважати територіальну цілісність України, підтверджене в Меморандумі, 

вплинуло на стабілізацію двосторонніх відносин.  

При його розгляді слід, на наш погляд, ґрунтуватись на тому, що 

Меморандум 1994 р. є міжнародним договором. Цілком слушно відкинути 

твердження російської сторони про те, що Будапештський меморандум 

нібито не є міжнародним договором, бо «не був ратифікований і не має 

юридичної сили» [911].
 
Справді, як відзначає О. Буткевич, такі твердження є 

абсурдними, адже відповідно до ст. 2 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 1969 р. «договір» – це міжнародна угода, укладена 

між державами в письмовій формі і регульована міжнародним правом 

…незалежно від її найменування. Конвенція не вимагає, щоб міжнародний 

договір неодмінно був ратифікований. Конституція РФ не ставить вимоги 

ратифікації для набуття чинності для держави норм міжнародного права, а 

передбачає, що всі міжнародні договори Росії є складовою її правової 

системи [82, c. 470–496].
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Укладення Будапештського меморандуму дозволило Україні йти далі 

шляхом врегулювання відносин у сфері безпеки. Важливим кроком стало 

підписання 9.06.1995 р. Л. Кучмою та Б. Єльциним Сочинської угоди щодо 

Чорноморського флоту. Угода (ст. 1) передбачила, що на основі 

Чорноморського флоту створюються окремі ВМС України та ЧФ Росії, які 

базуються роздільно. У ст. 3 закріплено, що уряди сторін урегулюють 

питання відносно майна флоту і підпишуть щодо цього окрему угоду, маючи 

на увазі раніше досягнуту домовленість про розподіл у співвідношенні 50 на 

50. До того ж, Україні мало перейти 18,3%, а Російській Федерації – 81,7% 

кораблів та суден Чорноморського флоту (ст. 4). При розподілі озброєння, 

військової техніки та засобів забезпечення сил берегової оборони, морської 

піхоти і морської авіації наземного базування Чорноморського флоту 

сторони домовились виходити з того стану, що був на 3.08.1992 р. [1114]
 
 

Ключове положення закріплювало те, що основна база ЧФ Росії 

розташовується в Севастополі, а Росія використовує об'єкти флоту в місті та 

інші пункти базування і місця дислокації корабельного складу, авіації, 

берегових військ, об'єктів оперативного, бойового, технічного і тилового 

забезпечення в Криму. Тобто вчергове визнано суверенітет України над 

Кримом та Севастополем [719; 1447].
 
 

Попри укладення Сочинської угоди, питання належності Севастополя та 

базування Чорноморського флоту все ж залишались певним 

дестабілізаційним фактором, що використовували політичні сили [472].
 

Додатковим фактором знову стала діяльність Держдуми, яка 15.03.1996 р. 

ухвалила дві постанови: «Про поглиблення інтеграції народів, які були 

об'єднані в СРСР, і скасування постанови BP РРФСР від 12.12.1991 р.» та 

«Про юридичну силу для Російської Федерації – Росії результатів 

референдуму СРСР від 17.03.1991 р. з питання збереження СРСР». Визнано 

неправомірною і денонсацію біловезькими домовленостями Росії, Білорусі й 

України Договору «Про створення СРСР» 1922 р., і ухвалення Угоди «Про 

створення СНД», яку оголошено такою, що не має юридичної сили. Єльцин 
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знову зайняв конструктивну позицію, пригрозивши вдатися до крайніх 

заходів – розпуску парламенту – в разі ухвалення постанов, що грубо 

порушують міжнародне право, міжнародні зобов’язання та Конституцію 

Росії. Однак у жовтні 1996 р. Держдума ухвалила Закон «Про припинення 

розподілу Чорноморського флоту» [644],
 

а 5.12.1996 р. Рада Федерації 

звернулась до президента з проханням оголосити мораторій на підписання 

міжнародних актів щодо розподілу флоту, статусу Криму та Севастополя до 

закінчення діяльності спеціальної комісії Ради Федерації [719].
 
На початку 

квітня 1997 р. вона звернулась до президента Б. Єльцина з пропозицією 

розглянути питання про спільне володіння Севастополем Росією й Україною. 

У відповідь на це 8.04.1997 р. президент РФ направив листа на ім'я 

голови Державної думи, заявивши про вихід парламентом за межі своїх 

повноважень і грубе порушення Конституції [922].
 
Єльцин усвідомлював, що 

спекуляції навколо Севастополя – не лише втручання у внутрішні справи 

України, а й грубо суперечать Будапештському меморандуму. Такої ж 

позиції дотримувались представники російської виконавчої влади. Однак на 

зустрічі президентів 24.10.1996 р. досягнуто лише невиразної усної 

домовленості про укладення угоди про розподіл Чорноморського флоту 

[1544],
 
проблемні питання мали бути остаточно вирішено в 1997 р. [1640]

 
 

У 1994 – 1996 рр. після певної стабілізації ситуації у Криму Росія та 

Україна зосередились і на врегулюванні проблеми кордонів. Ще 3.08.1994 р. 

підписано Угоду «Про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань» 

[1106],
 

якою сторони задекларували, що будуть співпрацювати з метою 

охорони державних кордонів і виключних економічних зон. Реалізовувати це 

положення мали командувачі прикордонних військ, які повинні були 

укладати відповідні протоколи (ст. 2).  

Задля розвитку положень цієї угоди 8.02.1995 р. укладено міжурядову 

угоду про пункти пропуску через державний кордон [1122],
 
якою узгоджено 

перелік пунктів пропуску для суб’єктів усіх держав (ст. 1), а також для 

переміщення товарів і вантажів тільки України і РФ (ст. 2). Усі види 
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контролю мали відбуватися відповідно до чинного законодавства держав та 

міжнародних угод. 

У травні 1995 р. МЗС України надіслало МЗС РФ ноту з проектом Угоди 

«Про правове оформлення державного кордону», проте лише в серпні 1996 р. 

російська сторона погодилася на перемовини. Крім того, Росія прагнула до 

визначеної за мету «Стратегічним курсом Росії щодо держав-учасниць СНД» 

«надійної охорони по периметру СНД, спільними зусиллями при створенні 

єдиної системи охорони кордонів». 

У рамках змішаної українсько-російської комісії утворено спільну 

робочу групу з делімітації кордону [110, c. 231–234],
 
в 1996 р. розпочався 

переговорний процес з розмежування Азовського моря та Керченської 

протоки [448]:
 
Україна заявила про прагнення провести кордон, Росія ж – про 

спільне користування цими просторами [614].
 

У 1997 р. основним у 

двосторонніх відносинах мало стати підписання комплексного 

міждержавного договору, однак сторони вилучили питання делімітації для 

подальшого розгляду окремою угодою. 

2.2. Міжнародно-правове розв’язання проблем правонаступництва 

держав – колишніх республік Радянського Союзу 

В юридичній науці правонаступництво позначає правові наслідки в 

результаті настання юридично значущої події (факту), що приводить до 

переходу до одного суб'єкта прав та обов'язків іншого [517, c. 340; 620].
 

Міжнародне право регулює відносини правонаступництва, пов’язані з 

різними випадками зміни територіальної належності. Йдеться про 

об’єднання, поділ держав, входження держави до складу іншої, перехід 

суверенітету над певною територією до іншої держави. Отже, 

правонаступництво в міжнародному праві – це перехід прав і обов'язків 

однієї держави до іншої внаслідок виникнення або припинення існування 

держави або територіальних змін, а також заміни однієї держави іншою в 

несенні міжнародної відповідальності за міжнародні відносини відповідних 
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територій. Об'єктом дії норм щодо правонаступництва можуть бути державна 

територія, державні кордони, міжнародні угоди, державна власність у країні і 

за кордоном, державні борги, державні архіви, членство держав у 

міжнародних організаціях тощо [578, c. 369].
 
 

Тривалий час міжнародно-правові норми інституту правонаступництва 

складалися з норм звичаєвого права, більшість держав використовують їх і 

нині [578, c. 370].
 
У рамках ООН розроблено два універсальні договори з 

питань правонаступництва – Віденську конвенцію про правонаступництво 

держав щодо договорів 1978 р. і Віденську конвенцію про 

правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і 

державних боргів 1983 р. Конвенція 1978 р. чинна, а для набрання чинності 

конвенції 1983 р. не вистачає ратифікаційних грамот [134].
 

Однак 

загальновизнано, що в цих конвенціях кодифіковано практику держав і 

міжнародних організацій, а також чинні звичаєво-правові норми [456, c. 180].
 

Обидві конвенції обережно підходять до встановлення жорстких рамок, 

засновані на принципах «вільної згоди, добросовісності і pacta sunt 

servanda». Основний засіб регулювання проблем правонаступництва – угода 

між сторонами, правила конвенції застосовують лише в разі її відсутності 

[302, c. 10].
 
 

Припинення існування СРСР привело до необхідності розв’язання 

проблем правонаступництва щодо спадку величезної супердержави 

[313, c. 28–32]
 
зі значною кількістю власності, архівів та боргів, серйозного 

кредитора, держави-учасниці багатьох міжнародних договорів [128].
 
Серед 

численних підходів і прогнозів звернемо увагу на висловлений росіянином 

В. Пустогаровим: «Наслідком смерті союзної держави стало б припинення її 

прав і обов'язків у світовій спільноті як члена ООН, сторони в міжнародних 

договорах, боржника та кредитора тощо. Права та обов'язки перейдуть до тих 

частин, на які розпадеться Союз. Усі вони стали б правонаступниками СРСР, 

яким доведеться ділити цю спадщину між собою» [851].
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2.2.1. Правонаступництво щодо міжнародних договорів 

У Конвенції 1978 р. передбачено – договори держави-попередниці 

зберігають свою силу і для держав-наступниць (ч. 1 ст. 34) [517, c. 341–346].
 

У ст. 11 Віденська конвенція закріпила норму міжнародного звичаєвого 

права, що відображає принцип непорушності договірних кордонів: 

правонаступництво держав не стосується кордонів і договірних прав та 

зобов’язань стосовно їхніх режимів. Згідно з нормами міжнародного 

звичаєвого права, правонаступництво держав не поширюється автоматично 

на договори політичного характеру (союзницькі договори, договори про 

дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, договори про нейтралітет).  

Конвенція детально регламентує випадки переходу частини території від 

однієї держави до іншої, об'єднання держав, появи нових незалежних держав 

[1538, p. 23-25].
 

Відповідно до теорії континуїтету, якщо держава 

розділяється на одну або більше нових держав, кожна з них стає 

правонаступницею за міжнародними договорами попередниці, незалежно від 

того, чи остання продовжує існувати [1548, p. 315].
 
Тому будь-який договір, 

чинний у момент правонаступництва держав стосовно всієї території 

держави-попередниці, зберігає чинність відносно кожної держави-

наступниці. Договір, чинний у момент правонаступництва держав стосовно 

лише тієї частини території держави-попередниці, що стала державою-

наступницею, зберігає чинність лише стосовно держави-наступниці. Тобто 

закріплюється принцип pacta sunt servanda, який, серед іншого, передбачає й 

обов'язковість договорів держави-попередниці для новоутворених держав. 

Отже, принцип tabula rasa не застосовують при поділі держави на одну або 

більше нових держав [1327].
 
 

Припинення існування СРСР, відповідно до міжнародного права, стало 

поділом держави на окремі частини. Кожна з республік, проголошуючи свою 

незалежність, відділялась для формування окремої суверенної держави, що, 

однак, відповідає за юридичними зобов'язаннями за договорами, укладеними 

СРСР [1575, p. 70-73].
 
На думку А. Беато, в цьому разі може йтися про 
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«змішаний тип правонаступництва», бо колишні республіки СРСР, окрім 

держав Балтії, не можуть розглядатись як нові незалежні держави, що 

позбавились від колоніальної залежності [1327, p. 554].
 
 

Україною, одностороннім волевиявленням у Декларації про державний 

суверенітет від 16.07.1990 р., установлена безперервність держави Україна, її 

територіальне наступництво. В ухваленому ВРУ 5.09.1991 р. Законі «Про 

правонаступництво України» передбачено, що Україна – правонаступниця 

прав і обов'язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які не суперечать 

Конституції України та інтересам республіки (ст. 7) [791].
 
 

Хоча в радянські часи Українська РСР у низці випадків укладала 

міжнародні договори самостійно (йдеться про багатосторонні договори 

універсального та регіонального характеру, певні двосторонні угоди), вона, 

звичайно, була вкрай обмежена у своїй міжнародній договірній 

правоздатності. Лише після проголошення незалежності Україна стала 

повноправним суб’єктом міжнародного спілкування, заявила власну позицію 

і в міжнародних організаціях, зокрема вступивши в договірні відносини.  

Водночас, договори, укладені УРСР, залишалися чинними для України, 

бо, по-перше, вона була їхньою учасницею самостійно, без посередництва 

СРСР.
 
По-друге, йдеться про норму ст. 7 Закону «Про правонаступництво 

України» [791].
 
Українська держава розпочала свою договірну практику, уже 

маючи розгалужену систему договірних правовідносин чи не з усіма 

державами світу.  

Питання правонаступництва держав – колишніх радянських республік – 

щодо договорів Союзу РСР, які мають взаємний інтерес, було розв’язане в 

Меморандумі про порозуміння з питань правонаступництва щодо договорів 

колишнього Союзу РСР від 6.06.1992 р. Визначено, що питання про участь у 

цих договорах розв’язує відповідно до принципів і норм міжнародного права 

кожна держава-учасниця самостійно, залежно від специфіки конкретного 

випадку, характеру та змісту того або іншого договору. Меморандум 

встановив, що держави-правонаступниці СРСР підтверджують свою участь у 
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договорах колишнього Союзу РСР, які стосуються інтересів двох і більше 

держав-учасниць СНД стосовно їхньої території з урахуванням їхніх 

національних інтересів. Такими договорами визнано договори про 

нерозповсюдження різних видів озброєнь, договори щодо роззброєння та 

щодо кордонів [560].
 
Уже незабаром, 17.09.1992 р., Україна приєдналася й до 

Віденської конвенції 1978 р. 

2.2.2. Правонаступництво щодо державної власності, активів і 

боргів 

Значно складнішими, зі зрозумілих причин, були питання 

правонаступництва щодо майна, активів і боргів. Положеннями Конвенції 

про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів 

і державних боргів 1983 р. [580, c. 381–383]
 
передбачено набуття державою-

наступницею нерухомого майна в усіх видах правонаступництва держав. 

Специфічні норми стосуються рухомого майна при деяких типах 

правонаступництва. Згідно зі ст. 17 і ст. 18 Конвенції, в разі відділення від 

держави частини території чи поділу держави держава-наступниця набуває 

нерухоме майно, що перебуває на її території, рухоме майно, пов'язане з 

діяльністю держави-попередниці на відповідній частині території, і 

справедливу частку рухомого майна, а також майна держави-попередниці за 

кордоном (і рухомого, й нерухомого) [1538, p. 23–25].
 
 

У ст. 33 Конвенції врегульовано питання правонаступництва щодо 

фінансових зобов'язань держав стосовно інших держав і міжнародних 

організацій. Закріплено принцип відсутності наслідків правонаступництва 

держав для кредиторів. Правонаступництво не зачіпає юридичну силу 

зобов'язань відповідно до принципу расta sunt servanda, і вони переходять до 

нових незалежних держав і держав, утворених при територіальних змінах. 

При поділі держав, переданні частини території або відділенні частини 

території й утворенні нової держави державний борг попередниці переходить 

до наступниці у справедливій частці з урахуванням, зокрема, майна, прав і 
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інтересів, що переходять до наступниці в зв'язку із державним боргом [1323].
 
 

Після ліквідації Радянського Союзу РФ висунула концепцію «Росія – 

держава-продовжувач СРСР». Вона означає, що місце СРСР у світовій 

політиці посідає Росія, яка стає основним, генеральним правонаступником 

Союзу, і на неї лягає головна відповідальність за виконання його зобов'язань 

[518, c. 344].
 

Однак, звичайно, РФ була зацікавлена у «списанні» чи 

реструктуризації боргів, і головне – у привласненні майна та активів СРСР за 

кордоном, які оцінювали сотнями мільярдів доларів США. 

В ухваленому ВРУ 5.09.1991 р. Законі «Про правонаступництво 

України» передбачено, що Україна дає згоду на обслуговування зовнішнього 

боргу Союзу РСР станом на 16.07.1990 р. у частині, яка мала бути визначена 

окремою міждержавною угодою. Водночас, визначено, що Україна не несе 

зобов'язань за кредитними договорами та угодами Союзу РСР, укладеними 

після 1.07.1991р. без згоди України [791].
 
 

Як відомо, в часи СРСР Україна та Білорусь були членами ООН. Після 

припинення існування Союзу вони продовжили брати участь в Організації як 

суверенні незалежні держави. У Постанові Ради голів держав СНД від 

21.12.1991 р. зазначено, що держави Співдружності підтримують Росію в 

тому, щоб вона продовжила членство СРСР в ООН, зокрема постійне 

членство в Раді Безпеки, та інших міжнародних організаціях (п. 1). 

Передбачено, що Білорусь, РФ та Україна нададуть іншим державам 

Співдружності підтримку в розв’язанні питань щодо повноправного членства 

в ООН та інших міжнародних організаціях (п. 2) [877, c. 317].
 
 

Паралельно вирішували й питання боргів СРСР. Меморандумом про 

взаєморозуміння стосовно боргу іноземним кредиторам СРСР та його 

правонаступників від 28.10.1991 р. і Комюніке від 24.11.1991 р. закріплений 

принцип солідарної відповідальності за борги СРСР. 4.12.1991 р. укладено 

Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та 

активів Союзу РСР. Учасницями Договору стали всі колишні республіки і 

СРСР як держава-попередниця.  
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Сторони зобов'язалися брати участь у погашенні та нести витрати з 

обслуговування зовнішнього державного боргу СРСР у частках, узгоджених 

ними, і, крім того, гарантувати право власності кожної зі сторін на належну 

їй частку активів СРСР. Частку кожної зі сторін у заборгованості за боргом 

на 1.12.1991 р. і активах на момент правонаступництва визначено на підставі 

єдиного агрегованого показника (показник Росії становив 61,34 відсотка, 

України – 16,37) [240, c. 281].
 

Частка 16,37% у грошовому еквіваленті 

визначена у 12,1 млрд дол. США, 7,8 млрд перевідних карбованців, 42,1 т 

золота і 600 млн крб. закордонного майна. Вартість майна СРСР за кордоном 

становила 3,5 млрд руб., борги країн, що розвиваються, – 74 млрд дол., борги 

колишніх соціалістичних країн – 47,9 млрд перевідних рублів, золото – 259 т. 

З іншими статтями це майже 400 млрд доларів. 

Оголошено, що борги становлять близько 100 млрд дол. Україна готова 

була взяти на себе 16,37% боргів Союзу: 13,5 млрд дол. і 2,8 млрд перевідних 

рублів [1231, c. 345–350].
 

Вона свідомо погодилась на великий тягар з 

обслуговування частки зовнішнього боргу колишнього СРСР, претендуючи 

на відповідну частку власності та активів за кордоном [590].
 
 

Для врегулювання всіх проблемних питань сторони вирішили утворити 

Міждержавну раду з нагляду за обслуговуванням боргу і використанням 

активів. Вони уповноважили Зовнішекономбанк СРСР на обслуговування 

боргу і доручили Міждержавній раді провести його реорганізацію без 

завдання шкоди укладеним кредитним угодам [240, c. 281].
 
Слід зауважити, 

що питання оцінення та розподілу Алмазного фонду Договір не врегулював, 

у ньому лише відзначено, що це питання розв’яже спеціальна угода. 

Того ж дня підписано Угоду про механізм погашення й обслуговування 

заборгованості (зобов'язань) СРСР в іноземній валюті, а також своєчасного 

поновлення страхового фонду. Уповноважені сторонами банки мали до 

15.12.1991 р. відкрити в Зовнішекономбанку (м. Москва) спеціальні рахунки 

в іноземній валюті. Цей банк мав виконувати платежі з обслуговування і 

погашення заборгованості (зобов'язань) СРСР [1143].
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30.12.1991 р. підписано Угоду голів держав СНД про власність 

колишнього Союзу РСР за кордоном. Держави взаємно визнали, що кожна з 

них має право на фіксовану справедливу частку у власності колишнього 

Союзу РСР за кордоном, і зобов’язались сприяти реалізації цього права. Вони 

домовились створити міждержавну комісію з вироблення критеріїв і 

принципів розподілу власності СРСР за кордоном [1069].
 
А вже 13.03.1992 р. 

уряди 12-ти держав – колишніх республік СРСР (окрім балтійських) – 

підписали Угоду про доповнення до Договору про правонаступництво щодо 

зовнішнього державного боргу й активів Союзу РСР. РФ і Україна визначені 

державами, що співголовують у Міждержавній раді, яка мала утворити 

постійний спостережний орган. Стаття 3 закріпила, що Зовнішекономбанк 

зберігає за собою права уповноваженого банку [1141].
 
 

Окремо варто зазначити і про роль СНД, бо всі засновницькі документи 

та односторонні заяви учасниць містили чіткі формулювання про 

гарантування державами-членами виконання міжнародних зобов’язань, що 

випливають із договорів та угод колишнього СРСР (ст. 12 Угоди від 

8.12.1991 р., ч. 6 Алма-Атинської декларації від 21.12.1991 р.). У рамках СНД 

укладено окремі угоди і рішення з питань правонаступництва держав – 

колишніх союзних республік [313, c. 75–82].
 
Як зазначає В. Галан, СНД стала 

першою міжнародною організацією, створеною державами, безпосередніми 

учасниками правонаступництва, для розв’язання відповідних проблем 

[133, c. 62–68].
 

Характер її діяльності в цій сфері став новим, якщо 

порівнювати з традиційними напрямками діяльності міжнародних 

організацій у сфері правонаступництва [985].
 
Так, на засіданнях Ради голів 

держав СНД ухвалено низку основних міждержавних документів із питань 

правонаступництва у сфері договорів, власності та боргів, а також 

документи, що опосередковано стосувались цієї проблеми. Важливу роль 

відігравала й Комісія з розгляду комплексу питань щодо правонаступництва 

стосовно договорів, що становлять взаємний інтерес, державної власності, 

архівів, боргів та активів колишнього Союзу РСР. 
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Проте завдання із розв’язання проблем боргів та активів колишнього 

СРСР було вкрай складне: 9.10.1992 р. керівники держав СНД ухвалили 

рішення про зупинення роботи Комісії і передання питань боргів і активів 

колишнього СРСР на рівень двосторонніх перемовин і угод. 

6.07.1992 р. держави СНД підписали Угоду про розподіл всієї власності 

колишнього Союзу РСР за кордоном. Угодою (ст. 1) передбачено, що рухома 

і нерухома власність колишнього СРСР за межами його території і інвестиції, 

які знаходяться за кордоном, підлягають поділу і переходять до сторін 

відповідно до фіксованих часток в активах колишнього Союзу РСР на 

підставі агрегованого показника (16,37% для України). Стаття 5 передбачала, 

що сторони мають укладати між собою двосторонні та багатосторонні угоди, 

які регулюють порядок акумулювання частки кожної сторони в іноземній 

державі, різні форми компенсацій за частку, що їй належить, або спільне 

використання власності. Водночас, урегулювання всіх питань, пов'язаних з 

реалізацією цієї Угоди, покладали на Комісію з правонаступництва [1148].
 
 

У рамках двостороннього врегулювання 3.08.1992 р. була підписана 

міжурядова російсько-українська угода про реалізацію права на закордонну 

власність колишнього СРСР, у якій ще раз закріплено право власності 

України на частку нерухомого майна в 16,37%, а також визначено механізми 

і поетапність її передання. До того ж, відповідно до ст. 4, фактичне 

передання об'єктів мало відбуватись таким чином, щоб не було жодного 

розриву між реалізацією права України на встановлену частку закордонної 

власності і виконанням нею своїх зобов'язань щодо зовнішнього боргу 

[1134].
 
 

Наступним етапом у розв’язанні проблем щодо правонаступництва у 

відносинах України та Росії стало ухвалення 23.11.1992 р. Протоколу з 

питань зовнішнього боргу й активів колишнього СРСР. Україна передала РФ 

функції із керування зовнішнім боргом та фінансовими активами колишнього 

Союзу в частині, що припадає на частку України, до укладення окремої угоди 

(п. 1). У п. 2 закріплено, що дві держави мали розв’язати всі проблемні 
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питання шляхом укладення договору між ними до кінця 1992 р. До того ж, у 

випадку непідписання такого договору, кожна з двох сторін мала право 

письмово заявити, що вона не зв'язана положеннями п. 1. Важливо, що РФ 

зобов'язалася надати Україні повну офіційну інформацію про всі активи та 

боргові зобов'язання колишнього Союзу РСР, а також зміни щодо них [838].
 
 

Через постійний тиск Росії та західних країн Україна відмовилася від 

жорсткої позиції з питання власності колишнього СРСР за кордоном, 

передавши РФ повноваження щодо керування боргами. Це було помилкою: 

Лондонський клуб кредиторів надав Росії відстрочку для виплати боргів, 

Німеччина відклала сплату боргу ще на 8 років, а РФ так і не поінформувала 

українську сторону про наявне нерухоме радянське майно за кордоном 

[1231, c. 345–350].
 
 

15.01.1993 р. укладено двосторонню угоду про взаємне визнання прав і 

регулювання відносин власності. Сторони взаємно визнали перехід у їхню 

власність майна, розташованого на їхніх територіях, за винятком активів 

колишнього СРСР, зазначених у Договорі «Про правонаступництво щодо 

зовнішнього державного боргу і активів Союзу РСР» від 4.12.1991 р. 

Наступного дня підписано Протокол про схему обслуговування боргу 

колишнього СРСР Україною і РФ. Сторони домовились, що будуть окремо 

відповідальні за обслуговування зовнішнього боргу колишнього СРСР, у 

відповідних частках цього боргу (це положення підлягало уточненню). Вони 

також домовились призначити агентів з керування боргом з повноваженнями 

обслуговувати зовнішній борг колишнього СРСР.  

Щодо активів колишнього СРСР конкретних домовленостей не 

досягнуто. Україна та РФ погодились до 31.03.1993 р. укласти міждержавну 

угоду про керування та розподіл усіх активів колишнього СРСР (як це 

визначено державами-правонаступницями колишнього СРСР) та провести 

фактичний розподіл таких активів в узгоджений термін [844].
 
Проте в цей час 

виникають нові проблеми: хоч з 3.08.1992 p. діяла Угода про реалізацію прав 

на закордонну власність колишнього Союзу [1123, c. 216],
 

8.02.1993 р. 
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Б. Єльцин видав Указ «Про державну власність колишнього Союзу РСР за 

кордоном», у якому йшлося, що Росія як держава-наступниця СРСР бере на 

себе всі його права та зобов'язання. РФ зробила спробу привласнити всі 

права на нерухомість за кордоном, а також взяла на себе всі зобов'язання, 

пов'язані з її використанням. В односторонньому порядку, грубо порушуючи 

міжнародно-правові норми, Росія перекреслила всі попередні домовленості 

[627].
 
 

Активні спроби РФ змінити статус власності в окремих країнах змусили 

МЗС України звернутись до 147 держав, у яких така власність була, з нотами 

про збереження державної власності СРСР і недопущення зміни статусу цієї 

власності до остаточного розв’язання всього комплексу майнових питань 

[590].
 
Новий конфлікт вдалося дещо пригасити, підписавши 23.06.1993 р. 

Угоду про подальший розвиток двосторонніх відносин. Сторони погодились 

створити експертну групу для вивчення і підготування пропозицій про 

порядок погашення цінних паперів, випущених урядом і центральними 

органами колишнього Союзу РСР. Вони також домовились про передання 

Україні у власність частини майна колишнього СРСР за кордоном шляхом 

виділення найближчим часом окремих будинків для розміщення і 

нормального функціонування дипломатичних та консульських 

представництв; з цією метою вирішили створити спільну двосторонню 

комісію МЗС, яка мала внести відповідні пропозиції уряду РФ [1104].
 

Загалом вирішено передати Україні об'єкти власності у 36 державах, проте 

російська сторона продовжувала блокувати фактичне передання, 

намагаючись зменшити їхню кількість та обмежити географію державами, 

що розвиваються, де її вартість була значно менша. Врешті-решт, у 1994 р. 

Україна зменшила свої претензії до списку нерухомості у 28 державах і 

направила його російському урядові. 

9.12.1994 р. РФ, використовуючи тиск в енергетичних питаннях, 

зокрема, пов'язуючи ці питання із реструктуризацією газової заборгованості, 

змусила український уряд підписати сумнозвісну Угоду «Про врегулювання 
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питань правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів 

колишнього СРСР», так звану «Угоду про «нульовий варіант»» [451].
 
За нею 

«Україна передає, а РФ бере на себе зобов'язання з виплати частки України в 

зовнішньому державному боргу колишнього СРСР за станом на 

1.12.1991 р.». Стаття 4 визначила, що «для виплати частини зовнішнього 

боргу, закріпленого за Україною, вона передає РФ частку України в активах 

колишнього Союзу РСР за станом на 1.12.1991 р.». З моменту набрання 

Угодою чинності всі питання в цій сфері вважались урегульованими (ст. 5) 

[1100].
 
 

Як зазначає В. Кравченко, досі незрозуміло, що змусило підписати ці 

вкрай невигідні Києву домовленості (адже активи СРСР та майно за 

кордоном були значно більші за пасиви), які навіть стали причиною 

звільнення заступника міністра закордонних справ О. Макаренка й одним із 

приводів для відставки прем’єра В. Масола. Крім Угоди, підписано й 

міжурядовий протокол, який передбачав, що Росія передасть Україні до 

1.06.1995 р. у користування приміщення для диппредставництв у 15 

державах, при тому, що позиція української сторони полягала в переданні 

будівель у власність. До того ж, Україні передбачалося передати будівлі в 

Ботсвані, Габоні, Ємені, Мавританії, ЦАР. Критику викликав і додаток до 

протоколу зі списком із 28 держав, з приводу передання власності яких в 

Україні мали пройти переговори: крім Великої Британії та Швейцарії, там 

було зазначено КНДР із Замбією. Втім, цей документ росіяни не підписали і, 

покликаючись на неправильне оформлення, просто відмовилися його 

визнавати [445].
 
 

Якщо Росія дуже оперативно ратифікувала «Угоду про «нульовий 

варіант», то ВРУ це робити відмовилася, натомість 19.02.1997 р. ухвалила 

постанову про порядок ратифікації цієї угоди [789].
 
Визначено, що умовами 

ратифікації є надання Росією повної інформації про: балансову та ринкову 

вартість закордонної власності СРСР, підтвердженої висновками 

міжнародного аудиту; обсяги золотого запасу, Діамантового фонду та стан 
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балансів Держхрану, радянських (Держбанку, ВЕБ, МБЕС, МІБ) та 

закордонних банків, які перебували у власності СРСР станом на 1.12.1991 р.; 

терміни й умови погашення зовнішніх боргів, а також повне погашення 

заборгованості Зовнішекономбанку СРСР перед юридичними та фізичними 

особами України (при ратифікації Україна остаточно втратила би можливість 

на претензії щодо визнання державним боргом Росії депозитів українських 

громадян, які станом на 1.01.1991 р. акумульовано в Ощадбанку СРСР і, за 

тогочасним курсом, становили понад 100 млрд дол.) [789].
 
Російський уряд 

відмовився виконувати ці умови.  

28.05.1997 р. на другому засіданні Змішаної російсько-української 

комісії зі співробітництва сторони домовились, що російська сторона після 

ратифікації ВРУ «Угоди про «нульовий варіант» перерахує на відповідний 

рахунок Укрексімбанку погоджену суму валютних коштів (20,2 млн дол. 

США) для ведення розрахунків з громадянами-власниками рахунків у 

колишніх відділеннях Зовнішекономбанку в Україні [830],
 
але вказану угоду 

не було ратифіковано. 

Жорстка позиція Росії як «держави-продовжувача СРСР», при 

недостатній активності України, дозволила РФ ввести під свою юрисдикцію 

об’єкти державної власності СРСР за кордоном; активи та пасиви банку, 

відповідального за нарахування та виплату зовнішніх боргів; активи та 

пасиви найбільших радянських ощадних банків, а також приховати 

інформацію про власність, зокрема про обсяги запасів алмазного та 

золотовалютного фондів колишнього СРСР [133, c. 62–68].
 
 

2.2.3. Правонаступництво щодо державних архівів 

Питання правонаступництва щодо державних архівів регулюють статті 

19 – 31 Конвенції 1983 р., що є leges spéciales до положень стосовно 

державної власності. Загальні норми Конвенції в цілому схожі на положення 

щодо державної власності, конкретні ж передбачають примат спеціальної 

угоди. За її відсутності основні правила такі: перехід державних архівів 
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відбувається відповідно до територіального принципу, без компенсації; 

правонаступництво не стосується архівів третіх держав на території держави-

попередниці, що належать їй відповідно до внутрішнього права; зберігання 

цілості й неушкодженості державних архівів державною-попередницею. 

При поділі держави, відділенні або переданні частини її території іншій 

державі частина державних архівів держави-попередниці, необхідних для 

нормального керування цією територією, або яка стосується тільки або в 

основному такої території, переходить до держави-наступниці. На прохання 

й за рахунок держави-наступниці вона може одержати додаткові, пов'язані з 

інтересами переданої території, архівні документи [1644, p. 37–39].
 
 

Правове регулювання правонаступництва держав колишнього СРСР 

щодо архівів розвивалось за схемою, характерною для правонаступництва 

щодо державної власності. Спроби розв’язати питання на багатосторонньому 

рівні не дали результату, а лише загострили протистояння. Л. Тимченко в 

цьому контексті зазначає: «…Вимагають конвенційного закріплення правила 

поведінки держав у процесі правонаступництва, коли одна чи декілька з них, 

порушуючи міжнародно-правовий принцип співробітництва, займають 

обструкціоністську позицію, блокують ухвалення справедливого рішення. 

Таку позицію зайняла РФ щодо України при розв’язанні питань 

правонаступництва державних власності, активів та архівів колишнього 

СРСР…» [1026, с. 62].
 
 

6.07.1992 р. укладено Угоду про правонаступництво щодо державних 

архівів колишнього Союзу РСР. У ній підкреслено роль національного 

законодавства у врегулюванні питань правонаступництва, і нема жодного 

покликання на міжнародно-правові норми. В угоді встановлено, що 

«питання, пов’язані з поверненням документів і обміном копіями, в кожному 

конкретному випадку повинні бути предметом двосторонніх угод» (ст. 9); 

закріплено й декілька принципових позицій: перша – держави-учасниці 

погодилися не претендувати на комплекси документальних матеріалів, 

утворених внаслідок діяльності найвищих державних структур колишніх 
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Російської імперії і СРСР, що зберігаються в державних архівах за межами 

їхньої території; друга – під юрисдикцію держав-учасниць, відповідно до 

їхнього законодавства, переходять державні архіви та інші архіви союзного 

рівня, зокрема галузеві архівні фонди колишнього СРСР, що знаходилися на 

їхній території; третя – держави-учасниці мають право на повернення тих 

фондів, які утворилися на їхній території й опинилися за її межами [1146].
 

Виходячи зі змісту угоди, формально основоположним при поділі архівних 

фондів став принцип цілісності, неподільності і територіальної належності. 

Левова частка джерел з історії Російської імперії та СРСР, навіть тих, що 

стосуються територій та народів держав СНД, залишилася в РФ. 

Втім, реалізація більшості положень Угоди не була належна. 

Підтверджено, що між державами СНД найдієвішим у сфері 

правонаступництва щодо державних архівів є двостороння співпраця. Так, 

Держкомархів України, відповідно до положень Угоди, упродовж наступних 

років уклав двосторонні міжнародні міжвідомчі угоди про співробітництво з 

державними архівними службами більшості держав СНД (серед них і РФ), а 

також протоколи про спільні проекти з архівістами Білорусі та Росії. Чинні 

міжвідомчі угоди дають можливість розв’язувати питання щодо обміну між 

учасниками копіями документів, що стосуються їхнього історичного 

минулого і зберігаються в архівосховищах іншої сторони [9].
 
 

Отже, правонаступництво країн СНД щодо державних архівів СРСР 

відбувалося відповідно до норм міжнародного звичаєвого права і ст. 31 

Віденської конвенції 1983 р., що відображено в положеннях Угоди 1992 р. 

[580, c. 392–393]
 
 

2.2.4. Повернення культурних цінностей 

І за часів Російської імперії, і за часів СРСР більшість цінностей, що 

мали значну історичну, наукову чи художню вагу, переправлялися з України 

до російських сховищ [60, c. 15].
 
Це ж стосується значної частини творів 

мистецтва, зокрема, вивезених під час Другої світової війни Німеччиною і 
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згодом повернутих СРСР (йдеться про сотні тисяч об’єктів).
 
 

Міжнародно-правова охорона культурних цінностей базується передусім 

на загальновизнаних принципах і нормах як універсального (акти ООН та 

ЮНЕСКО), так і регіонального рівнів (конвенції Ради Європи, 

багатосторонні угоди країн СНД тощо). Певною мірою міжнародне право в 

цій сфері ще перебуває у стадії формування: інтереси держав щодо 

переміщення культурних цінностей, меж державного суверенітету стосовно 

культурної спадщини тощо далеко не збігаються [482].
 

Подоланню цих 

неузгодженостей сприяють саме конвенційні норми ЮНЕСКО, під егідою 

якої укладено чотири універсальні акти (Конвенція [1402]
 
та Протокол «Про 

охорону культурних цінностей у разі збройних конфліктів» 1954 р. [1582],
 

конвенції «Про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному 

ввезенню, вивезенню та передаванню права власності на культурні цінності» 

1970 р. [1406]
 

та «Про охорону всесвітньої культурної та природної 

спадщини» 1972 р. [1401]
 
). 

Крім того, укладено й Конвенцію УНІДРУА про викрадені або 

незаконно вивезені культурні цінності 1995 р. [1750],
 
у рамках СНД укладено 

Угоду про співпрацю в галузі культури 1992 р. [1158]
 
та Угоду про вивезення 

та ввезення культурних цінностей 2001 р. [1158]
 
ЄС ухвалено Регламент 

№ 3911/92 про експорт культурних цінностей 1992 р. [1415, p. 1–5]
 

та 

Директиву № 93/7 Ради ЄС про повернення культурних цінностей, незаконно 

переміщених з території держави-члена 1993 р. [1413, p. 74–79]
 
Провідну 

роль відіграють норми Конвенції ЮНЕСКО 1954 р. [1402],
 
згідно з якими 

сторони зобов'язуються поважати і належним чином зберігати культурні 

цінності, що перебувають на їхній території і на території інших держав [8].
 

Втім, підґрунтям договірно-правового процесу повернення культурних 

цінностей можна вважати Конвенцію «Про заходи, спрямовані на заборону і 

запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передаванню права 

власності на культурні цінності» 1970 р. [1406]
 
Щоправда, переважна частина 

культурних цінностей України була вивезена до набрання нею чинності, тому 
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проблема їхнього повернення перебуває поза сферою безпосередньої дії її 

зобов'язальних норм. 

14.02.1992 р. у Мінську підписано Угоду «Про повернення культурних 

та історичних цінностей державам їхнього походження» [404].
 

Учасниці 

зобов’язались сприяти поверненню культурних та історичних цінностей 

державам їхнього походження (ст. 1); заснувати на паритетних засадах 

міжурядову комісію з цих питань (ст. 2); забезпечувати належне зберігання 

культурної спадщини національних меншин і народів інших держав-

учасниць Співдружності, яка перебуває на їхній території, зокрема 

історичних, релігійних і культурних пам'яток (ст. 5) [1145].
 
 

Питання репатріації культурної спадщини достатньо добре досліджені 

наукою міжнародного права [7; 391, c. 21; 1583, p. 829].
 

Часто вчені 

звертають увагу на прецеденти, пов’язані з розпадом Австро-Угорщини. У 

1932 р. підписано договір між Австрійською Республікою й Угорським 

Королівством, у якому досягнуто бажаного компромісу «про деякі предмети 

з музеїв і бібліотек» [1315, p. 396].
 
Цей документ, дарма що минув тривалий 

час, і донині до певної міри міг слугувати за міжнародно-правовий орієнтир 

для держав СНД, однак історичний обмін культурними цінностями між ними 

так і не розпочався [1231, c. 345–350].
 
Майже одразу після укладення Угоди 

1992 р. у РФ ініційована агресивна, навіть істерична кампанія за відмову від 

неї, яку підтримали відомі діячі науки і культури [350].
 
Уже 20.05.1992 р. ВР 

РФ в односторонньому порядку денонсувала Мінську угоду, хоча російським 

парламентарям, попри гучні заяви, так і не вдалося обґрунтувати, у чому 

саме полягали «порушення» угодою міжнародного права та законодавства 

РФ [654].
 
До того ж, сама постанова суперечила нормам міжнародного права, 

в тому числі Віденської конвенції 1969 р. Йдеться, зокрема, про ст. 57, за 

якою призупинення дії договору можливе лише згідно з положеннями 

договору (Угода 1992 р. їх не містить) або за згодою всіх учасників договору 

(її теж не було). Крім того, ст. 27 забороняє учасникові покликатися на 

положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання ним 
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договору [7].
 
 

Прикметно, що з Польщею та Угорщиною РФ підписала аналогічні 

угоди і вони набули чинності [1174];
 
до того ж, представники Росії не брали 

участі в засіданнях і нарадах у рамках СНД. РФ фактично відмовилася 

виконувати положення угод про повернення цінностей, нереалізованою 

залишилася і пропозиція Білорусі про утворення комісії для розв'язання цих 

проблем. Не зважали й на низку міжнародних документів з цієї тематики 

(тільки в 1972 – 1989 pp. ГА ООН ухвалила 14 резолюцій) [1231, c. 345–250].
 
 

15.05.1992 р. у Ташкенті керівники урядів держав СНД уклали Угоду 

про співробітництво в галузі культури [1149].
 
У ній вже не йшлося про 

реальне повернення культурних цінностей країнам їхнього походження на 

підставі норм міжнародного права, а лише задекларовано (ст. 3): «Сторони 

гарантують доступність культурних цінностей… Сторони забезпечують 

одержання повної інформації про історико-культурні цінності народів… 

Сторони визнають необхідність створення міждержавної комісії для розгляду 

питань і підготування рекомендацій з реституції культурно-художніх 

цінностей на основі двох- або багатосторонніх угод». Час підтвердив, що 

норми Ташкентської угоди чисто декларативні та спрямовані на саботування 

відповідних процесів, щоб РФ могла залишити собі чужі цінності. Комісії так 

і не створено [127, c. 234–239].
 
 

2.3. Формування міжнародно-правових основ українсько-російського 

міждержавного співробітництва в економічній сфері 

Після припинення існування СРСР (цей процес супроводжувався 

гострою економічною кризою), негативні явища в республіках лише 

поглибились, зокрема через розірвання господарських зв’язків, руйнування 

планової економіки при браку будь-яких напрацювань щодо ринкової, 

руйнування системи ВПК. Проте об'єктивні економічні умови на момент 

встановлення державності були різні. Так, в Україні вони були суттєво 

складніші, аніж у Росії, бо вона спеціалізувалася передусім на 
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енергомісткому виробництві, сильно залежала від Росії і Туркменістану в 

енергоресурсах, а її промисловість значною мірою орієнтувалась на військові 

потреби єдиної держави [296, c. 88].
 

Втім, саме економіка мала стати 

надійною основою для співпраці України та РФ як незалежних держав [998].
 

До того ж, двостороннє співробітництво мало відбувалась на принципах 

міжнародного економічного права, таких як pacta sunt servanda, суверенна 

рівність держав, принцип взаємності, економічний суверенітет, обов'язок 

співпрацювати, суверенітет над природними ресурсами [1647, p. 1–17].
 
 

2.3.1. Встановлення договірного фундаменту двосторонніх 

економічних відносин 

Україна та Росія розпочали ці процеси ще до припинення існування 

СРСР de jure, під впливом дезінтеграційних процесів на рубежі 1980 – 1990-

хх рр. Проголошення суверенітету Росією та Україною влітку 1990 р. 

поклало початок справжнім двостороннім відносинам. У виборюванні 

самостійності дві республіки були союзниками зі спільним супротивником – 

Союзом, що обумовлювало ситуативну паритетність у їхніх взаєминах 

[210, c. 290–296].
 

19.11.1990 р. підписано загальний Договір між УРСР і 

РРФСР. Поряд із низкою положень політичного характеру він містив норми 

про розвиток рівноправного і взаємовигідного співробітництва в галузі 

економіки, культури, охорони здоров'я, екології, науки, техніки, торгівлі, в 

гуманітарній та інших галузях. 

У ст. 5 сторони визначили, що до сфери їхньої спільної діяльності 

належить, серед іншого, співробітництво у формуванні та розвитку спільного 

економічного простору, загальноєвропейського та євразійського ринків, у 

митній політиці, керуванні системами транспорту і зв'язку. Стаття 8 

передбачала, що економічні відносини сторін регламентують угоди з надання 

режиму найбільшого сприяння. Конкретні механізми відносин мали 

врегулювати міжурядові угоди. Сторони погодились не застосовувати в 
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односторонньому порядку економічних заходів, що дестабілізують або 

завдають шкоди іншій стороні [236, c. 637].
 
 

З проголошенням незалежності сторони почали формування договірно-

правових механізмів співпраці в економічній сфері. Перш за все, відзначимо, 

що, починаючи з 1991 р., у практику двосторонніх відносин увійшло 

укладення угод про принципи торгово-економічного співробітництва на 

наступний рік. Першим прикладом стала угода, укладена 6.11.1991 р. на 1992 

рік. У ній поряд із загальними декларативними нормами містились 

положення про конкретні заходи у сфері вугільної та металургійної 

промисловості (ст. 5), про розрахунки в перехідних умовах (ст. 6) [1147],
 

облік і обмін інформацією про хід взаємних постач (ст. 7). 14.02.1992 р. ця 

угода доповнена Угодою про стабілізацію господарських зв'язків у 1992 р., 

що зумовлено гострими тогочасними проблемами в обох державах [1107].
 
 

Економічної співпраці та пов’язаних з нею проблем стосувалась і низка 

положень укладеної 23.06.1992 р. Угоди про подальший розвиток 

міждержавних відносин. Йдеться про реорганізацію платіжно-розрахункових 

відносин з урахуванням запровадження в обіг української національної 

грошової одиниці; про довгострокові кредити на пільгових умовах для 

погашення заборгованості, що виникатиме [1104].
 
 

20.08.1992 р. укладено першу міжурядову угоду про постачання і 

транзит газу територією України, що регулювала обсяги постачань (ціни 

мали бути встановлені окремою угодою) [1121].
 
У 1992 – 1994 рр. укладено 

цілу низку угод у цій сфері. 

Протягом 1993 р. укладено серію двосторонніх угод про торговельно-

економічне співробітництво, що стосувались основних аспектів співпраці: 

науково-технічного та економічного співробітництва в галузі атомної 

енергетики (14.01.1993 р.); співробітництва в галузі кораблебудування та 

судноремонту (15.01.1993 р.); неторгових платежів (14.01.1993 р.); 

співробітництва в галузі виробництва і постачання авіаційної техніки 

(08.02.1993 р.); реалізації взаємопов'язаних постач важливих видів продукції 
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на еквівалентній основі в 1993 році (11.02.1993 р.); розробки, спільного 

серійного виробництва та постач в експлуатацію літаків АН-70 та АН-70Т 

(24.06.1993 р.); створення літака Ту-334 та двигунів до нього (08.09.1993 р.); 

кооперації підприємств оборонної галузі промисловості (18.11.1993 р.); 

співробітництва в судновому газотурбобудуванні (18.11.1993 р.) [1183].
 
 

24.12.1993 р. укладено міжурядову угоду про торговельно-економічне 

співробітництво в 1994 р., що містила загальні рамки управління постачами 

та оплатою продукції між підприємствами. Окрема стаття стосувалась 

погашення державного кредиту, наданого Росією в 1993 р. Уряд України 

зобов’язувався забезпечити своєчасні платежі з його обслуговування [1127].
 
 

19.07.1994 р. Президентом України став Л. Кучма, який йшов на вибори 

під гаслом відновлення тісних відносин з Росією, але водночас прагнув до 

чіткої прагматичної політики щодо РФ. Відносини в багатьох сферах, 

зокрема економічній, покращились, суттєво збільшився товарообіг 

[1559, p. 1–18].
 

Протягом 1994 – 1995 рр. велась активна робота з 

підготування «Договору про дружбу, співробітництво та партнерство», який 

мав бути укладений на основі принципів стратегічного партнерства, тобто 

такого рівня співробітництва між державами, що передбачає спільну 

реалізацію ними ключових національних інтересів, значною мірою саме в 

економіці [1012].
 
18.04.1995 р. остаточно узгоджено текст проекту, проте 

підписання відклали через нерозв’язаність низки спірних питань, зокрема 

щодо флоту. 

Втім, дискусії президентської виборчої кампанії в Росії в 1996 р. 

(перемогу одержав Б. Єльцин) позначили зміну акцентів у курсі Москви, 

переорієнтацію на держави СНД [210, c. 290–296].
 
Проявом зближення з 

Україною стало підписання 16.01.1996 р. міждержавної угоди про створення 

Змішаної українсько-російської комісії зі співробітництва [1109, c. 57],
 
перше 

засідання якої відбулось 20.03.1996 р. під головуванням прем’єр-міністра РФ 

В. Черномирдіна. Комісія стала важливим механізмом двосторонньої 

співпраці, до того ж, приділяла питанням економіки чи не найбільшу увагу: 
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обговорювали хід виконання чинних угод, розробки нових, недоліки наявних 

проектів, перспективи спільних підприємств у провідних галузях [840].
 
 

Отже, договірно-правова основа розвитку співробітництва двох держав в 

економічній сфері сформована за дуже короткий час і, в цілому, забезпечила, 

хоча й небезпроблемний, їхній подальший розвиток [296, c. 91].
 
 

2.3.2. Введення в Україні національної валюти та протидія з боку 

Російської Федерації 

Складним аспектом двосторонніх відносин стала проблема введення в 

Україні національної валюти, бо РФ цілеспрямовано прагнула домогтися 

політичних і економічних поступок від України, користуючись тим, що 

грошові знаки друкували в Москві. Своєї банківської системи в України на 

той час практично не було, хоча в Заяві ВРУ «З приводу укладення Україною 

Угоди про створення СНД» від 20.12.1991 р. проголошувались вельми 

амбіційні плани.
 
 

Формально Національний банк України було створено ще 20.03.1991 р. 

ухваленням Верховною Радою Закону «Про банки і банківську діяльність» 

[750, c. 281].
 

Однак керівництву НБУ довелося розв’язувати проблеми у 

вкрай стислі терміни, в умовах браку досвіду, матеріальних і трудових 

ресурсів, а також під впливом складних зовнішніх обставин, а іноді й 

політичного тиску. Одним із перших рішень першого голови правління НБУ 

було впровадження купонів. Дефіцит готівки, штучно створений Москвою, 

призводив до посиленого вивезення товарів за кордон, спустошення 

споживчого ринку, подальшого зубожіння населення. РФ використовувала 

ситуацію для шантажу керівництва України. Купоно-карбованці, 

впроваджені 10.01.1992 р., допомогли розв’язати низку фінансових проблем 

[1559, p. 1–18],
 
проте головним результатом стало становлення банківської 

системи держави [928].
 
 

Введення карбованця зумовило необхідність узгодження Україною та 

Росією низки питань, пов’язаних з його обігом та припиненням обігу рубля 
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на території України. Для цього 3.10.1992 р. укладено Угоду про порядок 

врегулювання боргових зобов'язань і кредитних вимог [1159, c. 253].
 
 

Після часткової стабілізації економічної ситуації в державі 25.08.1996 р. 

видано Указ Президента «Про грошову реформу в Україні», який передбачав 

введення гривні як національної грошової одиниці. Грошовій реформі 

передувала економічна політика України 1995 – першої половини 1996 рр., 

яка сприяла стабілізації в економіці [1228].
 
Реформа проводилася з 2 до 16 

вересня 1996 р. [765]
 
 

2.3.3. Проблема фінансової заборгованості та перші спроби її 

договірно-правового врегулювання 

РФ не могла більше використовувати цей фактор, однак потужним 

негативним чинником стало формування фінансової заборгованості України. 

Сильна залежність України від російських енергоносіїв швидко призвела до 

дисбалансу у двосторонніх економічних відносинах. Негативну роль 

відіграло те, що РФ вважала СНД інструментом інтеграції держав-членів 

Співдружності, майбутньої реінтеграції та, можливо, навіть відновлення 

єдиної держави [1559, p. 1–18].
 
Відповідно, її політика щодо України у сфері 

торгівлі була надзвичайно жорстка і часто визначалась політичними або й 

військово-політичними інтересами [168].
 
 

Недосконала структура української економіки, неефективне 

енергоспоживання, застаріле обладнання на підприємствах, подорожчання 

видобутку вугілля, багаторазове збільшення цін на нафту і газ на початку 

1990-х рр. призвели до проблем на багатьох підприємствах. Не менш 

важливо, що Україна при поділі фінансових активів у результаті припинення 

існування СРСР отримала практично «нульовий» резерв банківських активів. 

Відтак, формування зовнішнього державного боргу України розпочалось уже 

в 1992 р. 15.07.1992 р. уряд почав залучати іноземні кредити під державні 

гарантії, платежі за ними мали забезпечуватися коштами Державного 

валютного фонду та іншого державного майна [778, c. 584].
 
Було залучено 
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близько 1 млрд дол. США, з яких лише 104,9 млн дол. погашено. В 1993 р. 

обсяг зовнішнього боргу зріс у 9,2 рази. У 1994 р. з’явилась заборгованість і 

перед країнами СНД (насамперед РФ), яка стала основним чинником 

державного боргу [541].
 
 

26.05.1993 р. укладено українсько-російську міжурядову угоду про 

державний кредит за результатами торгово-економічних відносин у 1992 – 

1993 рр., а 24.06.1993 р. – дві угоди: про ціни на природний газ і тарифи з 

його транспортування та про державний кредит на 1993 рік. Перша угода 

передбачала ціни на природний газ, що постачається з РФ споживачам 

України (до 1.06.1993 р. розміром 15600 карбованців за 1000 куб. м, з 

1.06.1993 р. – 42000 карбованців за 1000 куб. м, з 1.12.1993 р. – 80 дол. 

США). Ціна на транзит до 31.12.1993 р. мала бути доведена до 1,5 дол. (з 

відшкодуванням витрат на експлуатаційні потреби в розмірі 0,23 дол.) [1139].
 

Відповідно до угоди про транспортування, загальна сума кредиту була 

одночасно вирахувана в доларах США і визначена в розмірі 2500 млн дол. за 

узгодженим сторонами для цієї мети курсом. Кредит надавався до 1999 р. і 

мав погашатися рівними частинами щорічно, починаючи з 1994 р. (ст. 4) 

[960].
 
Щодо товарів і послуг, для оплати яких був взятий кредит, то ними 

були передусім енергоносії [1119].
 
Зазначимо, що в лютому 1993 р. голова 

«Газпрому» пригрозив припинити постачання газу в Україну через борг 

300 млн дол. Уряд України пообіцяв сплатити борг і відімкнення не 

відбулося [360].
 
 

18.02.1994 р. укладено міжурядову угоду про експорт російського 

природного газу в Україну і його транзит через територію України в 

європейські країни [557; 1129],
 
однак вона не була ратифікована і не набрала 

чинності, а вже на початку березня 1994 р. «Газпром» призупинив 

постачання газу до України, вимагаючи погасити заборгованість на 1 трлн 

рублів. Щоправда, 10 березня після обіцянки України скласти графік 

погашення заборгованості постачання було відновлено. До того ж, Росія ще й 

висловлювала напрочуд «сміливу» ідею щодо передання їй у рахунок боргу 
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частини майнових прав на українські газопроводи і підприємства [278].
 

9.12.1994 р., використовуючи фактор боргу, РФ вдалось домогтись 

підписання сумнозвісної «Угоди про нульовий варіант», хоча, як зазначалось, 

ВРУ її не ратифікувала [110, c. 149].
 
 

У 1995 р. відбулося стрімке зростання державного зовнішнього боргу 

(на 70% проти 1994 р.). До того ж, 24% припало на борг перед державами 

СНД, насамперед РФ, тому 20.03.1995 р. укладено Міжурядову угоду про 

реструктуризацію заборгованості України за державними кредитами, 

наданими Росією в 1993 р. Реструктуризовано платежів на загальну суму 

1,130 млрд дол., протягом 1995 – 1996 років мала відбуватися сплата лише 

процентів, термін погашення тіла кредиту починався з 1997 р. [1135]
 
 

Через два дні, 20 березня, підписано Угоду між Урядом України і РАТ 

«Газпром» про принципи врегулювання заборгованості України за 

постачання російського природного газу в 1994 р. і забезпечення поточних 

платежів за постачання природного газу в 1995 р. Угода передбачала 

реструктуризацію частини боргу на суму 1400 млн дол. США за допомогою 

випуску державних цінних паперів (облігацій) України з відстрочкою сплати 

на 12 років [582, c. 712–718].
 

Крім того, українська сторона мала до 

10.09.1995 р. забезпечити погашення АТ «Укргазпром» поточної 

заборгованості перед РАТ «Газпром» на суму 406 млн дол. США за газ, 

поставлений у 1995 р. 

Відповідно до ст. 3, українська сторона мала забезпечити досягнення 

амбіційної мети Росії – створення до 1.05.1995 р. на паритетних умовах на 

території України «Укргазпромом» і «Газпромом» спільного акціонерного 

товариства з фінансування, будівництва й експлуатації транзитних 

газопроводів і підземних сховищ газу [1116].
 
Однак цього не було зроблено 

[26; 989].
 
 

Наявність значних боргів надавала Росії винятковий інструмент впливу, 

протиставити якому Україні було нічого [310].
 
Водночас, Україна не дбала 

належним чином про диверсифікацію джерел постачання енергоносіїв. Так, 
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ще 15.02.1993 р. ухвалено Постанову КМУ «Про будівництво 

нафтоперевалочного комплексу» в районі Одеси [752],
 
однак цей проект так і 

не був реалізований [996].
 
Та ж доля спіткала й інші схожі проекти. 

2.3.4. Українсько-російська міжурядова угода про вільну торгівлю 

1993 р. Проблемні аспекти реалізації 

Одним із ключових в економічних відносинах України та Росії стало 

питання про запровадження режиму вільної торгівлі, який міг би сприяти 

активізації торгівлі відповідної взаємодії. У результаті кількох раундів 

перемовин 24.06.1993 р. укладено Міжурядову угоду про вільну торгівлю. 

Вона передбачала, що сторони не застосовуватимуть мито, податки та збори, 

які мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт товарів, що походять 

з митної території однієї з договірних сторін і призначені для митної 

території іншої договірної сторони. Вилучення з торговельного режиму, 

згідно з узгодженим переліком товарів, мали оформлятися окремими 

документами, які були невіднятною частиною цієї Угоди. До того ж, 

договірні сторони мали узгоджувати поетапне скорочення вилучень [1131].
 
 

Угода не передбачала вилучень, наприклад, у вигляді експортних мит на 

вуглеводні, але вони все ж були запроваджені Протоколом до угоди. 

Відповідно до ст. 1, вилучення мали поширюватися, зокрема, на товари, що 

підпадають під дію російського законодавства про експортний тариф, а 

також законодавства про ліцензування і квотування експорту товарів (робіт, 

послуг), чинного на момент проведення митного оформлення товарів, при 

їхньому експорті з РФ в Україну (на момент підписання Протоколу був 

перелік товарів, встановлений на підставі постанови Уряду Росії №461 від 

30.06.1992 р.; а також перелік товарів, які квотуються і ліцензуються, 

встановлений Постановою Уряду Росії №854 від 6.11.1992 р.) [828].
 

У 

результаті, домовленості, закріплені в Угоді про вільну торгівлю, залишилися 

деклараціями. Ефективність договору знівельовано встановленням винятків і 

обмежень на цілу низку товарів, що були оформлені відповідними 



 

145 
 

протоколами.
 
Україна та Росія швидко занурилися в локальні конфлікти, які, 

звичайно, не переросли в повномасштабну торговельну війну 2000-х рр., 

однак багато в чому вплинули на економічні показники [849, c. 112–119].
 
 

8.02.1995 р. підписано Міжурядову угоду про реалізацію режиму вільної 

торгівлі. Сторони домовились розробити заходи щодо розширення вільної 

торгівлі для забезпечення розвитку інтеграційних процесів між Україною та 

РФ [1123].
 
Проте положення Угоди так і залишились деклараціями про 

наміри, не наповненими реальним змістом. 

На першому засіданні Змішаної російсько-української комісії зі 

співробітництва в березні 1996 р. російська сторона заявила, що розглядає 

питання про скасування з 1.04.1996 р. експортного мита на всі товари, крім 

нафти, а з 1 червня – і на нафту [840].
 
Проте реальних кроків так і не 

зроблено. Ба більше, з серпня 1996 р. почалося різке падіння імпорту 

українських товарів у Росію, пов'язане з ухваленням сумнозвісного Указу 

президента Російської Федерації № 1216 «Про оподаткування доданої 

вартості товарів, що походять з території України і ввозяться на митну 

територію Російської Федерації» [659].
 

Цим документом з 1.09.1996 р. 

введено ПДВ на імпортовані в Росію українські товари, фактично ж це 

відбулось 1.10.1996 р. Крім того, в тому ж році введено ввізне мито на цукор 

та підакцизні товари (лише це зумовило прямо щорічні втрати для України 

близько 500 млн дол. США) [487, c. 102].
 
Не дивно, що чітко визначилася 

тенденція до спаду обсягу експорту на російський ринок з усіма негативними 

наслідками для економіки України. Якщо з 1994 р. до 1996 р. обсяги торгівлі 

між державами поступово зростали, то з 1997 р., коли РФ позбавила Україну 

режиму найбільшого сприяння [659],
 
запровадивши низку дискримінаційних 

заходів, відбулось суттєве падіння експорту товарів з України до Росії [998].
 
 

Питання про вільну торгівлю неодноразово розглядали й у рамках СНД. 

У статті 2 Статуту Співдружності 1993 р. однією з цілей її створення 

визначено «всебічний і збалансований економічний і соціальний розвиток 

держав-членів у межах спільного економічного простору, міждержавну 
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кооперацію та інтеграцію» [985].
 

15.04.1994 р. укладено Договір про 

створення зони вільної торгівлі в рамках СНД. Відповідно до ст. 1, сторони 

зобов’язались забезпечити взаємодію в розв'язанні конкретних завдань 

першого етапу створення Економічного союзу, спрямованих на: поступову 

відміну мит, податків і зборів, що мають еквівалентну дію, та кількісних 

обмежень у торгівлі; усунення інших перешкод для вільного переміщення 

товарів і послуг; створення та розвиток ефективної системи взаємних 

розрахунків і платежів; координацію торговельної політики стосовно країн, 

що не є учасницями цієї Угоди; координацію економічної політики в галузі 

промисловості, сільського господарства, транспорту, фінансів, інвестицій, 

розвитку добросовісної конкуренції тощо; сприяння міжгалузевій і 

внутрішньогалузевій кооперації та науково-технічному співробітництву; 

гармонізацію та/або уніфікацію законодавства договірних сторін тією мірою, 

якою це необхідно для належного та ефективного функціонування ЗВТ 

[1154].
 
Проте, якщо Україна ратифікувала Договір у 1999 р., то Росія так і не 

зробила цього, чим de facto знівелювала його значення. 

Питання про створення ЗВТ стало показовим у контексті загальної 

економічної політики Росії щодо України. На тлі тенденції до інтеграції в 

СНД у цілому й у двосторонніх відносинах країн-членів Співдружності 

протягом багатьох років не було реально розв’язане навіть питання щодо 

подолання першого ж щабля економічної інтеграції – зони вільної торгівлі. 

Вилучивши в односторонньому порядку з режиму вільної торгівлі всі 

найважливіші для України товари (енергоносії, сировину, кольорові метали, 

ліс тощо, всього до 300 видів товарів), Росія звела цю угоду нанівець. 

2.3.5. Договірно-правові механізми прикордонної співпраці 

Важливою сферою взаємодії України та РФ після припинення існування 

Радянського Союзу стала прикордонна співпраця. З набуттям державної 

незалежності України, ухваленням у 1997 р. нового законодавства про 

місцеве самоврядування, насамперед Закону «Про місцеве самоврядування в 



 

147 
 

Україні» [777], та ратифікацією Європейської хартії місцевого 

самоврядування [1448],
 

органи місцевого самоврядування дістали 

можливості для реального розвитку міжнародного співробітництва, на 

противагу формальним і декларативним заходам радянського періоду. Не 

менш важливо, що в 1993 р. парламент України ратифікував Європейську 

рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними 

громадами або владами та два додаткові протоколи до неї, які визнають 

право місцевої та регіональної влади на ведення транскордонного 

співробітництва [1034, с. 148].
 
 

Прикордонні території України та РФ, очевидно, мали значний 

потенціал для співпраці [115, с. 3].
 
Розвиткові та упорядкуванню контактів 

регіонів мали сприяти міждержавні угоди [23].
 
28.06.1993 р. укладено Угоду 

про принципи економічного, науково-технічного і культурного 

співробітництва прикордонних областей РФ та України. Сторони домовилися 

забезпечувати сприятливі умови для взаємних інвестицій (ст. 3), проводити 

узгоджену політику в сфері ціноутворення і тарифів (ст. 4), вживати заходів 

зі зміцнення традиційних зв'язків населення, сприяти розвиткові культурного 

обміну, вживати узгоджених заходів з регулювання міграційних процесів 

(ст. 5), розвивати транспортні зв’язки (ст. 6), розширювати науково-технічні 

та культурні зв’язки (ст. 7), підтримувати місцеві ініціативи, спрямовані на 

транскордонне співробітництво суб'єктів різних галузей господарства, науки, 

культури, освіти (ст. 9), співпрацювати в питанні захисту довкілля (ст. 10 – 

13), розвивати оперативні, інформаційні та господарські зв'язки між 

правоохоронними органами прикордонних областей (ст. 14). Угодою 

передбачено й заснування Ради керівників сторін, рішення якої обов'язкові 

для них [961]
 
(фактично створено в 1994 р.) [50, c. 137–138].

 
27.01.1995 р. 

укладено двосторонню Міжурядову угоду про співробітництво 

прикордонних областей [1115].
 
Росія та Україна визнали Раду як самоврядну 

організацію, що створюється для координації діяльності виконавчих 
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державних органів і органів місцевого самоврядування з розвитку 

взаємовигідного прикордонного співробітництва. 

Для реалізації завдань в економічній сфері принципово важливим було 

ефективне використання потенціалу укладеної 5.06.1996 р. Міжурядової 

угоди про співробітництво прикордонних областей України та Росії [1114].
 

Переважно в ній містяться загальні положення про сприяння співробітництву 

відповідних регіонів двох держав у всіх основних сферах. Водночас, 

статтею 7 сторони погодились розробити заходи щодо спрощення процедур 

прикордонного, митного, імміграційного та інших видів контролю до 

громадян, які постійно мешкають на територіях прикордонних областей 

[1115].
 
 

У 1997 р. виникла ідея про створення на бєлгородсько-харківській 

ділянці кордону для розвитку прикордонного співробітництва Єврорегіону, 

що дістав назву «Слобожанщина». Науковці А. Голіков і П. Черномаз 

обґрунтували необхідність його заснування [144],
 
яке стало можливим після 

того, як Держдума РФ влітку 2002 р. ратифікувала Європейську рамкову 

конвенцію про прикордонне співробітництво територіальних громад і влади 

[392].
 
 

Разом з тим, сторонам так і не вдалось подолати низку факторів, які 

заважали розвиткові українсько-російської прикордонної співпраці: надмірну 

політизацію економічного та гуманітарного співробітництва; зменшення в 

обох державах частки високотехнологічних видів господарської діяльності, 

що вимагають міжнародних коопераційних зв'язків; недосконалість 

договірної бази (неконкретний, рамковий, декларативний характер угод); 

відмінності в національних законодавствах [1165].
 
 

2.4. Висновки до розділу ІІ 

1. Початковий період застосування міжнародного права у відносинах 

України та РФ після розпаду СРСР – період усвідомлення та формулювання 

міжнародно-правових позицій держав безпосередньо після припинення СРСР 
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(1991-1997 рр.) позначився насамперед встановленням принципово нового 

юридичного формату двосторонньої взаємодії. Необхідна для України та РФ 

стратегія розвитку цієї взаємодії, заснована на основоположних принципах і 

нормах міжнародного права, мала би містити основні засади, на яких двома 

державами мають виконуватись нагальні завдання, що постали у зв’язку із 

припиненням існування Союзу РСР – міжнародно-правове закріплення 

взаємного визнання державного суверенітету, територіальної цілісності та 

непорушності кордонів; делімітація та демаркація кордонів між Україною та 

РФ; налагодження співпраці з питань національної безпеки й оборони, 

протидії сепаратизму та екстремізму; розв’язання проблеми 

правонаступництва після припинення існування СРСР, розподілу союзної 

власності, зокрема Чорноморського флоту; забезпечення прав російської 

національної меншини в Україні й української у РФ; встановлення 

юридичного формату функціонування СНД та міждержавної співпраці в 

рамках Співдружності; розвиток договірних та інституційних механізмів 

регламентації українсько-російської економічної взаємодії в умовах переходу 

до ринкової економіки, кризи в обох державах і розпаду господарських 

зв’язків; врегулювання проблем постачання та транзиту енергоресурсів. 

Однак сторони не продемонстрували системного бачення розвитку 

двосторонніх міжнародно-правових відносин у нових умовах і не розробили 

таку стратегію – як загальну, так і стосовно окремих напрямів взаємодії 

України та РФ. Проблеми або розв’язувались міжнародно-правовими 

засобами безсистемно, або затягувались і переростали у хронічні. Укладені 

угоди значною мірою мали декларативний характер, їхні норми містили 

загальні формулювання, положень щодо механізмів реалізації не було, як і 

належних механізмів розв’язання спорів.  

В інституційному сенсі найбільшу роль у регламентації співпраці 

України та РФ відігравали контакти президентів двох держав й їхніх 

адміністрацій. Значення міністерств закордонних справ та спеціальних 

інституційних механізмів було значно меншим. Непублічність, кулуарність, 
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непрозорість важливих перемовин і домовленостей призводила до поступок з 

боку України, зокрема, й у ключових для держави питаннях. Таким чином, з-

поміж інших, підписано сумнозвісну Угоду «про нульовий варіант», про 

зміст якої стало відомо post factum, зокрема Верховній Раді України, що вже 

після укладення угоди намагалась перешкодити її негативним наслідкам.  

Пов’язування різних аспектів двосторонньої взаємодії та вдале 

застосування РФ засобів тиску на Україну, за відсутності реакції української 

влади, призвели до проблем застосування міжнародного права в 

міждержавних відносинах. РФ, взаємодіючи з Україною, послідовно 

порушувала основоположні міжнародно-правові норми і принципи. Це 

стосується насамперед принципів суверенної рівності держав (наприклад, 

при застосуванні заходів економічного тиску і шантажу), невтручання у 

внутрішні справи (втручання у відносини української влади із Кримом, 

активний вплив на ситуацію на півострові), співробітництва (відмова від 

співпраці над поверненням культурних цінностей), добросовісного 

виконання міжнародних зобов’язань (порушення у відносинах з Україною 

багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів) тощо.  

2. Ключовими проблемами двосторонніх відносин у період 1991 – 

1997 рр. стали «кримське питання» і проблема поділу Чорноморського флоту 

Союзу РСР. Їхня гострота зумовлена: а) труднощами усвідомлення 

російською елітою втрати РФ після припинення СРСР статусу провідної 

республіки світової наддержави; б) використанням «фактору Криму» у 

внутрішніх та зовнішніх цілях РФ; в) нездатністю України проводити 

активну політику щодо півострова і перешкоджати протиправній діяльності 

РФ та проросійських сил; г) нерозумінням керівництвом України важливості 

власного флоту і браком послідовної міжнародно-правової позиції з цих 

питань. 

Порушення основних принципів міжнародного права шляхом грубого 

втручання у внутрішні справи України, роздмухування сепаратистських 

настроїв росіян у Криму, агресивних заяв представників російської влади, 



 

151 
 

провокацій керівництва Чорноморського флоту з метою створення 

конфліктів на півострові мали навіть потенціал до збройних зіткнень. Окрему 

вкрай негативну роль відіграла Державна дума РФ, заяви та рішення якої 

(наприклад, щодо статусу Криму і Севастополя) суперечили не лише 

принципам міжнародного права, а й положенням українсько-російських угод 

та іншим міжнародним зобов’язанням РФ. Застосуванню сили в 

найгостріший період перешкодила відповідальна позиція президентів 

держав, які ухвалювали спільні конструктивні рішення, спрямовані на 

розв’язання суперечностей. Важливо, що РФ як держава жодного разу не 

ставила під сумнів приналежність Криму і Севастополя до України, 

підтримавши зокрема Заяву голови РБ ООН 1993 р. 

3. Ключовим документом у сфері безпеки для України став 

Будапештський меморандум 1994 р. Меморандум є міжнародним договором, 

що відповідає всім ознакам, передбаченим Віденською конвенцією про право 

міжнародних договорів 1969 р., і містить міжнародно-правові норми 

зобов’язального характеру. Попри численні порушення РФ положень 

Меморандуму (йдеться про заборонені договором загрозу застосування сили 

проти України і заходи економічного тиску), Україна не використовувала 

можливості, надані цим договором, із залучення США, Великої Британії, 

Франції, КНР як його сторін, зобов’язаних вжити належних заходів для 

гарантування безпеки України. 

4. Іншими ключовими проблемами в міжнародно-правових відносинах 

України та РФ протягом 1991 – 1997 рр. стали проблеми правонаступництва 

після припинення існування СРСР, адже останній мав значну власність, 

зокрема за кордоном. У результаті, ці проблеми так і не були розв’язані, що 

зумовлено просуванням РФ концепції «РФ – держава-продовжувач» і 

«генеральний правонаступник» СРСР». Вказаний підхід суперечить 

міжнародному праву, бо згідно із його нормами всі держави – колишні 

республіки Радянського Союзу – є його правонаступницями з рівними 

правами. Указ Президента РФ «Про державну власність колишнього Союзу 
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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 України і не набула чинності. Україна неодноразово заперечувала 

проти односторонніх дій РФ, які нівелювали домовленості сторін у 1991-

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

Україна має право на відповідну частку майна СРСР. РФ, відповідно до 

міжнародного права, зобов’язана надати повну інформацію про його активи.  

5. Двостороння міжнародно-правова взаємодія України та РФ в 

економічній сфері в 1991 – 1997 рр. мала ґрунтуватись на основних 

принципах міжнародного права – співробітництва, суверенної рівності 

держав, добросовісного виконання міжнародних зобов’язань, при врахуванні 

національних економічних інтересів, потреб та можливостей іншої сторони. 

Відповідна стратегія відносин, що мала б бути комплексною й охоплювати 

всі основні аспекти, так і не була ухвалена.  

Проблеми в економічній взаємодії України та РФ, що сформувались 

переважно саме впродовж вказаного періоду, зумовлені значною мірою 

економічним тиском РФ, спрямованим на примушування України до 

закріплення в договірно-правових механізмах поступок з інших питань – 

статусу Чорноморського флоту, розподілу активів колишнього СРСР, 

встановлення кордонів. Двосторонні угоди в економічній сфері відрізнялись 

безсистемністю, декларативністю положень, наявністю значних обмежень у 

торгівлі, бракувало угод про співпрацю в інноваційній сфері, на базі 

використання новітніх технологій (а не лише «радянського спадку»). У 

підсумку, двом державам не вдалось створити належну міжнародно-правову 

основу регламентації економічних відносин, яка сприяла б їхньому 

розвиткові й відновленню господарських зв’язків.  

6. Загалом для періоду усвідомлення та формулювання міжнародно-

правових позицій держав після припинення Радянського Союзу (1991-
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1997 рр.) характерні: брак розуміння сторонами необхідності комплексної 

стратегії розвитку двосторонніх міждержавних відносин і створення 

відповідних договірних та інституційних механізмів їхнього регулювання; 

безсистемність та застосування «ручного режиму» при розв’язанні проблем 

двосторонньої взаємодії замість застосування належних міжнародно-

правових інструментів; переростання у зв’язку із цим у хронічні найгостріші 

проблеми; нерівноправність взаємин; системні порушення російською 

стороною основоположних норм і принципів міжнародного права, положень 

міждержавних договорів. 



 

154 
 

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРІОД НАМАГАНЬ ДОГОВІРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ВІДНОСИН ТА ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ 

ЗАСОБАМИ ЇХНІХ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ (1997-2004 РР.) 

3.1. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною 

та Російською Федерацією 1997 р. 

3.1.1. Передумови укладення «Великого договору» 

Російсько-українські міждержавні відносини протягом перших років 

після припинення СРСР характеризувалися високим ступенем конфліктності. 

Основною причиною було те, що в російському суспільстві домінантним 

почуттям стала гіркота через крах СРСР і втрату Росією статусу провідної 

республіки світової супердержави. Що стосується України, то обранням 

президентом Л. Кучми влітку 1994 р. завершився романтичний період 

становлення української державності, настав час прагматичних оцінок і 

важких рішень. За спостереженням В. Мироненка, після періоду орієнтації 

лише на європейську інтеграцію в суспільно-політичних дискусіях в Україні 

стали лунати й мотиви «багатовекторності» зовнішньої політики, активізації 

співпраці з РФ. Однак у Росії курс на «багатовекторність» викликав певне 

розчарування, з’явились ознаки вичерпаності старого порядку денного 

двосторонніх відносин, але вироблення нового стримувалося об'єктивним 

соціально-економічним становищем України, відставанням у реформах, 

порівняно з РФ. Усвідомлюючи це, Л. Кучма в жовтні 1994 р. представив 

ВРУ Доповідь «Шляхом радикальних економічних реформ» [255].
 

Не 

випадково саме з 1994 р. почалася робота з підготування «Великого 

договору» [574].
 
 

Однак причини слід шукати і в інших факторах. Укладення 

широкомасштабного договору про дружбу означало б створення 

цивілізованих рамок відносин для руху вперед у співробітництві. Дві 

держави протягом довгого часу не могли вийти на підписання документів, які 

нарешті регламентували би загальні принципи відносин стратегічного 
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партнерства, про яке неодноразово заявляли перші особи [410].
 
Російсько-

український договір залишався напруженою темою двосторонніх відносин і 

предметом підвищеної стурбованості українського керівництва, 

зацікавленого в політико-юридичній фіксації сформованого при припиненні 

існування СРСР територіального status quo. Російська дипломатія намагалася 

використати цю зацікавленість як ресурс для торгу, однак це не завжди 

вдавалось через відсутність консолідованої політичної системи. Ставлення до 

проблеми Криму і Севастополя залишалося фактором гострого 

внутрішньополітичного розмежування, зокрема й між гілками російської 

влади [895].
 
 

Ключовим для підписання «Великого договору» було питання 

Чорноморського флоту. Справа не лише в багаторічних суперечках щодо цієї 

проблеми, а й у тому, що через надзвичайну політизацію стосунків від його 

розв’язання залежали українсько-російські відносини в усіх інших сферах. 

Водночас очевидно, що після припинення існування СРСР Чорноморський 

флот став поступово втрачати своє значення: і через закінчення «холодної 

війни», і через економічну кризу [1240, c. 45–48];
 

відбулось помітне 

зменшення його військового потенціалу [322].
 
Втім, він продовжував мати 

стратегічне значення.  

8.02.1995 р. представники двох урядів парафували проект «Великого 

договору», 18.04.1995 р. в. о. прем’єр-міністра Є. Марчук та президент 

Б. Єльцин остаточно узгодили його текст. Він не містив положень про 

подвійне громадянство і Чорноморський флот, які пропонувала Росія (обидва 

питання мали бути врегульовані в окремій угоді), а його положення про 

визнання кордонів були абсолютно однозначні. Проте згода Москви на 

підписання договору залежала від підписання угоди про остаточний розподіл 

Чорноморського флоту й умови розміщення російського флоту в Криму, 

однак прогрес у цьому питанні був дуже повільним [1559].
 
 

23.06.1995 р. Б. Єльцин і Л. Кучма уклали одну з найважливіших угод в 

історії переговорів про Чорноморський флот – Сочинську угоду [1518].
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Сторони погодилися розділити флот, Росії мало відійти 81,7% суден, Україні 

– 18,3% [1446, p. 4].
 
РФ продовжувала використовувати військову базу в 

Севастополі при сплаті Україні орендної плати, в основному, у вигляді 

постачання енергоносіїв та погашення українського боргу. Україна, своєю 

чергою, також дістала можливість використовувати частину бази в 

Севастополі для власного флоту. Місце розташування головної бази 

українського флоту мало бути оголошене в підсумковому договорі [1114].
 
 

Попри укладення Сочинської угоди, питання належності Севастополя та 

базування флоту залишались дестабілізаційним фактором двосторонніх 

відносин, що використовували різні політичні сили для досягнення власних 

цілей і дестабілізації ситуації в Криму [472].
 
Негативну роль грала Держдума 

РФ, яка ухвалила низку актів, що оголошували неправомірними Біловезькі 

угоди 1991 р. та, відповідно, були спрямовані на те, щоб поставити під 

сумнів рішення щодо належності Севастополя Україні [644].
 
У квітні 1997 р. 

Рада Федерації навіть звернулась до президента Єльцина з пропозицією 

розглянути питання про спільне володіння Росією й Україною 

м. Севастополем, однак отримала жорстку негативну відповідь [922].
 
 

3.1.2. Зміст та значення Договору про дружбу, співробітництво та 

партнерство і ключових українсько-російських угод щодо 

Чорноморського флоту для реалізації концепції стратегічного 

партнерства 

Нові українсько-російські перемовини влітку – восени 1996 р. не дали 

значних результатів [1544; 1640],
 
однак певний прогрес все ж досягнуто 

[1544].
 

Важливу роль відіграло включення до Конституції України 

положення про можливість оренди військових баз на українській території 

для тимчасового перебування іноземних військових формувань [1430].
 
Втім, 

болючими для російської сторони залишались питання юридичного визнання 

міждержавних кордонів і подвійного громадянства, до закріплення якого 

вона прагнула [1280].
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Нарешті, після п'яти років переговорів Україна і РФ уклали угоди, 

підписані українським та російським прем'єр-міністрами П. Лазаренком і 

В. Черномирдіним 28.05.1997 р. у Києві [1454].
 
31.05.1997 р. під час першого 

візиту до Києва Б. Єльцина як президента Росії був підписаний Договір про 

дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською 

Федерацією [1457].
 
Цьому сприяли відносна стабілізація ситуації у Криму, 

відновлення керованості ним з боку України, оформлення політико-правових 

відносин між центром і Кримом, яке завершила Конституція України. 

Загалом 28.05.1997 р. підписані три двосторонні угоди: міждержавні про 

статус та умови перебування ЧФ Росії на території України і про параметри 

поділу Чорноморського флоту, а також міжурядова про взаємні розрахунки, 

пов'язані з поділом флоту і перебуванням ЧФ Росії на території України. 

Першу з угод укладено на 20-річний термін (тобто до 2017 р.) з 

автоматичним продовженням на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі 

сторін не повідомить письмово іншу сторону про припинення дії Угоди не 

пізніше, ніж за один рік до закінчення терміну її дії. Угода, зокрема, 

передбачила таке: РФ щороку до 1 січня, за погодженим сторонами 

переліком, інформує українську сторону про загальну чисельність особового 

складу та основні озброєння ЧФ Росії на території України (ст. 4); РФ 

зобов'язується не мати ядерної зброї в складі ЧФ на території України (ст. 5); 

військові формування ведуть свою діяльність у місцях дислокації відповідно 

до законодавства Росії, поважають суверенітет України, додержуються її 

законодавства та не допускають втручання у внутрішні справи (ст. 6). 

Передбачено, що військові формування проводять навчання й інші 

заходи підготовки в межах спеціальних установ та, крім заборонених зон, у 

відведених зонах повітряного простору за погодженням з компетентними 

органами України (ст. 9). В Угоді закріплені й положення щодо 

відповідальності сторін за завдану шкоду (ст. 18) [1108].
 
 

В Угоді про параметри поділу Чорноморського флоту передбачено, що 

ЧФ Росії використовує визначені в угоді об'єкти флоту в Севастополі та інші 
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пункти базування і місця дислокації на умовах і протягом строку дії двох 

інших угод. Порядок використання об'єктів Чорноморського флоту, за 

винятком прямо згаданих у цій Угоді, визначає Україна. Відповідно до ст. 2 

основна база ЧФ РФ має знаходитись у Севастополі, але ЧФ Росії 

використовує також деякі інші пункти базування й місця дислокації (ст. 3). У 

додатках до Угоди містяться перелік і параметри об'єктів, які 

використовують Україна і РФ, порядок поділу ними суден, озброєнь, 

військової техніки та засобів забезпечення сил берегової оборони, морської 

піхоти і морської авіації наземного базування Чорноморського флоту [1103].
 
 

Міжурядова угода про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом 

Чорноморського флоту, визначила фінансові умови перебування ЧФ Росії на 

території України [1118].
 

Важливо зазначити і про те, що в угодах 

встановлено обмеження щодо перебування Чорноморського флоту РФ (щодо 

кількості військових та техніки). У цілому після набуття угодами чинності 

Росія дотримувалася визначених обмежень, корабельний склад скоротився 

приблизно вдесятеро [120].
 

Водночас, оскільки в Конституції України 

встановлена заборона на розміщення іноземних військових баз на території 

України (ст. 17) [417, ст. 141],
 
а п. 14 перехідних положень Конституції надає 

можливість використовувати наявні військові бази на території України для 

тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах 

оренди, багато дослідників зазначали, що Конституцію порушено, адже 

Угода закріплює саме розташування іноземної військової бази (Севастополь 

вважається головною військово-морською базою Чорноморського флоту РФ) 

[160; 699].
 
 

Безперечним позитивом Договору стало остаточне визнання Росією 

належності Кримського півострова Україні. Деякі дослідники заявляли, що 

саме Договір 1997 р. остаточно утвердив Україну як незалежну державу, став 

основою всієї системи її суверенітету щодо кордонів. Попри «натягнутий» 

характер таких тверджень, все ж слід вважати «Великий договір» 

документом, який стосується передусім проблеми національної безпеки 
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України. Тому його потрібно розглядати через призму положень 

Будапештського меморандуму 1994 р. 

При узгодженні статті 2 «Великого договору», в якій йшлося про 

кордони, російська сторона пропонувала керуватися принципами «взаємної 

поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності», тобто не 

йшлося про визнання перетворення адміністративних кордонів між 

союзними республіками на державні. У підсумку, положення сформулювали 

так: «Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобов’язань за 

Заключним актом НБСЄ поважають територіальну цілісність одна одної і 

підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів». Така редакція 

влаштувала Україну, бо містила посилання на Статут ООН [521].
 
 

У ст. 3 Договору 1997 р. йшлося про те, що сторони будують відносини 

одна з одною, ґрунтуючись на десяти основних принципах міжнародного 

права, а також інших його загальновизнаних нормах. Вони домовились про 

співробітництво для зміцнення міжнародного миру і безпеки, зобов’язались 

докладати зусиль, щоб врегулювання спірних проблем відбувалося тільки 

мирними засобами, і співпрацювати у відверненні та врегулюванні 

конфліктів і ситуацій, які зачіпають їхні інтереси (ст. 4) [237, с. 518].
 
 

Варто зауважити, що Договором були визнані дійсними кордони, чинні 

на момент припинення існування СРСР. Усі, крім морських, і питання щодо 

кордонів на Азовському морі та в Керченській протоці залишалось 

відкритим. На жаль, у Договорі не знайшло закріплення й питання делімітації 

кордону: щоб полегшити підписання цього документа, ці питання вилучили. 

Взнаки далися й поступки України щодо демаркації кордону – процес 

відкладено на невизначений термін, що створило підґрунтя для претензій з 

боку Росії. З питання делімітації 31.05.1997 р. підписана окрема російсько-

українська декларація [886],
 
у якій йшлося про домовленість активізувати 

переговорний процес з делімітації кордонів [1210].
 
 

«Великий договір» та інші угоди травня 1997 р. стали, безсумнівно, 

актом символічного значення, демонстрацією значних зрушень у відносинах 
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у бік цивілізованості та відповідності основним принципам міжнародного 

права. Вони різко знизили рівень протистояння, зняли напругу, створили нові 

можливості для справді рівноправних відносин, заклали відповідну правову 

базу [294, с. 127].
 
«Великий договір» закріпив нову концепцію українсько-

російських відносин на основі стратегічного партнерства [480, c. 72–75],
 

усвідомленні спільних інтересів у таких важливих сферах, як зміцнення 

безпеки, проведення внутрішньої модернізації в обох державах [1002].
 
 

Критики угод в Україні зазначали, що вони не привели до розв’язання 

проблеми флоту, а лише законсервували її. Для розвитку цих угод не 

підписано жодного міжурядового документа. Водночас, Росія зберегла 

військову присутність на території України та додатковий засіб тиску. ЧФ 

Росії неодноразово грав суттєву роль у дестабілізації ситуації в Криму [746].
 

З іншого боку, після підписання Договору кримські сепаратисти зрозуміли 

безпідставність своїх очікувань сприяння від РФ [1454].
 
Виходячи з цього, 

Г. Перепелиця зазначав, що Україна могла б використовувати угоди як засіб 

зміцнення свого суверенітету і територіальної цілісності. 

Негатив полягав у тому, що в угодах не передбачені положення, які б 

регулювали такі питання: порядок застосування сил ЧФ РФ під час їхнього 

перебування на території України, особливо в кризових ситуаціях; розміри і 

порядок внесення плати за користування водами, використання повітряного 

простору України; порядок контролю за діяльністю військових формувань 

РФ на території України, зокрема можливість раптових перевірок; підстави 

для денонсації угод; умови і порядок дострокового виведення сил 

російського флоту з території України. У результаті такої невизначеності між 

російською й українською сторонами виникали суперечки, що 

унеможливлювало ефективний контроль за діяльністю сил ЧФ РФ на 

території України як з боку органів виконавчої влади, так і з боку ВРУ [120].
 
 

Сума плати за оренду, передбачена Угодою про розрахунки (97,75 млн 

дол. США на рік), визначена без жодної експертизи простим діленням боргу 

за енергоносії, що накопичився на той момент, на узгоджений термін оренди 
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20 років і значно занижена. Як зазначає О. Волович, за підрахунками 

експертів, орендна плата за базування флоту РФ у Севастополі мала 

коливатися в межах від 1 млрд до 1,8 млрд дол. на рік. 

Крім того, через брак прописаних механізмів відповідні служби України 

так і не дістали змоги перевіряти відповідність кількісного складу й основних 

озброєнь ЧФ Росії на території України встановленим обмеженням. Україна 

також не мала можливості гарантувати того, що на кораблях ЧФ, базованих в 

українських портах та в арсеналах флоту, розміщених на українській 

території, не буде ядерної зброї. Порушенням міжнародних договорів 

України було базування на її території потенційних носіїв ядерної зброї Росії 

– крейсера «Москва», сторожових кораблів «Питлівий», «Ладний» та 

«Смєтлівий», літаків типу Су-24, Бє-12 та вертольотів Ка-27. 

Угоди сформульовані таким чином, що пункти можна тлумачити по-

різному. Фонди, які перебували в користуванні ЧФ РФ, не взято на 

балансовий облік, не оцінено їхню вартість і орендну плату, іншими словами, 

вони документально не передані в оренду Росії і тому вона за них не платила. 

Через брак договорів про оренду об’єктів інфраструктури Україна щорічно 

втрачала мільярди доларів. Не інвентаризована й оцінена земля, що була в 

розпорядженні ЧФ РФ і підлягала переданню у власність громади негайно 

після підписання угод 1997 р. [699]
 
На думку І. Городиського, очевидно, що 

ситуація, яка склалася довкола ЧФ РФ, потребувала подальшого правового 

врегулювання, зокрема актуальним стало питання юрисдикції щодо осіб, які 

входили до складу ЧФ РФ на території України, що було причиною 

конфліктних ситуацій між сторонами [159, c. 180–182].
 
 

Враховуючи стратегічне значення півострова, не було сумнівів, що Росія 

буде намагатись зберегти та розширити свою військову присутність у Криму, 

яка в разі потреби дозволяла легко відновити військовий контроль над 

Кримом [294, c. 128].
 
Тому в «епоху Путіна» РФ намагалася досягти повного 

контролю над військовою інфраструктурою Криму і бути незалежною від 

України в застосуванні флоту [1241].
 
Постійно відбувались намагання Росії 
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утримувати за собою інфраструктуру забезпечення мореплавства в Чорному 

морі, розміщену на українській території [699].
 
 

У Договорі про дружбу, співробітництво та партнерство нормативно 

закріплено концепцію стратегічного партнерства між Україною та Росією. 

Кожна з договірних сторін зобов’язалась утримуватися від участі або 

підтримання будь-яких дій, участі в договорах, спрямованих проти іншої 

сторони, а також не допускати, щоб її територія була використана на шкоду 

безпеці іншої сторони (ст. 6). У разі виникнення ситуації, яка, на думку однієї 

зі сторін, створювала б загрозу миру, порушувала б мир або зачіпала інтереси 

її національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності, вона могла 

звернутися до іншої сторони з пропозицією невідкладно провести відповідні 

консультації. Сторони мають обмінюватися відповідною інформацією і при 

необхідності вживають узгоджених або спільних заходів з метою подолання 

такої ситуації [237, c. 518].
 
 

Як зазначає російський дослідник В. Христенко, попри назву Договору, 

більша його частина (23 статті з 41) присвячена саме співробітництву. Різні 

види партнерства, тобто взаємовідносини в суто політичних сферах, 

регулюються ще 8, а решта 10 стосуються процедурних питань. Значна 

частина російського політикуму (А. Тулєєв, Ю. Лужков, С. Бабурін [895],
 

О. Мітрофанов, О. Румянцев, Г. Тіхонова тощо) рішуче виступала проти 

«Великого договору», вважаючи, що стратегічне співробітництво має 

нерівноправний, невигідний для Росії характер, популістично стверджуючи 

про «відкриття шляху України до НАТО», «дозвіл на утиск прав 

російськомовних» [1214].
 
Причиною невдоволення, звісно, було «юридичне 

закріплення відторгнення від Росії історично їй належних і стратегічно 

важливих територій, її відмова на майбутні часи повертатися до питань про 

Крим і Севастополь» [991, c. 13].
 
 

Аргументи уряду на користь ратифікації Договору підтримало 

керівництво Держдуми і деякі її фракції. Вважали, що ратифікація дозволить 

ввести російсько-українські відносини в нормальне правове річище, 
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перевести взаємодію на принципи стратегічного партнерства, добросусідства, 

взаємної вигоди, ефективніше розв’язувати економічні, гуманітарні та інші 

проблеми. У підсумку, Держдума таки ратифікувала Договір у грудні 1998 р., 

Рада Федерації – в лютому 1999 р. [895]
 
 

Тема належності Криму як гостроконфліктна на наступний період була 

практично закрита, але це не означало, що російсько-українські відносини не 

розглядали крізь призму проблем Чорноморського флоту [318]:
 

в 

суспільному дискурсі у РФ на певний час гору взяли прихильники шляху 

подальшої міждержавної інтеграції, яка поступово і побічно «поверне» 

росіянам значущі для них території [291, c. 476–478].
 
У подальші роки оцінки 

Договору у РФ залишилися, в основному, незмінними [574; 895],
 
надалі 

провідною темою стали відносини в економічній сфері [259, c. 5; 597, c. 35–

37; 598, c. 34].
 
 

За сучаснішою оцінкою Р. Бєляєва, для Росії Договір – це засіб 

забезпечення того, щоб Україна залишилась в орбіті її впливу і під 

російським контролем. Україна ж у питанні укладення «Великого договору» 

продемонструвала тактику уникнення гострих кутів, деякі ключові проблеми 

залишились «за дужками».
 

Водночас, вітчизняні дослідники переважно 

звертали увагу на питання визнання, мирний розподіл активів, територій, 

переведення відносин у поле регламентації міжнародним правом, на 

встановлення Договором основних принципів та правил взаємин України та 

Росії, його нормами керувалися при укладенні найважливіших угод [693].
 
 

На думку експертів Центру ім. Разумкова, «Великий договір» зняв 

багато проблем і визначив напрями подальшої взаємодії наших держав в 

економічній сфері, закріпив низку ключових положень: неприпустимість 

використання сили, зокрема економічних та інших методів тиску; принцип 

невтручання у внутрішні справи одна одної; неможливість підписання з 

третіми країнами будь-яких договорів, спрямованих проти іншого партнера; 

спільне розв’язання непередбачених спірних ситуацій і проблем тощо [982].
 

Зауважимо, що відповідні положення все ж залишились декларативними. 
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Механізми стратегічного партнерства також не були прописані ні у 

«Великому договорі», ні в жодній іншій угоді. Це ж стосується й механізмів 

реалізації положень договору [693].
 
Інколи «Великий договір» називають 

паліативним документом [432],
 
позбавленим змістовного навантаження

 
або 

формулою цивілізованого розлучення [188].
 
 

3.2. Трансформація міжнародно-правової регламентації українсько-

російських міждержавних відносин в економічній сфері 

Особливе місце економічних відносин з Росією в міжнародній діяльності 

України ніколи не піддавались сумніву [276],
 

але варто зауважити, що 

протягом першої половини 1990-х рр. прагматизм і логіку дій часто 

замінювали надмірна політизація і суб’єктивні емоції. Неминучим наслідком 

стали проблеми в економічній співпраці, накопичення нерозв’язаних питань. 

Загальна криза у відносинах двох країн, за висловом одного з аналітиків, до 

кінця 1994 р. трансформувалася з гострої форми 1992 – 1993 рр. в хронічну, 

при збереженні наявних проблем [597, c. 42].
 

Сукупність негативів 

підтвердила помилковість такого курсу обох держав, адже не було інших 

успішних, крім стратегічного партнерства, варіантів подальшого розвитку 

взаємодії між нашими країнами [966].
 
Перші результати реформаторських дій 

українського керівництва проявилися в 1994 – 1996 рр., зокрема, після зняття 

обмежень і лібералізації зовнішньоторговельного законодавства зріс 

російсько-український торговельний оборот, хоча рішучого повороту й не 

відбулося [597, c. 43].
 
 

3.2.1. Тенденції розвитку договірної основи економічної взаємодії 

Попри труднощі, саме на першому етапі взаємин України та РФ після 

припинення СРСР відбулось закладення фундаменту двосторонніх відносин 

у сфері економіки на подальші роки, створення договірної основи 

українсько-російської економічної взаємодії. Значну роль відіграв 

інституційний механізм – Змішана російсько-українська комісія зі 

співробітництва (заснована відповідно до спеціальної міждержавної угоди 
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від 16.01.1996 р. [1109, c. 57]
 
), зокрема це стосується підготовки «Великого 

договору» 1997 р. Суттєву частину положень Договору присвячено 

регламентації економічної сфери відносин. Так, у статті 13 передбачено, що 

сторони розвивають рівноправне і взаємовигідне співробітництво в 

економіці, утримуються від дій, які можуть завдати економічної шкоди одна 

одній. Вони визнали необхідність формування і розвитку спільного 

економічного простору, домовились вживати заходів для поглиблення 

економічної інтеграції, узгодження економічної політики. Крім того, 

задекларовано намір сприяти стимулюванню і взаємному захистові 

інвестицій, кооперації (ст. 15), взаємодіяти в міжнародних економічних 

організаціях (ст. 16), розширювати співробітництво в галузі транспорту 

(ст. 17), розвивати співробітництво в забезпеченні функціонування 

національних паливно-енергетичних комплексів, транспортних систем і 

систем зв'язку та інформатики (ст. 20) [237, c. 518].
 
 

Підписання базових двосторонніх документів 1997 р. започаткувало етап 

нових можливостей [473],
 

визначило напрями подальшої взаємодії двох 

держав та спільного розв’язання спірних ситуацій і проблем тощо [982].
 

Договір забезпечив розроблення комплексу заходів з лібералізації 

економічного співробітництва [1170, c. 76–88].
 

Україна і РФ значно 

розширили та зміцнили договірну базу економічного співробітництва. 

28.05.1997 р. підписано низку угод щодо економічних відносин двох держав, 

серед яких Міжурядова угода про проведення погодженої структурної 

політики в економіці; Угода про Основні напрямки довгострокового 

економічного та науково-технічного співробітництва на 1997 – 2000 рр. і на 

період до 2005 р., Протокол між Державною митною службою України та 

Державним митним комітетом Російської Федерації про впорядкування 

переміщення через українсько-російський державний кордон алкогольних і 

тютюнових виробів; міжурядові угоди про співробітництво у сфері 

інформатизації, співпрацю в галузі перероблення ртутьвмісних відходів, 
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співробітництво і взаємну допомогу з питань додержання податкового 

законодавства [1182].
 
 

Найбільше значення для міждержавної співпраці, на наш погляд, мали 

Угода про проведення погодженої структурної політики в економіці та Угода 

про основні напрямки довгострокового економічного та науково-технічного 

співробітництва. Відповідно до першої з них, для проведення структурної 

політики погоджено утворити при Змішаній російсько-українській комісії зі 

співробітництва робочу групу з фахівців двох держав. Малось на увазі, що 

засідання робочої групи повинні проводитися не рідше, ніж один раз на 

півріччя, з виробленням пропозицій для розгляду цією Змішаною комісією 

[1133].
 
 

В Угоді про основні напрямки довгострокового економічного та 

науково-технічного співробітництва на 1997 – 2000 роки і на період до 2005 

року були визначені напрямки подальшої співпраці: зближення систем і 

рівнів оподаткування; координація антимонопольної і зовнішньоекономічної 

політики; зняття тарифних і нетарифних обмежень у зовнішній торгівлі; 

встановлення узгодженого митного режиму щодо третіх країн на підставі 

відповідних міжнародно-правових документів та загальноприйнятих у 

світовій практиці норм і правил.  

Сторони також домовилися сприяти створенню російсько-українських 

спільних підприємств, транснаціональних структур у найважливіших 

галузях. У договорі йдеться про наміри щодо реалізації конкретних проектів, 

серед яких проект з розроблення, виробництва і сертифікації літаків Ан і Ту, 

ракетно-космічного комплексу морського базування «Морський старт», 

нового покоління ядерних реакторів, створення космічного ракетного 

комплексу «Дніпро» на базі ракети РС-20, Міжнародного центру космічних 

досліджень у м. Євпаторії; створення українського дослідницького модуля 

Міжнародної космічної станції (МКС) у складі російського сегмента [1144].
 
 

Специфікою, що накладала свій відчутний відбиток на становлення 

міждержавних відносин двох країн у цей період, було те, що для України 
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Росія була найбільшим кредитором; це стало особливо відчутним після 

підвищення цін на енергоносії. Якщо в 1995 р. Київ заборгував Росії 4,2 млрд 

дол. США, то в 1997 р. борг зріс уже до 8,8 млрд дол. [379, c. 104].
 
Значною 

мірою через це принцип рівноправності далеко не завжди був дотриманий на 

практиці, хоча з обох сторін декларувалися засади рівноправних відносин.  

Протягом подальших років договірно-правова основа українсько-

російських відносин в економічній сфері дістала ґрунтовне наповнення: 

станом на 2004 р. між Україною й Росією діяло вже близько 

200 міждержавних і міжурядових договорів і угод та понад 200 міжвідомчих 

угод [933].
 

Тривала й робота Змішаної комісії зі співробітництва, на її 

засіданнях обговорювались наявні проблеми економічної співпраці, зокрема 

створення транснаціональних структур [840],
 
однак в Україні це вважали 

небезпечним з огляду на прагнення російської сторони взяти під контроль 

стратегічні українські підприємства і практичних результатів досягнуто не 

було. 

Важливою подією в українсько-російських стосунках став державний 

візит Л. Кучми до Росії (лютий – березень 1998 p.), під час якого, зокрема, 

відбулося підписання Договору про економічне співробітництво на 1998 – 

2007 рр. від 27.02.1998 р. та його складової – Програми довгострокового 

економічного співробітництва до 2007 р. Ці документи стали основою для 

торговельно-економічних відносин між двома країнами. Договірні сторони 

зобов’язались активізувати роботу зі зближення нормативно-правової бази, 

розвитку міжрегіонального співробітництва, формування окремих проектів і 

програм, сприяння розвитку кооперації, створення спільних виробничих 

структур, взаємної участі у приватизації, в інвестиційних проектах, згідно з 

національним законодавством [235].
 
 

27.11.1998 р. підписано ще один ключовий документ – Угоду про 

заохочення та взаємний захист інвестицій. Україна та РФ гарантували 

відповідно до свого законодавства повний і безумовний правовий захист 

інвестиціям інвесторів іншої сторони, угодою передбачено норми щодо 
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національного режиму та режиму найбільшого сприяння. Крім того, 

24.04.1998 р. укладено Міжурядову угоду про виробничу кооперацію, 

складовою якої є щорічний протокол, який визначав номенклатуру й обсяги 

кооперованих постач, а також господарські суб'єкти, що виконують ці 

постач, впродовж відповідного року [957].
 
 

3.2.2. Проблеми впровадження зони вільної торгівлі. Вилучення із 

режиму вільної торгівлі, квотування та «торговельні війни» 

Одним з рушіїв розвитку двосторонньої економічної взаємодії мала 

стати ЗВТ та відповідне договірно-правове забезпечення. Як уже зазначено, в 

1994 р. ухвалено Угоду про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД, 

однак Росія відмовилась від її ратифікації. Тому між Україною та РФ діяла 

відповідна двостороння угода 1993 р. Разом з тим, внаслідок економічних 

негараздів 1997 – 1999 рр. у торгівлі між Україною та Росією скорочувалася 

номенклатура та обсяги взаємних постач продукції, повільно формувалися 

спільні виробництва, допускалося невиконання взятих зобов’язань за 

господарськими договорами, українські та російські товари витіснялися з 

ринків обох держав третіми державами [822].
 

Проблеми двосторонньої 

торгівлі пропрацьовувались на високому рівні, зокрема Змішаною комісією зі 

співробітництва. Так, Комісія приділяла значну увагу виконанню Угоди про 

вільну торгівлю [830],
 

однак серйозні проблеми, викликані передусім 

значними вилученнями з цього режиму, залишались. 

У 2001 р., вже при президентстві В. Путіна, підписано Протокол про 

внесення змін та доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної 

торгівлі від 24.06.1993 р. Він передбачав, що сторони повідомляють одна 

одну про запровадження вилучень із режиму вільної торгівлі товарами не 

пізніше, ніж за 2 місяці, до цих дій. Затверджено список товарів, які 

ввозяться до РФ з України і підпадають під вилучення з режиму ЗВТ: цукор 

білий, деякі види спиртів, денатуровані спиртові напої, сигари, сигарили та 

сигарети, а також аналогічний список товарів, які ввозяться з Росії на митну 
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територію України. Сторони домовились протягом двох місяців провести 

переговори і підписати графіки відміни вилучень із режиму вільної торгівлі 

[841].
 
 

Однак реального просування в цьому напрямку не відбувалось, а вже 

10.04. 2001 р. укладено Угоду про постачання труб з чорних металів, за якою 

з 1.05.2001 р. по 31.12.2001 р. постачання цієї продукції з України до РФ 

становитиме 413330 тонн [1099].
 
Пізніше квоти на експорт українських труб 

були продовжені до початку 2003 р. Крім того, постановою від 21.05.2001 р. 

Росія ввела трирічне мито на імпорт українських труб із чорного металу 

розміром 40% від митної вартості на всі труби і 20% – на труби великого 

діаметра, яка мала набрати чинності з 1.01.2002 р. «Трубна хвороба» набула 

хронічного характеру, а зусилля міждержавної комісії зведені нанівець. Так, 

7.11.2002 р. у результаті переговорів РФ скасувала мито на імпорт 

українських труб із чорного металу, але заявила про намір продовжити 

регулювання постач українських труб із чорних металів у Росію [130].
 

Ухвалені квоти на постачання у 2002-2003 рр. труб обсягом 620 тис. тонн 

дискримінаційні та несправедливі, підстав стверджувати про збитки 

російських трубників не було [150].
 

Пізніше, 5.01.2004 р., Міністерство 

економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерство 

економічного розвитку та торгівлі РФ підписали протокол до угоди 2001 р. 

Постачання українських труб у 2004 році відбувалося в рамках дещо 

збільшеної квоти до 715 тис. тонн (зокрема 230 тис. тонн труб великого 

діаметра) [381].
 
 

Суб’єкти колись єдиної економічної системи стали найжорсткішими 

конкурентами, бо мали практично подібні економіки. Крім того, для Росії 

важливий енергетичний сектор і прибутки від продажу нафти і газу, Україну, 

своєю чергою, вільна торгівля з Росією цікавила передусім у контексті 

енергоносіїв. Не дивно, що структура угод з питань вільної торгівлі містила 

безліч положень, які перекривали, а в деяких випадках і суперечили одне 

одному, ускладнено узгодженість двосторонніх і багатосторонніх угод, 
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кожна з яких мала окремий перелік винятків і окремих положень. Галузеві 

лобі видавали свої комерційні інтереси за державну політику. Багато 

антидемпінгових розслідувань як із боку України, так і з боку Росії, 

проводилося без належної аргументації, упереджено, часом «на замовлення» 

того чи іншого національного виробника. Це завдало двосторонній торгівлі 

значної шкоди [164].
 
 

Перелік галузей, у яких велися війни, значний: спеціальні захисні мита 

і квотування постачання українських труб, антидемпінгові мита на імпорт 

оцинкованого прокату і прутів для армування залізобетонних конструкцій, 

антидемпінгові розслідування щодо української карамелі й цукру, 

збільшення імпортного мита на український маргарин і вершкове масло 

тощо. Україна вжила аналогічних заходів щодо приблизно 30 товарних 

позицій [295, c. 158];
 
найбільший резонанс викликало запровадження нашою 

державою мита на російські автомобілі, ціни на них в Україні зросли 

приблизно на 30%, а імпорт став невигідним. За період чинності спецмита 

частка російського ВАЗу на українському ринку знизилася на 17%. 

3.2.3. Спроби залучення України до російських економічних 

інтеграційних утворень: Єдиний економічний простір, Євразійська 

економічна спільнота і Митний союз 

У 2003 р. у Заяві голів держав СНД визначено, що до переліку їхніх 

пріоритетів входить створення ЗВТ. Проте далі слів на тому етапі справа не 

зайшла [1015, c. 8].
 
Значно більшого розголосу набули ідеї щодо економічних 

інтеграційних утворень за участю України та Російської Федерації (Єдиний 

економічний простір та Митний союз). На виборах 1999 р. тодішній 

Президент України Л. Кучма у виборчих гаслах суттєво збільшив елемент 

проросійської риторики, що підкріплялася й реальним рухом у бік РФ, і 

пошуком компромісів. Після виборів російський напрям міждержавних 

відносин продовжував активно розвиватися. Цьому сприяла і перемога на 

президентських виборах у Росії В. Путіна, що обійняв посаду у травні 2000 р. 
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Вже в червні 2000 р. указом Путіна затверджено «Концепцію зовнішньої 

політики Російської Федерації», згідно з якою однією з основних цілей 

зовнішньої політики країни стало формування поясу добросусідства по 

периметру російських кордонів [421].
 

У 2000 – 2003 рр. спостерігалось 

посилення діалогу президентів України та РФ, розширилися контакти 

представників владних структур і організацій – від президентських і 

парламентських до налагодження зв’язків громадських організацій двох 

країн.  

Ці події відбувались на тлі певного погіршення відносин України з США 

та державами ЄС [1525]
 

(знов підтверджена залежність російсько-

українських відносин від поточної політичної кон'юнктури), зближення Росії 

і США після теракту 11.09.2001 р., тому РФ дістала додаткові можливості, 

щоб пропонувати правила відносин з Україною [573].
 

Демонстрацією 

особливих відносин стало, зокрема, обрання з ініціативи В. Путіна 

українського Президента головою Ради голів держав СНД. 

Відбувалось явне корегування стратегічного курсу України, що 

формально визначений Києвом як «європейський вибір», а з 2002 р. – як курс 

на євроатлантичну інтеграцію; на практиці ж Україна погодилась на 

створення Єдиного економічного простору, багатовекторність замінено на 

одновекторність [75].
 
Це, втім, мало позитиви – зрушення в урегулюванні 

питань державного українсько-російського кордону, Росія підтвердила згоду 

на передання Україні об'єктів нерухомості колишнього СРСР у 7 країнах, 

підписано договір про використання Азовського моря та Керченської 

протоки, збільшено співробітництво з виробництва товарів військового 

призначення і транспортування газу.  

Що ж до ЄЕП, то ще в 1994 р. президент Казахстану Н. Назарбаєв 

висунув ідею про створення нового державного геополітичного утворення – 

Євразійського Союзу [605, c. 38–50].
 

26.02.1999 р. Росія, Білорусь, 

Киргизстан, Казахстан та Таджикистан уклали Договір про Митний союз та 

Єдиний економічний простір [282, c. 18–21].
 
Він передбачав, що ЄЕП – це 
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простір, що складається з територій сторін, на якому функціонують 

однотипні механізми регулювання економіки, засновані на ринкових 

принципах і гармонізованих правових нормах, існує єдина інфраструктура та 

проводиться узгоджена податкова, грошово-кредитна, валютно-фінансова, 

торгова і митна політика, що забезпечують вільний рух товарів, послуг, 

капіталу та робочої сили [247].
 
 

10.10.2000 р. цими ж державами підписано Договір про заснування 

ЄврАзЕС, Євразійської економічної спільноти (набрав чинності 

30.05.2001 р.), створеної для просування сторонами процесу формування МС 

і ЄЕП, а також реалізації інших цілей та завдань, пов'язаних з поглибленням 

інтеграції в економічній і гуманітарній сферах [263].
 
Україна ж у 2002 р. 

стала лише спостерігачем у цій організації.  

Попри постійні оптимістичні заяви, в керівництва Росії зростало 

розчарування в такій жорсткій інтеграційній моделі, як Союз Росії та 

Білорусі, у спроможності СНД та й власне ЄврАзЕсу. У 2003 р. винайдено 

модель «різнорівневої та різношвидкісної інтеграції» в рамках ЄЕП, яка, 

однак, не дозволяла б РФ і Україні стати членами Світової організації 

торгівлі і серйозно загальмувала б інтеграцію у світовий торговельний 

простір. Крім того, їхні економіки продовжували конкурувати. 

У практичній площині створення ЄЕП означало б передусім посилення 

впливу РФ на ситуацію в «економічно єдиних» сусідів [688],
 

однак 

23.02.2000 р. президенти України, РФ, Білорусі та Казахстану підписали 

спільну заяву про підготування до вересня 2003 р. Угоди про формування 

ЄЕП, яка б передбачала узгоджену економічну політику, гармонізацію 

законодавства і створення єдиної регуляторної незалежної Комісії з торгівлі і 

тарифів. Кінцева мета роботи – створення організації регіональної інтеграції 

[333, c. 715].
 
 

В Україні ці процеси викликали вкрай неоднозначну реакцію, гострі 

дискусії навіть на засіданнях Кабінету Міністрів. У результаті, 10.09.2003 р. 

три міністерства – закордонних справ (К. Грищенко), юстиції 
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(О. Лавринович) та економіки і з питань європейської інтеграції 

(В. Хорошковський) – підготували проект застережень України щодо 

проектів угоди й концепції про формування ЄЕП, спрямований на те, щоб 

вилучити з угоди всі інтеграційні механізми [939].
 
Врешті-решт президенти 

чотирьох держав підписали Угоду 19.09.2003 р.  

Вона передбачала запровадження вільного руху товарів, послуг, 

капіталу і робочої сили, єдиної зовнішньоторговельної, податкової, грошово-

кредитної, валютно-фінансової політики. Надзвичайно суперечливе 

положення містилось у ст. 4 Угоди: «Сторони засновують єдиний 

регулюючий орган ЄЕП, якому вони на основі міжнародних договорів 

делегують частину своїх повноважень. Його рішення є обов'язковими для 

виконання всіма сторонами. Рішення з усіх питань приймаються виваженим 

голосуванням. Кількість голосів кожної зі сторін визначається з урахуванням 

її економічного потенціалу» [1157, c. 244].
 
Хоча далі це формулювання було 

дещо пом’якшене, звертає на себе увагу надання «контрольного пакету» 

Росії, і до того ж, що ще загрозливіше, «делегування сторонами частини 

своїх повноважень єдиному регулюючому органу», тобто, іншими словами, 

вказано про передання частини державного суверенітету. 

Тоді ж затверджено й Концепцію формування ЄЕП, у якій 

розширювались та конкретизовувались положення Угоди, викладались 

заходи, спрямовані на її реалізацію. Вкрай суперечливими були положення 

про координацію зусиль при вступі держав до СОТ [424, c. 244].
 
Перспектива 

приєднання України до останньої самостійно відсувалася б на віддалене 

майбутнє [75].
 
 

Проект ЄЕП з самого початку був зорієнтований саме на залучення 

України, бо Казахстан та Білорусь уже були залучені в російську інтеграцію в 

різних інших формах, принципово мало чим відмінних від ЄЕП – Митний 

союз, ЄврАзЕС, Союз РФ і Білорусі тощо [688].
 
Російське бачення ЄЕП 

суперечило офіційно задекларованому в Посланні Президента України 

«Європейський вибір» від 30.04.2002 р., що визначило основним 
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геополітичним завданням України її вступ до ЄС [272; 990].
 

Офіційне 

бачення українською стороною формату участі в ЄЕП було викладене в 

Посланні Президента до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє 

становище України у 2003 році» від 27.02.2004 р.: «Участь України у 

формуванні ЄЕП має розглядатися тільки як процес, органічно 

підпорядкований стратегічному курсу європейської інтеграції…» [761].
 
 

У підсумку, Україна підписала Угоду про створення ЄЕП із 

застереженнями, що буде виконувати тільки ті положення угоди, які не 

суперечать Конституції України. Саме в такому вигляді 20.04.2004 р. ВРУ 

ратифікувала цю угоду. Зауважимо, що Україна погодилася виконувати 

тільки третину з 93 угод у рамках ЄЕП, розроблених експертами держав-

учасниць. Верхньою межею участі стала зона вільної торгівлі «без будь-яких 

обмежень та товарних вилучень». Справді, бажаючи заохотити активну 

участь України в ЄЕП [1205],
 
на початку 2004 р. Росія ухвалила рішення 

скасувати ПДВ на енергоносії, які вона експортувала до України, і таким 

чином приблизно 1 млрд дол., які до цього часу йшли в бюджет Росії, стали 

надходити до бюджету України. Одночасно встановлена низька ціна на 

російський газ, що його імпортувала Україна (50 дол. за 1000 куб. м) 

[1170, c. 76–88].
 
 

В очікуванні перемоги на президентських виборах в Україні прем’єр-

міністра В. Януковича, 15.09.2004 р. оголошено спільну Заяву Президентів 

Білорусії, Казахстану, РФ та України з приводу формування ЄЕП, у якій вони 

позитивно оцінювали цей процес, вказували на схвалення 29 міжнародних 

документів, які підлягають першочерговому підписанню, а також на рішення 

про перехід з 1.01.2005 р. до стягування ПДВ у взаємній торгівлі товарами за 

принципом «країни призначення» в повному обсязі без вилучень, зокрема й 

на природний газ і нафту [334].
 

Однак ці плани, що мали ознаки 

популістичних обіцянок, як відомо, так і не були реалізовані.  
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3.2.4. Врегулювання проблеми заборгованості за енергоносії та 

просування ідеї газотранспортного консорціуму 

Договорами, укладеними наприкінці травня 1997 р., розв'язане питання 

взаєморозрахунків з зовнішнього боргу України перед РФ: визнана 

заборгованість за державними кредитами в сумі 3074 млн дол. США з 

урахуванням процентів за користування кредитами. РФ мала сплачувати за 

оренду військових баз у Криму 97,75 млн дол. США, які списувались з боргу 

[1118].
 
30.10.1997 р. врегульоване питання боргів, які утворились у результаті 

реалізації раніше укладених урядами угод: підписано Міжурядову угоду про 

взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і подільні 

матеріали [309].
 
 

Однак, чи не найголовнішою фінансовою проблемою для України 

залишались розрахунки за природний газ із PAT «Газпром». У листопаді 

1998 р. досягнута домовленість про товарне покриття боргу за російські 

енергоносії, який тоді становив 1-1,2 млрд дол. США. Україна мала 

поставити Росії харчові продукти на суму 500 млн дол. США, інше мало 

розв’язуватися шляхом переговорів. У Росію поставлено товари лише на 14 

млн дол. США та передано декілька стратегічних бомбардувальників, 

оцінених у 285 млн дол. Товарне покриття боргу за газ було чи не найкращим 

варіантом розрахунків, з огляду на нестачу валютних коштів і негативне 

сальдо в торгівлі з Росією, але Україна не скористалась цим. У підсумку, 

проблема розрахунку за газ лишилася однією з найгостріших, до того ж 

сторони остаточно не домовилися. Узгоджена сума боргу за газ, поставлений 

в Україну в 1996 – 1999 pp., становила 1,4 млрд дол. США. 

20.12.2000 р. уряди двох держав уклали Угоду про гарантії транзиту 

російського природного газу територією України. Вона передбачала транзит 

у 2001 р. газу обсягом 124,6 млрд куб. м. Як оплату послуг із транзиту, 

«Газпром» мав постачати Україні 30 млрд куб. м газу [1072, c. 138].
 
 

Росія спрямувала свою політику на розв’язання головного стратегічного 

завдання – захисту і збільшення економічних позицій та впливу в Україні 
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[309].
 
Україна, своєю чергою, маючи газопроводи протяжністю близько 36,7 

тис. км, підземні сховища газу (ПСГ), місткістю понад 32 млрд куб. м 

(пропускна спроможність ГТС складає: на вході (проектна) – 290 млрд куб. 

м, на виході – 170 млрд куб. м), є ланкою, спроможною забезпечувати 

надійне постачання великих обсягів газу до Європи. Втім, інтенсивна 

експлуатація ГТС призвела до того, що значна частина газопроводів, 

компресорного та іншого обладнання потребувала реконструкції і, 

відповідно, інвестицій [131, c. 25].
 
 

Через ці обставини й виникла ідея створення газотранспортного 

консорціуму з управління ГТС України. Зацікавленість у проекті виявили не 

лише Росія, а й Німеччина, Франція, Італія, Швейцарія, компанія «Shell». 

Водночас, украй небезпечними були брак чітко сформульованих Україною 

вимог щодо участі, пропозицій про права потенційних партнерів, 

недосконалість чинного законодавства, а також політизація процесу 

створення консорціуму на тлі непрозорості та незрозумілих правил гри. Чи 

не найбільшою загрозою було збільшення боргу перед Росією за енергоносії, 

який остання могла вимагати вкласти у статутний фонд консорціуму і, таким 

чином, отримати контроль над ним.  

19.06.2001 р. Л. Кучма висловив готовність почати переговори стосовно 

приватизації української ГТС за участю України, Росії і ЄС на умовах рівної 

участі. В лютому 2002 р. розпочала роботу спільна робоча група Україна – 

ЄС, завданнями якої були проведення техніко-економічного аналізу ГТС 

України, її вартості, ліквідності; розроблення та попереднє оцінення 

варіантів реформування; надання пропозицій з найкращого варіанту.
 

Прогресу переговорів сприяло те, що завдяки українсько-російській 

міжурядовій угоді про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту 

природного газу по території України від 4.10.2001 р. протягом найближчих 

10 років ГТС мала бути завантажена принаймні на тодішньому рівні 

[1073, c. 143].
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10.06.2002 р. під час тристоронніх переговорів лідерів РФ, України та 

Німеччини підписано Спільну заяву. Сторони домовилися, що при виборі 

компаній, які будуть залучатися до спільної діяльності в рамках консорціуму, 

пріоритет надаватиметься німецьким. Вже через тиждень за розпорядженням 

КМУ створено міжвідомчу робочу групу (яку очолив прем’єр-міністр 

А. Кінах) з розроблення проектів концепції та угоди щодо консорціуму. 

7.10.2002 р. підписано Угоду між КМУ та Урядом РФ «Про стратегічне 

співробітництво в газовій галузі». Крім того, сторони домовились створити 

на паритетних засадах у формі господарського товариства міжнародний 

консорціум, який би сприяв належному використанню і розвитку ГТС 

України [1080].
 
Через три тижні голови правлінь «Нафтогазу» та «Газпрому» 

підписали угоду про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління 

і розвитку газотранспортної системи України», а наступного дня – установчі 

документи про створення консорціуму. 16.11.2002 р. КМУ створив 

міжвідомчу робочу групу з опрацювання необхідних документів.  

23.01.2003 р. «Нафтогаз» та «Газпром» підписали установчі документи і 

зареєстрували ТОВ зі статутним капіталом $1 млн та паритетною участю 

засновників (по 50%). Консорціум почав діяльність на передінвестиційному 

етапі (розроблення ТЕО), завершення якого передбачалося в серпні 2003 р. 

Однак питання щодо участі німецької сторони так і не було розв’язане [409].
 
 

У серпні 2003 р. оприлюднено Енергетичну стратегію Росії на період до 

2020 р. [1292],
 
яка засвідчила політизацію енергетичної галузі та її занесення 

до переліку базових елементів російської дипломатії [37; 581, c. 40].
 
Загалом, 

послідовна експансіоністська позиція РФ досить різко контрастувала з 

безсистемними діями української сторони, які значною мірою не дозволили 

залучити до консорціуму ФРН чи будь-яку іншу третю сторону (сторони) 

[307, c. 204].
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3.2.5. Впровадження інституційних та договірно-правових 

механізмів регламентації прикордонного співробітництва українських 

та російських регіонів 

Упродовж другого періоду українсько-російських відносин на якісно 

новий рівень перейшла прикордонна співпраця, що пояснюється 

усвідомленням владою обох держав її перспектив [865, c. 280–282].
 
У ст. 14 

«Великого договору» сторони домовились забезпечити сприятливі умови для 

прямих економічних відносин на рівні адміністративно-територіальних 

одиниць відповідно до національних законодавств [237, c. 518].
 
 

Прикордонна співпраця відповідних областей України та Росії 

відбувалась переважно завдяки зусиллям Ради керівників прикордонних 

областей (РКПО). Найпліднішим періодом її діяльності був період протягом 

1994 - 2001 рр., який дав змогу напрацювати проекти в правовій і 

організаційній сферах та винести їх на обговорення й реалізацію на рівень 

голів держав [305, c. 163].
 

Так, 12.02.2001 р. підписано Програму 

міжрегіонального та прикордонного співробітництва України та Російської 

Федерації на 2001 – 2007 рр. Її пріоритетними напрямками визначені 

структурні перетворення економіки регіонів; заснування спільних 

підприємств; створення регіональної українсько-російської інформаційної 

системи з банками даних щодо попиту та пропозиції на ринку; гармонізація 

та спрощення прикордонних і митних процедур; реалізація спільних 

міжрегіональних проектів та програм; удосконалення правових актів, які 

регулюють господарчу діяльність. Координувати ці заходи мала підкомісія з 

питань міжрегіонального та прикордонного співробітництва Змішаної комісії 

зі співробітництва [822].
 
 

16.02.2001 р. на зустрічі міністрів закордонних справ України й Росії з 

керівниками 13 прикордонних регіонів підписано низку ключових 

документів, що стали основою для підтримки регіональних зусиль 

прикордонної співпраці. Вперше на такому високому рівні виникло питання 

про проведення експерименту на харківсько-бєлгородській ділянці кордону з 
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реалізації пілотного проекту – «зеленого коридору» для пропуску легкових 

транспортних засобів за спрощеним митним і прикордонним режимом для 

забезпечення першочергових потреб жителів прикордонних районів. 

Міністри підтримали цю ініціативу [665, c. 6].
 
 

За поданням РКПО узгоджено міжурядову угоду про порядок перетину 

українсько-російського державного кордону мешканцями прикордонних 

районів поза пропускними пунктами. У 2004 р. ухвалили рішення про 

відкриття і функціонування трьох додаткових пунктів пропуску для перетину 

кордону жителями Харківської та Бєлгородської областей. До проекту 

Міжурядової угоди «Про порядок перетину українсько-російського 

державного кордону жителями прикордонних районів України та РФ» 

внесено пропозиції, згідно з якими для такого перетину передбачено 

відкриття понад 50 місцевих пунктів пропуску. 

21.02.2001 р. на засіданні РКПО ухвалено Меморандум з охорони та 

використовування вод басейну річки Сіверський Донець. Його положення 

дали змогу реалізувати завдання зі зближення нормативно-правової бази 

щодо формування спеціального комплексу заходів. Для виконання 

Меморандуму підготовлено Міжрегіональну екологічну програму [387, c. 7],
 

затверджену у 2004 р. Створено Міжрегіональну комісію з екологічного 

оздоровлення басейну Сіверського Донцю. До неї ввійшли керівники 

прикордонних областей та їхні заступники, засновано постійний орган – 

Координаційну раду з управління Міжрегіональною програмою [23].
 
 

У цей час з’явились ідеї про заснування єврорегіонів за участю 

прикордонних областей України та Росії як механізмів реалізації спеціальних 

програм економічної, культурної та гуманітарної взаємодії, транскордонних 

економічних проектів, вирішення проблем зайнятості, інфраструктури, 

екології (дефініція М. Долішнього та П. Бєлєнького [253, c. 53],
 
у цілому 

підтримана й іншими вченими) [1006, c. 320].
 

У єврорегіонах зазвичай 

зростають капіталовкладення, поліпшуються умови підприємництва, 
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зовнішньої торгівлі, розв’язуються візові й митні питання, посилюється 

самостійність регіонів [274].
 
 

Відповідно до Закону України «Про транскордонне співробітництво» 

2004 р., єврорегіон – це організаційна форма співробітництва 

адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, що 

здійснюють відповідно до двох- або багатосторонніх угод транскордонне 

співробітництво [810].
 
Загалом в Україні утворено 7 єврорегіонів, зокрема 

три з Росією – «Дніпро», «Слобожанщина» (2003 р.) та «Ярославна» (2007 р.) 

Угоду про створення Єврорегіону «Дніпро» 29.04.2003 р. уклали 

керівники Чернігівської, Гомельської й Брянської областей. Одночасно 

підписано статут спільноти, враховано досвід інших єврорегіонів за участю 

областей України [988].
 
Головними цілями спільноти заявлено сприяння 

соціально-економічному розвиткові, науковому і культурному 

співробітництву прикордонних територій сторін через розвиток 

транспортних коридорів; розвиток інфраструктури; розв’язання проблеми 

взаєморозрахунків; оптимізацію використання трудових ресурсів [274].
 

Найвищий орган «Дніпра» – Рада прикордонної спільноти [273],
 
інші – 

президія, яка виконує функції ради між засіданнями, секретаріат, національні 

координаційні бюро, постійні або тимчасові робочі групи [988].
 
 

Протягом перших років існування єврорегіону відбулася низка важливих 

подій – відкриття представництв областей (липень 2003 р.), затвердження 

складу керівних органів, ухвалення рішення про вступ «Дніпра» до Асоціації 

європейських прикордонних регіонів (вересень 2003 р.), затвердження 

Програми розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на 

2004 – 2005 рр. (березень 2004 р.) [326].
 
 

7.11.2003 р. підписано Угоду про створення Єврорегіону 

«Слобожанщина» (Харківська і Бєлгородська області) [1007].
 

Правовою 

основою його діяльності стали також Протокол про внесення змін до Угоди 

від 7.11.2003 р., а також Угода між Харківською ОДА та адміністрацією 

Бєлгородської області про торгово-економічне, науково-технічне і культурне 
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співробітництво від 6.12.2001 р. [1160]
 

Цілями функціонування 

«Слобожанщини» визначено розвиток співробітництва прикордонних 

територій у таких напрямках: економічний розвиток; регіональне та локальне 

територіальне планування; комунікації, транспорт і зв'язок; наука і нові 

технології; розширення контактів між суб’єктами прикордонних територій; 

полегшення процесу перетину кордону [264].
 
У рамках Єврорегіону створено 

9 робочих груп [694],
 

2004 р. «Слобожанщину» прийнято до Асоціації 

європейських прикордонних регіонів як спостерігача, 2009 р. – як 

повноправного члена [264].
 
 

Практичний досвід діяльності РКПО дав змогу виробити суттєві 

рекомендації для ухвалення нормативних актів державного рівня [297].
 

Йдеться, з-поміж інших, про Указ Президента України «Про заходи щодо 

розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними 

прикордонними областями РФ» [774],
 
Закон України «Про транскордонне 

співробітництво» [810],
 
які дали змогу розмежувати повноваження і предмет 

ведення органів державної влади центрального та місцевого рівнів у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків [1034].
 
 

Активна лобістська політика членів Ради до своїх урядів сприяла і 

прискорила ухвалення міждержавних нормативних актів, наприклад, 

Міжурядової угоди про співробітництво прикордонних областей РФ та 

України від 27.01.1995 р. [297, с. 59]
 
 

Недоліками системи прикордонної співпраці залишались потреба 

спрощувати транскордонний режим руху товарів та послуг, вироблених у 

межах прикордонних зон; відсутність пільг щодо окремих видів міжнародної 

економічної діяльності; складні регуляційні процедури для юридичних та 

фізичних осіб, які мають прикордонні контакти та операції; відсутність 

належних механізмів спільного використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього середовища; проблеми транспортної інфраструктури [274].
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3.3. Міжнародно-правові проблеми двосторонньої співпраці з питань 

безпеки 

3.3.1. Інтеграційні утворення у сфері безпеки 

«Великий договір» 1997 р. нормативно закріпив концепцію 

«стратегічного партнерства» в усіх основних сферах, зокрема у сфері безпеки 

[703, с. 13].
 

Після його ратифікації російським парламентом у лютому 

1999 р., ситуація навколо спірних питань українсько-російських відносин, 

передусім «кримського», дещо стабілізувалась [929].
 

Нагадаємо, що в 

Договорі про дружбу, співробітництво та партнерство 1997 р. передбачено, 

що сторони будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної 

поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності 

кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози 

силою тощо [237].
 
Положення, що підтвердили непорушність українсько-

російського кордону, чинного на момент припинення існування СРСР, 

знищили надії російських політичних популістів, які прагнули роздмухувати 

спірні питання.  

Як зазначила Н. Стевенс (і з такими оцінками можна погодитись), 

компромісові щодо Криму сприяли встановлення українською владою 

контролю над ситуацією на півострові, формування Б. Єльциним зовнішньої 

політики на засадах прагматизму та послаблення націоналістичних гасел, 

радикалізація позиції кримських татар та зростання впливу Туреччини. 

Москва усвідомила небезпеку, яку несуть подальші спроби дестабілізувати 

ситуацію на півострові, та припинила їх [980, с. 366].
 
Не менш важливо, що у 

зв’язку із внутрішніми проблемами в РФ, вона не могла утвердитись на 

міжнародній арені, зокрема нав’язувати свою волю у відносинах з Україною.  

Однак на зламі століть перемогу в боротьбі в російському політикумі 

здобули пострадянські реваншисти – В. Путін та його команда «чекістів». 

Одночасно, з 2000 р. почалось стрімке і тривале зростання цін на нафту, 

формування російського варіанту petrostate («нафтової держави»), що 
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привело до покращення економічної ситуації в Росії [509],
 
посилення владної 

вертикалі, зростання геополітичних амбіцій керівництва, передусім щодо 

реінтеграції на просторі держав – колишніх республік СРСР, зокрема в 

рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), укладеного у 

травні 1992 р. РФ,
 
Вірменією, Казахстаном, Киргизією, Таджикистаном та 

Узбекистаном [244].
 
 

Україна, своєю чергою, у політиці щодо інтеграційних утворень у сфері 

безпеки обрала стратегію неучасті в багатосторонньому співробітництві із 

забезпечення колективної безпеки на основі Статуту СНД і ДКБ, не 

підписала Концепцію охорони кордонів держав-учасників СНД [872]
 

і 

Договір про співробітництво в охороні кордонів держав-учасниць СНД з 

державами, які не входять до Співдружності 1995 р. [241]
 
Взявши курс на 

співробітництво з країнами Північноатлантичного Альянсу (НАТО), Україна 

розвивала взаємодію у сфері безпеки з іншими членами Співдружності, 

зокрема з Росією, в основному на двосторонньому рівні [29, с. 73–76].
 

Причини цього очевидні з огляду на дії РФ під час конфліктних ситуацій 

[183; 434].
 
 

В Основних напрямах зовнішньої політики України 1993 р. зазначено 

про пріоритетність участі в загальноєвропейській структурі безпеки на базі 

існуючих міжнародних інститутів, таких як ОБСЄ, НАТО, Рада 

північноатлантичної співпраці (РПАС) [785].
 
8.02.1994 р. Україна, першою з 

держав СНД, підписала Рамкову угоду програми НАТО «Партнерство заради 

миру» [690, с. 237],
 

14.09.1995 р. офіційно затверджено індивідуальну 

програму партнерства України з НАТО в рамках «Партнерства...» [673],
 
а 

влітку 1997 р. підписано Хартію про особливе партнерство з НАТО [1379],
 

згідно з якою створено спільну постійну Комісію Україна – НАТО, її 

завданнями визначено регулярні консультації та ухвалення щорічних 

робочих програм.  

10.10.1997 р. відбулося перше засідання Комісії Україна – НАТО, а в 

1998 р. Президент Кучма своїм указом затвердив Державну програму 
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співпраці з Альянсом на період до 2001 р., відповідно до якої стратегічною 

метою держави є повномасштабна інтеграція з європейськими та 

євроатлантичними структурами [1173].
 

Практична співпраця з НАТО 

постійно поглиблювалась, насамперед йдеться про проведення спільних 

операцій і навчань під егідою РБ ООН і регулярні консультації з НАТО з 

питань регіональної безпеки, запобігання конфліктам, військової освіти. 

У 1999 р. відповідно до Указу Президента [779, с. 31],
 
схваленого ВРУ, 

український миротворчий контингент направлено до Косова для участі в 

миротворчій операції під егідою ООН. Крім того, Україна постійно 

проводила навчання для військ НАТО, а 2.06.2003 р. Президент на підставі 

Резолюції РБ ООН 1483 (2003) [871]
 

видав Указ «Про направлення 

миротворчого контингенту для участі миротворчій операції в Іраку» [780],
 

який уже 5.06.2003 р. схвалила Верховна Рада. Це рішення мало очевидні 

позитиви для української влади у відносинах із Заходом [113; 930, c. 84–85].
 
 

22.11.2002 р. схвалено План дій Україна – НАТО [712]
 

та річний 

Цільовий план на 2003 р. [875]
 
План дій чітко визначив стратегічні цілі та 

пріоритети України для досягнення її мети – повної інтеграції в 

євроатлантичні структури безпеки, та створив рамки для співробітництва 

відповідно до Хартії про особливе партнерство [712].
 
Ця ж мета закріплена 

Законом «Про основи національної безпеки України» 2003 р. [784]
 

13.12.2003 р. Президент підписав Указ, яким затвердив програми, спрямовані 

на європейську та євроатлантичну інтеграції України на 2004 – 2007 рр. [212; 

213]
 
Вступ до НАТО як кінцева мета політики євроатлантичної інтеграції 

закріплений у Воєнній доктрині України 2004 р. [763],
 
щоправда, після 

чергового загострення відносин з Заходом положення про інтеграцію до 

НАТО були вилучені [802, c. 220].
 
 

Ставлення Росії до контактів України з НАТО, зі зрозумілих причин, 

завжди було негативне. Так, у 2000 р. ухвалено Концепцію зовнішньої 

політики РФ [419],
 
у якій головною загрозою визначено перехід НАТО до 

практики силових дій за межами відповідальності Альянсу без санкції РБ 
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ООН. До факторів, які обумовлюють загрози, віднесено зміцнення військово-

політичних блоків і союзів, розширення НАТО на схід, можливість появи 

поблизу російських кордонів іноземних військових баз і великих військових 

контингентів [952].
 
Схожі положення закріплено і в ухваленій у 2000 р. 

Воєнній доктрині РФ [663].
 

Водночас, пріоритетним визначено 

співробітництво в рамках ОДКБ, бажаним було б і приєднання України до 

інтеграційних процесів у військовій сфері на теренах СНД. Подібної позиції 

дотримувалась і значна більшість російських науковців усіх провідних течій 

(О. Дугін [260],
 
К. Затулін [319, c. 77],

 
О. Севастьянов [318],

 
В. Ігрунов [344],

 

В. Макаренко [527],
 
А. Мошес [597],

 
М. Єфремова [270],

 
А. Арбатов [27],

 

Р. Євзєров [262],
 
А. Піонтковський [704]).

 
 

Загалом, політика керівництва Росії щодо Альянсу зосереджувалась на 

протидії розширенню НАТО на схід; спробах приєднати Україну до 

військового союзу з РФ та до Ташкентського пакту ОДКБ; збереженні та 

посиленні військової присутності на території України; відновленні 

військової могутності з використанням потужностей військово-промислового 

комплексу України. Росії вдалось досягти певних успіхів у цьому: в 1995 р. 

Україна підписала Угоду про об’єднану систему протиповітряної оборони 

держав СНД [1155],
 
у 2001 р. ВРУ ратифікувала Угоду про засоби системи 

попередження про ракетний напад і контроль за космічним простором 

1997 р. [1132]
 
З 2000 р. Україна та РФ почали проводити спільні навчання 

«Фарватер миру», згодом їхні учасники стали розгортати сили, проводити 

спільні тактичні навчання та виконувати низку навчально-бойових вправ 

[930, c. 57]
 
. 

У січні 2001 р. на переговорах міністрів оборони прийнято рішення про 

створення об’єднаного командного пункту та спільного чергування з 

управління внутрішніми та зовнішніми рейдами ЧФ Росії і ВМС України в 

Севастополі, а також об’єднаного угруповання для охорони водного району, 

до якого мали увійти кораблі та авіація ВМС України і ЧФ Росії [1163, c. 83].
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Крім того, РФ домовилась про участь у плануванні всіх багатонаціональних 

військових навчань на території України [706, c. 112].
 
 

Проте ключовим досягненням для Росії у військово-політичному аспекті 

стала дислокація Чорноморського флоту на території України, що дозволила 

зберегти контроль над басейном Чорного моря та Керченською протокою і 

стала потужним стримувальним фактором приєднання України до НАТО. 

Севастополь став плацдармом для можливих наступальних дій ВМФ Росії 

[930, c. 59].
 
 

У цей період на можливості євроатлантичної інтеграції України 

негативно вплинув курс США, спрямований на боротьбу з тероризмом за 

участю РФ як ключового союзника [1436],
 
покращення загальної ситуації в 

Росії, що сприяло збільшенню її значення на міжнародній арені. Водночас 

відбувалось погіршення стану Збройних сил України та її ВПК [21; 1011],
 

нормативно-правові акти, покликані сприяти розв’язанню цих проблем [213; 

423],
 
не відповідали наявним вимогам, були, в основному, декларативними 

[1011].
 
Іншими факторами були сильні проросійські настрої [1343, p. 1–10],

 

об’єктивні передумови для тісного співробітництва України та РФ 

[1384, p. 31].
 

Не менш важливо, що політика «багатовекторності» не 

передбачала кінцевого рішення щодо інтеграції в НАТО чи в російські 

структури [67].
 
 

3.3.2. Українсько-російські відносини у сфері делімітації та 

демаркації міждержавних кордонів 

У «Великому договорі» 1997 р. не знайшло відображення питання 

делімітації, вилучене задля полегшення переговорного процесу як таке, що 

становить предмет занепокоєння з боку Росії. Водночас, уже в російсько-

українській декларації президенти закріпили домовленість про договірно-

правове оформлення кордону, зокрема його делімітацію, в майбутньому 

[1210].
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Для України кордони, встановлені міжнародними договорами 

відповідно до міжнародних стандартів, були необхідною передумовою 

побудови незалежної держави. Л. Кучма, попри свої проросійські декларації, 

продовжив політику Л. Кравчука, спрямовану на зміцнення атрибутів 

національного суверенітету. Виходячи з цього, українські дипломати 

постійно лобіювали проведення делімітації та демаркації, але росіяни 

неохоче йшли назустріч, вважаючи кордони «внутрішніми» і відмовляючись 

від будь-яких дискусій щодо демаркації, нібито не сумісних з 

«партнерськими відносинами» [1650, p. 12].
 
Росіяни затягували навіть процес 

делімітації, у 1998 – 1999 рр. вдалося лише в загальних рисах розмежувати 

лінії землекористування суб’єктів господарювання в прикордонних областях.
 
 

Небажання навіть розпочинати демаркацію кордону не означає, що Росія 

хотіла б зберегти його прозорим, усвідомлюючи масштаб проблем, які 

існували через, наприклад, контрабанду та міжнародну злочинність [691].
 

Тому офіційна позиція РФ не заважала відповідним установам вживати 

заходів, спрямованих на зміцнення прикордонного режиму, боротьбу з 

контрабандою, нелегальною міграцією, транскордонною злочинністю, а 

прикордонним службам обох країн – успішно співпрацювати в цій сфері 

[1788].
 
 

У період президентства В. Путіна деякі успіхи в питанні міждержавного 

кордону були досягнуті за рахунок поступок України в іншому стратегічному 

питанні – участі в ініційованому Росією Єдиному економічному просторі 

[691].
 

Так, у червні 2002 р. завершено переговори щодо делімітації 

суходольної ділянки кордону. У Протоколі засідання підкомісії з 

прикордонних питань Змішаної російсько-української комісії зафіксували, 

що до кінця третього кварталу 2002 р. буде підписано договір про 

держкордон. Попри намагання РФ максимально затягнути процес [1044],
 
все 

ж, наприкінці 2002 р. досягнуто згоди на делімітацію суходільної ділянки, а 

28.01.2003 р. підписано власне Договір про українсько-російський державний 

кордон (ратифіковано 20.04.2004 р.) [242],
 
згідно з яким кордон проходить 
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від точки стику державних кордонів України, РФ та Білорусі до точки, 

розташованої на березі Таганрозької затоки (ст. 1). Додатками до Договору 

стали опис проходження російсько-українського державного кордону та 

карти з лінією кордону.  

Ще складнішим виявилось питання морських кордонів України та Росії. 

Це не дивно навіть без врахування особливостей їхніх відносин – делімітація 

акваторій Світового океану традиційно вважається однією з найважчих 

проблем сучасного міжнародного права [64].
 

Робота з нормативного 

врегулювання цих проблем тривала під егідою ООН, починаючи з 1958 р., 

коли ухвалено Конвенцію про територіальне море та прилеглу зону [403].
 
У 

1982 р. ухвалено Конвенцію ООН з морського права [1340, p. 8],
 
що містить 

норми щодо всіх видів морських просторів: територіального моря і прилеглої 

зони (частина ІІ), проток, що використовуються для міжнародного 

судноплавства (ІІІ), виключної економічної зони (V), континентального 

шельфу (VI), відкритого моря (VII), але питання делімітації залишається 

надскладним [1736].
 
 

Припинення існування СРСР привело до проблем, пов'язаних з 

правовим статусом і режимом використання окремих категорій морських 

просторів у Чорноморсько-Азовському басейні, а також їхньою делімітацією 

[1273, c. 104–109].
 
У радянські часи, згідно з Конвенцією 1982 р., Азовське 

море належало до внутрішніх вод СРСР [125, c. 52; 1285, c. 214].
 
Відповідно, 

після припинення існування Радянського Союзу його акваторія увійшла до 

складу України і РФ, що як правонаступники дістали право поширити на 

морські простори Азовського моря свій державний суверенітет [228].
 
 

Попри малі розміри, в Азовському басейні формуються великі 

морегосподарські комплекси обох держав [531, c. 25–26],
 

функціонують 

міжгалузеві портові комплекси, що охоплюють великі металургійні 

підприємства та залізорудний комбінат зі спеціалізованими причалами. 

Інтерес до моря зумовлений наявністю значних запасів газу та газового 
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конденсату, наявністю цінних сортів риб, рекреаційних ресурсів, 

транспортних комунікацій.  

Перше питання, яке постало щодо статусу Азовського моря після 

припинення існування СРСР: розглядати його як історичні внутрішні води 

Росії та України чи виділити територіальне море та виключну економічну 

зону і провести делімітацію відповідно до Конвенції 1982 р. Що стосується 

Керченської протоки, слід було визначити, чи належить вона до проток, що 

використовуються для міжнародного судноплавства, і, відповідно, чи 

поширюються на неї норми частини III Конвенції 1982 р., або режим її 

використання слід встановити лише національним законодавством України 

чи двосторонньою угодою з Росією [1272].
 
 

Стосовно Керченської протоки, в міжнародно-правовій літературі 

висловлювались думки на підтримку обох позицій [25, c. 25–26; 612, c. 267].
 

Натомість О. Шемякін вважає, що первинний статус Азовського моря, а не 

протоки, тому саме залежно від нього розв’язується питання про статус 

Керченської протоки [1272].
 
Л. Чекаленко відзначала [1231, c. 310–315],

 
що 

Азовське море, згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 p., 

належить до «закритого або напівзакритого моря» [1736].
 
За Конвенцією, 

якщо Азовському морю надано статус внутрішнього, то протока закривається 

для транзитного або наскрізного пересування. 

Засідання делегацій України та Росії з цих питань відбувались з 

21.07.1997 р. [829]
 
У лютому 1998 р. досягнуто принципову домовленість між 

ними щодо статусу Азовського моря, президенти держав погодилися вважати 

його внутрішнім морем, а контроль за використанням ресурсів моря і 

керування навігацією вести спільно. Керченська протока мала залишатися 

невіднятною частиною єдиної Азово-Керченської акваторії [425].
 
 

Для Києва питання розділу Азовського моря мало принциповий 

характер через необхідність чіткого визначення морського кордону як 

невіднятної складової суверенітету; використання Азову нелегальними 

мігрантами [910]
 
(договору про реадмісію з Росією не було до 2008 р.) [1074],
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що перетворювало Україну на накопичувач нелегалів; діяльність російських 

рибалок у глибоководнішій частині Азова, а також «зелене світло» 

браконьєрам з третіх країн [910].
 
Позиція України висловлена в нотах МЗС 

України від 16.11.1999 р. і від 17.03.2000 р. Вона наполягала на делімітації 

моря та протоки і на визнанні РФ наданих нашою державою координат лінії 

проходження кордону у протоці [691].
 
Ця позиція обґрунтована низкою 

документів СРСР, положеннями Будапештського меморандуму 1994 р. про 

зобов’язання РФ поважати чинні кордони України, а також Постановою «Про 

порядок набрання чинності Закону РФ «Про державний кордон Російської 

Федерації» від 1.04.1993 р., якою Верховна Рада РФ постановила, що до 

укладання договорів про державний кордон кордонові Росії з суміжними 

колишніми республіками СРСР слід надати статус державного кордону [626].
 
 

Постановою уряду РФ від 15.12.1999 р. [655]
 
утворено спеціальну групу 

для підготування домовленостей щодо Азову, яка мала займатися питанням 

про територіальні води обох держав. Позиція російської сторони викладена в 

нотах МЗС Росії від 6.12.1999 р., від 28.12.1999 р. і від 26.03.2001 р. [613]
 
РФ 

наполягала, по-перше, на закріпленні за акваторією Азовського моря та 

Керченської протоки статусу внутрішніх вод Росії та України без 

розмежування і встановлення спеціальних позначень кордону; по-друге, на 

нерозривності правового режиму моря та протоки, і, по-третє, на спільному 

користуванні мінеральними та біологічними ресурсами Азовського моря. 

Проблемою для Росії було й те, що для проходу суден використовувався 

належний Україні Керч-Єнікальський канал глибиною 8 м і мілководні (до 

3 м) російські фарватери 50 і 52. Вартість проходу каналом була вдвічі 

вищою, ніж фарватерами, що було невигідно судноплавним компаніям з РФ 

[1550].
 
 

Питання кордонів в українсько-російських відносинах стали 

відображенням подвійної природи українсько-російських відносин: 

декларування «стратегічного партнерства», з одного боку, та зростання 

розбіжностей, накопичення нерозв’язаних суперечностей і взаємних 
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претензій – з іншого [1653, p. 332].
 

Єдиним досягненням п'яти років 

переговорів (1997 – 2002 рр.) було те, що обидві сторони визнали: Азовське 

море – «внутрішні води, що перебувають у користуванні обох держав». По 

суті, всі російські пропозиції зводились до такого: або влаштувати так, щоб 

Азов перебував у спільному користуванні (посилання на приклад Аргентини 

та Уругваю при розв’язанні питання про затоку Ріо-де-ла-Плата), або 

зберегти чинний стан справ, при якому статус морських просторів не 

врегульовано. РФ пропонувала й варіанти «модифікованої серединної лінії» з 

урахуванням комбінацій різних принципів – серединної лінії, історичних 

(спеціальних) прав [446];
 
«прибережних зон національної юрисдикції» чи 

«прибережних зон відповідальності» тощо [613].
 
 

Враховуючи ці чинники, наприкінці 2002 р. у ВРУ зареєстровано 

внесений урядом В. Януковича законопроект, за яким до територіального 

моря України належать прибережні морські води в Чорному й Азовському 

морях у 12 морських миль [762].
 
Українська сторона висловила готовність 

поставити питання руба: або на переговорах вирішать спільно розмежувати 

Азов за варіантом серединної лінії на внутрішні води кожної з держав, або 

Київ самостійно встановить територіальні води. Міжнародне право дозволяло 

зробити це – відповідно до Конвенції 1982 р. [910]
 
Через негативну реакцію 

російської сторони [488]
 
Україна так і не наважилась на конкретні дії. 

3.3.3. Інцидент щодо острова Тузла як показник конфліктного 

потенціалу міждержавних стосунків України та Російської Федерації 

У 2003 р. несподівано вкрай серйозною проблемою у двосторонніх 

відносинах стала проблема острова Коса Тузла. 19.09.2003 р. президенти 

України та Росії урочисто підписали Угоду про створення ЄЕП [1157],
 
а 

менш, аніж через два тижні, яблуком розбрату в міждержавних стосунках 

став маленький острів у Керченській протоці, який росіяни почали 

з’єднувати дамбою з Таманським півостровом Краснодарського краю [496].
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Роботи проводились швидко, вже через декілька днів до української території 

залишалося 2,5 км.  

Варто зауважити, що на о. Тузла (довжиною 6,5 км, шириною близько 

500 м), належному Україні, розташовані лише господарські будівлі, декілька 

українських пансіонатів та інфраструктура прикордонного підрозділу 

України. 7.01.1941 р. Тузла була виведена зі складу Темрюкського району 

Краснодарського краю Росії і передана Кримові Указом Президії Верховної 

Ради РРФСР [1516],
 
а в 1954 р. у складі Криму передана УРСР [1453].

 
 

30.09.2003 р. МЗС України закликав Росію «утриматися від дій, які 

можуть завдати шкоди державному суверенітету України над частиною її 

території». Після того, як будівельники досягли українського прикордонного 

понтону, розпочались напружені перемовини. 6.10.2003 р. міністр 

закордонних справ України К. Грищенко полетів до Москви, його намагались 

переконати, що «роботи не будуть порушувати чинні договірні 

зобов'язання», а місцеві органи влади нібито «проводять земляні роботи, 

спрямовані на відновлення берегової зони Таманського півострова, 

постраждалого внаслідок порушення екологічного балансу» [1550],
 
хоча у 

прикордонній службі Росії заявили, що на косі Тузла після завершення робіт 

буде виставлено російську прикордонну заставу, а це до екологічних проблем 

мало слабке відношення. 7 жовтня Л. Кучма в Сімферополі заявив: «Слабко 

віриться в те, що це бажання місцевої влади ... Я дивлюся на російську карту 

і не розумію, може, їм чогось не вистачає?» [481].
 
 

Називали декілька причин дій РФ. По-перше, навіть часткове володіння 

Керч-Єнікальським каналом дозволило б їй контролювати проходження 

суден, не допускати іноземні судна, зокрема держав НАТО [449];
 
по-друге, 

визнання Тузли територією України давало б їй право контролювати 70% 

акваторії Азовського моря і дістати переважне право на розроблення ресурсів 

підводного шельфу і вилов риби [1453].
 
Обидва мотиви підтвердив відомий 

російський політик-націоналіст Д. Рогозін [879].
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14.10.2003 р. ВРУ ухвалила Постанову «З приводу подій у Керченській 

протоці», у якій зазначила про порушення принципів добросусідства і духу 

стратегічного партнерства, можливе порушення державного суверенітету 

України, її територіальної цілісності [286].
 
Відбулись мітинги біля посольств 

і консульств Росії в різних державах [1677].
 
МЗС Росії, своєю чергою, нотою 

від 16.10.2003 р. попросило Україну терміново надати копії документів, 

зокрема картографічних, на підставі яких вона стверджує про належність їй 

Тузли [1571],
 

а в заяві прес-служби Північнокавказького прикордонного 

управління йшлося: «Оголошені в односторонньому порядку українською 

стороною делімітаційні лінії в Керченській протоці та Азовському морі не 

можуть бути визнані». У такому ж дусі висловилися відомий депутат 

Держдуми К. Затулін [122, c. 14],
 

голова Адміністрації Президента РФ 

О. Волошин, який заявив, що «ніколи Росія не залишить Україні Керченську 

протоку», краснодарський губернатор О. Ткачов, що «визнав» Тузлу 

частиною Росії.  

Натомість прем'єр-міністр М. Касьянов пообіцяв домогтись припинення 

будівництва через декілька днів, президент В. Путін відзначив відсутність 

російських прикордонників на Азовському морі. «Російська газета», офіційне 

видання уряду Росії, підкреслювала «стриманість і великодушність» Росії, 

перераховуючи всі «неприємності» від України [1516].
 

Порушення РФ 

положень міжнародних договорів відзначили віце-прем’єр-міністр М. Азаров 

(21.10.2003 р.), лідер опозиційного блоку «Наша Україна» В. Ющенко 

(21.10.2003 р.) та низка інших діячів [689].
 
 

У підсумку, 23.10.2003 р. ВРУ ухвалила досить жорстку спеціальну 

постанову з приводу конфлікту. Спорудження дамби до Тузли розцінено як 

недружній акт, що змушує Україну переглянути практику двосторонніх 

відносин. Від Президента України зажадали застосувати всі засоби для 

захисту територіальної цілісності й суверенітету держави [814].
 

У разі 

неможливості розв’язати питання двосторонніми консультаціями за ст. 7 

«Великого договору», вирішено залучити механізми Будапештського 
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меморандуму [563].
 
Того ж дня в конфлікт безпосередньо втрутилися перші 

особи України і Росії, які телефоном домовилися звернутися до керівництва 

Краснодарського краю з проханням зупинити будівельні роботи [941],
 
а 

М. Касьянов запропонував на декілька днів призупинити завершення робіт 

через готовність українців почати переговори з розмежування Азово-

Керченської акваторії. До кордону на цей момент залишалося 100 метрів. 

Зрозуміло, що Москва не мала жодних правових підстав стверджувати, 

що Тузла має належати їй [1453].
 
Справа в іншому: стало очевидно, що Росія 

залишається непередбачуваним партнером [1580],
 
хоча в Україні тоді цього 

ще не усвідомили [1788].
 
Характерно й ще одне – послання Путіна до 

парламенту у травні 2003 р. побудоване навколо ідеї відновлення «Великої 

Росії» [730],
 
що стала домінувати в російському політикумі. І випадок з 

Тузлою підтвердив ці тенденції. Західні експерти не дарма застерігали своїх 

лідерів, що спроби побудувати стратегічне партнерство з режимом Путіна 

небезпечні, можуть призвести до вкрай негативних наслідків, аж до 

військової агресії.  

Як продемонстрували події 2014-2015 рр., побоювання були більш ніж 

виправдані. Тоді ж, у 2003 р. суперечності вдалось залагодити досить 

швидко. 30.10.2003 р. у Києві проведено переговори міністрів закордонних 

справ, що завершилися ухваленням спільної заяви та рішенням про 

створення робочих груп для розгляду спірних питань з виробленням 

рекомендацій. У листопаді прем'єр-міністри Росії й України домовились про 

припинення подальшого будівництва дамби, а 2 грудня на Тузлі відкрилася 

нова українська прикордонна застава [496].
 
 

Конфлікт спонукав обидві сторони до активніших пошуків розв’язання 

проблеми морських кордонів [977].
 

26.12.2003 р. укладено Договір між 

Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та 

Керченської протоки [232]
 
(синхронно ратифікований у квітні 2004 р. [649; 

798]
 
). Ним передбачено, що море та протока – історично внутрішні води 

України і РФ; море розмежовується лінією державного кордону відповідно 
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до угоди між сторонами. Отже, необхідність встановлення кордону нарешті 

знайшла договірне закріплення. 

Сторони встановили принцип свободи судноплавства для торговельних 

суден та військових кораблів, а також інших некомерційних державних суден 

України або РФ (ч. 1 ст. 2). Торговельні судна третіх держав дістали право 

заходити в Азовське море і проходити Керченською протокою, якщо вони 

прямують до українського або російського порту чи повертаються з нього. 

Крім того, передбачено, що військові кораблі або інші некомерційні державні 

судна третіх держав можуть заходити в море і проходити протокою, якщо 

вони прямують з візитом чи діловим заходженням до порту однієї зі сторін 

на її запрошення або за її дозволом, погодженим з іншою стороною (ч. 3 

ст. 2) [232].
 
Договором вдалося знизити напругу, проте розв’язання проблеми 

було відкладено. Попри певний прогрес у 2004 р., незгода залишилась, а 

після подій Помаранчевої революції вирішити проблеми кордону в 

Азовському морі та Керченській протоці фактично стало неможливо.  

3.4. Висновки до розділу ІІІ 

1. Другий період застосування міжнародного права у відносинах 

України та РФ після припинення СРСР – період намагань договірного 

врегулювання відносин та вирішення міжнародно-правовими засобами їхніх 

основних проблем (1997-2004 рр.) – позначений передусім укладенням та 

реалізацією комплексу українсько-російських договорів травня 1997 р., які 

стали ключовим елементом договірно-правового механізму регламентації 

двосторонньої співпраці.  

До позитивних рис вказаних договорів у контексті потреб міждержавних 

відносин між Україною та РФ належать: зменшення конфліктності відносин 

щодо Криму, ЧФ і міждержавних стосунків загалом; остаточне врегулювання 

питання взаємного визнання територіальної цілісності і надання РФ 

договірно-правових гарантій відсутності територіальних претензій до 

України; закріплення у «Великому договорі» засад співробітництва в усіх 
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провідних сферах на базі основних принципів міжнародного права; сприяння 

налагодженню конструктивної співпраці на принципах рівноправності, 

взаємної вигоди і врахування інтересів сторін.  

Негативними рисами двосторонніх договорів 1997 р. є закріплення 

довгострокового перебування ЧФ РФ на території України, забезпечення 

збереження військової присутності у Криму, яка використовувалась РФ для 

дестабілізації ситуації на півострові, просування сепаратистських ідей та 

настроїв; консервування проблеми флоту, відмова сторін від створення 

належної договірно-правової бази, що стала передумовою конфліктів; 

декларативний характер приписів «Великого договору»; відмова сторін від 

закріплення в договорі конкретних механізмів реалізації «стратегічного 

партнерства»; 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.  

2. Участь України в ЄЕП, до якого впродовж 1997 – 2004 рр. її 

послідовно намагалась втягнути РФ, суперечила Конституції України і, з 

юридичного погляду, унеможливила би вступ України до СОТ та інтеграцію 

до ЄС. Між Україною та РФ, всупереч самій ідеї ЄЕП, продовжували 

існувати торговельні бар’єри, обмеження, мита, квоти тощо. Росія 

використовувала їх як засоби тиску, спрямовані на досягнення не лише 

економічних, а й політичних цілей.  

3. Ідеї створення консорціуму з управління ГТС України не були 

реалізовані через такі фактори: брак чітко сформульованих Україною 

юридичних вимог щодо участі та прав потенційних партнерів; 

недосконалість внутрішнього законодавства; політизація процесу створення 

консорціуму на тлі непрозорості та нечіткості норм регламентації його 

діяльності; небажання РФ допускати до консорціуму треті сторони і 

прагнення натомість встановити контроль над енергосистемою України. 
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4. Період 1997 – 2004 рр. характеризувався стабілізацією українсько-

російських міжнародно-правових відносин з проблем регіональної безпеки. 

Попри наміри керівництва РФ, Україна відмовилась від участі в Організації 

договору про колективну безпеку, розвиваючи натомість двосторонню 

взаємодію. Ухвалено низку документів, що визначили рамки військового 

співробітництва.  

Проблеми делімітації та демаркації суходольних і морських кордонів 

між Україною та РФ не були розв’язані, що обумовлено такими факторами: 

прагнення РФ не допустити просування європейської та євроатлантичної 

інтеграції України і досягнення нею необхідних юридичних критеріїв; 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; уникнення РФ договірно-правового врегулювання для 

збереження «проблем кордонів» як засобу тиску на Україну в інших 

питаннях; намагання російської сторони зберігати напругу у двосторонніх 

відносинах в політичних цілях.  

5. Інцидент щодо о. Тузла продемонстрував: по-перше, готовність РФ до 

порушення основоположних норм міждержавних договорів щодо 

територіальної цілісності й непорушності кордонів України та потенціал 

агресії проти неї; по-друге, міжнародно-правовий нігілізм та зневагу 

керівництва РФ до загальновизнаних норм міжнародного права; по-третє, 

підтвердив, що військова присутність на Кримському півострові є загрозою 

національній безпеці України; по-четверте, підтвердив провідну роль у 

міжнародно-правових відносинах держав особистих контактів президентів і 

мале значення двосторонніх інституційних механізмів. 

6. Загалом періоду намагань договірного врегулювання відносин та 

вирішення міжнародно-правовими засобами їхніх основних проблем (1997-

2004 рр.) притаманні: зменшення конфліктності двосторонньої взаємодії і, як 

підсумок, укладення у травні 1997 р. загального Договору про дружбу, 
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співробітництво і партнерство; консервування угодами щодо 

Чорноморського флоту 1997 р. проблеми розміщення ЧФ РФ на території 

України, брак договірних механізмів регламентації відносин щодо флоту; 

зумовлені позицією російської сторони труднощі в делімітації і демаркації 

українсько-російського міждержавного кордону; послідовна відмова РФ від 

запровадження реально діючої зони вільної торгівлі, реалізована шляхом 

договірного закріплення вилучень та обмежень; невдалі спроби реалізації 

політично вмотивованого проекту Єдиного економічного простору, який 

суперечив Конституції України і договірним нормам міжнародного права; 

системні проблеми у двосторонніх відносинах, демонстрація інцидентом 

щодо острова Тузла готовності РФ до порушення основоположних норм 

міждержавних договорів щодо територіальної цілісності й непорушності 

кордонів та потенціалу агресії проти України. 
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РОЗДІЛ ІV. ПЕРІОД ПРОЯВУ НЕВІДПОВІДНОСТІ ДВОСТОРОННІХ 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПОТРЕБАМ 

ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН (2005-2010 РР.) 

4.1. Криза двосторонніх міжнародно-правових інструментів 

регламентації економічного співробітництва України та РФ 

Наприкінці періоду президентства Л. Кучми відносини України та Росії 

в економічній сфері ставали все тіснішими [15, c. 60; 516, c. 34–37],
 

збільшувалась залежність України від РФ [688].
 
На президентських виборах 

2004 р. російська влада надто активно сприяла обранню прем’єр-міністра 

України В. Януковича, з яким пов’язувала надії на подальшу інтеграцію [211; 

1479].
 
Однак події Помаранчевої революції – масові акції протесту проти 

порушень на виборах [1585],
 
ухвалення Верховним Судом України рішення 

про переголосування другого туру 26.12.2004 р., хід голосування 

продемонстрували помилковість втручання Росії [1772].
 

Підтримка 

Януковича радше нашкодила йому, а президентом став прозахідний В. 

Ющенко [688].
 
 

У відносинах України із ЄС розпочався «медовий місяць». 

Проголошено, що Україна стала на шлях реформ [1426, p. 34–35]:
 
4.02.2005 р. 

парламент проголосував за обрання прем’єром Ю. Тимошенко і схвалив 

Програму КМУ «Назустріч людям» [821],
 
яка передбачала чіткий курс на 

набуття членства в Євросоюзі. У лютому 2005 р. ухвалено План дій Україна – 

ЄС [711].
 
Справді, статистика беззаперечно демонструвала, що в перспективі 

європейська інтеграція вигідніша для України в економічному сенсі 

[1426, p. 36–37].
 

Однак не менш важливим є досягнення Україною 

європейських стандартів у всіх сферах. 

Новий курс української держави позначив вихід з проектів на кшталт 

ЄЕП, відмову від реалізації проекту газотранспортного консорціуму у 

форматі «Україна – Росія». Відповідно, і вплив РФ на Україну, і її значення в 

регіоні загалом могли значно впасти [368].
 
Не менш важливим став страх 
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російської влади перед повторенням подій на зразок Помаранчевої революції, 

що автоматично робив Ющенка ворогом. Ці фактори, при суттєвій 

асиметричності економічних відносин та наявності потужного «газового 

важеля», могли призвести до унеможливлення конструктивної співпраці 

[998, c. 102].
 

Вказане повністю узгоджувалось із загальною жорсткістю 

зовнішньої політики РФ після обрання В. Путіна президентом у 2000 р. 

[904, c. 41]
 
 

Як уже зазначено, в українсько-російських відносинах значна роль 

завжди належала контактам лідерів держав. Однак, з 1.01.2006 р. набули 

чинності зміни до Конституції України, ухвалені 8.12.2004 р., держава стала 

парламентсько-президентською республікою, відповідно, більшу роль у 

відносинах з Росією стали відігравати парламентська коаліція та 

сформований нею уряд. Постійна нестабільність політичної ситуації, 

конфлікти президента з урядом не могли не відбитись на відносинах в 

економічній сфері, заважаючи побудові довготривалої стратегії розвитку. 

Водночас, РФ було непросто вести послідовну експансіоністську економічну 

політику щодо України, бо наступний уряд міг перекреслити те, що «вибили» 

в попереднього. 

З приходом до влади уряду В. Януковича в серпні 2006 р. зовнішня 

політика підпорядковує політичні інтереси України, пов’язані з її державним 

суверенітетом, економічним інтересам, в основному, корпоративним. 

Головними були економічні преференції від Росії у вигляді дешевих 

енергоносіїв та збільшення обсягів торгівлі. Не дивно, що поновились 

переговори про вступ України до ЄЕП. 16.08.2006 р., перебуваючи на саміті 

ЄврАзЕС, Янукович підтвердив бажання України інтегруватись у 

переговорний процес щодо ЄЕП.
 

У відповідь на це Росія припинила 

торговельні війни, відновила практику підписання щорічних протоколів 

щодо обсягів постачання нафти та газу, уряди домовились відновити експорт 

української електроенергії до єдиних енергетичних мереж РФ та спільний 

експорт електроенергії в енергосистеми Молдови. Росія також зобов’язалась 
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збільшити обсяги постачання нафти на українські нафтопереробні заводи 

[339, c. 143].
 
 

Відносини двох урядів Ю. Тимошенко з керівництвом Росії були 

набагато складніші, серйозні суперечності не вдавалось владнати. Деяке 

поліпшення відбулось після підписання угод щодо постачання та транзиту 

газу на початку 2009 р. і на президентських виборах на початку 2010 р. 

Москва, принаймні відкрито, не робила ставку на жодного з двох основних 

кандидатів: В. Януковича чи Ю. Тимошенко [280, c. 8].
 
 

Загалом, протягом 2004 – 2008 рр. (до світової кризи 2008 – 2009 рр.) 

економічна співпраця між Україною і РФ успішно розвивалася, попри певні 

проблеми з політичним складником цих відносин: ці процеси певною мірою 

розвиваються паралельно за своєю внутрішньою логікою та при впливі цілої 

низки факторів [1217, c. 21781].
 
 

4.1.1. Тенденції розвитку нормативно-правової бази двосторонньої 

співпраці 

Зрозуміло, що в цей період відповідні процеси через суттєве погіршення 

відносин у політичній сфері дещо пригальмувалися. 8.05.2005 р. створено 

Комісію «Ющенко – Путін», до завдань якої належали, зокрема, обговорення 

стану співпраці, виявлення найперспективніших напрямків і шляхів 

вдосконалення форм взаємодії [687].
 
У її складі засновано Комітет з питань 

економічного співробітництва на чолі з керівниками урядів України та РФ 

[869].
 

Втім, показово, що перше засідання комісії відбулося лише 

22.12.2006 р.  

План дій Росія – Україна на 2005 – 2006 рр., підписаний президентами, 

передбачав низку заходів, спрямованих на гармонізацію правової бази 

економічних відносин, поглиблення співпраці в торговельно-економічній 

сфері, ПЕК та АПК, машинобудуванні, транспорті та зв'язку, промисловій 

політиці, авіабудуванні, використанні космосу та атомній енергетиці 

[193, c. 15].
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22.12.2006 р. на першому засіданні Комісії «Ющенко – Путін» підписано 

міжурядові угоди про охорону авторських прав, збільшення пунктів 

пропусків на кордоні та реадмісію [709].
 

На наступному засіданні 

12.02.2008 р. підписано План дій Росія – Україна до 2009 р., що містив 

близько 20 заходів в економічній сфері [386; 713].
 
На початку грудня 2008 р. 

Президент України ухвалив рішення про створення Міжвідомчої стратегічної 

групи з українсько-російських відносин [934]
 
на чолі з секретарем РНБО 

України Р. Богатирьовою.  

Під час прем’єрства В. Януковича 22.06.2007 р. голови урядів двох 

держав підписали Програму економічного співробітництва на 2008 – 2010 рр. 

і план заходів до неї. У Програмі містилось понад 50 заходів з практично всіх 

сфер економічного співробітництва [896].
 

Одним з ключових напрямків 

співпраці визначено розвиток коопераційного співробітництва в інноваційній 

сфері.  

Результати співпраці держав у цей період неоднозначні. Наприклад, у 

ракетно-космічній промисловості здійснили низку успішних проектів, серед 

яких «Морський старт». Водночас, реалізацію проекту з виробництва літака 

Ан-70 припинено [42, c. 57–58],
 
бо РФ зробила ставку на модернізацію Іл-76. 

У сфері високих технологій Росія обмежувала доступ українських 

підприємств до участі у своїх проектах (космічна галузь) і вихід українських 

розробок на російський ринок (сучасні системи керування для АЕС, літаки 

Ан-140, Ан-148) [193].
 
Водночас, Росія активно розширювала реалізацію 

спільних проектів в авіакосмічній галузі з іншими державами [657].
 
Вже 

після встановлення контролю над «Луганськтепловозом» РФ продовжувала 

переговори із західними компаніями щодо розв’язання проблеми дефіциту 

рухомого складу на залізницях [193].
 
 

Продовжувалась договірна робота у сфері виробничої кооперації. 

22.06.2007 р. підписано Міжурядовий протокол про поставки товарів за 

виробничою кооперацією в 2007 р. [835],
 
28.04.2008 р. та 29.04.2009 р. – 

аналогічні протоколи на 2008 [831]
 
та 2009 рр. [836]

 
Однак взаємовигідна 
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кооперація стримувалася нестачею коштів, браком інформування суб'єктів 

господарювання про можливості такого співробітництва та складністю 

дозвільних процедур. 

Серед інших угод в економічній сфері 2005 – 2010 рр. – Угода про 

регулювання постачання деяких видів сталевих труб, походженням з 

України, на митну територію РФ від 13.01.2005 р. [956],
 

Протокол про 

узгодження термінів поетапного скасування вилучень з режиму вільної 

торгівлі від 25.11.05 р. [845],
 
міжурядові угоди про взаємну охорону прав на 

результати інтелектуальної діяльності, що використовуються та отримані в 

ході двостороннього військово-технічного співробітництва від 22.12.2006 р. 

[1074],
 
про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії у 

складі Посольства України в РФ та відділень Торговельного представництва 

РФ в Україні від 29.04.2009 р. [1075]
 
 

4.1.2. Українсько-російські «газові війни» 2005 – 2006 рр. та 2008 – 

2009 рр.  

«Газові війни» стали серйозним випробуванням для двосторонніх 

відносин. Залежність надзвичайно енергомісткої української промисловості 

від постачання російського газу стала потужним інструментом боротьби РФ 

проти української влади в умовах відсутності реформ в Україні в цій сфері 

[99; 337, c. 39].
 
Важливо, що Росія в 2003 р. та в 2009 р. ухвалила агресивні 

Енергетичну стратегію на період до 2020 р. [1292]
 
і Стратегію національної 

безпеки до 2020 р. [999],
 
у яких ресурси розглядаються як засіб розширення 

міжнародного впливу [268, c. 6].
 
Кінцевою метою стало позбавлення України 

статусу основного транзитера російських енергоресурсів (шляхом повної 

реалізації проектів газопроводів «Блакитний потік» і «Північний потік») 

[997],
 

перетворення РФ на справжнього «гегемона» у двосторонніх 

відносинах. Серед цілей Росії і збільшення власної міці як енергетичної 

наддержави [1179],
 
яка могла б диктувати свої умови державам ЄС.  
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Ці плани могли бути поставлені під загрозу взаємодією України та ЄС. 

9.03.2005 р. відбулися переговори В. Ющенка і голови німецької «Ruhrgas» 

про створення українсько-німецько-польського консорціуму для постачання 

газу в Європу. Укладено договір, за яким «Нафтогаз України» отримав 

кредит «Дойчебанку» розміром 2 млрд євро на 7 років, на добудову 

нафтопроводу «Одеса – Броди – Плоцьк» за участю Казахстану, 

модернізацію нафтогазотранспортної сфери, геологорозвідку, реалізацію 

інших проектів, спрямованих на збільшення видобутку газу до 30 млрд куб. 

м на рік. 10.03.2005 р. голова правління німецького E.ON заявив про можливе 

приєднання концерну до проекту російсько-українського газотранспортного 

консорціуму. 22.03.2005 р. В. Ющенко зробив візит до Туркменістану, на 

якому було домовлено про створення чотиристороннього консорціуму (за 

участю Казахстану і Росії) з транспортування газу в Європу [100, c. 14].
 

1.06.2005 р. В. Ющенко знову провів переговори з головою «Ruhrgas» щодо 

німецької участі у створенні міжнародного газотранспортного консорціуму.  

Така активність викликала різко негативну реакцію РФ. Уже в березні 

2005 р. «Газпром» заявив про те, що Україна має з 2006 р. платити за газ за 

цінами, близькими до європейських, тобто близько 230 дол. США за 1 тис. 

куб. м. [336, c. 3]
 
У червні він оголосив умови щодо ціни постачань газу і 

тарифів на транспортування експортованого Росією газу по території 

України на 2006 р. У червні 2005 р. у Держдумі пролунали заяви, що в 

Україні нібито відбувається «викрадення російського газу, зникло понад 8 

млрд куб. м». 31.08.2005 р. заступник голови правління «Газпрому» оголосив 

про стартову ціну на 2006 р. – 180 дол. США за 1 тис. куб. м, а восени 

відбулись безрезультатні переговори «Нафтогазу» і «Газпрому». 

Водночас Москва зацікавилася створенням консорціуму, однак у вже 

відкинутому Україною варіанті (передання в управління «Газпрому» 

українських магістральних трубопроводів в обмін на дешевий газ). Ситуацію 

ускладнювало те, що 8.09.2005 р. підписано угоду між «Газпромом» та E.ON 

і BASF про будівництво «Північного потоку» [477],
 

а 14.10.2005 р. 
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Туркменістан відмовився від продажу газу Україні без участі «Газпрому» 

[100, c. 15–16].
 
 

Важливо, що в цей час Росія зіткнулася з проблемою неприйняття 

Європою ідеї «Північного потоку» і спробувала продемонструвати, який 

ненадійний і нестабільний транзитер Україна. Формальним приводом для 

розв’язання конфлікту стала заява В. Ющенка про те, що ціна 230 дол. США, 

запропонована «Газпромом», неприйнятна. У відповідь він з 1.01.2006 р. 

зупинив постачання газу до України, продовжуючи, однак, експортувати 

його українською територією. Одразу ж з вуст російського керівництва 

пролунали звинувачення у крадіжках газу [439, c. 21–22].
 
Пізніше до кампанії 

з дискредитації української сторони долучилися навіть російські науковці 

[10, с. 20].
 
У результаті, в ніч на 4.01.2006 р. підписано договір терміном на 

п’ять років (до 1.01.2011 р.), за яким посередницька місія переходить 

компанії «РосУкрЕнерго», а ціна становитиме 95 дол. на перше півріччя 

2006 р. і надалі змінюватиметься за взаємною згодою сторін [439].
 
 

Газовий конфлікт 2005 – 2006 рр. дозволив російській політичній еліті 

показати, що з нею необхідно рахуватися [1179].
 
«Задіяння Росією чинника 

«газової війни» засвідчило, що «Газпром» готовий жорстко обстоювати не 

лише економічні, а й політичні інтереси РФ в тому вигляді, як їх формулює 

російське керівництво», – йшлося в Посланні В. Ющенка до ВРУ у 2006 р. 

[339, с. 140]
 
Європейські дослідники, в основному, наголошували на тому, 

що В. Путін використовує «енергетичну зброю» для розколу ЄС. 

Відмовившись від ратифікації Договору до Енергетичної хартії 1994 р., Росія 

продемонструвала намір диктувати свої умови, а не шукати компроміс 

[1326, p. 5; 1572, p. 5; 1779, p. 11–12].
 
Також наголошували на необхідності 

прозорої та чіткої енергетичної політики, що могла б стати відповіддю на 

агресивні дії росіян [1326, p. 5],
 

примушування РФ надавати економічне 

обґрунтування своєї зовнішньої енергетичної політики [1633, p. 4],
 

диверсифікації постачань енергоресурсів для зменшення залежності від Росії 

[1598, p. 63].
 
 



 

206 
 

Конфлікт ознаменував собою появу цілої низки нових загроз для 

України: припинення постачання енергоресурсів в Україну; втрата 

українською економікою своєї конкурентності, особливо виробництв, 

пов’язаних з використанням газу; втрата транзитного потенціалу; втрата 

довіри до України з боку ЄС, як до країни-транзитера енергоносіїв. 

Здавалося б, в енергетичному трикутнику «ЄС – Україна – Росія» дві 

залежніші сторони мають об’єднатися, щоб стримувати амбіції третьої. 

Положення Енергетичної хартії мали б гарантувати, що Україну «не 

забудуть» у контексті дотримання Хартії та збереження конкуренції на 

європейському енергетичному ринку [377].
 
Однак у ЄС не було єдиного 

бачення місця України в енергетичному діалозі, як і чіткої стратегії допомоги 

в подоланні енергетичної залежності [916],
 
натомість для Росії Європейська 

Комісія в комюніке від 8.03.2006 р. [1473]
 
пропонувала після 2007 р. новий 

рівень партнерства й укладення довгострокових угод про взаємні інвестиції в 

енергетичний сектор та доступ до трубопроводів [1466, p. 2].
 
 

Після приходу до влади нового уряду на чолі з В. Януковичем у серпні 

2006 р. уряди України та Росії не лише відновили практику підписання 

щорічних протоколів у сфері обсягів постачання нафти та газу в Україну, а й 

вирішили продовжити роботу з об’єднання енергосистем держав СНД та 

Балтії з європейською UCTE, відновити експорт української електроенергії в 

єдині енергетичні мережі РФ. Росія також зобов’язалась збільшити обсяги 

постачання нафти на українські нафтопереробні заводи [339, с. 143].
 
 

Однак уже при уряді Ю. Тимошенко на межі 2007 – 2008 рр. між Росією 

і Україною знову виникла газова суперечка, в ініціюванні якої РФ 

звинуватила саму Тимошенко. Врегулювати проблему вдалось тільки на 

найвищому міждержавному рівні. В. Ющенко під час переговорів з 

В. Путіним зумів наполягти на двох головних вимогах – вилученні 

посередників («РосУкрЕнерго» й «УкрГазЕнерго») з торгівлі газом і 

погашенні боргу за 2007 р. за колишніми цінами (179 дол. за тис. куб. м). 

Президентам вдалося запобігти другій «газовій війні», але 
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продемонстровано, що Росія здатна йти на радикальні кроки, а розбіжності з 

питань ціни за транзит і посередників не подолано: вже 3.03.2008 р. 

«Газпром» зменшив обсяг газу, який постачав в Україну. Проблему 

тимчасово зам’яли, але вона переросла у хронічну [429].
 
Тому в майбутньому 

російсько-українські відносини могли розвиватися за кризовим сценарієм, 

зумовленим прозахідним курсом України [894]:
 

в Росії суто економічні 

питання продовжували розглядати у зв’язку з геополітичними.  

З часу завершення «газової війни» 2006 р. керівництво України не 

зробило висновків щодо нагальної необхідності диверсифікації джерел 

газопостачання, активізації розроблення власних родовищ (рішення РНБО 

«Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної 

політики у сфері її забезпечення» від 9.12.2005 р. [806]
 

стало суто 

декларативним), що послугувало передумовами для «газової війни» зими 

2008 – 2009 рр., значно серйознішої і з набагато болючішими наслідками 

[293, с. 8].
 
 

РФ не приховувала наміру використовувати проблеми у відносинах з 

Україною для демонстрації її ненадійності як транзитера [600],
 
тиску й на 

ЄС, і на власне Україну [435].
 

У підсумку, російсько-європейські 

газотранспортні проекти почали реалізовувати [1279, с. 4].
 
 

Безпосередньо «газовій війні» передували інформаційні атаки. У серпні 

– вересні 2008 р. під час та після грузинсько-російського збройного 

конфлікту [1751, p. 3–7]
 
ЗМІ Росії провели агресивні операції з дискредитації 

прогрузинської позиції української влади. Подальшим етапом інформаційної 

агресії стала активна участь російських ЗМІ в політичному конфлікті між 

Президентом та ситуативною коаліцією у Верховній Раді у вересні – 

листопаді 2008 р. [902, с. 6]
 
 

24.12.2008 р. на зустрічі О. Міллера й О. Дубини українська сторона 

повідомила, що не зможе до кінця 2008 р. погасити борг за енергоносії. 

Дарма що 30.12.2008 р. вона перерахувала для погашення боргу за 

енергоносії 1,5 млрд дол., 1.01.2009 р. «Газпром» заявив про зупинку 



 

208 
 

постачання газу Україні, що супроводжувалося ефектним телевізійним шоу, 

а вже 6 січня Україну звинувачено в перекритті всіх газопроводів, по яких 

йшов транзитний газ, через що РФ начебто вимушена повністю припинити 

постачання газу на кордон з Україною [1215].
 
Далі її вже традиційно для 

російських інформаційних війн звинувачено в «систематичних крадіжках 

газу», які нібито «визнала сама Україна і цього не соромиться» [1471].
 

8.01.2009 р. Путін заявив про начебто політичний колапс усередині України, 

який призвів до кризи [738].
 
 

Реакція української влади була прогнозована: звинувачення у крадіжках 

газу та корупції відкидались, Росію звинувачено в недопостачанні газу 

європейським споживачам [1643, p. 31–37].
 
У результаті, 19.01.2009 р. голови 

«Газпрому» і «Нафтогазу» підписали контракти на постачання газу і транзит 

російського газу терміном на десять років. В. Путін одразу заявив, що 

моніторинг транзиту газу з Росії в Європу більше не потрібний, швидко 

«забувши» про нібито крадіжки газу. Контракт передбачав, що тариф на 

транзит газу територією України становитиме 1,7 дол. США на 100 км. у 

2009 р. Ціна газу для України мала розраховуватись на основі спеціальної 

формули й залежала від змін цін на газойль та мазут на світовому ринку. До 

того ж, базову ціну визначено в розмірі 450 дол. США за 1 тис. куб. м газу, а 

у 2009 р. Україні надано знижку у 20% від вартості газу. Щодо спорів, то 

ст. 8 передбачала їхнє розв’язання шляхом переговорів протягом 30 днів, а в 

разі невдачі – шляхом арбітражу відповідно до регламенту Арбітражного 

інституту Торгової палати Стокгольма [132].
 
 

Газовий конфлікт ще раз продемонстрував проблеми в самій владі, адже 

і В. Ющенко, і його оточення жорстко критикували укладений контракт як 

невигідний для України. 13.01.2009 р. ВРУ навіть утворила Тимчасову слідчу 

комісію [816].
 
 

Щодо Євросоюзу та окремих європейських держав, то вони ухилялися й 

від підтримки однієї зі сторін, і від посередництва [1613, p. 3].
 
Цю позицію 

послідовно демонстрував єврокомісар з питань енергетики А. Пієбалгс 
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[1643, p. 46–49]
 
і європейські дослідники «газової війни». Підтримку Україні 

висловили британці, які звинуватили РФ у використанні енергоносіїв як 

політичної зброї у прагненні погіршити відносини України та ЄС, встановити 

контроль над нашою державою [547; 1321; 1776].
 
Загалом, РФ не вдалось 

досягти конфлікту між нашою державою та Євросоюзом, це визнавали й 

російські дослідники [336, с. 2].
 
 

Як і в 2006 р., рішення було знайдене лише на рівні перших осіб обох 

держав, що зайвий раз підтвердило високий ступінь політизації газового 

конфлікту й міждержавних відносин загалом, відсутність потенціалу 

стабільності таких рішень, високу вірогідність повторення «газової війни».
 

Деякі експерти, зокрема Е. Вілсон, пропонували використовувати для 

розрядки напруженості в газовому питанні механізми Європейської 

енергетичної хартії 1991 р. [226, с. 19; 311],
 
яка містить фундаментальні 

принципи міжнародного співробітництва в енергетиці [1450].
 
У 1994 р. на 

розвиток її положень підписано Договір до Енергетичної хартії (ДЕХ), 

юридично обов’язкову (на відміну від Хартії) багатосторонню угоду [1371].
 

Як зазначає З. Тропін, ДЕХ передбачає механізм вирішення спорів, аналог 

якому важко знайти в сучасному міжнародному праві [1057, с. 580]:
 
фактично 

легалізовано всі чинні механізми розв’язання, зокрема всі форми 

міжнародного арбітражу, задля спрямування взаємовідносин держава-

держава, держава-інвестор та інвестор-інвестор [408].
 
Що ж до розв’язання 

спорів, пов’язаних із транзитом, Договором передбачено спеціалізований 

механізм погоджувального врегулювання, який дозволяє використовувати 

швидшу і менш формалізовану процедуру [1659].
 
У пункті 7 ст. 7 ДЕХ 

міститься детальний опис участі мирового посередника [1660, p. 48].
 
 

І Російська Федерація, й Україна – учасниці Енергетичної хартії [1659],
 

Україна в 1998 р. ратифікувала ДЕХ [229].
 
На жаль, Росія його навіть не 

підписала, вважаючи дискримінаційним стосовно себе [257].
 
Виходячи з 

цього, Україна та РФ могли б бути залучені до створення нової спеціальної 

угоди зі стабільного та гарантованого транзиту в рамках Хартії, Протоколу 
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щодо транзиту. Однак існував і варіант створення нового міжнародного 

механізму для регулювання енергетичної торгівлі (й торгівлі газом, зокрема). 

Керівництво Хартії в розпал «війни» 2008 – 2009 рр. заявляло лише про 

необхідність дотримання принципу безперебійності транзиту [226, c. 19–20].
 
 

Жоден з варіантів не був навіть обговорений на високому рівні, а РФ, у 

результаті, наполягла на своєму: газ до Європи пустили, вигідний механізм 

ціноутворення щодо газу, який постачається до України, затвердили [336, 

c. 2].
 
Крім того, Росія дістала важелі тиску на Україну через потенційне 

збільшення заборгованості за енергоносії, а також аргументи на користь 

будівництва обхідних газопроводів [1634].
 
Україна, попри ухвалення низки 

нормативно-правових актів у цій сфері, так і не провела дуже необхідне 

реформування енергетичного сектору [293, c. 18–19].
 
 

4.1.3. «Торговельні війни» та інші проблеми відносин у сфері 

торгівлі 

Загальне погіршення стосунків між державами, пов’язане насамперед із 

їхньою політизацією, аж ніяк не могло оминути сфери торгівлі. З січня 

2006 р. введено заборону на постачання української продукції тваринництва 

до РФ. Найвідчутнішими виявилися обмеження для виробників молочної 

продукції. [119, c. 16; 339, c. 30; 697]
 
Примітно, що до введення обмежень 

російська сторона не висловлювала претензій до української молочної 

продукції, а її імпорт активно зростав [193, c. 21].
 
Іншими засобами ведення 

торговельних війн Росії проти України у 2006 р. стали запровадження 

спеціальних та антидемпінгових розслідувань, перешкоди вільному 

переміщенню українських товарів, встановлення транзитних тарифів і 

режимів тощо [478, c. 38–40].
 
 

Наступним заходом РФ стало ухвалення Постанови Уряду № 315 від 

27.05.2006 р. [645]
 
, якою скасовано дію Постанови від 18.02.1998 р. № 205 

«Про порядок застосування податку на додану вартість і акцизів щодо 

товарів (послуг) у рамках виробничої кооперації, при розрахунках між 
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господарськими суб'єктами держав-учасниць СНД». [640]
 

Остання 

забезпечувала податковими пільгами схему кооперації між державами СНД, 

передбачену Угодою про розвиток виробничої кооперації 1993 р. [962]
 
 

До проблем у двосторонній торгівлі належали не лише антидемпінгові 

розслідування, квотування й ліцензування української продукції, а й 

непрозора боротьба за прибуткові підприємства, схема купівлі російськими 

бізнесменами підприємств в Україні, згортання виробництва та подальшого 

закриття; «шантаж» загрозою підвищення цін на пальне нафтопереробними 

заводами, де значна кількість акцій була в руках російських підприємців; 

конкуренція українських і російських товарів та послуг на світовому ринку 

[477].
 
Загалом можна констатувати, що торговельні війни 2006 р. засвідчили 

появу цілого спектру загроз економічній безпеці України. 

Після зміни уряду та приходу до влади «нового старого» прем’єр-

міністра В. Януковича ситуація суттєво змінилась. Уже у вересні 2006 р. 

прем’єр зробив програмну заяву про неготовність України до вступу в 

НАТО, після якої уряди України та Росії домовилися розморозити роботу 

міждержавної комісії зі співробітництва, торговельні війни були припинені, а 

уряди домовились дотримуватись практики попередніх консультацій щодо 

введення обмежувальних заходів у торгівлі [698, c. 143].
 
Однак обмеження 

щодо м’яса і молочної продукції збереглись, незважаючи на збитки для 

населення РФ. 

1.06.2008 р., уже при прем’єрстві Ю. Тимошенко, Росія підвищила 

експортне мито на вуглеводні до 398,1 дол. США за тонну (з 340,1 дол.). 

Мито на російський бензин збільшено з 241,4 дол. до 280,5 дол. за тонну. У 

серпні 2008 р. внаслідок погіршення політичних відносин у зв’язку з 

російсько-грузинською війною РФ застосувала до України «батіг» – 

заборонила ввозити з України сухе молоко, скоротила кількість 

постачальників сиру, яким дозволено постачати свою продукцію.  

Не сподобався Росії і вступ України до СОТ у тому ж 2008 р., що сприяв 

її інтеграції до світової економічної системи: перший віце-прем’єр 
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І. Шувалов дав доручення міністерствам «захистити російську економіку від 

товарів, які поставляються з України» під приводом того, що це могли б бути 

товари з третіх держав [119, c. 17].
 
Російська преса говорила навіть про вихід 

з угоди про ЗВТ з Україною [1131],
 
що ставило би під питання експорт до РФ 

трубопрокату, продукції машинобудування, ВПК, не кажучи вже про харчові 

продукти. Водночас, Україна могла використати зацікавленість російської 

сторони у вступі до СОТ, щоб домогтись покращення умов для імпорту 

українських товарів та послуг до Росії. Проте ця можливість так і не була 

використана. 

У 2009 р. у РФ діяло чимало обмежувальних заходів щодо товарів з 

України (антидемпінгових і спеціальних заходів), проводились 

антидемпінгові та спеціальні розслідування. Україна також ввела 

антидемпінгові мита щодо деяких видів російської продукції [193, c. 21],
 
але 

особливістю застосування РФ обмежувальних заходів була чітка 

спрямованість на найвразливіші сектори економіки України та ігнорування 

домовленостей про використання таких захисних заходів, що завдавали б 

найменших збитків двосторонній торгівлі, як це передбачено ст. 3 Угоди про 

вільну торгівлю 1993 р.  

Іншою особливістю стало застосування обмежувальних заходів у 

взаємній торгівлі з політичною метою – «покарання» умовно 

проєвропейських лідерів (В. Ющенко, Ю. Тимошенко, Ю. Єхануров) та 

заохочення проросійських (В. Янукович). Негативне ставлення до 

«помаранчевого» керівництва загалом характерне не лише для Кремля, а й 

для російських дослідників відносин з Україною періоду 2005 – 2010 рр. Так, 

С. Ланцова зазначила, що етап 2004 – 2008 рр. (етап Помаранчевої революції) 

спричинив політичну кризу в Україні; логічне прагнення не допустити її 

поширення в Росії, тому Кремлю потрібно було вести жорстку економічну 

політику щодо України [491, c. 10].
 
 

Іншими проблемами залишались рамковий характер більшості 

укладених економічних договорів і брак дієвих механізмів їхньої реалізації; 
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неврахування інтересів і обмежень протилежної сторони; недостатня 

економічна прорахованість наслідків ухвалення окремих рішень (особливо в 

довгостроковому плані). 

4.1.4. Розвиток прикордонної співпраці регіонів України та 

Російської Федерації 

Однією з потенційно важливих сфер співпраці України та РФ в 

економіці, як і в попередній період відносин, залишалась прикордонна 

співпраця [94, c. 7; 864].
 
Так званий «ефект сусідства», який, за висновками 

Світового банку, має фундаментальні наслідки для державної політики [346],
 

цілком притаманний регіонам РФ та Україні [864].
 
 

Враховуючи пріоритетність курсу інтеграції України до ЄС, що 

проголосив Президент В. Ющенко у 2005 р., питання інтенсифікації 

прикордонного та міжрегіонального співробітництва набули особливого 

значення [1038, с. 9],
 

адже концепція розвитку взаємодії прикордонних 

територій випливає із загального підходу ЄС до реалізації політики 

регіонального розвитку на основі трьох принципів: партнерства, 

субсидіарності та доповнюваності [271; 1037, c. 356–358].
 
Крім того, саме 

геополітичне становище України зумовлює необхідність налагодження 

ефективного міжрегіонального прикордонного співробітництва [1236, c. 111–

114].
 
 

У період 2005 – 2010 рр. розширено правову базу прикордонного 

співробітництва України та Росії. Укладено Міжурядову угоду про порядок 

перетину українсько-російського кордону жителями прикордонних районів 

від 21.04.2006 р. [1082],
 
яка передбачала спрощений порядок перетину на 

підставі документів, що посвідчують особу і громадянство України або РФ та 

підтверджують постійне проживання в прикордонних районах [1082].
 

Важливим нормативно-правовим актом у сфері прикордонної співпраці з 

Росією стала Державна програма розвитку транскордонного співробітництва 

на 2007 – 2010 рр., затверджена Постановою КМУ від 27.12.2006 р. [771]
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Втім, базовим документом залишалася Програма міжрегіонального та 

прикордонного співробітництва між Україною і РФ до 2010 р., а також план 

заходів з її реалізації. Найуспішнішими заходами Програми стали екологічні 

проекти; розвиток транспортної та туристично-рекреаційної інфраструктури; 

житлове будівництво. 

З метою посилення економічного складника у співпраці прикордонних 

областей у квітні 2008 р. створено Ділову раду торгово-промислових палат 

білорусько-російсько-українських прикордонних територій [193, c. 19].
 

12.02.2008 р. президенти України та РФ ухвалили рішення про створення 

Підкомісії з питань міжрегіонального і прикордонного співробітництва у 

складі Комітету з питань економічного співробітництва. Основними 

завданнями Підкомісії визначено забезпечення виконання Програми 

міжрегіонального та прикордонного співробітництва до 2010 р.; реалізацію 

спільних проектів на рівні регіонів; активізацію співпраці в рамках наявних 

та створення нових єврорегіонів; удосконалення договірно-правової бази 

прикордонного співробітництва тощо. 

Крім того, План дій передбачав створення нового Єврорегіону «Донбас» 

за участю Ростовської і Луганської областей, розширення сегментів 

прикордонного і регіонального співробітництва, розроблення пропозицій з 

реалізації спільних проектів у контексті підготування до проведення Євро-

2012 (Україна) і зимової Олімпіади Сочі-2014 (Росія) [583].
 
Вдала робота 

єврорегіонів продемонструвала потенціал розширення формату взаємодії за 

рахунок активнішої участі в ній не тільки прикордонних, а й інших регіонів, 

які досягли високого рівня взаємодії.  

24.04.2007 р. підписано Угоду про створення Єврорегіону «Ярославна» 

(за участю Курської області Росії і Сумської області України) [1227, c. 200].
 

Головною її метою визначено сприяння стійкому соціально-економічному 

розвитку, науковій і культурній співпраці [450, c. 4].
 
Сформовано перелік 

проектів (програм) транскордонної співпраці: концепція розвитку 

транскордонного співробітництва зі зниження екологічного навантаження; 
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проект єдиного порядку обходження з побутовими і промисловими 

відходами; комплексне екологічне обстеження басейну річки Псел; вивчення 

тенденцій розвитку соціально-демографічних процесів у прикордонних 

областях, аналіз сучасних проблем і розроблення механізмів їхнього 

розв’язання [384].
 
Окремі міста та райони Сумської та Курської областей 

уклали цілу низку угод про співпрацю.  

Найуспішнішими в рамках «Ярославни» виявились такі заходи, як 

введення спрощених схем переміщення товарів у єврорегіоні, встановлення 

для підприємств-партнерів певних податкових пільг, адже лише за перших 

півроку сторони збільшили обсяги товарообігу на 70 відсотків [384].
 
 

Наприкінці 2006 р. ухвалено рішення про створення Єврорегіону 

«Донбас» на території Луганської і Ростовської областей [386].
 
По суті, 

створення «Донбасу» об’єднало потенціал великого промислового сектора 

Луганської області та сільськогосподарського сектора Ростовської області 

[172].
 

Крім того, також висловлювались ідеї про приєднання Донецької 

області. Підписання Угоди про створення Єврорегіону «Донбас» відбулось 

дещо пізніше, наприкінці 2010 р.  

Розпочалась і робота щодо створення Єврорегіону «Азов» (Запорізька, 

Донецька, Ростовська області, Краснодарський край та АР Крим) [172; 556],
 

продовжувалось співробітництво в рамках Єврорегіону «Дніпро» у складі 

Гомельської, Чернігівської та Брянської областей. У 2006 – 2009 рр. 

проводилися заходи, спрямовані на поглиблення соціально-економічної, 

освітньої та наукової співпраці, а також у сфері охорони навколишнього 

середовища. Відбулась низка економічних форумів, нарад, виставок, 

підписано угоди про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне 

співробітництво між районами областей [326].
 
У 2005 – 2010 рр. тривала і 

співпраця в рамках Єврорегіону «Слобожанщина», яка, однак, зупинилася на 

етапі розроблення стратегії розвитку та стримувалася через політичні 

суперечності [1237].
 
 



 

216 
 

Регіони України й далі укладали угоди і меморандуми про співпрацю з 

російськими [583; 585; 695; 1070].
 
Загалом, на липень 2009 р. підписано 

близько 310 договірних документів зі співпраці. Водночас більшість з них 

мали рамковий, декларативний характер і вимагали актуалізації, а також 

розроблення дієвих механізмів їхньої реалізації [193].
 
Попри певний прогрес, 

міжрегіональне і прикордонне співробітництво значною мірою розвивалося 

безсистемно. Нечіткі уявлення про плани розвитку і потреби регіонів 

сусідньої держави обмежували можливості залучення до співпраці 

потенційно зацікавлених приватних і державних підприємств. Серйозним 

стримувальним фактором у торговельних відносинах залишалась і наявність 

великої кількості квот та інших обмежень. 

4.2. Міжнародно-правові проблеми двосторонніх відносин між Україною 

та РФ у сфері безпеки та розмежування кордонів у контексті курсу 

України на євроатлантичну інтеграцію 

4.2.1. Розвиток нормативно-правових та інституційних механізмів 

інтеграції України до Північноатлантичного альянсу та протидія з боку 

Російської Федерації 

Наприкінці другого терміну повноважень Президента Л. Кучми 

міжнародна ситуація була несприятлива: з різних причин Україна перейшла в 

орбіту впливу РФ і опинилась на периферії інтересів Заходу [281; 1232].
 

Значення Росії на міжнародній арені навпаки збільшувалось, стрижневою 

ланкою її політики став силовий складник щодо СНД [438,с. 5–6]
 
і передусім 

України [1233],
 
якій ставало все важче відстоювати свої інтереси. 

Однак після подій Помаранчевої революції Україна перемістилась у 

центр уваги світового співтовариства [1513, p. 8],
 

отримала перспективи 

європейської інтеграції, взяла курс на інтеграцію до НАТО, а нові спроби 

залучення до російських проектів на кшталт ЄЕП були практично неможливі. 

Розгляд України Заходом як нового центру у СНД міг сприяти забезпеченню 

дотримання її інтересів у відносинах з РФ.  
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Слід погодитись із тезою В. Горбуліна про те, що членство України в 

НАТО видається оптимальним рішенням із погляду протидії 

транснаціональним загрозам [152].
 
22.02.2005 р. В. Ющенко на засіданні 

Комісії Україна – НАТО [123]
 
заявив про інтеграцію до європейських та 

євроатлантичних структур як визначальну для стратегії і тактики політики 

України [681].
 
У квітні 2005 р. указом Президента [707]

 
внесено відповідні 

зміни до Воєнної доктрини 2004 р. [707].
 
 

З іншого боку, такий курс, безсумнівно, не міг не спричинити агресивну 

реакцію Росії, яка, прикриваючись демагогічними тезами про «агресивність» 

і «небезпечність» Альянсу
 
[28, с. 97; 1526, p. 9],

 
прагнула за будь-яку ціну не 

допустити ані вступу України до цього блоку, ані жодної форми європейської 

інтеграції. Показовою стала заява президента В. Путіна про недопущення 

просування України до «шенгенської зони», бо це нібито приведе до «поділу 

російської нації, частина якої проживає на території України» [477].
 
Причини 

такої позиції стали очевидні взимку 2014 року. 

Розуміння росіянами суттєвого зменшення ролі РФ на міжнародній арені 

при розширенні НАТО за рахунок України простежувалось 

[10, с. 2031424, p. 85],
 

але прикривалось абсурдними з правового погляду 

твердженнями. Так, Р. Мухаметов вказував, що євроатлантичні прагнення 

України суперечать ст. 6 «Великого договору» 1997 р., відповідно до якого 

сторони зобов’язались утримуватися від участі або підтримання будь-яких 

дій, спрямованих проти іншої сторони, і не укладати з третіми державами 

будь-яких договорів, спрямованих проти іншої сторони (ст. 6) [600].
 

М. Барабанов відзначав, що Україна нібито стане «наріжним каменем 

антиросійського «санітарного кордону» і плацдармом для подальшого 

посилення тиску Заходу на РФ», тому відверто закликав «всіма силами 

сприяти посиленню внутрішньополітичної боротьби в Україні» [1325, p. 2–5].
 

Деякі російські автори підкреслювали і нелогічність позиції України, що 

нібито помилково розглядає НАТО як засіб захисту від насправді дружньої 

РФ [1051, с. 117].
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Дещо пізніше у Воєнній доктрині Росії 2010 р. [623]
 
першою серед 

основних військових загроз названо прагнення «наділити силовий потенціал 

НАТО глобальними функціями…», «наблизити військову інфраструктуру 

держав – членів НАТО до кордонів Росії, зокрема шляхом розширення 

блоку» [117].
 
Пріоритети РФ, як і раніше, передусім полягали у формуванні 

та розвитку на просторі, сформованому після розпаду СРСР, союзів з яких 

безумовним лідером була саме Росія (ЄЕП, Союзна держава Росії та Білорусі, 

ОДКБ, ЄврАзЕС) з урахуванням раніше допущенних помилок [1264, с. 6].
 

Отже, можна було констатувати наявність серйозних потенційних 

суперечностей між Україною та РФ у цій сфері. 

 Враховуючи жорстку позицію росіян, нове керівництво України, 

проголошуючи євроатлантичний курс України, декларувало намір 

враховувати й інтереси РФ. Однак уже в січні 2005 р. Україна 

дистанціювалася від створення Міждержавного комітету з питань безпеки, 

від деяких військово-політичних і силових органів СНД, а також висловила 

«обережне ставлення» до будь-яких економічних інтеграційних проектів з 

Росією. Натомість проголошувались наміри щодо активізації співпраці в 

рамках ГУАМ.  

Стало очевидно, що співпраця з РФ в оборонній сфері буде значно менш 

активна. І справді, договірна база українсько-російських відносин щодо 

безпеки в цей період поповнилась хіба що Угодою про реадмісію від 

22.12.2006 р., ратифікованою 23.09.2008 р. [1081],
 

а також Міжурядовою 

угодою про обмін інформацією про переносні зенітні ракетні комплекси типу 

«Ігла» та «Стрєла» під час проведення їхнього експорту до третіх країн або 

імпорту з третіх країн від 22.05.2009 р. [1083]
 

Крім того, підписано 

протоколи між Адміністрацією ДПС України і ФСБ РФ про порядок обміну 

інформацією [832]
 

та про діяльність прикордонних представників від 

26.09.2008 р. [833],
 
міжурядові протоколи від 18.08.2009 р. про внесення змін 

до Угоди про подальше співробітництво щодо літаків АН-70 та АН-70Т 1993 

р. [839]
 
та від 19.08.2009 р. про внесення змін і доповнень до Угоди про 
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співробітництво в сфері розроблення, виробництва, постачань і експлуатації 

авіаційної техніки 1997 р. [112]
 
 

Від самого початку президентства Ющенка Україна і 

Північноатлантичний альянс проводили активну роботу з інтенсифікації 

співпраці [716; 809],
 
декларували мету наближення України до членства в 

Альянсі [1597].
 

З проголошенням курсу України на євроатлантичну 

інтеграцію й ухваленням відповідних програм [215; 216]
 
дещо покращився 

стан війська та ВПК [460, c. 4; 475, c. 58; 1546].
 
Однак уже з другої половини 

2006 р. (4.08.2006 р. прем’єр-міністром став В. Янукович) експерти вказували 

на регрес [338],
 

попри «переможні реляції» у звітних документах [54].
 

Тогочасне погіршення фінансування діяльності в оборонній сфері загалом 

цілком слушно вважати виявом прагнення поліпшити відносини з Росією, 

що, певна річ, була не дуже задоволена реформуванням ЗСУ та 

увідповідненням стандартам НАТО. Природно, що у 2008 – 2009 рр. не 

виконано плани комплектування армії професіоналами, знижено темпи 

виконання програми розвитку озброєння, виконання державних програм 

фактично припинено [475, c. 58].
 
Проблемою залишалась громадська думка в 

Україні. Належних просвітницьких кампаній владою не проведено, натомість 

вакуум заповнила російська антинатівська пропаганда [476],
 
підтримана ЗМІ 

Партії регіонів. 

Після повернення до влади Ю. Тимошенко 15.01.2008 р. Президент, 

Прем'єр-міністр та Голова ВРУ звернулися з листом до Генсека НАТО, в 

якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо 

членства (ПДЧ) у НАТО під час наступного саміту Україна – НАТО в 

Бухаресті у квітні 2008 р. Натомість керівництво РФ зробило цілу низку 

загрозливих заяв [1586, p. 5],
 
у яких йшлося про те, що вступ України та 

Грузії до НАТО змусить Росію «вживати заходів у відповідь» [1625, p. 4].
 

Вона демонструвала цілеспрямованість і жорсткість, Україна ж у цій ситуації 

була радше реципієнтом.  
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Виходячи з цих обставин, вирішальною мала стати позиція держав ЄС та 

США. Адміністрація Дж. Буша-мол., очевидно, вагалась [1407; 1467, p. 5].
 

Провідні держави Європи – Велика Британія, Німеччина та Франція, 

стурбовані проблемами енергетичної безпеки, залежні від РФ у цій сфері, а 

також усвідомлюючи неготовність України вступити до Альянсу, зайняли 

негативну позицію [1467, p. 8].
 

У підсумку, в Декларації саміту (п. 23) 

відмову у ПДЧ сформульовано так: «…ПДЧ буде наступним кроком для 

України та Грузії на їхньому шляху до членства в Альянсі… Ми підтримуємо 

заявки цих держав щодо ПДЧ, розпочнемо період інтенсивної взаємодії з 

ними …Міністри закордонних справ мають повноваження ухвалювати 

рішення щодо ПДЧ для України та Грузії у грудні 2008 р.» [1347].
 
Таким 

чином, негативний результат був зумовлений і внутрішніми, і зовнішніми 

об’єктивними та суб’єктивними чинниками [586, c. 52; 1545, p. 3].
 
Україна 

справді не відповідала тим вимогам, які в 1994 р. держави НАТО поставили 

кандидатам до вступу у блок: консолідована згода суспільства, обов'язкове 

розв’язання всіх територіальних проблем та відсутність сепаратистських 

рухів на території держави.  

Черговим випробуванням для українсько-російських відносин стала 

агресія Росії проти Грузії в серпні 2008 р. [1625, p. 4]
 
Напавши на Грузію 

[191; 1382],
 
РФ була вкрай незадоволена позицією Президента В. Ющенка та 

МЗС України, які виступили проти її дій та не підтримали визнання 

незалежності Південної Осетії та Абхазії, назвавши його протиправним і 

спрямованим проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії [1294],
 

особливо на тлі запопадливих заяв Януковича про необхідність зробити «так 

само, як вчинив Захід щодо проголошення незалежності Косово», тобто 

визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії [502].
 
 

Позиція офіційного Києва не могла не відбитись на відносинах з Росією, 

що відповіла властивими їй методами. Поряд із традиційними заходами 

інформаційної війни пролунали офіційні звинувачення України в 

підготуванні військових кадрів та постачанні озброєння до Грузії [601; 1286].
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Згодом аналогічні звинувачення з’явились і в низці праць російських 

дослідників, зокрема М. Барабанова та В. Целуйка.
 

Про це йшлося й у 

відкритому зверненні тодішнього президента Д. Медведєва до В. Ющенка в 

серпні 2009 р. [1282]
 
Натомість спеціальна міжвідомча робоча група при 

Апараті РНБО України, провівши глибокий аналіз усіх аспектів військово-

технічного співробітництва з Грузією, заявила, що Україна вела військово-

технічне співробітництво із цією державою відповідно до норм міжнародних 

режимів експортного контролю та національного законодавства, а під час 

російсько-грузинського конфлікту експорту озброєнь до Грузії не 

проводилось [1286].
 
 

Примітно, що С. Пайфер у цьому контексті зазначав, що успішне 

проведення Росією військової операції у 2008 р. могло б призвести до 

ініційованого нею зростання напруженості в Криму з приводу терміну 

присутності ЧФ РФ і курсу В. Ющенка на інтеграцію до НАТО. Росіяни 

могли б використати це як привід для військового втручання за допомогою 

сил морської піхоти з метою «захисту співвітчизників» [1574, p. 3–4].
 
Тоді 

подібні апокаліптичні прогнози не справдились, але саме такий механізм 

Росія, як відомо, успішно використала при анексії Криму у 2014 р.  

Всупереч очікуванням вплив Російської Федерації на керівні органи 

НАТО після кавказьких подій не послабився, а навпаки зміцнів, конфлікт 

лише посилив аргументацію провідних держав, зокрема ФРН та Франції, 

щодо збільшення ризиків, якщо Києву і Тбілісі нададуть ПДЧ [535].
 

Підтвердженням цих тенденцій став ювілейний саміт НАТО в 2009 р., який 

відзначився скандально відвертим для України характером – представників 

України навіть не запросили як гостей [1262, c. 205–206].
 

Щоправда, 

3.12.2008 р. ухвалено рішення про запровадження Річних національних 

програм (РНП) з підготування України до набуття членства в НАТО [876],
 

розроблення й подальше виконання програм відтоді передбачали можливість 

приєднання України до НАТО без такого етапу, як ПДЧ [152, c. 31; 801].
 

Продовжувалась і реалізація цільових планів Україна – НАТО в рамках 
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Плану дій [819].
 
Крім того, у підписаній у серпні 2009 р. Декларації про 

доповнення Хартії про особливе партнерство сторони закріпили можливість 

скликання засідання Комісії Україна – НАТО в разі прямої загрози 

територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці України [202],
 

а 19.12.2008 р. підписано українсько-американську Хартію про стратегічне 

партнерство та безпеку [1206].
 
 

На початку 2009 р. до влади в США прийшла адміністрація демократів 

на чолі з Б. Обамою, яка, проголосивши політику «перезавантаження 

відносин» з Росією, відсунула відносини з Україною на периферію власних 

пріоритетів. Останні за президентства Ющенка саміти НАТО, а також 45-а 

Міжнародна конференція з питань безпеки в Мюнхені (лютий 2009 р.) 

продемонстрували, що Україна втратила привабливість для глобальних 

гравців і, відповідно, перспективи євроатлантичної інтеграції [452; 509].
 

Останнім акордом українсько-російського протистояння часів В. Ющенка 

стало загострення відносин улітку 2009 р., коли український президент та 

його російський колега Д. Медведєв обмінялись листами зі взаємними 

звинуваченнями у грубому порушенні принципів дружби й партнерства [508; 

546].
 
 

4.2.2. Врегулювання проблем базування Чорноморського флоту 

Росії на території України 

Хоча представники російської влади, зокрема В.Путін [348],
 
упродовж 

2000-х років неодноразово заявляли, що суверенітет України над Кримом не 

оспорюється, бо «Великий договір» (ст. 2 та ст. 3)
 
закріпив територіальну 

цілісність і непорушність кордонів уже в міжнародно-правовому сенсі, а не в 

межах СРСР, легалізувавши передання Криму Україні [948, c. 27],
 
багато 

політиків та дослідників продовжували вважали півострів споконвічно 

російською територією та скаржилися на незаконність його передання 

Україні в 1954 р. [260; 823]
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Серйознішою проблемою і приводом для конфліктів після приходу до 

влади В. Ющенка могло стати питання розміщення Чорноморського флоту 

РФ, який, відповідно до угод 1997 р., мав базуватись на території України до 

2017 р. Однак за умов курсу України на приєднання до НАТО, перебування 

російського флоту на території України могло опинитись під загрозою. 

15.08.2005 р. російський уряд затвердив Федеральну програму «Створення 

системи базування Чорноморського флоту РФ на території Російської 

Федерації у 2005 – 2020 роках» [823].
 
На її втілення передбачили загалом 

близько 92 млрд рублів (понад 3 млрд дол. США) [261].
 
Проте росіяни все ж 

не полишали надій на використання ЧФ як фактора збільшення впливу та 

тиску на Україну й до 2017 р., і після цього терміну. Так, М. Будніков 

визнавав, що флот – це засіб досягнення Росією своїх геополітичних цілей, та 

навіть виказував ідеї про спільне використання українського флоту 

[73, c. 50].
 
 

Як зазначав В. Головченко, для Росії Україна становить цінність 

насамперед у військово-політичній сфері, ключове місце в цьому сенсі 

належить ЧФ РФ, що дозволяє російській стороні: по-перше, контролювати 

безпеку транзиту енергопотоків у Каспійсько-Чорноморському регіоні, по-

друге, впливати на систему балансу сил в АР Крим на свою користь. Крім 

того, є можливість використовувати флот як штучну перешкоду для 

реалізації євроатлантичного курсу Києва [147, c. 106].
 

З огляду на ці 

обставини, перебування російської військової бази на території України 

залишалось для України потенційним джерелом небезпеки та дестабілізації 

ситуації. Так, З. Ляховскі звертав увагу на заяву міністра оборони Росії 

С. Іванова щодо готовності Росії «використовувати військову силу» для 

захисту російських співвітчизників у країнах СНД [1515, p. 1].
 
Схожі думки 

висловлювали А. Влодковська [1782, s. 145–154]
 
та С. Пайфер [1574, p. 3–4].

 
 

Оскільки базування російського ВМФ у Криму могло бути серйозною 

перепоною для членства України в НАТО [55; 604, c. 249–252],
 
й Україна, і 

Росія мали виробити подальшу стратегію поведінки в цьому питанні. Україна 
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цього так і не зробила, відтак на перший план вийшли провокації з боку РФ. 

Перша відбулася вже 23.03.2005 р.: російські десантники (кількістю 10 тис. 

осіб), про яких українська сторона не була поінформована, висадилися з 

корабля «Микола Фільченков» біля мису Опук (Крим) разом із військовою 

технікою, але невдовзі залишили територію України [57; 1017].
 

За 

повідомленням прес-служби ЧФ РФ, дії російських десантників нібито 

пов’язані з проведенням запланованих навчань [1017].
 

Насправді, цей 

випадок показовий, бо понад 10 тисяч озброєних осіб перебували на 

території України без реєстрації, проходження ними кордону ніде не було 

зафіксовано, інформацію, яку зобов’язані надавати в таких ситуаціях, не 

подано. Перетинання держкордону супроводжувалося лише коротким 

повідомленням: «Пункт призначення – Феодосія. Пасажирів і заборонених 

вантажів на борту немає» [912].
 
 

У квітні 2005 р. міністр закордонних справ Б. Тарасюк заявив, що 

Україна не буде домагатися виведення зі своєї території ЧФ Росії до 2017 р., 

однак не планує і продовжувати термін перебування флоту після цієї дати. 

Проте вже в травні перший заступник міністра А. Бутейко вказав, що 

перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму може суперечити 

Конституції України («Перехідні положення Конституції є дійсними від 

декількох місяців до 5-7 років» і «тому угоди повинні були підписуватися 

саме на такий термін, а не більший»). В. Ющенко, своєю чергою, заявив, що 

Київ збирається розглянути питання про збільшення орендної плати.  

Українська сторона порушила й теми врегулювання процедури 

використання об’єктів берегової навігації (близько 170 об'єктів, понад 70 

земельних ділянок і 180 об'єктів нерухомості) і володіння ними, невиконання 

російською стороною своїх зобов'язань щодо участі в соціально-

економічному розвитку Севастополя [477],
 

компенсації Україні за 

недоотриману військову техніку, згідно з Угодою про параметри розподілу 

ЧФ 1997 р. Крім того, у грудні 2005 р. у період «газової війни» заступник 

голови Секретаріату Президента України А. Матвієнко оголосив, що в разі 
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зміни Росією тарифів на газ Київ може переглянути умови перебування в 

Криму ЧФ Росії; про те ж заявив прем’єр-міністр Ю. Єхануров. 

Проблеми правового забезпечення перебування ЧФ РФ у Криму мали б 

розглядатись у рамках діяльності Змішаної російсько-української комісії зі 

співробітництва, у складі якої продовжувала працювати Підкомісія з питань 

функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України [723].
 

Однак рівень забезпечення переговорного процесу з зазначених питань у 

рамках підкомісії був вкрай низький [283, c. 3],
 
що передусім пояснюється 

небажанням російської сторони розглядати і розв’язувати наявні проблеми. 

Гострі події навколо Чорноморського флоту РФ продовжилися після 

того, як українська сторона оголосила про свій намір провести 

інвентаризацію об’єктів, які орендував флот, бо Росія систематично не 

виконувала свої зобов’язання за угодами з Україною, незаконно займала 

значну кількість об’єктів. 21.12.2005 р. КМУ видав два розпорядження з 

практичних аспектів цих питань [786; 813].
 
Головнокомандувач ВМФ РФ 

В. Масорін відмовив в інвентаризації [55],
 
у відповідь голова МВС України 

Ю. Луценко заявив, що міліція готова забезпечувати повернення Україні 

об'єктів ЧФ. Однак російська сторона офіційно попередила, що вартові, 

згідно з військовим статутом, мають право застосовувати зброю. Ситуацію 

тоді все ж не довели до силового протистояння [1020].
 
 

Цілком логічним продовженням суперечностей щодо флоту стала 

українсько-російська «маякова війна» у 2006 р. Вона розпочалась після того, 

як начальник Ялтинського морського порту видав наказ про виконання 

постанови КМУ 1998 р., згідно з якою всі навігаційно-гідрографічні об'єкти 

на території України повинна використовувати українська сторона. 

13.01.2006 р. охорона Ялтинського морського торговельного порту не 

пропустила на територію маяка доглядача В. Поліщука та представників 

гідрографічної служби ВМС України. РФ заявила про «захоплення» 

російського майна, хоча воно належить Україні. МЗС України передало 

відповідну ноту тимчасовому повіреному Росії [411].
 
 



 

226 
 

15.01.2005 р. Україна заявила, що має намір повернути у свою власність 

усі гідрографічні об'єкти в Криму, які перебувають під контролем ЧФ Росії 

[983].
 
Речник МЗС В. Філіпчук пов’язав це із тим, що за міжнародним правом 

відповідальність за безпеку судноплавства несе Україна [411].
 

Ця заява 

справді відповідала угодам 1997 р. [433, c. 113]
 
Слід нагадати, що питання 

про об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення порушувалося ще в 

листопаді 2002 р., коли Севастопольський апеляційний господарський суд 

вимагав у Міністерства оборони РФ повернути 22 з 28 об’єктів, 

розташованих у Криму [265],
 
а командування ЧФ Росії виставило на маяках 

охорону. Ним було проігноровано й рішення того ж суду в квітні 2005 р.  

З наближенням парламентських виборів в Україні в 2006 р. криза 

відносин Москви і Києва втратила колишню гостроту. Проте вже 

23.06.2006 р. командування ЧФ Росії оголосило про «спробу захоплення» 

будівлі управління Гідрографічної служби ЧФ у Севастополі судовими 

виконавцями в супроводі представників МВС України.  

28 червня керівництво Чорноморського флоту РФ повідомило, що 

проникнути на територію штабу ЧФ Росії в Криму намагались члени 

організації «Студентське братство». Ю. Лещенко, начальник маяка «Сарич», 

який використовувала Гідрографічна служба ЧФ Росії, у відкритому 

зверненні до президента Путіна закликав його «покласти край окупації 

українських маяків і фактично безплатній і безвідповідальній експлуатації 

власності України без договорів оренди». Втім, незабаром новий прем'єр-

міністр Янукович заявив, що уряд країни не має наміру політизувати 

базування флоту і питання тимчасово «заморозили». 

Надалі позиція командування російського ВМФ залишалась незмінною: 

дії української сторони та судові рішення щодо вилучення маяків незаконні. 

11.09.2006 р. Севастопольський апеляційний господарський суд ухвалив 

рішення про вилучення в російської сторони 22 об’єктів НГЗ безпеки 

мореплавства [398].
 

Помічник головнокомандувача ВМФ Росії І. Дігало 

заявив, що Росія подібних судових рішень не визнає, а проблеми щодо 
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об’єктів мають розв’язувати змішані українсько-російські комісії [265],
 

забувши додати, що російська сторона послідовно саботує цю роботу.  

У вересні 2006 р. МЗС України оприлюднило спеціальну заяву, у якій 

вказано, що небажання Росії передавати українській стороні належні їй 

об'єкти інфраструктури НГЗ безпеки мореплавства у Криму унеможливлює 

виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань і може призвести до 

непередбачуваних наслідків. МЗС посилалось і на положення угод 1997 р., а 

також вказало, що юрисдикція українських судів поширюється на всі 

правовідносини, які виникають у державі, й обов'язкові до виконання на всій 

її території [398].
 
Із цими твердженнями погоджувались експерти, зокрема, 

Б. Андресюк, М. Самусь, М. Сунгуровський [462].
 
В. Безкоровайний закликав 

прислухатись до рішення Конституційного Суду України про правову оцінку 

виконання угод, на основі якої треба ставити питання про їхню денонсацію 

через невиконання російською стороною. Другий шлях, на його думку, 

полягав у зверненні в закордонні інституції [1290].
 
 

Попри всі зусилля української сторони, росіяни продовжували робити 

все можливе, щоб перешкодити доступові до об’єктів НГЗ [1287].
 
У грудні 

2007 р. українських чиновників знову не допустили на російський військовий 

об'єкт, уже в Генічеську Херсонської області [1020].
 

Подібні інциденти 

неодноразово виникали протягом 2008 – 2009 рр. Після шостого засідання 

Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ у січні 2008 р. роботу проводили 

тільки на рівні робочих та експертних груп. 15.04.2008 р. російській стороні 

передано меморандум, який передбачав, що з 1.06.2008 р. мають розпочатися 

консультації щодо порядку та етапів виведення військових формувань ЧФ 

РФ з території України, однак у відповідь отримано відписку [652].
 
 

Брак прогресу в розв’язанні спірних питань, пов’язаних з перебуванням 

ЧФ Росії у Криму, змусив РНБО України 16.05.2008 р. ухвалити рішення 

«Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави»
 

Рішення передбачало, серед іншого, вжити протягом двох місяців заходи 

щодо комплексної оцінки наслідків тимчасового перебування ЧФ РФ в 
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Україні; а також підготувати (теж протягом двох місяців) та внести до ВРУ 

законопроект щодо припинення з 2017 р. дії міжнародних договорів про 

перебування на території України ЧФ РФ. РНБО та Президент України 

протягом цього періоду ухвалювали й інші рішення, які мали на меті 

увідповіднення фактичних умов базування флоту підписаним угодам та 

законодавству України. Однак ці акти достатньої мірою не реалізували 

органи виконавчої влади, які й далі покладалися на двосторонні домовленості 

з Росією. Правопорушення з боку РФ, якщо й фіксували, не усували, а 

належного державного контролю за діями ЧФ РФ не вели [1309].
 
 

У травні 2008 р. у Верховній Раді України зареєстровано законопроект 

про дострокове виведення Чорноморського флоту РФ з Криму. Про це ж 

заявляв голова українського МЗС В. Огризко, який навіть анонсував початок 

переговорів, але МЗС РФ цю інформацію спростувало [342].
 
Згідно з його 

офіційною позицією, «двосторонній діалог навколо Чорноморського флоту 

йде в хорошому ритмі; в Росії виступають за пошук розв’язання проблем 

тільки через переговори». Подібні заяви знущальні з огляду на те, що 

російська сторона систематично затягувала розв’язання спірних питань через 

перемовини.  

Чергове загострення українсько-російських відносин прогнозовано 

відбулось після російсько-грузинського конфлікту в серпні 2008 р. [492; 

1294]
 
Іншим приводом стало попередження з боку України про небажаність 

участі кораблів ЧФ РФ, дислокованих на території України, в цьому 

військовому конфлікті і повідомлення про те, що Україна має право 

заборонити повернення відповідних суден до портів України [1229, c. 676].
 
 

13.08.2008 р. РНБОУ своїми рішеннями схвалила Порядок узгодження з 

компетентними органами України пересувань, пов'язаних із діяльністю 

військових формувань ЧФ РФ поза місцями їхньої дислокації на території 

України [729],
 

і Порядок перетинання державного кордону України 

військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і 

літальними апаратами ЧФ РФ, який перебуває на території України [729].
 
Ці 
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акти спрямовано на приведення у відповідність фактичних дій положенням 

угод щодо Чорноморського флоту, бо постанови уряду виявилися 

неефективними. У відповідь голова МЗС Росії С. Лавров заявив про спроби 

одностороннім порядком переписати російсько-українські угоди, хоча це 

грубо суперечило реальності, бо у ст. 6 Угоди про статус і умови 

перебування ЧФ на території України 1997 р. чітко вказано: «Військові 

формування здійснюють свою діяльність у місцях дислокації відповідно до 

законодавства РФ, поважають суверенітет України, дотримуються її 

законодавства і не допускають втручання в її внутрішні справи». До того ж, 

порядок перетинання держкордону Чорноморського флоту завжди 

встановлювало законодавство України, а не базова чи інша угода щодо ЧФ 

[1108].
 
Крім того, Україна інформувала російську сторону про можливе 

рішення, пропонувала провести засідання робочих груп, але ці звернення 

проігноровано. У цьому контексті варто нагадати і про показовий випадок із 

маршами бронетехніки ЧФ на мис Сарич для «захисту» маяка або за декілька 

сотень кілометрів – у Генічеськ, погоджені з... управлінням ДАІ Севастополя. 

Події довкола флоту, демонстративна відмова виконувати нормативно-

правові акти українських органів державної влади вчергове засвідчили, що 

російська сторона не схильна дотримуватись базових угод щодо ЧФ РФ у 

разі, коли її не влаштовують відповідні положення, і віддає перевагу «праву 

сильного». Українська сторона виявилась нездатною примусити Росію 

виконувати ці норми.  

У 2009 р. інциденти довкола гідрографічних об’єктів тривали, РФ 

продовжувала ігнорувати положення базових угод, закони України, рішення 

судів [1230],
 
ноти МЗС України, звернення президента [508].

 
З іншого боку, 

українські державні органи проявляли пасивність, зокрема, щодо 

інвентаризації майна, зволікали з оцінюванням вартості об’єктів та земельних 

ділянок, за яким вартість оренди могла перевищувати 1 млрд дол. на рік 

[490].
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У результаті, Україні не вдалось досягти жодної зі своїх цілей. Не 

підписано договорів про оренду контрольованих ЧФ РФ земельних ділянок 

та об’єктів державного майна України, тобто юридично відносини оренди так 

і не розпочалися; по-друге, не гарантовано вчасне виведення ЧФ РФ з 

України у 2017 р.; по-третє, не обмежено порядок перебування російського 

флоту в Україні рамками ратифікованих угод. 

Проблеми у двосторонніх відносинах у сфері безпеки у 2005 – 2010 рр. 

були комплексні. Це засвідчено 12.02.2008 р., коли президент В. Путін 

підписав Закон «Про денонсацію Угоди з Україною про засоби систем 

попередження про ракетний напад і контролю космічного простору» [630].
 

Наслідком стала відмова Росії від оренди двох українських радіолокаційних 

станцій «Мукачеве» і «Севастополь». Ціна питання сягала 1,3 млн дол. США 

за рік, які Росія відмовлялася платити українській стороні за оренду. 

Щоправда, у РФ не приховували, що денонсація мала суто політичний 

характер [261; 433, с. 9].
 
 

4.2.3. Делімітація та демаркація кордонів 

Суперечності в українсько-російських відносинах при президентстві 

В. Ющенка цілком могли бути перенесені й на ці проблеми, які за часів 

Л. Кучми були розв’язані лише частково. РФ не збиралась відмовлятись від 

позиції, відповідно до якої кордони з Україною були швидше «технічними» 

[1212, c. 149],
 
а проблеми можна використовувати для тиску на Україну 

[528, c. 57],
 
тому їхнє реальне розв’язання щосили затягувалось [433, c. 6].

 
 

Щоправда, в часи В. Ющенка, в основному, було завершено делімітацію 

суходольного державного кордону між Росією й Україною на раніше 

узгоджених принципах. У цілому погоджено проект проходження лінії 

кордону від стику кордонів Білорусі, України та Росії до узбережжя 

Азовського моря, а також підготовлено та звірено тексти проекту Опису 

проходження лінії кордону російською та українською мовами. Сторони 
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завершили й узгодження проекту технічних вимог до оформлення документів 

делімітації [1210].
 
 

Складніше просувались справи з демаркацією. У 2005 р. вирішено 

розпочати цей процес і створити відповідну комісію. Початкові кроки 

здійснено [56],
 

але згодом процес зайшов «у ступор», не виконувались 

відповідні положення затвердженого В. Путіним і В. Ющенком Плану дій 

Росія – Україна до 2009 р. [713]
 
 

У питанні морських кордонів позиція Росії, як і раніше, полягала в тому, 

щоб надати Азовському морю і Керченській протоці статус внутрішніх вод 

двох держав, провівши лінію державного кордону лише по дну і залишивши 

водну поверхню і живі ресурси моря в спільному користуванні [53, c. 119–

122].
 

Українська сторона продовжувала виходити з необхідності 

встановлення кордону і відповідності його методу міжнародним стандартам 

за ст. 15 Конвенції ООН з морського права 1982 р. [1736]
 
 

Щодо Керч-Єнікальського каналу, то позиція керівництва України 

залишалась незмінною: цей канал майже весь проходить по українській 

території поблизу східного узбережжя Кримського півострова й до того ж 

давно перебуває на балансі Керченського порту, то й усі доходи від його 

експлуатації повинні надходити саме Україні. Росіяни ж вважали, що Керч-

Єнікальський канал повинен бути в спільному керуванні, а доходи від його 

експлуатації мають отримувати обидві сторони [1285, c. 214–255].
 
 

Позиція України обґрунтованіша з міжнародно-правового погляду, бо 

враховувала вимоги Конвенції ООН 1982 р. Якщо б лінія державного 

кордону була проведена відповідно до норм Конвенції, Україні відійшло б 

2/3 акваторії Азовського моря [477].
 
Натомість російські автори, зокрема 

С. Тихонова [1033, c. 28]
 
та Є. Макєєва [529],

 
зазначали, що утворення двох 

суверенних держав – Російської Федерації та України – змінило правовий 

статус Азовського моря і Керченської протоки, нібито склалась така правова 

ситуація, коли «державного кордону немає, а суверенітет Росії є». 

А. Самаріна вважала, що «крапку в цій історії може поставити лише рутинна 
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робота комісії з делімітації за допомогою простого і справедливого звичаю: 

кордон у протоці повинен проходити по лінії фарватеру» [914].
 
 

Дещо аргументованішою видається позиція судді міжнародного 

трибуналу ООН із морського права, росіянина А. Колодкіна, який заявляв, 

що Азово-Керченська акваторія повинна бути визнана не просто внутрішніми 

водами, а «історичними внутрішніми водами». І, дійсно, у ст. 1 Договору про 

співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 

2003 р. закріплено, що Азовське море та Керченська протока – історично 

внутрішні води України і Російської Федерації, Азовське море 

розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між 

сторонами, а врегулювання питань щодо акваторії Керченської протоки 

відбувається за угодою між сторонами [232].
 
Водночас, пропозиція автора 

про спільне використання Азовського моря, створення спеціального органу зі 

спільного управління суднохідним каналом [570]
 

забезпечувала би 

дотримання інтересів потужнішої РФ, а не України. 

А. Бистрова вказала на те, що в Керченській протоці протягом тривалого 

часу було визначено і декілька разів підтверджено адміністративний кордон 

між Краснодарським краєм і Кримською АСРР [53, c. 199–122].
 
Ба більше, 

цей адміністративний кордон з набранням чинності Указу «Про передання 

Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР» 1954 р. [638]
 

перетворився на якісно новий кордон і здобув явно виражений державний 

характер, бо був кордоном, що розмежовує дві союзні республіки 

(Радянський Союз, за його ж Конституцією і законодавством був федерацією 

суверенних держав) [248].
 
 

У квітні 2005 р. на 20-му раунді переговорів державних делегацій 

України та Росії сторони погодили методику розмежування акваторії і 

шельфу Азовського і Чорного морів, яка базувалася на поєднанні методу 

рівновіддаленої лінії і методу пропорційності. Йшлося про розмежування як 

по дну морів, так і по водному та повітряному простору, відповідно до норм 

міжнародного права. Важливим досягненням стало те, що російська сторона 
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вперше погодилася на проведення розмежувальної лінії в Азовському морі, 

однак і далі наполягаючи на тому, що стосовно Керченської протоки сторони 

повинні домовитися окремо і залишити її у спільному користуванні [687].
 
 

Примітно, що 18.05.2005 р. РФ уклала договір з Естонією про державний 

кордон і розмежування морських просторів у Нарвській і Фінській затоках, 

на основі такого ж адміністративного кордону між РРФСР та Естонською 

РСР, як і той, що існував між РРФСР та УРСР [56; 330].
 
 

12 – 13 липня 2005 р. під час чергових українсько-російських 

консультацій з розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської 

протоки російська сторона заявила про визнання нею належності Україні 

острова Коса Тузла, розташованого в Керченській протоці, та «вод навколо 

нього» [1607],
 
але увечері того ж дня Департамент інформації і друку МЗС 

РФ оголосив, що правовий статус острова Тузла залишається невизначеним, 

«хоча юрисдикція над цією територією здійснюється Україною». У відповіді 

МЗС України зазначено, що заяви Росії розцінено як спробу висунення 

територіальних претензій до України [891].
 
 

Загальне напруження у двосторонніх відносинах у той період не давало 

надій на прогрес у питанні кордонів. Згодом проблеми делімітації морських 

кордонів вийшли за межі двосторонніх відносин, бо вже в Цільовому плані 

«Україна – НАТО» на 2007 р. розв’язання цього питання позначене як 

пріоритетне зобов’язання України перед НАТО [818].
 

Зрозуміло, що у 

прагненні не допустити прогресу євроатлантичної інтеграції України РФ 

робила все для затягування цих процесів. Як аргумент часто 

використовувалась абсурдна «страшилка» про «захід кораблів НАТО в 

Азовське море» [571,c. 28],
 
мілководне, малопридатне для військових суден і 

військово-морських об’єктів [1195, c. 47].
 
 

Масштабна екологічна катастрофа в листопаді 2007 р. у Керченській 

протоці, коли затонули три російських судна із мазутом і сіркою, 

продемонструвала, що брак чіткого морського кордону між Україною та РФ 

може нести загрозу безпеці України [913].
 
Винних знайти так і не вдалося, 
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значною мірою саме через відсутність кордону у протоці. Російська сторона 

не визнала ні своєї провини, ні претензій з приводу відшкодування збитків, 

запропонувавши створити спільний консорціум для обслуговування 

судноплавства у протоці. Але все ж 19.11.2007 р. дві держави підписали 

Тимчасове положення про порядок проходження суден у Керченській 

протоці, що передбачає спільну систему забезпечення контролю та нагляду 

за судноплавством у протоці при сприянні Центру регулювання руху суден 

(ЦРРС) «Керч». На жаль, положення працювало лише до кінця 2007 р., тобто 

всього півтора місяця, а потім росіяни просто перестали його виконувати 

[889],
 

що пояснювалось небажанням сплачувати канальний збір за 

проходження Керч-Єнікальським каналом, який цим положенням, хоч і 

тимчасовим, закріплювався як український. 

Що стосується відшкодування завданої катастрофою в 2007 р. шкоди, то 

питання подання позовних вимог, враховуючи специфіку українсько-

російських відносин, обов’язково набуло б політичного характеру [889, c. 4].
 

У результаті Україна з цього питання так нічого і не зробила. 

Подальші затягування із розмежуванням грубо порушували норми 

українсько-російського договору про співробітництво у використанні 

Азовського моря та Керченської протоки 2003 р. і План дій Україна – Росія 

до 2009 р., але це РФ не турбувало. Щоправда, в листопаді 2007 р. сторони 

погодили проходження серединної лінії в Азовському морі, експертам 

доручили узгодити проект лінії розмежування територіальних морів, 

континентального шельфу і виключних економічних зон у Чорному та 

Азовському морях, відобразивши її на карті-схемі [1535].
 

На жаль, ці 

домовленості не було реалізовано. У 2008 р. українська дипломатія зробила 

низку поступок росіянам у питанні делімітації Азовського моря, фактично 

відмовившись від методу серединної лінії, невигідного росіянам, а також від 

врахування при розмежуванні затоки Сиваш, натомість сторони домовились 

враховувати російську Таганрозьку затоку. 
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РФ домагалася зміщення лінії кордону й у Чорному морі. Раніше 

сторони домовилися, що початкова точка розмежування лежатиме на лінії, 

яка з’єднує український мис Киз-Аул і російський Залізний Ріг. Але Росія 

докладала зусиль для того, щоб перенести цю точку на декілька миль у бік 

України, бо в цьому районі розташована газоносна площа Палласа, яку РФ 

прагнула залишити у своїх територіальних водах [351].
 
 

Протягом останніх місяців 2008 р. Україна, в умовах політичної 

нестабільності, все ж намагалася чинити певний інформаційний тиск на 

Москву, хоч і безрезультатно. У середині жовтня уповноважений України в 

Міжнародному Суді ООН В. Василенко заявив, що Україна може направити 

позов до МС ООН для того, щоб затвердити кордони в Азовському морі й 

Керченській протоці. Він запропонував звернутися до РФ з пропозицією 

передати спір на розгляд МС ООН [1164].
 

Наприкінці грудня 2008 р. 

Президент України висловив сподівання, що в 2009 р. делімітація українсько-

російського морського кордону буде завершена, однак протягом 2008 – 

2009 рр. МЗС України так і не отримало від РФ відповіді про початок роботи 

робочої групи з делімітації кордону, хоча всі документи були готові.
 
 

У 2009 р., намагаючись затягнути переговори, Росія, як і колись, 

порушила питання про спільне використання Керченської протоки, 

встановлення в ній морських прибережних зон або переміщення лінії 

державного кордону на середину протоки. Представники МЗС України 

висловлювали думку, що питання демаркації та делімітації кордонів в умовах 

загострення відносин не вдасться залагодити спільно і допускали можливість 

односторонніх дій з боку України у 2010 р. [488]
 

Щоправда, крім 

встановлення меж територіальних вод та договірного визначення морських 

кордонів, на що не погоджувалась російська сторона, залишався варіант 

розв’язання питання в міжнародних судових органах. Втім, Москва не 

погоджувалась навіть на залучення міжнародних експертів, які б могли 

надати свої рекомендації, що не мали б обов’язкової сили [667, c. 148].
 
 



 

236 
 

4.3. Міжнародно-правові аспекти українсько-російського діалогу в 

гуманітарній сфері 

Українсько-російська співпраця в гуманітарній сфері завжди перебувала 

в тіні економічних і політичних відносин. Однак її значення не варто 

недооцінювати, адже активна взаємодія в питаннях науки, культури, 

духовності може стати запорукою загального розвитку двостороннього 

співробітництва. Ще в Договорі між УРСР і РРФСР 1990 р. сторони (ст. 5) 

задекларували прагнення розвивати рівноправне і взаємовигідне 

співробітництво у всіх основних галузях, зокрема у сфері культури, науки, 

техніки, в гуманітарній сфері, висловили готовність укласти відповідні угоди 

[236].
 

В Угоді про подальший розвиток міждержавних відносин 1992 р. 

йдеться про розвиток двосторонніх стосунків у всіх основних сферах у 

річищі дружби, співробітництва і партнерства [1104].
 
Сторони підкреслили 

важливість збереження та зміцнення історичних, культурних і духовних 

зв’язків. Угода 1992 р. створила нормативні рамки для співпраці у сфері 

науки, культури й мистецтва й уже 1.07.1992 р. укладено Договір про 

співпрацю між Російською академією наук та Академію наук України [246].
 
 

Протягом перших років після розпаду Союзу РСР сформовано значну 

договірну базу двосторонніх відносин у гуманітарній сфері. Серед основних 

угод – Угода між Міністерством культури і мистецтв України та 

Міністерством культури РФ 1994 р. [1142];
 
Угода між Урядом РФ та Урядом 

України про науково-технічне співробітництво 1996 р. [195, c. 54];
 
Угода про 

співробітництво між Державним комітетом України у справах 

національностей і міграції та Міністерством РФ у справах національностей та 

федеративних відносин 1997 р. [1152]
 
тощо. Однак основним документом 

стала підписана 26.07.1995 р. Міжурядова угода про співробітництво в галузі 

культури, науки й освіти [1124].
 
Сторони зобов’язались сприяти розвиткові 

всебічного співробітництва; ознайомленню з культурою іншої сторони; 

взаємному доступові до державних фондів для громадян обох держав на 

однакових умовах і використанню фондів з культурною, науковою і 
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освітньою метою. У ст. 3 закріплено зобов’язання гарантувати вільний і 

рівноправний розвиток культур національних меншин. Крім того, в Угоді 

містяться зобов’язання сприяти співпраці в підготуванні кадрів, обміну 

досвідом, поглибленню прямих зв'язків між установами й організаціями 

(ст. 2); співпрацювати у збереженні історико-культурної спадщини (ст. 5). 

Значна частина Угоди присвячена питанням співпраці у сфері освіти [619].
 
 

Проте в умовах економічної кризи 90-х років реалізація положень угод 

стала непростим завданням. Зважаючи на це, керівники держав стали 

приділяти все більшу увагу створенню установ, спільних комісій 

міждержавного культурного співробітництва. Так, Змішана російсько-

українська комісія зі співробітництва дала змогу розробити проекти угод, 

погодити механізм їхньої реалізації, сприяла підвищенню ефективності 

реалізації домовленостей. 

До підписаного у травні 1997 р. «Великого договору» [237]
 
внесено й 

положення щодо гуманітарної співпраці в галузі освіти, науки і техніки, 

розвитку дослідницької діяльності, культури, літератури, мистецтва, 

збереження культурної спадщини, що практично повторюють положення 

Угоди про співробітництво в галузі культури, науки й освіти 1995 р. [1124]
 

«Великий договір» містить і низку положень щодо прав національних 

меншин у гуманітарній сфері. Йдеться про зобов’язання забезпечувати захист 

їхньої етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності; гарантувати 

права представників меншин вільно висловлювати, зберігати й розвивати 

свою самобутність, не зазнаючи асиміляції. Крім того, сторони зобов’язались 

сприяти створенню рівних можливостей і умов для вивчення мов меншин, 

підготовці педагогічних кадрів для викладання на цих мовах в освітніх 

закладах і надавати з цією метою рівноцінну державну підтримку [237].
 
 

Укладення і ратифікація парламентами обох держав «Великого 

договору» відкрили нову сторінку у двосторонніх стосунках [108].
 
Позаяк 

українсько-російські відносини протягом усіх років незалежності 

відзначалися високим ступенем взаємозалежності та взаємного впливу, то 
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розв’язання найгостріших політичних проблем сприяло налагодженню 

взаємин і в гуманітарному аспекті. Відповідно, з 1997 р. укладено чимало 

спеціальних двосторонніх угод з різних аспектів гуманітарного 

співробітництва: про Основні напрямки довгострокового економічного та 

науково-технічного співробітництва на 1997 – 2000 рр. і на період до 2005 р. 

[1144];
 
про співробітництво в галузі інформації [1076];

 
про співробітництво в 

галузі освіти [1098];
 
міжурядові угоди про заснування та умови діяльності 

інформаційно-культурних центрів [1077],
 

про співробітництво в галузі 

телебачення та радіомовлення [958],
 
про взаємне визнання й еквівалентність 

документів про освіту і вчені ступені [1079]
 
тощо. 

Активізації співпраці на зламі століть сприяли певна стабілізація 

економічної ситуації в обох державах, проведення широкомасштабних акцій 

– року України у РФ та року Росії в Україні, зростання ефективності 

Українського культурного центру в Москві та «Росзарубіжцентру» в Києві. 

Збільшилась кількість турне російських театрів в Україні, в Росії поновились 

гастролі українських театрів за державними програмами. Активізувалось 

регіональне співробітництво, відбулась реституція частини фресок 

Михайлівського золотоверхого собору [885].
 
Встановлено й тісні зв’язки між 

вищими навчальними закладами України та Росії, створено механізм 

визнання еквівалентності документів державного зразка про середню освіту, 

які дають право вступу до вищих і середніх навчальних закладів [930, c. 132],
 

продовжено взаємодію конструкторських бюро, реалізовувалася ціла низка 

галузевих програм (зокрема, програма «Нанофізика та наноелектроніка», 

затверджена у 2001 р. [1169, c. 127],
 
спільні програми з вивчення космосу). 

Однак президентство В. Ющенка позначилось серйозними проблемами в 

гуманітарній сфері українсько-російської взаємодії, що зумовлено загальним 

станом відносин. 
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4.3.1. Конфронтаційні тенденції міждержавних відносин 

За В. Ющенка двосторонній діалог з гуманітарної проблематики, як і в 

інших сферах, став украй політизованим. Важливим фактором став курс 

Ющенка на, за його ж словами, «збереження національної пам'яті та 

відновлення історичної правди», що характеризувався передусім увагою до 

подій, так чи інакше пов’язаних з боротьбою за незалежність України. Так, у 

2007 р. видано Указ, яким Р. Шухевичу – головному командиру УПА 

протягом 1942 – 1950 рр. – посмертно присвоєно звання Героя України [793].
 

У 2010 р. видано такий самий указ щодо С. Бандери – провідника ОУН [794],
 

а на рік раніше введено відзнаку Президента України – Хрест Івана Мазепи 

[755].
 
 

Значно зросла увага керівництва держави й до питання Голодомору. У 

2007 р. Президент видав Указ «Про оголошення в Україні 2008 року Роком 

пам'яті жертв Голодомору» [782]
 
із визначенням завдань органів виконавчої 

влади. У 2008 р. у Києві зведено Меморіал пам'яті жертв голодоморів в 

Україні, у 2009 р. на виконання розпорядження КМУ [815]
 

утворено 

державний музей. Дали певні результати й зусилля В. Ющенка щодо 

визнання державами світу Голодомору геноцидом проти українського 

народу. У цей період таке визнання зробили Австралія, Грузія, Естонія, 

Еквадор, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, 

Польща, США, Угорщина, Ватикан. Деякі держави ухвалили спеціальні 

резолюції, Європарламент визнав Голодомор злочином проти людства 

[1392].
 
 

РФ, вважаючи себе спадкоємицею Союзу РСР, у цей період у 

політичних цілях відроджувала радянський культ на державному рівні [453],
 

використовувала ностальгію за СРСР для просування ідей реінтеграції 

держав – його колишніх республік, насамперед за участю України. Не дарма 

в Концепції зовнішньої політики РФ 2008 р. цілями зовнішньої політики 

визначено: «підтримка і популяризація в іноземних державах російської мови 

і культури народів Росії»; «захист прав і законних інтересів російських 
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громадян і співвітчизників, що проживають за кордоном, на основі 

міжнародного права і чинних двосторонніх угод, розглядаючи 

багатомільйонну російську діаспору – «російський мир» – як партнера, 

зокрема у справі розширення і зміцнення простору російської мови і 

культури»; «сприяння вивченню та поширенню російської мови як 

інструмента міжнаціонального спілкування» тощо [419].
 
 

Отже, цілком зрозуміло, чому РФ так різко реагувала на дії української 

влади (характерним прикладом стала ситуація з виданням у 2008 р. Указу 

Президента «Про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом 

гетьмана України Івана Виговського в Конотопській битві» [756];
 

переможеним тоді було саме московське військо) [400].
 
Не слід забувати, що 

намагання керівництва України «очорнити» радянське минуле 

використовувались Кремлем і як виправдання перед власним населенням для 

антиукраїнських дій, зокрема, у сфері економіки. 

Важливим конфліктним питанням стало питання статусу російської 

мови, навколо якого РФ розгорнула активну інформаційну війну [453].
 
Теми 

«утисків російської мови», «порушення прав російськомовного населення», 

«витіснення російськомовних ЗМІ», «насильницької українізації», «війни» з 

історичними пам'ятниками і похованнями радянських воїнів-визволителів», 

«розколу Української православної церкви» стали вкрай популярними й у 

вищого керівництва Росії, й у провладних (тобто, практично всіх) ЗМІ.  

Природно й те, що росіяни вперто «не помічали», що в їхній державі 

взагалі нема загальноосвітніх шкіл з вивченням предметів українською 

мовою; діють лише деякі школи, де українську мову вивчають як предмет 

[525, c. 100].
 
Офіційний Київ наполягав на паритетному забезпеченні прав 

національних меншин в обох державах, а заяви росіян розцінював як 

втручання у внутрішні справи. Мовна проблема також була заполітизована 

Росією як засіб тиску та приводу для антиукраїнської боротьби, що, звісно, в 

цілому вкрай негативно позначилось на атмосфері двосторонніх відносин. 
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Водночас, насправді український інформаційний простір (і про це 

красномовно свідчить статистика) продовжував бути об’єктом не 

«українізації», а агресивного російського інформаційного впливу, потужним 

інструментом просування концепцій «єдності двох народів» та «Росії як 

центру євразійської цивілізації», практичним виявом яких стало б 

повернення до реалізації інтеграційних проектів. Спостерігалася й виразна 

тенденція до значного зменшення рівня української культурної присутності у 

РФ, скорочення кількості гастролей, виставок, поширення друкованих 

видань. Показовим випадком стала ліквідація у 2010 р. однієї з найбільших 

громадських організацій українців – Федеральної національно-культурної 

автономії українців Росії. Іншими знаковими подіями стали намагання 

закрити єдину в Росії Бібліотеку української літератури та події навколо 

Об'єднання українців Росії 2009 – 2010 рр. – аудит, ревізія, призупинення 

діяльності [513; 1277],
 
судовий розгляд справи про ліквідацію.  

Дії РФ часто не відповідали духові і букві «Великого договору», 

напруженість у гуманітарній сфері накладала відбиток на відносини між 

громадянами, ускладнювала контакти у сфері освіти, науки, культури. У 

Зверненні учасників конференції Академій наук вищої школи України 

(авторитетної громадської наукової асоціації, яка об’єднує понад 

250 провідних науковців), до своїх російських колег у квітні 2008 р. наукову 

еліту РФ просили використати свій вплив з метою недопущення подальшої 

ескалації недружелюбних, образливих для України заяв на політичному рівні, 

які призводять до погіршення міждержавних відносин. Звернення 

українських науковців проігноровано [283],
 
і це природно, бо українофобство 

у РФ уже стало загальним явищем і набуло незворотного характеру. 

Показовими виглядають і події у Криму у 2009 р., коли ІІІ Міжнародний 

фестиваль «Велике російське слово» став ареною для виступів російських 

націоналістів та сприяв сепаратистським настроям [382, c. 7].
 
 

Не могли працювали належним чином і двосторонні механізми 

співпраці, зокрема, Підкомітет з питань гуманітарного співробітництва 
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Російсько-Української міждержавної комісії [869].
 

У 2005 – 2010 рр. 

відбулось лише два формальних засідання підкомітету та його підкомісій. 

Практично не розвивалася і співпраця у сфері освіти, контакти між ВНЗ були 

безсистемні та локальні, договірні відносини між ними не відповідали 

реаліям, потребуючи перегляду і модернізації. Міжвідомчі документи щодо 

співпраці та реалізації спільних проектів у гуманітарній сфері не 

виконувались. Рішення про проведення Днів освіти і науки України в Росії в 

2008 р. і Днів освіти і науки РФ в Україні в 2009 р. так і залишилося на папері 

[968, c. 327–328].
 
Красномовним підсумком періоду 2005 – 2010 рр. стали 

звернення з гострими взаємними звинуваченнями щодо гуманітарної сфери 

відносин, якими обмінялись президенти Ющенко та Медведєв у серпні 

2009 р [508; 740].
 
 

4.3.2. Проблеми повернення культурних цінностей 

Однією з проблем, не розв’язаною за попередні періоди відносин, було 

повернення українських культурних цінностей, що зберігаються на території 

РФ. Загалом, шляхів, якими культурні цінності потрапляли з України до 

Росії, декілька: по-перше, йдеться про їхнє повернення з Німеччини після 

Другої світової війни (250 тис. предметів і близько 50 млн книжок, 55% від 

усіх культурних цінностей, які німці вивезли з Радянського Союзу).
 

Щоправда, дані про такі національні надбання складно відшукати, бо 

відповідні документи зберігаються в Москві і залишаються засекречені [454].
 

По-друге, в часи Російської імперії з України вивезено чимало інших 

цінностей, передусім козацької доби, а також археологічні знахідки 

дохристиянської епохи. По-третє, частину цінностей було вивезено до Росії у 

ХХ ст.  

Т. Курило виокремив ще одну групу: викрадені та незаконно вивезені 

культурні цінності [482].
 

М. Яковина стверджує [510],
 

що хоча кожна 

держава має право на повернення свого культурного надбання, сама сутність 

цих проблем передбачає широке міжнародне співробітництво за принципами 
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міжнародно-правових норм та на засадах доброї волі. Враховуючи загальну 

кризу у відносинах і те, що протягом кількох попередніх років в Україну 

повернулися лише одинадцять фресок Михайлівського Золотоверхого собору 

XII ст. (інших прикладів найменшого натяку на вияв доброї волі й 

утвердження історичної справедливості не було)
 
[543; 1191],

 
українській 

владі було практично неможливо розраховувати на успіх. Крім того, 

переважна частина культурних цінностей вивезена до набрання чинності 

Конвенції «Про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному 

ввезенню, вивезенню та передаванню права власності на культурні цінності» 

1970 р. [1406],
 
тому їхнє повернення перебуває поза сферою безпосередньої 

дії її норм. 

Як зазначає Т. Ушакова, якщо закони про власність і існували в усіх 

національних правових системах, то проблема культурної спадщини була 

відсунута на задній план, і майже всі держави СНД опинились у правовому 

вакуумі, що гальмувало їхнє співробітництво з цього питання [1190, c. 78].
 

Однак В. Акуленко висловив слушну думку, що основна причина інша – в 

заблокуванні парламентом РФ Угоди про повернення культурних та 

історичних цінностей державам їхнього походження 1992 р., внаслідок чого 

процес реалізації положень Угоди так і не розпочався [9, c. 9].
 
Проблему не 

розв’язали і подальші угоди, зокрема українсько-російські. Ключовою тезою 

РФ, якою вона обґрунтовувала відмову повернути Україні культурні 

цінності, вивезені з Німеччини, було те, що законно вивезені цінності 

поверненню не підлягають [60, c. 22].
 
 

А. Бланкенагель ставить під сумнів ці висновки [58],
 

бо культурні 

цінності не могли бути вивезені відповідно до п. 2 ст. 56 IV Гаазької 

конвенції «Про закони і звичаї суходольної війни», що забороняє 

конфіскацію, руйнування чи заподіяння шкоди об’єктам культури і науки, а 

також містить положення, які передбачають інший захист культурних 

об’єктів від специфічних небезпек війни [1399].
 

На думку Д. Коваля, 

дискусію викликає питання так званої «компенсаторної реституції», яку 



 

244 
 

Союзом РСР застосував при вивозі культурних цінностей [390].
 
Власне саме 

поняття «компенсаторна реституція» вперше означено в Законі РФ «Про 

культурні цінності, що були переміщені в СРСР у результаті Другої світової 

війни та перебувають на території Російської Федерації» 1998 р. Закон 

визначає компенсаторну реституцію як вид матеріально-правової 

відповідальності держави. Відповідно до ст. 6, усі культурні цінності, які 

перебувають на території Росії, переміщені в СРСР шляхом реалізації 

компенсаторної реституції, – власність РФ [632].
 
 

Отже, під компенсаторною реституцією в законі мають на увазі 

відповідальність держави, що вчинила акт агресії. Вона поширюється на 

випадки, коли відповідальність через нормальну реституцію неможлива. Цей 

процес відбувається шляхом повернення потерпілій стороні аналогічних 

об’єктів того ж плану, тобто субституції [138].
 

Йдеться про предмети 

культури, які були державною, приватною власністю або належали 

державним організаціям ворожих держав (Німеччини, Болгарії, Угорщини, 

Італії, Румунії та Фінляндії), а також культурні цінності держав, повністю чи 

частково окупованих ними, зокрема й України, і цінності, походження або 

власники яких невідомі [883].
 

Повернення до держав походження може 

відбутися тільки в окремих виняткових випадках (яких, не визначено) [1271].
 
 

У ст. 7 вказаного закону зафіксовано зобов’язання Росії повернути 

колишнім республікам СРСР ті культурні цінності, що опинилися на 

території РФ внаслідок Другої світової війни. Саме в цьому контексті 

відбулося повернення Михайлівських фресок, але російська сторона «віддала 

ініціативу» в розшуку та ідентифікації пам’яток зацікавленим сторонам 

(шукайте самі, ідентифікуйте, доводьте з безліччю документів тощо) і, як 

передбачено ст. 7 та ст. 18, відшкодуйте витрати на ідентифікацію, 

експертизу, зберігання, реставрацію, транспортування тощо [632].
 
 

Слід погодитись із думкою В. Баришева про те, що відповідальність у 

вигляді компенсаторної реституції є гібридом двох відомих міжнародному 

праву видів відповідальності, реституції та компенсації, і не може 
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визнаватись видом відповідальності держави [38, c. 25].
 
Предмети, що нібито 

для компенсації перевозили на територію СРСР з Німеччини, так і не були 

оформлені юридично. Власне компенсації не відбулося, бо вивезені з 

території Німеччини та її сателітів культурні цінності в основному 

опинилися на території Росії. Тоді як, наприклад, за даними Мінкульту СРСР, 

з втрат найцінніших експонатів 2/3 припадали на територію України [138].
 

Насправді РФ своїм законом намагалася одностороннім порядком узаконити 

дії 60-річної давності. Закон ігнорує Гаазькі конвенції 1907 і 1954 рр., а також 

угоди, підписані впродовж 1990-х років.  

Як зазначає Л. Тимченко, «вимагають конвенційного закріплення 

правила поведінки держав при правонаступництві, коли вони займають 

обструкціоністську позицію і блокують ухвалення справедливого рішення. 

Цю позицію зайняла РФ щодо України при розв’язанні питань 

правонаступництва щодо державних активів і боргів колишнього СРСР» 

[1026, c. 62],
 
і, як додає В. Акуленко, «щодо культурних цінностей» [9, c. 8].

 

Таку ж думку обґрунтовує А. Мельник [558, c. 142].
 
 

У 1999 р. ухвалено Закон України «Про ввезення, вивезення і 

повернення культурних цінностей». Ним передбачено (ст. 4), що поверненню 

в Україну підлягають, з-поміж інших, культурні цінності, евакуйовані з 

території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад. 

Відповідно до розділу ІІ Закону, засновано спеціально уповноважений 

державний орган контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням 

цінностей [753].
 
 

11.01.2006 р. ВРУ ратифікувала Угоду держав СНД про вивезення та 

ввезення культурних цінностей 2001 р. [1158]
 

Питанню повернення 

культурних цінностей присвячена стаття 2: ввезення культурних цінностей, 

стосовно яких оголошено міжнародний розшук, заборонено.
 
Вони підлягають 

затриманню для повернення законним власникам у порядку, встановленому 

законодавством та міжнародними угодами сторін. 5.10.2007 р. укладено 

Угоду про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з 
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розкраданнями культурних цінностей і забезпеченні їхнього повернення 

[1150].
 
Її підписали Україна і РФ,

 
вона набрала чинності, але це нічого не 

дало, бо Росія не пішла назустріч. 

Так чи інакше, розшук та реституція в Україну культурних цінностей, 

втрачених у роки світових війн та в результаті їхніх наслідків, а також в 

умовах інших воєн та інтервенцій ХХ ст., і низка інших аспектів залишились 

серед найскладніших тем українсько-російського міждержавного діалогу, 

проблем, які РФ, із меркантильних міркувань, не бажала розв’язувати. 

4.4. Висновки до розділу ІV 

1. Третій період застосування міжнародного права у відносинах України 

та РФ після розпаду СРСР – період прояву невідповідності двосторонніх 

міжнародно-правових інструментів потребам двосторонніх відносин (2005-

2010 рр.) – відзначився конфліктністю взаємодії України та РФ, зумовленою 

курсом керівництва України на європейську та євроатлантичну інтеграцію і 

протидією з боку РФ. Відповідні позиції сторін визначали спрямованість 

міжнародно-правової взаємодії держав у всіх основних сферах та з усіх 

проблемних аспектів. 

Замість належних спільних дій, зумовлених невідповідністю наявних 

міжнародно-правових інструментів потребам двосторонніх відносин, дій, що 

мали полягати в розробці нової міжнародно-правової основи співробітництва 

України та РФ на принципах відкритості, незалежності від політичних 

впливів, прозорості, взаємовигідності, еквівалентності та прагматичності, 

при її узгодженні з євроінтеграційним вибором України, керівники держав 

віддали перевагу конфронтації. Критично важливі проблеми, до того ж, 

розв’язувались позапланово, безсистемно, кулуарно, при домінантному 

впливі неформальних домовленостей.  

2. Впродовж періоду 2005 – 2010 рр. найактивнішими, з-поміж інших 

періодів, були звернення РФ до обмежень торгівлі, «торговельних воєн», 

економічного шантажу, пов’язаного із заборгованістю України, «газових 
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воєн» та інших подібних заходів, які є засобами економічного тиску, прямо 

забороненими положеннями «Великого договору» 1997 р. (ст. 3), 

Будапештського меморандуму 1994 р. (п. 3), порушенням міжнародно-

правових принципів суверенної рівності держав, співробітництва, 

добросовісного виконання міжнародних зобов’язань (передбачених ст. 3 

«Великого договору»), зобов’язання не чинити дій, спрямованих проти іншої 

сторони (ст. 6).  

3. Тенденції українсько-російської взаємодії у сфері безпеки 2005 – 

2010 рр. проявились передовсім у суттєвому скороченні контактів; відмові 

від розширення договірної бази; відсутності прогресу з розв’язання наявних 

спірних питань і накопиченні нових; згортанні співпраці, спрямованої на 

вирішення проблем національної безпеки України та РФ.  

Гострота проблеми базування ЧФ РФ на території України в цей період 

зумовлена євроатлантичним курсом України та загрозами російської 

військової присутності для її національної безпеки. РФ вдалось перешкодити 

застосуванню міжнародно-правових засобів для розв’язання і загальної 

проблеми, й окремих її складників – інвентаризації майна, яке перебувало під 

контролем ЧФ Росії; договірної регламентації оренди контрольованих ЧФ РФ 

земельних ділянок та об’єктів державного майна України; юридичного 

впорядкування функціонування російського флоту на території України.  

Завдяки затягуванню двосторонніх перемовин РФ вдалось заблокувати і 

процес розв’язання проблем делімітації та демаркації українсько-російського 

міждержавного кордону, досягнуто лише певного прогресу щодо делімітації 

суходольного кордону. Позиція української сторони щодо морського 

кордону, що полягала в його проведенні в Керченській протоці за принципом 

uti possidetis, відповідала міжнародному праву, російської (спільне 

використання морських просторів) – суперечила договірним та звичаєвим 

міжнародно-правовим нормам. 

4. Впродовж 2005 – 2010 рр. найвиразніше проявились недоліки 

інституційних механізмів регламентації співпраці між Україною та РФ. 
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Низька результативність функціонування цих механізмів зумовлена 

непублічністю, непрозорістю домовленостей, що становлять предмет відання 

інституційних органів, наданням пріоритету кулуарним рішенням, а не 

ухваленим у рамках міжнародно-правових механізмів; відсутністю 

системного підходу до розв’язання проблем двосторонньої взаємодії шляхом 

використання цих механізмів; відсутністю належних договірно-правових 

рамок діяльності відповідних інституцій; формальним підходом РФ до участі 

в їхній роботі. 

5. Українсько-російські відносини в гуманітарній сфері у 2005 – 2010 рр. 

відзначались як один з найяскравіших прикладів системної кризи 

міждержавної взаємодії. Двосторонній діалог з гуманітарної проблематики 

став заручником протистояння з питань безпеки, енергетики, торгівлі. 

Спроби керівництва України розв’язати проблему повернення українських 

культурних цінностей, які перебувають на території РФ, були безсистемними 

та, здебільшого, декларативними, міжнародно-правових заходів застосовано 

не було. Послідовна позиція Російської Федерації, яка полягає у відмові від 

повернення цих цінностей, суперечить основоположним нормам 

міжнародного права в цій сфері. 

6. Загалом для періоду прояву невідповідності двосторонніх 

міжнародно-правових інструментів потребам двосторонніх відносин у 2005-

2010 рр. характерні: системна криза міждержавних стосунків, зумовлена 

європейським курсом України та протидією РФ; 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; відмова сторін від міжнародно-правового 

програмування двосторонніх відносин; пріоритет позапланового розв’язання 

проблем; брак прогресу у вирішенні проблем делімітації і демаркації 

кордонів та інших ключових проблем двосторонніх відносин; неефективне 

використання сторонами інституційних механізмів регулювання 

двостороннього співробітництва. 
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РОЗДІЛ V. ПЕРІОД НАМАГАНЬ «МОДЕРНІЗУВАТИ» 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВУ ОСНОВУ ВІДНОСИН (2010-2013 РР.) 

5.1. «Харківська угода з питань перебування Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території України 

5.1.1. Нормативний зміст договору 

Пріоритетом нового Президента України В. Януковича та його команди 

у відносинах з Росією з перших днів правління, з лютого 2010 р., стало 

досягнення будь-якою ціною зниження вартості російського газу. Це з 

великою вірогідністю могло бути використано РФ у власних геополітичних 

цілях, зокрема, продовження базування ЧФ Росії на території України після 

2017 р., терміну, який при правлінні В. Ющенка жодним чином не міг бути 

продовжений.  

Вже 21.04.2010 р. у Харкові укладено Угоду з питань перебування 

Чорноморського флоту РФ на території України [1111],
 

яку ВРУ 

ратифікувала 27.04.2010 р. [800],
 
а парламент Росії – 29.04.2010 р. [650]

 

Сторони подовжили дію угод 1997 р. ще на двадцять п'ять років (тобто до 

28.05.2042 р.) з автоматичним подовженням на наступні п'ятирічні періоди, 

якщо жодна зі сторін не повідомить письмово іншу про припинення дії угоди 

не пізніше, ніж за рік до завершення відповідного терміну.  

У ст. 2 визначено умови перебування ЧФ Росії на території України: 

«Орендна плата, починаючи з 28.05.2017 р., складається з платежів Росії 

Україні в розмірі 100 млн дол. США на рік, а також з додаткових коштів, які 

отримуються за рахунок зниження з дати набрання чинності цією Угодою 

ціни в розмірі до 100 дол. від встановленої чинним контрактом між 

«Нафтогазом» і «Газпромом», на кожну тисячу куб. м газу, що поставляється 

в Україну, виходячи з пільгового погодженого обсягу поставок, 

передбаченого згаданим контрактом, за такою формулою: при ціні 333 дол. і 

вище за 1 тис. куб. м газу зниження складе 100 дол., при ціні нижче 333 дол. 

зниження складе 30% від такої ціни…» [1111].
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Угоду позитивно оцінили представники влади обох держав та 

європейські чиновники, що дістали надію на припинення українсько-

російських «газових війн» [1608].
 

Українська опозиція, своєю чергою, 

назвала Харківську угоду такою, яка суперечить Конституції України, бо 

норма ст. 17 Основного Закону визначає, що на території України не 

допускається розміщення іноземних військових баз [589],
 
для правомірності 

такого розміщення необхідно внести зміни до Конституції [964].
 

З 

негативними оцінками Харківської угоди погоджувалась і більшість 

українських експертів [277; 589].
 
 

Нагадаємо, що 9.02.2010 р. тодішній Президент В. Ющенко та 50 

народних депутатів направили конституційні подання до Конституційного 

Суду України з проханням надати офіційне тлумачення положень п. 14 

«Перехідних положень» Основного Закону в системному взаємозв’язку з ч. 7 

ст. 17. Вони просили пояснити, чи застосовується в контексті положень ч. 7 

ст. 17 норма п. 14, відповідно до якої використання наявних військових баз 

на території України для тимчасового перебування іноземних військових 

формувань можливе на умовах оренди, порядком, визначеним міжнародними 

договорами України, ратифікованими ВРУ, тимчасово, тобто протягом лише 

одного терміну, який визначений у міжнародному договорі [141].
 
Однак 

20.04.2010 р., уже при президентстві В. Януковича, КСУ відмовив у відкритті 

конституційного провадження, бо до його повноважень не належить 

«надання консультацій чи роз’яснень щодо застосування правових норм до 

конкретного випадку, пошук та аналіз таких норм з метою їхнього 

застосування в конкретному випадку» [757].
 
Отже, Суд самоусунувся від 

розв’язання цієї правової колізії.  

За оцінкою І. Горoдиського, в Угоді про статус і перебування 1997 р. 

закладена можливість пролонгації, але вона сформульована як право, а не 

обов’язок сторін. У разі ухвалення рішення про продовження терміну 

використання ЧФ Росії військових баз на території України після 

28.05.2017 р. органи влади України мали б керуватися не п. 14 «Перехідних 
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положень», дія якого вже не поширюється поза цим часовим проміжком, а 

ч. 7 ст. 17 Конституції України, якою розташування іноземних військових баз 

заборонене [160, c. 165].
 

Інші експерти, як російські, так і українські, 

відзначали можливість скасування Харківської угоди після зміни влади в 

Україні внаслідок наступних виборів Президента у 2015 р. [1225]
 
або якщо 

українська сторона звернеться до суду для перегляду газової угоди 2009 р. 

[897]
 
 

При появі небезпек, пов’язаних із військовою присутністю РФ на 

території України, остання не отримала жодної економічної компенсації 

[1180, c. 27].
 

Газові контракти не було переглянуто по суті, передбачені 

Харківською угодою грошові виплати за оренду були значно нижчими за 

ринкові. Український уряд, обравши політичний формат розв’язання 

комерційного спору замість юридичного, поставив себе у програшну 

позицію, бо в політичній площині не здатен на рівних протистояти РФ. 

Логічно, що українсько-російські газові переговори з перегляду контракту, 

які тривали декілька наступних років, не дали результату: Росія пов’язала ці 

питання зі вступом України до Митного союзу, створенням СП із закупівлі та 

реалізації природного газу в Україні («Газпром» фактично ставав би 

монополістом на газовому ринку), погрожувала припинити використання 

української ГТС після завершення будівництва «Південного потоку». 

5.1.2. Наслідки угоди для українсько-російських міждержавних 

відносин. Проблема оголошення Росії про денонсацію Харківської угоди 

та угод щодо Чорноморського флоту 1997 р.  

У 2010 – 2013 рр. енергетичні та енерготранзитні питання все ще 

залишались особливо «чутливих» проблемами українсько-російських 

стосунків [994].
 
Як і протягом попередніх періодів, питанням диверсифікації 

джерел енергопостачання, розвитку альтернативних джерел енергії, 

технологій зі зменшення споживання українська влада належної уваги не 

приділяла [1469, p. 4].
 
Натомість зроблено спроби розширити співпрацю з 
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РФ. 2010 р. «Газпром» та «Нафтогаз» досягли домовленостей про створення 

двох СП: з видобутку газу вугільних пластів на території України та з 

розроблення площі Палласа на шельфі Чорного моря [745];
 

підписано 

Меморандум між Міненерговугілля України, «Нафтогазом», Міністерством 

енергетики РФ та компанією ТНК-ВР про пошук і розроблення родовищ газу 

щільних колекторів [18, c. 41].
 
У тому ж році Міненерговугілля погодило 

укладання договору про спільну діяльність між «Чорноморнафтогазом» і 

«Лукойлом» з розроблення Суботинського, Одеського та Безіменного 

родовищ на Чорноморському шельфі [151, c. 104].
 
Першому це дало б змогу 

отримати пристойні інвестиції, «Лукойлу» – видобувати через 5-7 років 2-3 

млн тонн нафти і 7-10 млрд куб. м газу на рік [576, c. 9].
 
 

У разі реалізації цих ініціатив російські компанії дістали б потужний 

плацдарм для придбання найліквідніших активів української енергетики, 

державний суверенітет України над її природними ресурсами був би 

обмежений. Однак 24.09.2010 р. підписано Протокол про приєднання 

України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (ДЕС) 

[843],
 
ратифікований 15.12.2010 р. [799]

 
Попри проблеми з імплементацією в 

Україні acquis communautaire (в цьому випадку – директив ЄС в енергетичній 

сфері), передбаченою Протоколом, після приєднання України до ДЕС 

перспективи створення СП «Газпром – Нафтогаз» стали сумнівнішими.
 
По-

перше, через вимоги щодо сегментації «Нафтогазу» норм законодавства ЄС 

та Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» від 

08.07.2010 р.
 

відбулося би зниження капіталізації кожної з виділених 

компаній, зменшився би поріг і звузилися би можливості для еквівалентного 

обміну активами. По-друге, знадобився би тривалий час для перевірки 

«юридичної чистоти» виділених компаній і їхніх правових зобов'язань. По-

третє, при поширенні на державу – члена ДЕС Третіх директив ЄС, це могло 

б заблокувати процес створення СП «Газпром – Нафтогаз» при його роботі 

на території України (норми щодо компаній третіх країн Директиви 

2009/73/EC).
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Загалом, події 2010 – 2013 рр. засвідчили, що основною проблемою 

української зовнішньої політики в економічній і, зокрема, енергетичній сфері 

залишалася відсутність чіткого стратегічного бачення перспектив, 

можливостей і ризиків, що зумовило відсутність належних програм розвитку.
 

Певні кроки для зменшення залежності від постачання російського газу 

зроблено, хоча їх можна розглядати як засіб тиску на РФ, але не як 

кардинальні зміни. Так, у травні 2012 р. «Нафтогаз» підписав рамковий 

контракт на постачання газу з німецькою «RWE Supply & Trading», 

щоправда, не визначивши запланованих обсягів. Восени Україна почала 

закупівлю в Німеччині російського газу, попередньо придбаного ФРН. 

Польська «Gazeta Wyborcza» повідомила, що німецька сторона до кінця 

2013 р. може поставити до України 8 млрд куб. м газу [1672].
 
 

У вересні 2012 р. «Укртрансгаз» заявив про можливість імпорту газу з 

Європи обсягом від 5 до 20 млрд куб. м на рік. У жовтні та листопаді про 

початок такого постачання повідомили Янукович та прем’єр М. Азаров, 

пов’язавши його із дорожнечею газу з РФ.
 

Розпорядженням КМУ від 

05.06.2013 р. Міністерству енергетики доручено вживати заходів щодо 

диверсифікації джерел постачання природного газу з ЄС (Польщі, Румунії, 

Словаччини, Угорщини) [759].
 
Крім того, 26.12.2012 р. біля м. Південного 

(Одеська область) розпочалось будівництво LNG-терміналу, який міг би 

приймати 10 млрд куб. м скрапленого газу [1063].
 
Міністр енергетики Ю. 

Бойко заявляв, що Україна візьме участь у консорціумі щодо зведення 

Трансанатолійського газопроводу, можуть бути використанні можливості її 

ГТС [66].
 
 

Однак на практиці важливішим, аніж невеликі за можливостями 

ініціативи та проекти майбутнього, пов’язані зі значними труднощами, було 

інше: у 2013 р. через економічні причини відбулось суттєве скорочення 

обсягу закупівель газу в Росії (на 26,5% та 33,6% проти показників 2011 і 

2012 рр.). У квітні 2013 р. КМУ затвердив прогнозний баланс надходження і 
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розподілу природного газу в Україні на 2013 р., надходження від російського 

монополіста мали становити 18 млрд куб. м. [772]
 
 

Що ж до іншого аспекту Харківської угоди – продовження перебування 

Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 р., то це, без сумніву, стало 

серйозним викликом для України. Російський флот не тільки виконував 

завдання з військового контролю над Кримом і морськими комунікаціями 

України, забезпечення військово-політичної присутності, що вже було 

очевидною загрозою національній безпеці України – він ще й відіграв роль 

своєрідного «вістря пропаганди російської ідеї» на Кримському півострові. У 

результаті, флот зіграв важливу роль в окупації та анексії Криму Росією в 

лютому – березні 2014 р.  

Одразу ж після укладення Харківської угоди РФ задекларувала 

прагнення юридично закріпити можливості з модернізації Чорноморського 

флоту [1238].
 
У серпні 2010 р. росіяни заявили, що сторони готують 13 угод 

із цієї тематики і мають намір підготувати угоду про використання об'єктів 

навігаційної гідрографії в Криму. 20.10.2010 р. підписано Протокол про 

надання інформації про загальну чисельність особового складу й основних 

озброєнь ЧФ РФ, що перебувають на території України [837].
 
Російська 

сторона щорічно до 1 січня мала надавати інформацію про чисельність 

особового складу й основних озброєнь ЧФ РФ, дислокованого на території 

України. Однак угоду про заміну озброєння і військової техніки ЧФ Росії так 

і не було укладено.  

Натомість 26.11.2010 р. підписано Міжурядову угоду про взаємодію при 

проведенні інспекційних заходів у місцях дислокації військових формувань 

ЧФ РФ на території України [1087]
 
за Договором про звичайні збройні сили в 

Європі 1990 р., Віденським документом 1999 р. про заходи зі зміцнення 

довіри і безпеки та Договором з відкритого неба 1992 р. Угодою детально 

врегульовано порядок проведення інспекційних заходів, дії кожної сторони 

та відповідні терміни. 27.01.2011 р. узгоджено проект Міжурядової угоди про 

погодження пересувань, пов’язаних із діяльністю військових формувань ЧФ 
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РФ на території України, поза межами їхньої дислокації. Лише 27.06.2012 р. 

КМУ видав розпорядження про її підписання [786],
 

але цього так і не 

відбулось.  

28.03.2013 р. депутати ВРУ подали проект Постанови про створення 

ТСК з питань розслідування законності підписання Харківської угоди та 

перевірки дотримання РФ базових угод про тимчасове перебування ЧФ Росії 

на території України (реєстр. номер 2644) [808].
 
За оцінкою авторів, по-

перше, відповідно до українсько-російських угод, землю і нерухомість 

передано російській стороні винятково для забезпечення функціонування ЧФ 

РФ, але, хоч корабельний склад флоту за цей час скоротився майже в 10 

разів, звільнені майнові комплекси Україні не повернено. Про наявність 

об’єктів, що не використовувалися за призначенням, свідчать факти 

суборенди. По-друге, самовільно захоплені ЧФ Росії ділянки землі, маяки, 

акваторії, майнові комплекси та інші фонди (за дуже заниженими даними, 

йдеться про 86 об’єктів, 75 земельних ділянок, площею понад 150 гектарів) 

використовувались безпідставно на безоплатній основі, заходів щодо їхнього 

вилучення чи законного оформлення оренди не застосовано. Не вдавалось 

повернути у власність держави навіть майно, визнане судом як таке, що 

утримується ЧФ РФ незаконно.  

По-третє, не було договорів оренди землі, об’єктів нерухомості та 

майна, які використовує ЧФ РФ, тобто вони документально не передані в 

оренду Росії. Органи державної влади не контролювали стан об’єктів оренди: 

на морських гідротехнічних спорудах не проводили нормативні інженерні 

обстеження, ремонтні роботи, що призводило до поступової руйнації, 

відбувались зміна функціонального призначення, самовільне будівництво, 

реконструкція тощо. 

По-четверте, не зроблено експертну оцінку державного майна, 

переданого в оренду, і, відповідно, не визначено розмір реальної орендної 

плати. Так звана «сума оплати за оренду» (щорічно вона становила лише 

97 млн дол. США, та й ті – залік за «газові» борги) не тільки не відповідала 
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світовій ціновій практиці, але й взагалі не підтверджена договорами оренди. 

Лише за оренду космодрому Байконур РФ платить 115 млн дол. щорічно. 

По-п’яте, командування ЧФ РФ порушувало правила перевезення 

небезпечних вантажів та вимог щодо обов’язкового узгодження всіх 

пересувань, пов’язаних з діяльністю військових формувань ЧФ Росії поза 

місцями їхньої дислокації. Зокрема, йдеться про злочинне недбальство, 

ігнорування законодавства України та елементарних заходів безпеки при 

перевезенні вибухонебезпечного вантажу – крилатих ракет. 

Крім того, зазначено про відсутність механізму реалізації міжурядових 

угод щодо компенсацій місцевим бюджетам Севастополя та інших населених 

пунктів, витрат, пов’язаних з перебуванням на їхній території військових 

формувань ЧФ Росії. Щорічні видатки на утримання інфраструктури i 

забезпечення соціальними, комунальними, медичними та іншими послугами 

військовослужбовців ЧФ РФ та членів їхніх сімей відбувались за рахунок 

коштів Державного бюджету України [808].
 
Проект Постанови опрацьовував 

профільний комітет ВРУ, але, попри показові факти порушень, викладені в 

ній, далі справа не пішла [808].
 

У результаті, всі плани українських 

посадовців щодо Криму були зруйновані через агресію Росії в лютому – 

березні 2014 р.  

5.2. Розв’язання міжнародно-правових проблем встановлення кордону 

між Україною та РФ 

У попередні періоди українсько-російських відносин проблема 

встановлення суходольних і морських кордонів була розв’язана лише 

частково, а найгострішим у цій сфері залишалось питання делімітації 

морських просторів. Україна займала значно активнішу позицію: якщо в 

період президентства В. Ющенка така ситуація була пов'язана переважно з 

надіями України на вступ до НАТО, то після перемоги В. Януковича на 

президентських виборах в 2010 р. ця мета була знята з порядку денного, а 
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пріоритетним завданням стало введення безвізового режиму з державами 

Євросоюзу.  

Справді, недемаркація кордону заважала переговорному процесові з ЄС, 

бо це питання напряму пов’язане з нелегальними міграційними потоками. За 

даними Г. Яворської, близько 80% нелегальних мігрантів потрапляють у 

країни ЄС саме через українсько-російський кордон [289].
 
С. Хобта в цьому 

сенсі порівняла Україну з великою аеродинамічною трубою: «Чернігівська, 

Сумська, Харківська області – 2000 км цієї труби, а сопло – 68 км українсько-

словацького кордону, що переважно штурмують нелегали». Євросоюз 

постійно підштовхував Україну до посилення режиму кордону, особливо 

південно-східного [1210].
 

Виходячи з цього, українсько-російський 

державний кордон мав би бути інститутом протидії транскордонним потокам 

нелегальних мігрантів і наркотрафіку, і лише гармонізація відносин щодо 

державного кордону могла б забезпечити ефективну протидію кримінальній 

діяльності [406, с. 85].
 
 

Після приходу до влади В. Януковича з’явились певні надії на 

розв’язання проблеми кордонів, і не лише завдяки загальному поліпшенню 

відносин між державами [335, с. 138],
 
а й внаслідок інших факторів – відмови 

від курсу на вступ до НАТО та можливого внесення досягнення 

домовленостей щодо кордону в один «пакет» із домовленостями щодо 

економічної співпраці, перебування ЧФ РФ на території України чи іншими 

питаннями.  

5.2.1. Угода про демаркацію державного кордону 2010 р. та інші 

двосторонні договори 

Укладення у квітні 2010 р. Харківської угоди, яка в Росії була визнана 

надзвичайно вигідною, сприяло певній поступливості РФ в інших спірних 

питаннях, які не вдавалось остаточно розв’язати протягом довгого часу. Вже 

17.05.2010 р. підписано Угоду про демаркацію українсько-російського 

державного кордону [1101],
 
ратифіковану ВРУ 8.07.2010 р. Сторони (ст. 1) 
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погодились провести демаркацію кордону, встановленого Договором про 

українсько-російський державний кордон від 28.01.2003 р., а також утворити 

Спільну демаркаційну комісію, що мала позначити кордон на місцевості та 

підготувати документи демаркації. 

19.05.2010 р. М. Азаров заявив: «Підписання угоди про демаркацію 

кордонів засвідчило, що Україна здатна розв’язувати масштабні багаторічні 

проблеми на основі взаєморозуміння, з урахуванням національних інтересів 

сторін. Це надбання, яке прислужиться нам на багато й багато років». 

Щоправда, частина експертів не поділяла його оптимізму, адже, по-перше, 

домовленості укладено щодо «безпроблемних» ділянок кордону. Зокрема, не 

йдеться про кордон у Керченській протоці й Азовському морі. По-друге, 

очікувалось, що приступити до реальної роботи з демаркації сторони 

зможуть не раніше, ніж через рік-два. Крім того, демаркація – складний з 

технічного боку і дорогий процес.  

У грудні 2010 р. створено Спільну українсько-російську демаркаційну 

комісію, а Указом Президента України від 14.12.2010 р. «Про деякі заходи з 

демаркації державного кордону між Україною і РФ» [767]
 

утворено 

делегацію України в Комісії та затверджено її персональний склад. Протягом 

2010 – 2012 рр. Комісія провела 11 засідань з різних аспектів цих питань. 

Сторони підготували документи, необхідні для організації демаркаційних 

робіт. Комісія розглянула Графічний проект місць встановлення 

прикордонних знаків (Чернігівсько-Брянська ділянка), погодила місце 

встановлення першого прикордонного знака на державному кордоні. 

Відбулися консультації з експертами Республіки Білорусь щодо позначення 

точки стику кордонів трьох держав, сторони домовилися щодо подальших 

дій у цьому напрямі [330; 677].
 
 

У квітні 2012 р. розпочався польовий етап демаркації українсько-

російського державного кордону. Робочі групи почали виносити та позначати 

лінію державного кордону на місцевості. Згідно з Планом робіт з демаркації 

державного кордону, в 2012 р. слід було завершити демаркаційні роботи на 
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ділянці в Чернігівській області (223 км) та розпочати в Сумській області 

(протяжність суходольного кордону становить 1975 кілометрів) [1234].
 

І 

справді, до листопада 2012 р. міждержавній комісії вдалося повністю 

визначити проходження лінії держкордону на Чернігівсько-Брянській ділянці 

із зазначенням точок для встановлення 631 прикордонного знаку на 222 

кілометрах і узгодити її вздовж 56 кілометрів на Сумсько-Брянському 

відрізку, уточнивши точки розташування ще 207 знаків. 7 листопада 

відбулося встановлення першого основного прикордонного знаку [602].
 
 

У 2013 р. робота Українсько-російської демаркаційної комісії 

продовжилась: визначено місця встановлення прикордонних знаків на 

Сумсько-Брянській ділянці кордону, затверджено графічний проект місць 

встановлення прикордонних знаків на Сумсько-Курській ділянці. 

Представники України висловили впевненість, що в тому ж році за 

результатами переговорів будуть організовані польові демаркаційні роботи 

на Чернігівсько-Брянській та Сумсько-Брянській ділянках кордону [1177].
 
 

Протягом 2010 – 2013 рр. укладено не лише угоду про демаркацію, але й 

низку угод щодо перетину та використання кордону. Так, 18.10.2011 р. у 

присутності президентів В. Януковича та Д. Медведєва відбулося підписання 

Міжурядової угоди про порядок перетинання українсько-російського 

державного кордону жителями прикордонних регіонів [1086],
 
Міжурядової 

угоди про співробітництво та взаємодію у сфері розвитку пунктів пропуску 

через українсько-російський державний кордон і Протоколу між Державною 

митною службою України та Федеральною митною службою РФ про взаємне 

визнання окремих результатів митного контролю товарів та транспортних 

засобів при веденні митних операцій при перетині українсько-російського 

державного кордону [834].
 

Реалізація угод повинна була б забезпечити 

спрощення формальностей на спільному кордоні та створити комфортні 

умови для його перетину, дозволити контрольним органам двох держав вести 

спільний прикордонний контроль. 
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5.2.2. Проблеми розмежування морських просторів 

Якщо в питанні встановлення міждержавного суходольного кордону 

Україна та РФ досягли певних успіхів, то остаточно домовитись про 

делімітацію морського кордону не вдалося. Росія продемонструвала, що, 

враховуючи власні економічні та геополітичні інтереси, не зацікавлена в 

розмежуванні Азовського й Чорного морів та Керченської протоки. Для 

України це означало б непередбачені за наслідками проблеми військового, 

правового, економічного, екологічного й іншого характеру [425, с. 14; 459].
 

Існувала й загроза відходу України від власних переговорних позицій і 

передання Керч-Єнікальського каналу в спільне користування, небезпека 

втратити контроль над входом до Азовського моря та суттєвих економічних 

втрат [277, с. 7].
 
Російські дипломати заявляли про бажання спільно керувати 

судноплавством у Керченській протоці шляхом створення відповідної 

корпорації.  

Наприкінці 2010 р. представник МЗС РФ О. Лукашевич заявив, що Росія 

хотіла б досягти з Україною домовленостей щодо Керченської протоки, які 

гарантували б і забезпечували на практиці безперешкодне проходження 

суден, відповідно до договору від 24.12.2003 р. Він зазначив, що Росія готова 

розмежувати Азовське море, і вже ведуться переговори з Україною щодо 

проходження розмежувальної лінії, а також повідомив, що реально 

завершити переговори з цього питання у 2011 р. [900, c. 29]
 
Однак надалі 

російська сторона продемонструвала претензії на частину каналу й 

відмовлялася визнавати наявність адміністративної лінії. Виходячи з цієї 

позиції, росіяни пропонували різні варіанти, які б дозволили дістати 

контроль над Керч-Єнікальським каналом. Позиція України, як і раніше, 

полягала в тому, що адміністративний кордон у Керченській протоці існував 

з радянських часів, а канал, розташований в українській частині акваторії, 

належить Україні.  

Угоду про розмежування Азовського та Чорного морів і Керченської 

протоки планували підписати в липні 2011 р. Однак, у результаті, ухвалено 
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тільки заяву президентів України та РФ, у якій відзначено важливість 

делімітації морських просторів у дусі дружби, добросусідства і стратегічного 

партнерства з урахуванням законних інтересів обох держав. Сторони 

підкреслили, що вони виходять із доцільності укласти відповідну 

двосторонню угоду і мають намір забезпечити співробітництво в Азово-

Керченській акваторії, зокрема розвиток Керч-Єнікальського каналу шляхом 

створення українсько-російської корпорації [978].
 
 

Деякі українські експерти припускали, що проблема розмежування 

морських просторів могла б бути розв’язана за допомогою компромісу: 

Москва йде на делімітацію, а Київ, своєю чергою, погоджується на 

модернізацію ЧФ Росії. Але такий варіант не влаштував росіян. Натомість 

наприкінці 2011 р. РФ передала українській стороні чергові пропозиції щодо 

делімітації. Росіяни запропонували, щоб Керч-Єнікальский канал залишився 

українським, натомість Керченська протока була розмежована таким чином, 

щоб частини каналу в районах Азовського і Чорного морів належали Росії. 

Крім того, запропоновано перемістити вихід із Керченської протоки в 

Азовському та Чорному морях у бік України. До того ж, Москва 

запропонувала одночасне укладення угод про створення спільної корпорації 

та про делімітацію. Офіційний Київ висловився проти такого підходу й 

наполягав на тому, щоб спочатку оформити кордони, а потім створювати 

спільне підприємство. 

Прийняття пропозицій Росії перш за все означало б набуття нею права 

контролю над входом і виходом практично всіх суден до/з Азовського моря. 

По-друге, йшлося про відмову від погодженого раніше принципу серединної 

лінії, серйозні територіальні втрати і можливу втрату газоносної площі 

Палласа. По-третє, існувала небезпека витіснення української сторони зі 

«спільної корпорації», внаслідок чого саме РФ збирала б лоцманські збори. 

Крім того, відповідальність за безпеку плавання в районі Керч-Єнікальського 

каналу, за міжнародним правом, як і раніше, несла б Україна [447].
 
 



 

262 
 

У результаті, 20.03.2012 р. підписано Договір між Урядом РФ і КМУ про 

заходи із забезпечення безпеки мореплавства в Азовському морі та 

Керченській протоці [773].
 

Відповідно до Договору (ст. 2), національні 

документи (свідоцтва), що підтверджують відповідність суден та екіпажів 

національним вимогам у сфері безпеки мореплавання і захисту морського 

середовища від забруднення з суден, видані однією зі сторін, визнаються 

іншою. Органи портового контролю (нагляду) сторін мають право перевіряти 

судна під державними прапорами сторін, що перебувають у портах сторін, на 

предмет відповідності суден та їхніх екіпажів зазначеним документам. При 

виявленні невідповідності суден та їхніх екіпажів цим документам органи 

портового контролю (нагляду) однієї сторони мають право вживати до суден 

іншої відповідних заходів, аж до відмови у видачі дозволу на вихід з порту до 

усунення виявленої невідповідності. 

Згідно зі ст. 3, з метою моніторингу судноплавства в регіоні сторони 

домовилися організувати обмін даними автоматичних ідентифікаційних 

систем (АІС), визначених правилом 19 Розділу V додатку до Міжнародної 

конвенції з охорони людського життя на морі 1974 р., зміненої Протоколом 

1978 р. і Протоколом 1988 р. Питання забезпечення інформаційної безпеки 

сторони мають розв’язуватись відповідно до законодавства держави кожної 

зі сторін [959].
 
У 2012 р. Змішаній українсько-російській комісії з морського 

судноплавства вдалось погодити практичні аспекти застосування цієї угоди, в 

липні президенти Росії та України досягли попередніх домовленостей про 

делімітацію кордону в Керченській протоці, очікувалось, що обидві сторони 

підуть на компроміси з метою укладення чіткої угоди. 

Однак цього так і не сталося. На початку вересня 2012 р. міністр 

закордонних справ РФ С. Лавров заявив, що сторони не змогли остаточно 

домовитися про кордон у Чорному та Азовському морях і Керченській 

протоці, хоча взаєморозуміння з деяких аспектів досягнуто. Наприкінці 

жовтня 2012 р. Янукович вчергове висловив сподівання на успішне 

завершення переговорів з Росією [1305],
 
однак цього не сталось. У липні 
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2013 р. міністр закордонних справ України Л. Кожара повідомив, що 

українська та російська сторони узгодили основоположні принципи 

делімітації морських акваторій та Керченської протоки.
 
З огляду на російську 

агресію проти України, питання кордонів відійшли на задній план і підстав 

для сподівань на їхнє розв’язання в осяжному майбутньому немає. 

5.3. Міжнародно-правові проблеми поглиблення економічної інтеграції 

5.3.1. Торговельні обмеження та спроби втягнення України до 

російських інтеграційних об’єднань 

Протягом 2010 – 2013 рр. Росія залишалася провідним 

зовнішньоторговельним партнером України, а Україна – одним з основних 

партнерів РФ (6-м за обсягами товарообігу) [973, с. 300; 1291].
 
Однак значні 

труднощі в торговельній сфері залишилися і були пов’язані передусім із 

функціонуванням зони вільної торгівлі та спробами подальшої інтеграції. Як 

зазначає В. Мироненко, з обранням В. Януковича склалися сприятливі умови 

для посилення російського політичного впливу в Україні, а також розвитку 

торговельного співробітництва. Втім, жодної рішучої зміни не відбулося, ба 

більше, в другій половині 2011 р. з'явилися очевидні ознаки нової кризи, 

адже Росія не збиралася відмовлятись від своєї практики обмежень щодо 

українських товарів [574].
 
 

Надалі відбулись так звана «сирна війна» 2012 р. та події літа – осені 

2013 р. на українсько-російському державному кордоні. 8.02.2012 р. Росія 

офіційно заборонила імпорт з трьох сирних заводів України через нібито 

невідповідність їхньої продукції вимогам Технічного регламенту на молочну 

продукцію та молоко РФ. 27.02.2012 р. заборона на експорт сиру в Росію 

поширена ще на чотири заводи. Ці події супроводжувались гострими заявами 

сторін [329].
 
Лише 17.05.2012 р. постачання сиру відновлено. Відбулось і 

зменшення відвантажень вершкового масла і цільномолочної продукції. 

Втрати українських підприємств склали 78,9 млн дол. США. 
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4.10.2012 р. введено тимчасову заборону на ввезення в країни Митного 

союзу молочної і м’ясної продукції восьми українських виробників. 

15.10.2012 р. РФ запровадила тимчасові обмеження на постачання сиру з 

українського підприємства «Дубномолоко» [734].
 
Улітку 2013 р. Росія пішла 

ще далі: через «посилення контролю» над імпортованими з України 

товарами, проходження кордону було практично заблоковано. 

Загалом торговельні відносини України та Росії впродовж 2010 – 

2013 рр. були не такі конструктивні, як передбачалось. Їх характеризували як 

стагнацію, зростання напруги і конфліктний стан за окремими напрямками. 

Сторони не бажали йти на компроміс [121].
 
За іншими оцінками, проблеми в 

торговельних відносинах спричинені бажанням РФ втягнути Україну у свої 

інтеграційні проекти (СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП, МС), які без її участі приречені 

на невдачу [870].
 

Тиск вкрай посилився у зв’язку із задекларованими 

Україною та ЄС намірами підписати Угоду про асоціацію та Угоду про зону 

вільної торгівлі (як Протокол до першої) вже наприкінці листопада 2013 р. 

Очевидно, що керівництво України пов’язувало перспективи 

розв’язання торговельних проблем у відносинах з Росією насамперед із 

запровадженням повномасштабної ЗВТ без вилучень і обмежень. Основними 

проблемами була відмова РФ від поширення такого режиму на енергетику, а 

також скасувати квоти на українську продукцію [1274],
 
внаслідок чого ЗВТ, 

закріплена міждержавними договорами, фактично не діяла.  

У 2011 р. зроблено нову спробу – укладено Договір про зону вільної 

торгівлі СНД [238].
 
Позитивна спрямованість ідеї для України знівельована 

інструментами її практичної реалізації. Так, Угода закріпила диспропорції на 

користь РФ, зокрема, експортне мито на значну кількість товарів, 

дискримінаційний характер щодо свободи транзиту, яка не поширюється на 

трубопровідний транспорт. Передбачено структуру, в якій діють значні 

торговельні обмеження для можливого скасування, що робить ЗВТ 

декларативною, значною мірою через те, що держави-учасниці будуть 
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захищати своїх виробників і навряд чи підуть на скасування обмежень 

[300, с. 123].
 
 

Попри підписання Україною у 2003 р. Угоди про формування ЄЕП 

[1157],
 
Україна не стала членом цього утворення, українські високопосадовці 

вважали її інструментом відродження «СРСР у новій обгортці» [28].
 
У липні 

2010 р. РФ, Білорусь та Казахстан підписали Договір про створення Митного 

союзу, який мав спростити переміщення товарів між країнами, забезпечити 

визначення порядку транспортування через кордон таких важливих товарів, 

як нафта та автомобілі, та дозволити зменшити ймовірність конфліктних 

ситуацій [671, с. 186].
 
Крім того, продовжувалися спроби розвитку ЄврАзЕС. 

Зокрема, в рамках його структури створено Антикризовий фонд [249; 963],
 
із 

резервами в 10 млрд дол. США. 7,5 млрд дол. мали бути внесені з коштів 

федерального бюджету Росії [727],
 

однак вона ж і отримала основні 

інструменти впливу на ухвалення рішень.  

Керівництво РФ постійно закликало українську владу погодитись на 

участь у ЄЕП та ЄврАзЕС, бо це нібито принесло б Україні величезні 

прибутки, проте чітких розрахунків жодного разу надано або оприлюднено 

не було [894].
 
Достатньо зазначити, що документи ЄЕП передбачають – 80% 

голосів у цьому утворенні належить Росії і тільки 20% – трьом іншим 

державам [696].
 
Отже, залучення України до інтеграційних об’єднань РФ 

значно посилило б вплив останньої на Україну, дозволило б диктувати свої 

умови в економічній та політичній сферах. Приєднання до Митного союзу 

прямо суперечить Конституції України, вона не передбачає можливості 

делегування державою своїх повноважень будь-яким наднаціональним 

органам, що означає часткову втрату суверенітету. 

У той час, коли утворення ЗВТ між Україною та ЄС не є перешкодою 

торговельним відносинам України з країнами МС – Росією, Білоруссю та 

Казахстаном (окрім перешкод, зумовлених політичними мотивами), 

входження до Митного союзу означало б кінець переговорів України про 

ЗВТ з ЄС, адже в цьому разі ЄС може утворити зону вільної торгівлі тільки з 
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МС, а не з окремою державою, яка входить до цього союзу.
 
Те ж стосується 

СОТ, членство в якій України було б проблемним при вступі до МС. Останнє 

зумовлено змістом норм ГАТТ, зокрема, статті XXIV [1532, p. 497–510].
 
 

Крім того, очевидно, що Росія не відкрила б свої ринки для українських 

товарів і послуг навіть при входженні України до ЄЕП та МС, бо це 

передбачає значне зниження доходів російського бюджету. Та й загалом, 

інтеграція із сировинною державою, на противагу інтеграції до ЄС зі значно 

більшим ринком, відверто нерозумна; існували і внутрішньополітичні 

ризики, пов’язані з можливим вступом України до МС, бо значна частина 

населення налаштована різко проти. 

Попри очікування на проросійський курс В. Януковича, перемовини, 

декларації й обіцянки, приєднання України до ЄЕП та МС не відбулось. 

Намагаючись отримати знижку на газ, протягом 2011 р. керівництво України 

розпливчасто озвучувало пропозицію щодо участі України в МС за 

формулою «3+1», «асоційований» вступ до нього, з перспективою повного 

членства через декілька років. Однак ці пропозиції РФ відкидала [893].
 
Такі ж 

тенденції продовжились і у 2012 р., коли обіцяючи газову знижку, Росія 

продовжувала ставити українській стороні дві умови: вступ до Митного 

союзу і передання частки в газотранспортній системі України. 

7.04.2012 р. новообраний президент Росії В. Путін підписав Указ «Про 

заходи з реалізації зовнішньополітичного курсу РФ». У документі інтеграція 

на просторі СНД визначена як «ключовий напрям зовнішньої політики» 

[633].
 
Російський тиск з метою залучення України до інтеграційних структур 

посилився [705, c. 78],
 
і навесні 2013 р. з’явились натяки на успіх РФ у 

втягуванні України в інтеграційні утворення [170]:
 
29.05.2013 р. підписано 

Заяву про надання Україні статусу спостерігача в ЄврАзЕс [1187],
 

а 

31.05.2013 р. – Меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською 

економічною комісією та Україною [562].
 
Втім, обидва документи мали суто 

символічний характер «декларації намірів», їхній зміст не дав жодних підстав 

стверджувати про якийсь прогрес. 
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5.3.2. Застосування Росією засобів економічного тиску для 

перешкоджання підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом 

Надалі керівництву РФ довелось концентруватись на іншому – 

недопущенні підписання Угоди про асоціацію (УА) між Україною та ЄС. 

Якщо технічну процедуру її парафування у 2012 р. можна було вважати 

певною мірою символічною, то у 2013 р. ситуація кардинально змінилась: 

15.05.2013 р. Єврокомісія схвалила проект рішення Ради ЄС про підписання 

УА та Угоди про зону вільної торгівлі [1628]
 

на Вільнюському саміті 

«Східного партнерства» наприкінці листопада 2013 р. Українська влада 

демонструвала не меншу налаштованість на досягнення цієї мети, називаючи 

саміт історичним і спромігшись вкрай швидко ухвалити необхідні зміни до 

законодавства. Хоча вимоги ЄС про реформування в Україні в 11 

пріоритетних сферах все одно не було виконано [1199],
 
18.11.2013 р. на 

засіданні Ради ЄС ухвалено рішення про укладення УА на Вільнюському 

саміті [1536].
 
 

Хоча УА змістовно не несла жодної загрози РФ, вона доклала всіх 

можливих зусиль до зриву підписання Угоди, адже справа була в іншому – 

втраті політичного впливу на Україну. Так, у частині «Преамбула, загальні 

цілі та принципи» серед цілей УА визначено: створення асоціації, поступове 

зближення між Україною та ЄС на основі спільних цінностей, поглиблення 

економічних та торговельних відносин, зокрема шляхом створення ЗВТ 

протягом 10 років (з дати набрання Угодою чинності), посилення 

співробітництва у сфері юстиції, свободи і безпеки. Нагадаємо, ЗВТ Україна 

– ЄС передбачає лібералізацію торгівлі як товарами, так і послугами, 

лібералізацію руху капіталів та певною мірою руху робочої сили. 

Угодою передбачено й забезпечення поступової конвергенції у сфері 

зовнішньої та безпекової політики, зокрема Спільну політику безпеки та 

оборони [1451].
 

Вказані та інші положення Угоди, міжнародно-правові 

зобов’язання України, що з’явилися б у разі підписання, а тим більше 



 

268 
 

тимчасового застосування та набрання Угодою чинності, прямо суперечать 

інтересам Росії. Її вплив РФ на Україну суттєво зменшився б, мінімізувалися 

б шанси на втягнення України до Митного союзу та інших інтеграційних 

структур, з’явилися б і загрози щодо втрати можливостей тиску на Україну в 

газовій, безпековій та інших сферах. Ба більше, в майбутньому не можна не 

припускати і надання Україні статусу держави – кандидата на вступ до 

Євросоюзу, що не лише змінить міжнародно-правовий статус України, а й 

стане найболючішою геополітичною поразкою РФ від часу приходу 

В. Путіна на посаду президента.  

Враховуючи вказані обставини, Росія поновила стару «добру» тактику 

«економічного батога». У липні 2013 р. прем’єр-міністр Д. Медведєв заявив 

про рішення не продовжувати дію квот на постачання української трубної 

продукції в другому півріччі.
 
У серпні ситуація загострилась: до переліку 

«ризикових» уведено всіх імпортерів України, що повністю заблокувало 

український експорт до РФ.  

Тоді ж з вуст офіційних осіб пролунали відверті погрози: «Якщо раптом 

Україна зробить цей самогубний крок, підписуючи угоду про асоціацію з ЄС, 

Росія посилить митне адміністрування щодо українських товарів». Заходи на 

кордоні названі росіянами «тільки репетицією» [89].
 
Нарешті 4.09.2013 р. 

Путін висловив «побоювання», що внаслідок укладення нашою державою 

УА українські товари будуть видавлюватися на російський ринок і натякнув 

на чітку перспективу обмежувальних заходів [859].
 
 

Хоча до кінця серпня ситуація на кордоні дещо покращилась, а у вересні 

відбувались наради з метою розв’язання наявних проблем, Росія 

продемонструвала рішучість ініціювати «торговельну війну», «газову війну», 

інші «виховні» заходи РФ щодо України, що й продемонстровано у 2014 р. 

Напередодні Вільнюського саміту ці припущення підтверджувалися 

інформацією українських ЗМІ, відповідно до якої керівництво Росії 

розробило стратегію із «залучення України до євразійських інтеграційних 

процесів» [631].
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Загалом, дії РФ у економічній сфері відносин з Україною протягом 2013 

– 2014 рр. стали грубим порушенням міжнародно-правових зобов’язань щодо 

України. Йдеться насамперед про положення «Великого договору» 1997 р. 

Відповідно до ст. 3, сторони, нагадаємо, зобов’язались будувати відносини на 

основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної 

цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, 

незастосування сили або загрози силою, зокрема економічних та інших 

способів тиску [237].
 
Дії Росії стали прямими порушеннями зобов’язань щодо 

«незастосування сили або загрози силою, зокрема економічних та інших 

способів тиску». 

Крім того, йдеться і про порушення Росією п. 3 Будапештського 

меморандуму 1994 р. [563],
 
в якому вказано про зобов’язання утримуватись 

від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним 

інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким 

чином отримати будь-які переваги. 

З огляду на те, що в Договорі 1997 р. вказано лише, що «спори відносно 

тлумачення і застосування положень цього Договору підлягають 

урегулюванню шляхом консультацій і переговорів між сторонами» (ст. 37), а 

механізм консультацій, передбачений п. 6 Меморандуму 1994 р., не 

застосовувався навіть під час найгостріших періодів «газових війн», 

можливим варіантом дій України могло б бути звернення до СОТ з приводу 

дій РФ з обмеження торгівлі. Україна могла б розраховувати на серйозну 

підтримку Євросоюзу, адже саме дії з підготування до підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС призвели до неправомірних, з позиції норм міжнародного 

права, дій Росії.  

Це припущення підтверджується тим, що 7.09.2013 р. на зустрічі 

міністрів закордонних справ ЄС Росію попередили про те, що не слід чинити 

тиск на сусідів, які прагнуть до тісніших відносин із Заходом (йшлося 

передусім про Україну) [1493],
 
а 12.09.2013 р. Європейський парламент 

ухвалив резолюцію «Про тиск, що чинить Росія на країни Східного 
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партнерства в контексті майбутнього саміту у Вільнюсі», в якій закликав ЄС 

вжити конкретних заходів для підтримки цих країн з огляду на «тиск РФ, 

спрямований на те, щоб утримати їх від асоціації з ЄС» [1539].
 

Не 

залишилися б осторонь і США, й інші члени СОТ, бо Росія – єдина за всю 

історію держава, яка почала порушувати правила Організації (до того ж не 

тільки щодо України), не пробувши в її лавах навіть року. Методи, які 

застосовувала РФ щодо України, становлять явне обмеження торгівлі і 

повинні б були стати предметом розгляду СОТ. Однак відповідні можливості 

не використали ані В. Янукович та його оточення, ані нова українська влада у 

2014 р.  

5.3.3. Спільні проекти в економічній сфері 

У 2010 р., в умовах невизначеності щодо участі України в її 

інтеграційних об’єднаннях, РФ зробила очевидну ставку на спільні проекти, 

які би призвели до зближення окремих галузей і подальше поглинання 

українських підприємств. Усвідомлюючи, що Янукович готовий на поступки, 

росіяни ініціювали низку об’єднувальних проектів у ключових галузях 

господарства, спрямованих на практичну реалізацію попередньо ухвалених 

Росією нормативно-правових актів. Йдеться, зокрема, про Основні напрями 

діяльності Уряду на період до 2012 р. і Концепцію довгострокового 

соціально-економічного розвитку до 2020 р. 

Так, в Основних напрямах діяльності Уряду [674]
 
поставлено завдання 

«гарантувати повноцінну роботу глобальної навігаційної супутникової 

системи ГЛОНАСС», а в Концепції довгострокового соціально-економічного 

розвитку [422],
 
в контексті розвитку ГЛОНАСС, наголошено на потребі 

«розширення міжнародного співробітництва в галузі супутникової навігації». 

17.05.2010 р. укладено Угоду між К674МУ та Урядом РФ про 

співробітництво в галузі використання та розвитку російської глобальної 

навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС [1087].
 
Відповідно до Угоди, 

Україна була зобов’язана використовувати російську супутникову навігацію 



 

271 
 

і, отже, мала залежати від неї. ГЛОНАСС могли навіть нав’язувати б 

українським споживачам замість GPS у добровільно-примусовому порядку, 

як це вже відбувалося у РФ. Крім того, в Програмі російсько-українського 

співробітництва в галузі дослідження і використання космічного простору з 

мирною метою на 2012 – 2016 рр. передбачене спільне використання системи 

ГЛОНАСС для створення єдиного навігаційно-часового простору РФ та 

України [976].
 
 

Аналогічні ініціативи простежувались і у сфері авіабудування. 

Вказаними російськими актами стратегічного планування передбачено 

підвищення конкурентності російського авіа- та суднобудування і 

транзитного потенціалу російської економіки. Зокрема, для розвитку 

авіаційної промисловості, відповідно до Основних напрямів, потрібно 

забезпечити «розвиток ВАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація»,... доцільно 

інтегрувати авіаційні активи в Україні і Узбекистані» [674],
 
а в Концепції 

підкреслено, що «реалізація проектів у цивільному авіабудуванні, зокрема в 

кооперації з іноземними фірмами», має відбуватися «за умови збереження за 

РФ функції системного інтегратора» [422].
 
 

У квітні 2010 р. росіяни запропонували українській стороні проект 

Угоди між урядом РФ і КМУ про співпрацю в галузі авіабудування та 

інтеграції «Об'єднаної авіабудівної корпорації» та ДАК «Антонов». 27 травня 

генеральний конструктор ДАК «Антонов» Д. Ківа повідомив про 

домовленість щодо створення спільного підприємства на рівних умовах. СП 

мало б координувати виробництво авіапродукції, кооперацію, маркетинг, а 

також продаж літаків третім державам. 11 червня віце-прем'єр-міністр 

України А. Клюєв підтвердив, що українські авіабудівні компанії 

кооперуватимуться з російськими партнерами [74].
 
 

У березні 2011 р. «ОАК» i «Антонов» уклали договір купiвлi-продажу 

50% частки у статутному капiталi ТОВ «Керівна компанiя «ОАК-Цивiльнi 

літаки», на базi якої пiсля проходження необхiдних корпоративних процедур 

мало бути створено спiльне росiйсько-українське пiдприємство «ОАК-
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Антонов». 25.03.2012 р. у результаті переговорів керівництва компаній 

вирішено розпочати випуск літаків Ан-70 на підприємствах 

ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАСО). Однак у 

серпні 2012 р. голова ОАК М. Погосян повідомив про початок підготовки 

виробництва літаків Ан-70 у Казані [1].
 

Очевидно, що реалізація цих 

домовленостей могла призвести до стагнації українських виробничих 

потужностей, під загрозою могли б опинитися і права конструкторських 

бюро на свою інтелектуальну власність.  

Інтеграційні ініціативи не оминули й енергетичну сферу. Росія не 

задовольнилась попередніми досягненнями, 9.06.2010 р. укладено 

Міжурядову угоду про добудову 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС, 

підписано і контракт на постачання палива українським АЕС на 

ексклюзивній основі.  

Угода передбачає, що сторони співпрацюють у проектуванні, 

будівництві та введенні в експлуатацію енергоблоків №3 та №4 

Хмельницької АЕС з урахуванням застосування наявних конструкцій з 

реакторними установками типу ВВЕР-1000 проекту В-392. РФ мала 

забезпечити організацію фінансування, необхідного для проектування, 

будівництва та введення в експлуатацію енергоблоків, зокрема для оплати 

товарів, робіт і послуг, що поставляються в Україну або закуповуються в 

Україні, при умові часткового співфінансування з української сторони. 

Цінними для російської сторони стали положення ст. 6, відповідно до 

яких енергоблоки впродовж усього періоду їхньої експлуатації повинні 

використовувати ядерне паливо, виготовлене тільки за російськими 

технологіями, на умовах, узгоджених у відповідних контрактах. До того ж, в 

разі постачання палива ВАТ «ТВЕЛ», комерційні умови постачання збірок 

для енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС не можуть бути гірші, аніж 

умови постачання виготовлених «ТВЕЛ» для інших енергоблоків з 

реакторними установками типу ВВЕР [74].
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Для розвитку цієї угоди ДК «Ядерне паливо» підписало Угоду з «ТВЕЛ» 

про будівництво заводу з фабрикації ядерного палива, щоб Україна дістала 

змогу виробляти власне ядерне паливо. Однак експерти зазначали про високу 

ймовірність того, що виконання положень угод затримуватиметься на 

невизначений час через незацікавленість РФ, по-перше, в реалізації проекту з 

будівництва нових ядерних блоків в Україні в разі неможливості домінування 

в ньому російських підприємств, по-друге, внаслідок невигідності для РФ 

спорудження заводу з фабрикації ядерного палива на українській території, 

бо це приведе до зниження доданої вартості в його виробництві російськими 

компаніями [2].
 
 

Стратегічні російські інтеграційні плани в цій сфері у квітні 2010 р. 

оприлюднив прем'єр-міністр В. Путін. Їхня суть полягала в кооперації 

ядерних галузей України й Росії через об'єднання сфер генерації енергії, 

атомного машинобудування й паливного циклу. Ці плани конкретизовано в 

запропонованому Москвою проекті міжурядової угоди про розширення 

стратегічного співробітництва в галузі енергетики. Росіяни, окрім іншого, 

прагнули досягти підписання міжурядової угоди про створення СП з 

розроблення Новокостянтинівського родовища урану в Україні, а також щоб 

до законодавства України було внесено необхідні зміни, які дозволили б 

створити російсько-українську юридичну особу для розроблення уранових 

родовищ на території України [74].
 
Однак цього зроблено не було. Крім того, 

РФ наполегливо пропонувала розпочати спільне постачання електроенергії 

до держав Європи. 

З різних причин практично жоден з українсько-російських 

«об’єднувальних» проектів у господарській сфері не реалізовано [299, с. 67].
 

Однак це не стало негативом з огляду на обставини агресії Росії проти 

України, що розпочалась у 2014 р.: спільні проекти були б додатковим 

чинником економічного «батога» в боротьбі РФ проти України. 
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5.4. Міжнародно-правові аспекти прикордонної співпраці України та 

Російської Федерації 

5.4.1. Угоди про міжрегіональне та прикордонне співробітництво та 

практика їхньої реалізації 

Період 2010 – 2013 рр. позначився продовженням тенденції до 

активізації українсько-російської прикордонної співпраці. Зокрема, значно 

розширено правову базу в цій сфері. 27.10.2010 р. укладено Угоду про 

міжрегіональне та прикордонне співробітництво між Україною та РФ. 

Угодою передбачено (ст. 3), що сторони сприяють розвиткові 

співробітництва між регіонами, зокрема між прикордонними регіонами, 

розвиткові інфраструктури прикордонних регіонів, а також співпраці у сфері 

освіти, охорони здоров'я, інформаційних технологій, енергетики, 

агропромислового комплексу та в інших сферах.  

Компетентні органи укладають угоди за окремими напрямами 

міжрегіонального та прикордонного співробітництва; розробляють спільні 

програми та проекти і беруть участь у їхній реалізації; проводять 

інформаційний обмін (ст. 4 Угоди) [1089].
 
Крім того, сторони зобов’язались 

створювати сприятливі умови при виконанні перевезень вантажів і пасажирів 

між прикордонними регіонами (ст. 9), сприяти співробітництву між 

компетентними органами сторін у сфері охорони навколишнього середовища 

(ст. 10), а також взаємодії та обміну інформацією щодо облаштування 

пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон; сприяти 

протидії транскордонній протиправній діяльності (ст. 11). 

У жовтні 2010 р. відбувся перший Українсько-російський 

міжрегіональний економічний форум під патронатом президентів України і 

РФ, підписано Програму міжрегіонального і прикордонного співробітництва 

України і Росії на 2011 – 2016 рр. [824]
 
Пріоритетними напрямками співпраці 

у Програмі визначено вдосконалення нормативно-правової бази 

міжрегіонального та прикордонного співробітництва; надання системної 
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підтримки реалізації спільних проектів у пріоритетних сферах 

міжрегіональної співпраці; вдосконалення взаємодії у сфері прикордонного, 

митного та інших видів контролю на державному кордоні; сприяння 

розвиткові малого бізнесу з метою створення нових робочих місць і розвитку 

сучасної інфраструктури прикордонних регіонів. У червні 2011 р. підписано 

План з реалізації Програми, в якому йдеться про конкретні заходи щодо 

розвитку міжрегіонального співробітництва на основі пропозицій від 

українських і російських регіонів. 

Як уже зазначено, в жовтні 2011 р. укладено низку угод, пов’язаних із 

перетином українсько-російського кордону. Крім того, продовжено практику 

активізації співробітництва шляхом укладання угод, програм і протоколів на 

міжрегіональному рівні [306, с. 30].
 
За роки незалежності підписано понад 

220 таких документів, у період 2010 – 2013 рр. з’явилось понад 35 нових 

угод. На жаль, переважно ці угоди рамкові, тобто визначають лише контури 

співробітництва. Тому актуальним завданням вважалось розроблення таких 

механізмів і форм співробітництва, що дозволили б встановлювати прямі 

торговельно-економічні відносини між господарськими суб'єктами обох 

держав, створювати нові спільні формати взаємодії та міжрегіональні 

програми підтримки малого і середнього бізнесу [585].
 
Звичайно, російська 

агресія проти України знищила ці перспективи. 

Щодо інституційного механізму прикордонної співпраці, то впродовж 

2010 – 2013 рр. двостороннє співробітництво відбувалось у рамках Підкомісії 

з питань міжрегіонального і прикордонного співробітництва Комітету з 

питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної 

комісії. Крім того, активізувались контакти між адміністративно-

територіальними суб'єктами України і РФ. 

Певний імпульс міжрегіональному і транскордонному співробітництву 

надала й зустріч президентів держав з керівниками прикордонних регіонів 

обох країн, що відбулася у квітні 2010 р. у Харкові, адже сторони обговорили 

не лише питання двостороннього співробітництва в політичній, економічній, 



 

276 
 

військово-технічній, гуманітарній сферах, а й у сфері прикордонного 

співробітництва.  

Додатковим форматом для обговорення актуальних питань 

двосторонньої міжрегіональної взаємодії та перспектив її розширення стали 

так звані «кущові» форуми та економічні місії за участю представників 

органів влади і бізнесу окремих регіонів України та РФ, серед них: форум 

«Перспективи розвитку співробітництва регіонів України та Сибіру» 

(м. Київ, квітень 2011 р.); бізнес-місія Воронезької, Бєлгородської та 

Липецької областей РФ до Дніпропетровської і Запорізької областей України 

(травень 2012 р.); Дні Москви в Києві (вересень 2012 р.), культурно-ділова 

місія Санкт-Петербурга в Києві (листопад 2012 р.) [584].
 
 

У 2010 – 2011 р. проведено два Уральські форуми українсько-

російського співробітництва, підписано низку міжрегіональних угод, 

протоколів про наміри, міжвідомчих угод, планів торговельно-економічного 

та науково-технічного співробітництва між регіонами, підприємствами у 

сферах енергетики, металургії, машинобудування, агропромислового 

комплексу і створення міжнародних транспортних коридорів. У травні 

2011 р. у Санкт-Петербурзі відбувся форум «Санкт-Петербург – регіони 

України», організовані «круглі столи», підписані угоди про співробітництво 

між Луганською, Черкаською обласними державними адміністраціями й 

Урядом Санкт-Петербурга [585].
 
 

У контексті розширення географії українсько-російського 

міжрегіонального співробітництва певну увагу приділяли й іншим формам 

поглиблення двосторонньої взаємодії. Так, у травні 2013 р. у Посольстві 

України в РФ відбулася презентація соціально-економічного потенціалу 

Вінницької області [584].
 
 

5.4.2. Функціонування українсько-російських євро регіонів 

Основним механізмом активізації прикордонного співробітництва 

протягом 2010 – 2013 рр. все ж видається впровадження єврорегіонів. 
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Продовжувався розвиток чотирьох українсько-російських єврорегіонів – 

«Дніпро» (за участю Брянської, Гомельської, Чернігівської областей), 

«Ярославна» (за участю Курської і Сумської областей), «Слобожанщина» (за 

участю Бєлгородської і Харківської областей), «Донбас» (за участю 

Ростовської, Воронезької, Луганської і Донецької областей) [1247, c. 178].
 
 

Слід зазначити, що функціонування єврорегіонів відбувалося відповідно 

до положень Державної програми розвитку транскордонного співробітництва 

на 2011 – 2015 рр. [217]
 

Програма передбачає активізацію соціально-

економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку 

суб'єктів транскордонного співробітництва. Особливий акцент у Програмі 

зроблено на забезпечення реалізації великомасштабних проектів 

транскордонного співробітництва в рамках програм Євросоюзу, забезпечення 

підвищення рівня життя населення та розвиток соціальної сфери 

прикордонних регіонів, а також поглиблення співпраці в рамках наявних 

єврорегіонів та створення нових [217].
 
 

Активізація прикордонної співпраці була визначена й однією з цілей 

Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 р. [1001],
 

затвердженої Рішенням Ради голів урядів СНД 14.11.2008 р. [656]
 
У Стратегії 

передбачено такі основні напрямки взаємодії, спрямовані на регіональний 

розвиток прикордонних територій: формування міждержавного 

регіонального ринку товарів, послуг, капіталу, робочої сили; встановлення 

прямих економічних зв’язків між регіонами; розвиток прикордонної торгівлі; 

сприяння створенню особливих або спеціальних економічних зон; реалізація 

спільних інвестиційних проектів; проведення на прикордонних територіях 

спільних заходів щодо моніторингу й охорони навколишнього середовища; 

розвиток прикордонного туризму. 

Загалом, діяльність українсько-російських єврорегіонів дозволила 

досягти (щоправда, різною мірою) інтенсифікації зовнішньоторговельних 

операцій, підвищити інвестиційну привабливість територій, налагодити 

співпрацю в науковій та інноваційній сферах [107].
 

Так, діяльність 
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створеного у 2003 р. Єврорегіону «Дніпро» дозволила реалізувати такі 

проекти: управління процесом розвитку територій; серію навчальних 

тренінгів з питань управління проектами для неурядових організацій; проект 

«Пріоритети та механізми ухвалення рішень з територіального розвитку у 

співпраці з громадськістю»; конференцію з проблем реабілітації територій, 

постраждалих від аварії на ЧАЕС; проект «Кластерна модель розвитку 

туризму» [274].
 
 

До російської агресії в рамках діяльності єврорегіону щорічно 

проводили низку культурних, спортивних та інших заходів, зокрема: щорічні 

конференції з питань діяльності єврорегіону, міжнародні туристичні форуми, 

виставки товарів «Сіверські контракти». Як бачимо, проекти, що 

реалізувалися в рамках Єврорегіону «Дніпро», мали переважно гуманітарний 

та культурний характер та суттєво не впливали на економічне становище 

регіонів-учасників. Крім того, як відзначає О. Рогова, не було чітко 

артикульовано транскордонні проблеми, не розроблено і не затверджено 

стратегію його розвитку, організаційна структура неефективна, механізм 

координації спільних дій у рамках єврорегіону теж неефективний, 

фінансування проектів – недостатнє [878].
 
 

Щоправда, у 2013 р. укладено низку договорів між територіально-

адміністративними утвореннями відповідних областей. У квітні в Чернігові 

та Ніжині відбулися семінари з питань сталого транскордонного 

співробітництва між регіонами держав «Східного партнерства» в рамках 

Проекту підтримки регіонального співробітництва, зокрема використання 

можливостей Проекту для розвитку Єврорегіону «Дніпро». 12 – 13 червня 

проведено конференцію «Україна – Білорусь: нові можливості розвитку 

транскордонного співробітництва» в рамках проекту «Європейський досвід 

розвитку комунікаційної стратегії єврорегіонів». 

У рамках «Дніпра» напрацьовано низку проектів транскордонного 

співробітництва, серед них: створення Центру транскордонного 

співробітництва Чернігівської області; «Створення мережі перманентних 
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(референтних) GPS-станцій»; програма «Ріка без кордонів». Велись роботи зі 

створення природного парку «Дніпровсько-Деснянське міжріччя» – 

майбутнього ядра Дніпровського екологічного коридору [676].
 
 

Функціонування Єврорегіону «Ярославна», поряд з іншими факторами, 

дозволило досягти певного збільшення обсягів зовнішньоторговельних 

операцій, до того ж із помітною перевагою експорту. Протягом 2012 – 

2013 рр. у рамках Єврорегіону «Ярославна» відбувалась реалізація 14 угод і 

протоколів про співробітництво на рівні міст і районів Сумської і Курської 

областей; низки угод про співпрацю в освітній сфері; угод між державними 

органами у сфері науки, державної служби, зайнятості, підприємництва, 

сільського господарства, туризму. Продовжувалося розроблення концепції 

розвитку транскордонного співробітництва, спрямованого на зниження 

екологічного навантаження прикордонних областей – учасниць єврорегіону, 

концепції поводження з відходами на регіональному рівні, а також проекту 

єдиного порядку поводження з побутовими та промисловими відходами в 

областях-учасницях. 

Проведено низку двосторонніх заходів, серед яких: «круглі столи», 

засідання спільних міждепутатських робочих груп Курської і Сумської 

областей, міжнародні універсальні виставки міжрегіональної і 

зовнішньоекономічної співпраці «Слобожанський міст»; виставка «Дні 

російських регіонів»; форум «Кордон – середовище інновацій»; 40-е 

засідання генеральної асамблеї та щорічної конференції Асоціації 

європейських прикордонних регіонів [275].
 

Розроблялися і реалізувалися 

проекти, орієнтовані на підвищення економічного потенціалу прикордонних 

територій, розвиток транспортної інфраструктури, гуманітарні проекти.  

Пріоритетними завданнями на майбутнє було визначено зростання 

зовнішньоторговельного обороту між Сумщиною та Курщиною, 

продовження економічного співробітництва, активізація роботи щодо 

відкриття додаткового місцевого пункту пропуску «Юнаківка – Заолешенка», 

продовження взаємодії з Асоціацією європейських прикордонних регіонів та 
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збільшення перспективних напрямків ділового співробітництва між 

господарськими суб’єктами двох областей [975].
 
 

Продовжував своє функціонування і Єврорегіон «Слобожанщина», 

створений на базі Бєлгородської та Харківської областей у 2003 р. Ще у 

2004 р. «Слобожанщину» прийнято в Асоціацію європейських прикордонних 

регіонів як спостерігача, у 2009 р. – як повноправного члена [264].
 
У рамках 

Єврорегіону «Слобожанщина» передбачалося будівництво міжнародного 

аеропорту, прикордонного індустріального комплексу, прикордонного 

експортного терміналу, прикордонного виставкового комплексу [710, c. 61].
 

Планувалося й будівництво автотраси «Бєлгород – Харків», що відповідала б 

європейським стандартам. 

Також передбачалось, що на базі Вовчанського промислового вузла буде 

створено спеціалізований прикордонний індустріальний комплекс, який міг 

би в перспективі виконувати функцію зони вільного економічного розвитку. 

Разом з тим однією з основних проблем економічної співпраці в рамках 

Єврорегіону «Слобожанщина» залишилась бюрократична процедура митного 

оформлення вантажів на російсько-українському кордоні [679, c. 148].
 
 

Після низки зустрічей та консультацій 29.10.2010 р. підписано Угоду 

про створення Єврорегіону «Донбас», який охоплює Ростовську та 

Воронезьку області РФ, Луганську й Донецьку області України (кількість 

учасників і територія діяльності єврорегіону можуть бути змінені на підставі 

рішення ради єврорегіону з ініціативи однієї зі сторін). Відповідно до Угоди, 

основною метою створення «Донбасу» є сприяння соціально-економічному 

розвиткові відповідних областей України та Росії, охороні навколишнього 

середовища, науковому, освітньому, культурному і спортивному 

співробітництву сторін. Сторони сприяють створенню спільних підприємств 

з реалізації проектів у рамках єврорегіону, а також прикордонному 

співробітництву юридичних осіб двох держав [1153].
 
 

Перспективу розвитку Єврорегіону «Донбас» окреслює Стратегія 

розвитку єврорегіону до 2020 р. [1000]
 
У стратегії, серед іншого, зазначено: 
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«Місія Єврорегіону «Донбас» полягає в міжнародній інтеграції областей 

України та Російської Федерації в економічній і соціальній сферах. 

Стратегічна мета Єврорегіону «Донбас» полягає в розвитку інтеграційного 

співробітництва його учасників». Досягнення стратегічної мети 

забезпечувалося за допомогою виконання таких завдань: всебічний 

економічний розвиток; розвиток комунікацій, транспорту і зв'язку; розвиток 

науки, нових технологій, освіти; розвиток культури, спорту, побратимських 

зв'язків; поліпшення стану навколишнього середовища; реалізація державної 

молодіжної політики; ліквідація надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру; сприяння розвитку співробітництва між установами 

та організаціями, а також суб'єктами господарської діяльності; сприяння в 

рамках чинного законодавства РФ і України спрощенню прикордонних і 

митних процедур перетинання кордону; розвиток регіональної економіки за 

допомогою поліпшення інфраструктури прикордонних районів. 

У жовтні 2011 р. на засіданні ради Єврорегіону «Донбас» у Донецьку 

було підписано Угоду про входження Донецької області до його складу. 

Укладено й угоди про співробітництво між Законодавчими зборами 

Ростовської області і Донецькою обласною радою [369].
 
 

У 2012 р. у рамках функціонування Єврорегіону «Донбас» проведено 

низку заходів – зустрічей, засідань, виставок. 9 вересня в Ростові-на-Дону 

відбулося засідання секретаріату Єврорегіону «Донбас», присвячене 

питанням організації роботи місцевих прикордонних пунктів пропуску, 

синхронізації їхнього розвитку в межах території об'єднання. Учасники 

засідання розглянули реалізацію проектів співробітництва в рамках 

єврорегіону та звернення уряду Воронезької області Російської Федерації про 

її приєднання до Єврорегіону «Донбас» (вона стала учасником єврорегіону в 

2013 р.). Всього було проведено 5 засідань ради Єврорегіону «Донбас», 8 

засідань його секретаріату та 18 засідань його Луганського регіонального 

відділення [359].
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За умови кардинальних змін українсько-російських відносин 

використання потенціалу міжрегіонального співробітництва могло б стати 

одним з пріоритетних завдань двосторонньої взаємодії [304, c. 96].
 
У 2013 р. 

МЗС України визначило основні напрямки, за якими можлива активізація 

міжрегіонального співробітництва: вдосконалення та розширення чинної 

нормативно-правової бази; розроблення і впровадження правового, 

економічного й організаційного механізмів вирівнювання і стимулювання 

стійкого розвитку регіонів; зміцнення прямих коопераційних зв’язків між 

господарськими суб’єктами; розроблення ефективних механізмів залучення 

інвестицій; створення ефективної економічної і соціальної інфраструктури на 

прикордонних територіях; створення умов для взаємодії систем 

попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; зміцнення 

культурно-гуманітарних зв’язків [584].
 
 

5.5. Висновки до Розділу V 

1. Четвертий період застосування міжнародного права у відносинах 

України та РФ – період намагань «модернізувати» міжнародно-правову 

основу відносин (2010-2013 рр.) – характеризується декількома основними 

рисами. По-перше, йдеться про спроби здійснити відповідні перетворення, 

що проявились в активізації українсько-російської міжнародно-правової 

взаємодії на всіх рівнях; укладенні міждержавних, міжурядових і 

міжвідомчих угод у різних сферах; декларуванні повернення до 

«стратегічного партнерства» України та РФ; відновленні реального 

функціонування Українсько-Російської міждержавної комісії як 

інституційного органу, покликаного сприяти розвиткові двосторонньої 

співпраці.  

По-друге, міжнародні договори між Україною та РФ, досягнуті ними 

домовленості, практичні дії двох держав продемонстрували нерівноправність 

двосторонніх правовідносин. Україна зробила цілу низку поступок РФ: 

закріпила відмову від перспектив вступу до НАТО; підписала і ратифікувала 
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Харківську угоду про продовження перебування ЧФ РФ у Криму до 2042 р. в 

обмін на умовні газові знижки; уклала низку угод з об’єднувальних ініціатив 

у сфері промисловості та енергетики, які суперечили міжнародно-правовому 

принципу суверенної рівності держав та були спрямовані на поглинання 

Росією ключових галузей господарства України. 

По-третє, неспроможність сторін знайти компроміс у ключових для них 

питаннях українсько-російського діалогу, передусім у газовій сфері, 

зумовила кризові явища у двосторонніх відносинах, попри постійне 

декларування розвитку партнерства.  

По-четверте, на тлі підготовки до підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС і відсутності прогресу в залученні України до власних 

інтеграційних утворень, РФ застосувала засоби економічного тиску, що стали 

брутальним порушенням норм «Великого договору» 1997 р., Будапештського 

меморандуму 1994 р., інших двосторонніх та багатосторонніх міжнародних 

договорів, основних принципів міжнародного права.  

2. Харківська угода квітня 2010 р. є однією з найсуперечливіших 

міжнародних угод України за весь період після припинення Союзу РСР. 

Підхід до договірного розв’язання проблем пакетним шляхом «флот в обмін 

на газ» став прикладом створення керівництвом України загроз її 

національній безпеці. Угода дозволила РФ вести підготовку до військової 

операції з захоплення Кримського півострова. 

3. Україні та РФ вдалось досягти певного прогресу в питанні 

встановлення міждержавного суходольного кордону, підписавши угоду про 

демаркацію кордону, декілька міжурядових угод про спрощення перетину 

кордону і розпочавши процес його делімітації. Втім, реалізація вказаних 

договорів була незадовільною; Україні та РФ не вдалось досягти помітного 

прогресу в розв’язанні проблеми делімітації морських просторів.  

4. Період 2010 – 1013 рр. позначився розвитком українсько-російського 

прикордонного співробітництва, який проявився в укладенні цілої низки 

угод, зокрема міжрегіональних і міжвідомчих, зростанні ефективності 
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єврорегіонів як основної форми співпраці прикордонних областей, 

функціонування якої регламентовано багатьма міжнародними договорами і 

актами внутрішнього законодавства.  

5. У цілому, періоду намагань «модернізувати» міжнародно-правову 

договірну основу відносин 2010 – 2013 рр. притаманні: декларування 

повернення до «стратегічного партнерства», загальна активізація співпраці і 

міжнародно-правової взаємодії на всіх рівнях; ініціювання РФ укладення 

договорів щодо об’єднувальних проектів у стратегічних сферах економіки 

України, спрямованих на їхнє поглинення; нерівноправність правовідносин і 

поступки з боку України у ключових питаннях, створення Харківською 

угодою 2010 р. безпосередньої загрози національній безпеці; зростання 

напруженості у взаєминах на тлі нездатності врегулювати шляхом внесення 

змін до відповідних угод проблеми постачання газу; зумовлений підготовкою 

до підписання Україною та ЄС Угоди про асоціацію перехід РФ до жорсткого 

економічного тиску з порушенням основоположних норм міждержавних 

договорів. 



 

285 
 

РОЗДІЛ VI. ПОРУШЕННЯ АГРЕСИВНОЮ ВІЙНОЮ РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (З ЛЮТОГО 2014 Р.) 

Агресивна війна Російської Федерації проти України займає центральне 

місце в порядку денному світового співтовариства. Це зумовлено не лише її 

жахливими наслідками в гуманітарному сенсі, а й тим, що агресія підриває 

сучасний світовий порядок, який базується на основних принципах 

міжнародного права – принципі незастосування сили та погрози силою; 

територіальної цілісності; непорушності кордонів; рівноправності і 

самовизначення народів; мирного розв’язання спорів; поваги прав та 

основних свобод людини; добросовісного виконання міжнародних 

зобов’язань; суверенної рівності держав; невтручання у внутрішні справи і 

принципі співробітництва. Саме ці відомі десять принципів, закріплених у 

такому статусі Статутом ООН, Декларацією про принципи міжнародного 

права та Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі, 

забезпечують існування фундаменту світового устрою – ведення, в умовах 

миру та безпеки, співробітництва держав як суверенних та рівних суб’єктів у 

розв’язанні проблем людства, забезпеченні дотримання прав людини, 

досягненні соціального та економічного прогресу.  

Таке значення основних принципів міжнародного права цілком 

визнається світовою спільнотою, що підтверджується, зокрема, положеннями 

Декларації тисячоліття ООН 2000 р., Підсумкового документу Всесвітнього 

саміту ООН 2005 р., нормами багатьох багатосторонніх та двосторонніх 

міжнародних договорів, установчих актів регіональних організацій. Вказівки 

на фундаментальне значення основних принципів та загрозу їм через 

нинішній російсько-український конфлікт містяться в актах, ухвалених у 

зв’язку із цими подіями у 2014-2015 рр. – у Резолюції ГА ООН 

«Територіальна цілісність України» №68/262 від 27.03.2014 р., Рішенні Ради 

ЄС 2014/145/CFSP щодо введення обмежувальних заходів у зв’язку із діями, 

що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, 
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суверенітету і незалежності України від 17.03.2014 р., Рішенні Ради ЄС 

2015/241/CFSP про зміну Рішення 2014/145/CFSP стосовно накладення 

санкцій на окремих осіб від 9.02.2015 р. та інших актах Європейського 

Союзу, Гаазькій декларації Великої сімки від 24.03.2014 р., резолюціях ПАРЄ 

«Останні події в Україні: загрози функціонуванню демократичних 

інституцій» №1988 від 09.04.2014 р., «Гуманітарна ситуація щодо 

українських біженців та вимушених мігрантів» №2028 від 27.01.2015 р., ПА 

ОБСЄ «Очевидне, грубе та невиправлене порушення Гельсінських принципів 

Російською Федерацією» від 1.07.2014 р. тощо. Такі ж тези характерні для 

заяв світових лідерів, зокрема, проголошених на Мюнхенській конференції з 

безпеки 2015 р. [1594, p. 2; 1636, p. 2; 1637]
 
 

Потреба комплексної і належним чином обґрунтованої міжнародно-

правової кваліфікації дій РФ очевидна: саме на основі такої кваліфікації 

мають чинитись дії, пов’язані із припиненням агресії та притягненням 

порушника до відповідальності, у всіх її аспектах. Водночас, очевидно й те, 

що відповідність поведінки всіх держав міжнародному праву визначається 

насамперед шляхом звернення до основних принципів як засад цієї системи, 

норм, які формують її зміст, пронизують усі галузі та інститути, є критерієм 

дійсності інших міжнародно-правових норм, правозастосовного процесу. 

Виходячи з цього, аналіз дій Російської Федерації вимагає їхнього розгляду в 

контексті міжнародно-правових принципів, шляхом зіставлення цих дій зі 

змістом принципів, правами та обов’язками держави, передбаченими 

відповідними нормами, міжнародно-правовими зобов’язаннями РФ, 

закріпленими, зокрема, в багатосторонніх та двосторонніх (українсько-

російських) міждержавних договорах.  

Враховуючи фундаментальне значення основних принципів 

міжнародного права, цілком природно, що їхньому аналізу присвячено 

достатньо багато робіт вітчизняних та іноземних науковців. Відзначимо, що 

для радянської доктрини був характерний підхід до цих принципів як до 

системи, що передбачав ретельний аналіз їхньої природи, функцій, 
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визначальних рис, інших особливостей, місця в системі міжнародного права. 

Це типово для науки міжнародного права в пострадянських державах. 

Натомість представники, умовно кажучи, «західної» доктрини, при визнанні 

значення основних принципів (притаманного, зокрема, А. Кассезе 

[1363, p. 47; 1369, p. 54–55],
 

Г. Шверценбергерові [1614, p. 195],
 

К. Томушатові [1670, p. 240]
 

) досліджують їх переважно в контексті 

предмету регулювання, приділяючи увагу сутності кожного з основних 

принципів саме у зв’язку із відповідними відносинами та нормами. 

Наприклад, Б. Бромс звертається до принципу суверенної рівності держав, 

досліджуючи ознаки держав як суб’єктів міжнародного права [1345, p. 59–

62],
 
Дж. Регман – до принципу захисту прав людини та основних свобод як 

складової міжнародного права прав людини [1593],
 
Р. Вінсент – до принципу 

невтручання у внутрішні справи, аналізуючи концепцію невтручання в 

міжнародному праві [1765],
 

Ю. Відмар розглядає зміст принципів 

територіальної цілісності, рівноправності і самовизначення народів у 

контексті міжнародно-правової регламентації виникнення нових держав 

[1759].
 
 

У найзагальнішому розумінні основні принципи міжнародного права є 

фундаментальними міжнародно-правовими нормами, які регламентують 

відносини суб'єктів передусім щодо найважливіших аспектів міжнародної 

взаємодії, проте поширюються на всі аспекти. В. Буткевич визначає їх як 

систему основоположних норм міжнародного права, які регулюють 

відносини між його суб'єктами і є критерієм правомірності міжнародних 

правотворчого та правозастосовчого процесів, дійсності інших міжнародно-

правових норм [80, c. 196].
 

Л. Тимченко вказує: «Основні принципи 

міжнародного права – це загальновизнані норми вищого порядку, що 

утворюють фундамент міжнародного права й покликані забезпечити 

стабільне та ефективне функціонування міжнародної системи» [1025, c. 30].
 
 

І. Лукашук вважав основні принципи міжнародного права його 

найзагальнішими нормами, що визначають головний зміст та відмітні риси 
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міжнародного права, мають найвищий політичний, моральний і юридичний 

авторитет [519, c. 276].
 

О. Тіунов означив їх як загальновизнані норми 

міжнародного права, які мають найважливіше значення для забезпечення 

нормального функціонування міждержавної системи, і, відповідно, для 

вирішення міжнародних проблем [1029, c. 114].
 

На думку Е. Пушміна, 

«основні принципи як об'єктивно зумовлені закономірності розвитку 

міжнародних відносин, найважливіші властивості міжнародного права, що 

відображають його сутність і визначають зміст міжнародно-правових норм та 

інститутів, закріплені в системі міжнародного права, яка історично склалася, 

як норми найзагальнішого, універсального характеру, що мають 

основоположне значення, норми імперативні, які в силу цього є 

найважливішим критерієм міжнародної законності» [862, c. 8].
 
 

За означенням М. Ушакова, основні принципи – це система 

найзагальніших, вихідних і взаємопов'язаних норм загального міжнародного 

права, що регулюють в узагальненому вигляді поведінку держав та інших 

суб'єктів міжнародного права в усіх сферах міжнародних відносин, мають 

імперативний характер (і, відповідно, служать критерієм дійсності інших 

міжнародно-правових норм) та визначають у концентрованому вигляді 

основний зміст та цілеспрямованість міжнародного права [1188, c. 62].
 
На 

думку М. Філімонової, «основний принцип міжнародного права – це 

основоположна імперативна, універсальна норма міжнародного права, що 

відповідає основним закономірностям розвитку співтовариства держав і в 

силу цього захищається найбільш жорсткими заходами примусу» 

[1197, c. 81].
 
В. Толстих вказує, що принципи міжнародного права виражають 

основні правові та політичні цінності міжнародного правопорядку, їхнє 

дотримання є необхідною умовою міжнародного співробітництва в будь-якій 

галузі [1046, c. 126].
 
 

Із наведених визначень очевидне розуміння сутності основних 

принципів як принципів загального міжнародного права, що є фундаментом 

всієї системи міжнародного права, зокрема, його галузей та інститутів (яким 
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притаманні і свої спеціальні принципи); мають пріоритет над іншими 

нормами та служать критерієм їхньої дійсності; визначають зміст, 

спрямованість міжнародного права, напрями його розвитку. 

Історія становлення основних принципів міжнародного права різна, 

проте фундаментом міжнародних відносин вони, в переважній більшості, 

стали після завершення Другої світової війни. І. Лукашук зазначав: «Війна 

показала, наскільки серйозною небезпекою загрожує людству чинна світова 

система. Тому союзники приділили найбільшу увагу створенню інститутів, 

здатних змінити ситуацію. Найважливіше значення мало створення 

всесвітньої організації безпеки та підвищення ролі міжнародного права. Була 

заснована ООН, статут якої розглядається як своєрідна конституція світової 

спільноти. Вперше в історії статут закріпив основні цілі та принципи 

зовнішньої політики і міжнародного права. Серед них особливе місце займає 

ціль «позбавити прийдешні покоління лих війни», а також принцип 

незастосування сили» [519, c. 3].
 
 

У 1970 р. ГА ООН ухвалила Декларацію про принципи міжнародного 

права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами 

згідно зі Статутом ООН [1714].
 
Вона – найважливіший акт, яким, відповідно 

до подальшого процесу розвитку міжнародного права, вдосконалено, 

розширено й уточнено зміст його основних принципів [1630, p. 29].
 
С. Саяпін 

цілком слушно характеризує Декларацію 1970 р. як загальновизнане головне 

джерело міжнародного права, що кодифікує його принципи [1612, p. 49–50].
 

Як вказано в самій Декларації і неодноразово підкреслювали представники 

доктрини міжнародного права, ця кодифікація спрямована на реалізацію 

цілей ООН для забезпечення їхнього ефективнішого застосування в межах 

міжнародного співтовариства [1487].
 
 

Суттєве значення для загального розвитку системи основних принципів 

мав ухвалений в 1975 р. Гельсінський заключний акт НБСЄ, Наради з 

безпеки і співробітництва в Європі (з 1994 р. – ОБСЄ) – установчий акт цієї 

організації, що нині нараховує 57 держав-членів у Європі, Центральній Азії 
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та Північній Америці, враховуючи Україну та Російську Федерацію) [1570],
 
і, 

насамперед, його складник – Декларація принципів, якими держави-учасники 

будуть керуватися у взаємних відносинах – так званий «гельсінський 

декалог» [1470, p. 143].
 

Декларацією виокремлено три принципи, не 

закріплені як самостійні вказаними актами ООН, а також зроблено внесок у 

розвиток і тлумачення нормативного змісту інших. Держави регіону у своїх 

міжнародних договорах постійно закріплюють юридичні зобов’язання 

дотримуватись у своїх відносинах принципів Гельсінського акту шляхом як 

вказівки на нього безпосередньо (наприклад, в Угоді про створення СНД 

1991 р.), так і через посилання ще й на конкретні принципи (Договір про 

дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ 1997 р.).  

Окрім вказаних трьох основних, нормативний зміст принципів розкрито 

й у низці інших міжнародно-правових актів, принципи продовжують 

розвиватись, сприяючи й розвиткові міжнародного права, системи 

міжнародних відносин, механізмів регламентації суспільних відносин у 

державах.  

Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, В. Буткевича 

[80, c. 202],
 
Л. Тимченка [1025, c. 31],

 
М. Баймуратова [34, c. 46],

 
В. Лисика 

[505, c. 59],
 

А. Кассезе [1369, p. 54–55; 1363, p. 47], Г. Шверценбергера 

[1614, p. 195],
 

К. Томушата [1670, p. 240],
 

Д. Фельдмана [1196, c. 48],
 

Д. Лєвіна [494],
 

Г. Тункіна [1061, c. 181],
 

Ю. Колосова [551, c. 56],
 

Г. Ігнатенка та О. Тіунова [550, c. 101],
 
А. Талалаєва [1013, c. 7–8],

 
О. Тіунова 

[1028, c. 151; 1030, c. 10],
 
змісту міжнародних договорів, актів міжнародних 

організацій, рішень міжнародних судових органів дозволяє дійти висновку, 

що ознаками основних принципів міжнародного права можна вважати такі: 

– загальне визнання суб’єктами міжнародного права як обов’язкових 

норм, що регулюють ключові аспекти їхніх відносин;  

– фундаментальне значення для системи міжнародного права як ядра, 

навколо якого будується ця система; 
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– закріплення принципами основних прав та обов'язків суб'єктів 

міжнародного права, визначення рамок їхньої взаємодії;  

– особливий характер принципів, більшість з яких є нормами jus cogens, 

але всі вони мають перевагу над іншими нормами міжнародного права, 

останні є недійсними, якщо суперечать основним принципам; 

– порушення основних принципів веде до серйознішої міжнародно-

правової відповідальності, аніж порушення інших міжнародно-правових 

норм; 

– системність, комплексність, взаємопов’язаність та 

взаємообумовленість принципів, що передбачає, зокрема, порушення 

системи принципів при нехтуванні приписами одного або декількох;  

– визначальна роль основних принципів для поступального розвитку 

міжнародного права.  

Виходячи з цих ознак, основні принципи міжнародного права можна 

визначити як систему загальновизнаних норм, що регулюють головні аспекти 

відносин між суб’єктами міжнародного права, в юридичному сенсі мають 

перевагу над іншими його нормами, відіграють провідну роль у забезпеченні 

ефективного застосування і розвитку міжнародного права, розвитку 

міжнародних відносин та прогресу світової спільноти загалом.  

Підкреслимо, що стверджуючи про наявність у РФ міжнародно-

правових зобов’язань поважати принципи міжнародного права, ведемо мову 

не лише про норми jus cogens та зобов’язання erga omnes перед кожною 

державою світу, передбачені, зокрема, Статутом ООН, або перед 

європейськими чи пострадянськими державами відповідно до актів 

регіонального характеру, багатосторонніх та двосторонніх договорів, а і про 

зобов’язання РФ безпосередньо перед Україною дотримуватись усіх 

основних принципів у відносинах із нашою державою. На останнє прямо 

вказано в багатосторонніх, і двосторонніх міжнародних договорах; наразі 

виокремимо Угоду про створення СНД 1991 р., міждержавні договори про 
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подальший розвиток двосторонніх відносин 1992 р. і про дружбу, 

співробітництво та партнерство 1997 р., Будапештський меморандум 1994 р. 

Зазначимо також про загальне визнання більшості основних принципів 

міжнародного права нормами jus cogens, порушення яких зумовлюють 

серйозніші наслідки, ніж «звичайні» міжнародно-протиправні діяння і 

нагадаємо підхід радянської доктрини, який підтримується російською, – всі 

основні принципи розглядаються як норми jus cogens.  

Структура дослідження відображає класифікацію основних принципів. 

Враховуючи різні підходи [59, с. 166–172, 170–171; 1254, с. 155; 1197, с. 82]
 
, 

автор поділяє принципи на три групи залежно від спрямованості кожного з 

них: 1) принципи, що забезпечують мир, безпеку і стабільність у 

міжнародних відносинах (незастосування сили чи погрози силою; 

територіальна цілісність держав; непорушність кордонів у Європі; мирне 

розв’язання міжнародних спорів); 2) принципи, які захищають права людини, 

народів і національних меншин (рівноправність і самовизначення народів; 

повага прав і основних свобод людини); 3) принципи, що забезпечують 

ефективну взаємодію держав як суверенних і рівноправних суб’єктів 

міжнародного права (добросовісне виконання міжнародних зобов’язань; 

суверенна рівність держав; невтручання у внутрішні справи; співробітництво 

держав). Втім, підкреслимо відсутність ієрархії принципів та 

системоутворююче значення кожного з них.  

6.1. Принципи, що забезпечують мир, безпеку і стабільність у 

міжнародних відносинах 

6.1.1. Незастосування сили чи погрози силою 

Формалізованої ієрархії основних принципів міжнародного права не 

існує, але їхнє реальне значення неоднакове. Очевидно, що центральне місце 

належить принципові незастосування сили чи погрози силою: саме від його 

дотримання безпосередньо залежить ефективність і всіх інших принципів 

[1541, p. 78; 1774, p. 295].
 

Стосовно держави, яка порушила принцип 
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незастосування сили, може бути припинено дію інших принципів, 

враховуючи добросовісне виконання міжнародних зобов'язань [518].
 
 

У Статуті ООН вказаний принцип сформульовано наступним чином 

(п. 4 ст. 2): «Усі члени ООН утримуються в їхніх міжнародних відносинах від 

погрози силою чи її застосування як проти територіальної цілісності чи 

політичної незалежності, так і будь-яким іншим чином, несумісним з цілями 

ООН» [1378].
 

Ця норма імперативна – jus cogens, тобто приймається і 

визнається міжнародним співтовариством держав у цілому як така, 

відхилення від якої недопустиме і яку може бути змінено тільки наступною 

нормою загального міжнародного права, що мала б такий же характер [1739].
 
 

Нормативний зміст принципу незастосування сили чи погрози силою (за 

Декларацією про принципи міжнародного права 1970 р. [1715],
 
Гельсінським 

заключним актом НБСЄ 1975 р. [1396],
 
Резолюцією ГА ООН №42/22 1987 р. 

«Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози 

силою або її застосування в міжнародних відносинах» [1688],
 
Резолюцією ГА 

ООН №3314 1974 р. «Визначення агресії») [1692]
 

передбачає обов’язки 

кожної держави утримуватись від таких дій: погрози силою або її 

застосування з метою порушення чинних міжнародних кордонів іншої 

держави; збройного втручання і всіх інших форм втручання або спроб 

погроз, спрямованих проти правосуб'єктності держави або проти її 

політичних, економічних і культурних основ; насильницьких дій, що 

позбавляють народи їхнього права на самовизначення, свободу і 

незалежність; організації або заохочення організації іррегулярних сил або 

озброєних банд, зокрема найманців, для вторгнення на територію іншої 

держави; організації, підбурювання, надання допомоги або участі в актах 

громадянської війни або терористичних актах в іншій державі або від 

потурання в межах своєї території організаційній діяльності, спрямованій на 

вчинення таких актів, у тому випадку, коли вони пов'язані з загрозою силою 

або її застосуванням; військової окупації території держави, що є 

результатом застосування сили в порушення положень Статуту ООН; 
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застосовування і заохочення застосування економічних, політичних чи будь-

яких інших заходів з метою домогтися підпорядкування собі іншої держави у 

здійсненні нею своїх суверенних прав і отримання від цього будь-яких 

переваг; пропаганди агресивної війни. 

Згідно зі Статутом ООН можливі два винятки із загальної заборони 

застосування сили. По-перше, йдеться про реалізацію права на колективну 

безпеку, передбаченого статтею 39 Статуту. Відповідно до неї Рада Безпеки 

ООН визначає існування будь-якої загрози миру, будь-якого порушення миру 

або акту агресії та надає рекомендації або вирішує, які дії варто почати для 

підтримки або відновлення міжнародного миру та безпеки. Другий виняток – 

право на індивідуальну або колективну самооборону, передбачене нормою 

ст. 51 Статуту ООН. Відповідно до неї положення Статуту жодною мірою не 

зачіпають невіднятного права на індивідуальну або колективну самооборону, 

якщо станеться збройний напад на члена Організації, доти, поки Рада 

Безпеки не вживе заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру і 

безпеки. Самооборону використовують держави згідно зі своїм самостійним 

рішенням у разі збройного нападу. Система колективної безпеки побудована 

на основі дискреційних повноважень РБ ООН [1353],
 
ба більше, впродовж 

періоду до ухвалення таких рішень Рада Безпеки уповноважена вимагати від 

держав виконання тимчасових заходів, спрямованих на підтримання 

міжнародного миру [1621, p. 832].
 
 

При реалізації права на самооборону відповідно до ст. 51, член (члени) 

Організації повинні негайно повідомити Раду Безпеки про вжиті заходи, які 

жодним чином не повинні зачіпати повноважень і відповідальності РБ ООН, 

відповідно до Статуту, щодо здійснення в будь-який час таких дій, які вона 

визнає необхідними для підтримки міжнародного миру і безпеки [1335; 

1524, p. 61].
 
 

Втім, застосування сили часом відбувається без рішення Ради Безпеки. 

Йдеться про реалізацію концепції «гуманітарної інтервенції» [1383, p. 57–58; 

1557, p. 51],
 
права на превентивну самооборону [1462, p. 839; 1507, p. 1069, 
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1081–1088],
 
та застосування сили для захисту власних громадян за кордоном 

у порядку самооборони [1016 , с.109; 1462, p. 839; 1468, p. 174; 1472, p. 88–

92; 1589, p. 1407–1408].
 
Аналіз цих підходів дозволяє зробити узагальнення 

щодо вимог, які мають бути дотримані для визнання застосування сили 

правомірним. По-перше, йдеться про відсутність (вичерпання) всіх інших, 

мирних засобів врегулювання конфлікту, що створює необхідність вдатись 

до сили. По-друге, метою силових дій має бути або відвернення неминучої 

загрози державі чи її громадянам за кордоном, або припинення масових 

порушень прав людини. По-третє, застосування сили повинно бути обмежене 

тими діями, що розумні та необхідні для досягнення означених цілей. По-

четверте, застосування сили повинно відбуватись лише протягом строку, 

необхідного для відвернення неминучої загрози або припинення масових 

порушень прав людини. По-п’яте, загрози повинні бути актуальні на момент 

застосування сили. Для визнання правомірності застосування сили необхідне 

доведення наявності (дотримання) всіх указаних умов. 

Дії РФ проти України, як відомо, ведуться в два етапи: 1) операція з 

окупації та анексії Кримського півострова; 2) застосування сили в Донецькій 

та Луганській областях. Перший проводили російські військові, це вже 

достеменно відомо й офіційно визнається В. Путіним та іншими керівниками 

РФ [316; 858].
 
Найдетальніше це зроблено в інтерв’ю в фільмі «Крим. Шлях 

додому», оприлюдненому 15.03.2015 р., у якому російський президент визнав 

таке: узимку 2014 р. Путін закликав Януковича застосувати силу проти 

«Майдану»
 

22.02.2014 р. Президент РФ ухвалив рішення про «початок 

роботи з повернення Криму до складу Росії» і віддав відповідні 

розпорядження силовим органам, що «діяли злагоджено»; участь у військовій 

окупації Криму брали спецназ ГРУ, ПДВ, морська піхота, інші підрозділи 

російської армії; саме сили російської армії в ніч на 27.02.2014 р. захопили 

парламент АР Крим для «забезпечення його роботи» (саме під керівництвом 

росіян і були «ухвалені» сумнозвісні рішення про «зміну влади», 

призначення «референдуму», «Декларація про незалежність Республіки 
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Крим»). Слова російського керівництва підтверджуються й багатьма іншими 

даними [5; 139; 701; 847].
 
 

Вказані заяви, зміст звернення Президента Росії та Постанови Ради 

Федерації про дозвіл використання Збройних сил РФ на території України від 

1.03.2014 р. дають підстави стверджувати, що намагання обґрунтувати нібито 

правомірність застосування РФ сили у Криму базуються на концепції захисту 

власних громадян за кордоном, а також на твердженнях про захист 

«співвітчизників». Міжнародне право не знає другого підходу (за його 

змістом, можна стверджувати про застосування сили в порядку «гуманітарної 

інтервенції»), а захист власних громадян за кордоном вимагає дотримання 

низки умов для правомірності застосування сили.  

1. Наявність реальної загрози життю своїх громадян або 

систематичного і грубого порушення їхніх основоположних прав та 

свобод. Попри численні твердження РФ [736, с. 5],
 
конкретних фактів, якими 

могли би бути обґрунтовані тези про наявність загроз або систематичних 

порушень прав людини до застосування сили Росією, немає. Жодна 

належним чином уповноважена національна, іноземна чи міжнародна 

інституція не заявляла про порушення на території України (зокрема, в АР 

Крим) прав людини, що вимагало б втручання будь-якого іноземного 

суб’єкта чи міжнародної спільноти.  

2. Відсутність (вичерпання) інших, мирних засобів розв’язання 

конфлікту, що створює необхідність вдатися до крайніх заходів 

самооборони. До початку своїх дій у АР Крим РФ не лише не робила жодних 

«спроб розв’язання», не кажучи вже про вичерпання або брак засобів для 

цього, а і взагалі не заявляла про існування конфлікту (що природно, бо 

жодного конфлікту не було). Застосування сили в рамках операції з окупації 

та анексії Кримського півострова відбувалось паралельно з народними 

протестами в Києві та інших містах України, до того ж ці дії приховувались, 

постійно заявлялось про «самооборону Криму», аж до визнання В.Путіним 

застосування сили post factum у середині квітня 2014 р.  
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3. Гуманітарна мета збройної операції, при якій військові дії з 

врятування громадян за кордоном є єдиним чи, принаймні, основним 

мотивом акції. Невідповідність дій РФ у Криму задекларованим цілям є 

очевидною. Оточення і блокування українських військових на півострові, 

окупація та анексія півострова спростовують гуманітарну мету застосування 

сили. 

4. Пропорційність і адекватність силових дій цілям безпосереднього 

захисту громадян від реальних загроз. Дії з окупації та анексії частини 

території України у 2014 р. аж ніяк не можуть вважатись пропорційними та 

адекватними, захист прав співгромадян жодним чином не можна пов’язати із 

ними. 

5. Обмеженість за часом і засобами, які застосовуються. Немає 

жодних підстав стверджувати про чітку обмеженість застосування в часі та 

засобах, зумовлену метою. Окупація Криму продовжується й досі.  

Таким чином, у ситуації, коли для визнання правомірності застосування 

сили міжнародне право вимагає дотримання всіх вказаних умов, дії Росії не 

відповідали жодній.  

РФ вказувала і на прохання про введення російських військ В.Януковича 

та самопроголошених керівників АР Крим [315; 856].
 

Очевидно, що ці 

сентенції не мають жодних правових підстав вже тому, що Президент 

України відповідно до Конституції не наділений повноваженнями звертатись 

із проханням про введення іноземних збройних сил (вичерпний перелік його 

повноважень міститься у ст. 106 Конституції) [416].
 
По-друге, на момент 

звернення (за даними РФ, 3.03.2012 р.) [856]
 
Янукович уже самоусунувся від 

влади. Верховна Рада в Постанові від 22.02.2014 р. зафіксувала це і 

призначила позачергові президентські вибори [803],
 

23.02.2014 на 

О.Турчинова було покладено виконання обов’язків Президента [787].
 
 

Це ж стосується й заяви самопроголошеного прем’єра Криму 

С.Аксьонова [743],
 
бо він не мав законних підстав обіймати посаду голови 

уряду АР Крим (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Раду міністрів Автономної 
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Республіки Крим» 2011 р.) [796],
 
по-друге, жоден орган влади АР Крим не 

наділено повноваженнями звертатись до іноземних держав із проханням про 

застосування сили на території півострова. 

Іншим можливим обґрунтуванням застосування сили могла б бути 

«гуманітарна інтервенція», про що свідчить пов’язування В. Путіним (в 

інтерв’ю 9.03.2014 р.) можливого застосування сили на території України із 

захистом не громадян РФ, а «тих людей, яких ми вважаємо близькими до нас 

і історично, і в сенсі спільної культури» [315].
 
Застосування сили в порядку 

«гуманітарної інтервенції» може, відповідно до міжнародного права, бути 

визнане правомірним: при вчиненні на території держави масових вбивств, 

тортур, створенні нестерпних для життя умов, тобто таких злочинів, які 

однозначно є грубими порушеннями прав людини; коли немає можливості 

вирішити конфліктну ситуацію мирними засобами; якщо мета військових дій 

– припинення масових порушень прав людини або забезпечення 

мінімального рівня стандартів прав людини; при дотриманні умови 

пропорційності [467, с. 38–39].
 
Як зазначалось, жодна з цих умов у ситуації 

щодо Криму не дотримана. 

На Кримському півострові не існувало правових підстав і для 

застосування концепції «відповідальності із захисту» – ані загроз злочинів, 

ані вчинення геноциду, військових злочинів, етнічних чисток і злочинів 

проти людяності. Дії РФ грубо суперечать підходу R2P, адже акцент мало б 

бути зроблено на діях несилового характеру, до яких Росія не вдавалась, а 

сила може застосовуватись лише за умов вичерпання всіх інших 

можливостей, враховуючи санкції та розслідування щодо порушників і лише 

за рішенням РБ ООН відповідно до розділу VII Статуту ООН [1694].
 
 

Що стосується подій у Донецькій та Луганській областях, то 

застосування безпосередньо РФ сили проти України є очевидним, про це 

свідчить значний масив даних про активну участь у війні підрозділів 

російської армії [91; 670; 890; 1423].
 
Це підтверджується інформацією НАТО 

[1552],
 
розслідуваннями російських ЗМІ [974],

 
зізнаннями самих військових 
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РФ [349],
 
ватажків бойовиків у Донбасі [35]

 
тощо. Саме російська армія стала 

тим ядром, яке в серпні 2014 р. захопило значну частину Донецької і 

Луганської областей, що до того контролювалась українськими військовими, 

домоглось переламу ситуації, за якої «ополчення» було на межі знищення.  

Інформація про ведення російською армією війни проти України 

постійно з’являється й надалі, так, російські військові брали активну участь у 

боях за Дебальцеве в лютому 2015 р. [36]
 
і в раніших операціях [1474].

 
Ця 

інформація підтверджується даними Ради ЄС [1412],
 
інтерв’ю [371; 372; 373; 

440]
 

і допитів російських військових. Вистачає й іншої інформації, що 

підтверджує тези про агресію Росії проти України в Донецькій і Луганській 

областях. 

Водночас, відповідно до міжнародного права, діями Росії є й усі дії 

«ополчення», використанням якого РФ намагається приховати ведення 

агресивної війни, видавши її за «внутрішньодержавний конфлікт» чи 

«громадянську війну». Існує два міжнародно-правові підходи з цього 

питання – доктрина ефективного контролю, відображена в рішеннях МС 

ООН по справі Нікарагуа проти США 1986 р. [1357, p. 110]
 
та по справі 

Боснія і Герцеговина проти Сербії 2007 р. [1358, p. 43],
 
за якою дії особи чи 

групи осіб розглядаються як дії держави, якщо остання або надає їм вказівки 

(інструкції), або керує чи здійснює контроль над цими особами (cт. 8 Статей 

про відповідальність держав, затверджених Резолюцією ГА ООН №58/63 

2001 р.) [1433],
 

і доктрина загального контролю, вперше застосована 

МКТКЮ у справі Д. Тадіча 1999 р) [1581, p. 49–50],
 
що передбачає певну 

роль іноземної держави в організації, озброєнні, фінансуванні військових 

угруповань, координації або плануванні їхніх дій, тобто ведення «загального 

контролю» над ними [1455].
 

За обома доктринами, Росія, як держава, 

відповідальна за дії «ополчення», бо скеровує його діяльність, надає 

озброєння, фінансує, безпосередньо керує діями бойовиків, тобто веде й 

загальний, і, що робить її відповідальність більш явною, ефективний 

контроль.  
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РФ офіційно продовжує заперечувати застосування сили проти України 

що, звісно, виключає його правомірність. Більше того, 25.06.2014 р. за 

пропозицією В. Путіна Рада Федерації скасувала свою постанову від 

1.03.2014 р. [954]
 
Втім, і застосування сили не мало б жодних міжнародно-

правових підстав за жодним із проаналізованих підходів; це обґрунтовується 

тими ж аргументами, що й неправомірність дій РФ у Криму, з одним 

суттєвим застереженням: ухвалення такого рішення мало би відбутись 

«заднім числом», що, звісно, також виключає правомірність застосування 

сили.  

Таким чином, застосування Росією сили на Кримському півострові і на 

сході України відбувається з порушенням принципу застосування сили та 

погрози силою. Фактичні обставини дозволяють стверджувати про 

порушення РФ усіх зобов’язань, передбачених вказаним принципом.  

Відбулось і порушення базових міжнародно-правових актів, які 

регулюють відносини між Україною та Росією й містять положення про 

зобов’язання дотримуватись принципу незастосування сили або погрози 

силою – «Великого договору» 1997 р. [237]
 
(статті 3, 6, 7) і Будапештського 

меморандуму 1994 р. (пункти 2-4) [563].
 
 

Фактичні дії РФ, таким чином, можна розцінювати лише як збройний 

напад та агресію в розумінні ст. 51 Статуту ООН, інших норм Статуту, 

положень Резолюції ГА ООН «Визначення агресії» 1974 р. Згідно зі ст. 1 

Резолюції, агресією є застосування збройної сили державою проти 

суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої 

держави, або будь-яким іншим чином, несумісним зі Статутом ООН, як це 

зазначено в цій резолюції [1692].
 
РФ вчинено практично всі види дій, що 

розглядаються як акти агресії статтею 3 Резолюції [1780].
 
Кваліфікуючи дії 

РФ та її керівництва, варто враховувати і зміст поправок 2010 р. до 

Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. [1602],
 
які 

передбачають, що «злочин агресії» означає планування, підготовку, 

ініціювання або здійснення особою, яка в змозі фактично здійснювати 
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керівництво або контроль за політичними чи військовими діями держави, 

акту агресії, який у силу свого характеру, серйозності і масштабів є грубим 

порушенням Статуту ООН [418].
 
 

Не мають жодного правового обґрунтування тези російської сторони, що 

йдеться не про агресію, бо застосування сили нібито передбачає лише 

безпосереднє ведення бойових дій [88].
 
Бойові дії є лише одним з проявів 

застосування сили, іншим є, наприклад, блокування озброєними російськими 

військовими частин української армії у Криму, захоплення аеропортів та 

інших інфраструктурних об’єктів. Та й самі твердження про відсутність 

пострілів не відповідають відомим фактичним обставинам [97; 1419; 1676; 

1777, p. 98].
 
 

6.1.2. Територіальна цілісність держав 

Принцип територіальної цілісності займає провідне місце в системі 

основних принципів міжнародного права [1777, p. 98],
 
це найважливіший 

засіб забезпечення державного суверенітету [1500, p. 564].
 
Визнання цього 

загальноприйняте в доктрині і міжнародно-правовій практиці [1368; 

1385, p. 549; 1499; 1556, p. 403; 1623, p. 61; 1785],
 
повага до територіальної 

цілісності вважається принципом jus cogens [675, с. 245; 1223, с. 11; 

1365, p. 184; 1440, p. 3].
 
 

Вказаний принцип став одним із наріжних каменів системи ООН і 

міжнародного правопорядку після Другої світової війни [1418, p. 403].
 

Закріплення в низці рішень Організації і міжнародних договорах додало 

положенням про територіальну цілісність держав ще більшого авторитету, 

сприяло їхньому зміцненню [1295, с. 24].
 

Нормативний зміст принципу 

розкрито положеннями Статуту ООН [1761, p. 355, 368–369],
 
Декларації про 

принципи міжнародного права 1970 р. [1440, p. 157],
 
резолюцій ГА ООН – 

№3314 (ХХIХ) «Визначення агресії» 1974 р. [1692],
 
№41/128 від 4.12.1986 р. 

«Декларація про право на розвиток» [1690],
 

№46/182 від 19.12.1991 р. 

«Керівні принципи з надання гуманітарної допомоги» [1707],
 
№53/71 від 
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4.01.1999 р. «Підтримання міжнародної безпеки – попередження 

насильницького розчленування держав» [1705],
 

Віденської декларації 

Всесвітньої конференції ООН з прав людини 1993 р. [1764],
 
Декларації 

тисячоліття ООН 2000 р. [1710, p. 3],
 
Підсумкового документу Всесвітнього 

саміту 2005 р. [1680, p. 4],
 
Глобальної контртерористичної стратегії ООН 

2006 р. [1709, p. 2],
 
статутів усіх провідних регіональних організацій [1322; 

1374, p. 5; 1376; 1596; 1635; 1657; 1671].
 
Це, зокрема, стосується актів НБСЄ 

– ОБСЄ: Заключного акту НБСЄ 1975 р. [1396, p. 4]
 
Паризької хартії для 

нової Європи 1990 р. [1372, p. 8],
 

Угоди щодо адаптації Договору про 

звичайні збройні сили в Європі 1999 р. [1316, p. 4],
 
Хартії європейської 

безпеки 1999 р. [1563]
 
тощо.  

Принцип територіальної цілісності покладає на держави обов’язки 

утримуватись від дій, які являють собою застосування сили або погрози 

силою проти територіальної цілісності іншої держави; перетворення 

території іншої держави на об’єкт окупації чи придбання прямо чи 

опосередковано з порушенням міжнародного права; організації або 

заохочення організації іррегулярних сил або збройних банд, зокрема 

найманців, для вторгнення на територію іншої держави; політичного, 

економічного або іншого тиску, що загрожує територіальній цілісності іншої 

держави; дій політичного, економічного або іншого характеру проти 

територіальної цілісності, політичної незалежності, єдності іншої держави; 

дій, що можуть прямо або опосередковано завдати шкоди території держави 

або її частинам; надання допомоги держави-порушниці територіальної 

цілісності; підтримки та потурання діяльності будь-яких рухів, 

функціонування яких спрямоване на руйнування територіальної цілісності 

держави.  

Міжнародне право передбачає декілька випадків правомірності набуття 

території: 1) зміни, пов’язані з природніми процесами (акреція) [1416, p. 240; 

1425, p. 277; 1611, p. 305];
 
2) зміни, що відбуваються за взаємною згодою 

держав – тієї, якій належала територія, і тієї, до якої вона переходить (цесія) 
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[1380; 1587; 1758, p. 4];
 
3) поділ держави за згодою суб’єктів, з яких вона 

складається (втім, йдеться не про набуття території, а про припинення 

існування держави-попередниці та появу держав-наступниць як суб’єктів 

міжнародного права) [116, с. 134; 1501; 1631, p. 129–132];
 

4) зміна 

приналежності території за рішенням уповноваженого міжнародного органу 

(ад’юдикація) [1, p. 318–319; 1778];
 

5) отримання суверенітету над 

територією за давністю володіння, при фактичному здійсненні суверенітету і 

браку заперечень з боку інших держав [554, с. 149];
 
6) реалізація міжнародно-

правового принципу самовизначення (сецесія, тобто вихід частини території 

зі складу держави) [1533, p. 206–207; 1534];
 
7) об’єднання двох або більше 

держав в одну чи входження однієї держави до складу іншої [1789].
 
 

Росія проголошує події щодо Кримського півострова прикладом 

правомірних дій – сецесії та дальшого приєднання Криму як незалежної 

держави до, власне, Росії. Така позиція притаманна й офіційним документам 

[243; 332; 736],
 

і роботам представників російської правової доктрини 

[104, с. 12–18; 1208; 1036; 1045; 1049; 1050],
 

попри те, що міжнародна 

спільнота (рішення ГА ООН [1731],
 
керівних органів ЄС [1411; 1412],

 
Ради 

Європи [1390; 1391],
 
ОБСЄ [1565; 1566],

 
Великої сімки [1663],

 
заяви США 

[1332],
 
КНР [1381],

 
Польщі, Туреччини [1576],

 
Азербайджану [1476],

 
Малайзії 

[1649],
 
Сербії [1768],

 
Казахстану [1753],

 
Білорусі [1317]

 
та багатьох інших 

держав) дотримується позиції про протиправність цих дій і приналежність 

Криму Україні. Протилежної позиції не виказує жодна держава, окрім 

декількох ізгоїв. Важливо, що факти щодо ролі російських силовиків у подіях 

на півострові, які діяли за наказом В. Путіна, офіційно підтверджує саме 

керівництво Росії, зокрема президент, і обґрунтовує це необхідністю 

«захисту громадян РФ та співвітчизників». Події на сході України, 

порушення її територіальної цілісності Росія заперечує, офіційно 

характеризуючи їх як «суто внутрішній конфлікт». 

Слід зазначити про наявність чітких і однозначних міжнародно-

правових зобов’язань Росії дотримуватись щодо України принципу 



 

304 
 

територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах України, при, 

звісно, визнанні Криму невіднятною частиною України. Це передбачено 

багатосторонніми та двосторонніми договорами, в яких прямо вказано про 

відповідні зобов’язання РФ щодо України (преамбула та п. 1 Угоди про 

подальший розвиток міждержавних відносин 1992 р. [1104],
 

п. 2 

Будапештського меморандуму 1994 р. [563],
 
ст. 2 «Великого договору» 1997 

р. [237],
 
преамбула Договору про українсько-російський державний кордон 

2003 р.). [242]
 
Підкреслимо, що протягом усього періоду після розпаду 

Союзу РСР Росія, як держава, жодного разу не ставила під сумнів 

територіальну цілісність України, приналежність до її складу Кримського 

півострова і підтверджувала зобов’язання поважати це як юридично 

встановлені положення (рішення російського парламенту 1992 – 1993 

рр. [641; 331],
 
підтримка відповідної заяви голови РБ ООН від її імені 1993 р. 

[1428],
 
домовленості у процесі узгодження «Великого договору» в 1995-1997 

рр., заяви В. Путіна, зокрема 2005, 2008 рр. [348],
 
документи численних 

зустрічей, переговорів, самітів тощо). Положення цілої низки українсько-

російських договорів, з-поміж яких виділимо угоди 1997 та 2010 рр. про 

базування ЧФ РФ на території України – на Кримському півострові, прямо 

виходять з визнання суверенітету України над Кримом. Такою ж була 

послідовна позиція російської доктрини міжнародного права протягом усіх 

років після розпаду СРСР. 

Міжнародно-правова характеристика подій 2014-2015 рр. значною 

мірою вимагає зіставлення нормативного змісту принципів територіальної 

цілісності та рівноправності і самовизначення народів. Вказані питання 

достатньо добре досліджено наукою міжнародного права [1366, p. 122; 

1418, p. 107, 390; 1588, p. 323].
 
Найважливіше в цьому сенсі те, що нібито 

суперечності між двома принципами немає, бо згідно з Декларацією про 

принципи міжнародного права 1970 р., у діях держав «ніщо не повинно 

тлумачитися як таке, що санкціонує або заохочує будь-які дії, які вели б до 

розчленування або до часткового або повного порушення територіальної 



 

305 
 

цілісності або політичної єдності суверенних і незалежних держав, які 

дотримуються у своїх діях принципу рівноправності і самовизначення 

народів» [1715].
 

Це основна норма, в якій відображено зв'язок між 

принципами територіальної цілісності та самовизначення народів і яка надалі 

відтворена в багатьох актах універсального та регіонального характеру 

[323, с. 45–46; 1560, p. 167–168; 1573, p. 179; 1760, p. 113].
 
 

Характерно, що РФ послідовно дотримувалась позиції про 

пріоритетність принципу територіальної цілісності держав, це відображено і 

в офіційних заявах, і в підтримці актів міжнародних організацій, і рішеннях 

Конституційного суду Росії, і в доктрині міжнародного права. Це, значною 

мірою, пояснюється внутрішніми проблемами, які постали перед цією 

державою після припинення існування Союзу РСР, передусім, проблемою 

Чечні. Зауважимо, що в п. 78, 85, 87 та інших Письмової заяви РФ до МС 

ООН щодо справи Косова від 16.04.2009 р. [1786, p. 31],
 
прихильність якій 

Росія підтверджує і нині, йдеться: «Самовизначення у вигляді сецесії 

можливе лише у випадку загрози самому існуванню народу»; «Право на 

самовизначення не може тлумачитися як таке, що санкціонує або заохочує 

будь-які дії, які б вели до розчленування або порушення територіальної 

цілісності або політичної єдності держав». Така ж позиція загальна для 

російської доктрини [882].
 
 

Сучасна позиція РФ про те, що Україна нібито не дотримувалась щодо 

Криму принципу рівноправності і самовизначення народів [736, с. 5]
 
не лише 

суперечить підходам Росії, усталеним протягом понад 20 років, а й абсурдна 

за своїм змістом. Аж ніяк не можуть вважатись такими порушеннями зміна 

влади в Україні в 2014 р.; підтримка на виборах 2010 р. Януковича більшістю 

громадян України, які проживають у Криму, з тих, що взяли участь у 

голосуванні; брак представників найпопулярніших на півострові партій у 

новому уряді тощо. Політичні зміни в тій чи іншій формі відбуваються в 

будь-якій державі, і політичні сили, підтримані в тому чи іншому регіоні, 

опиняються поза владою. У Декларації 1970 р. йдеться про обов’язок держав 
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дотримуватися у своїх діях вказаного принципу, і, внаслідок цього, «мати 

уряди, що представляють незалежно від раси, віросповідання чи кольору 

шкіри весь народ, що проживає на даній території», тобто наголос робиться 

на визначених критеріях, а не на кількісному представленні вихідців з того 

чи іншого регіону у виконавчій владі. 

У контексті самовизначення важливе зовсім інше: Крим – єдина 

автономна республіка в складі України, наділена Конституцією та законами 

особливим статусом, який передбачає можливості «внутрішнього 

самовизначення» в рамках Української держави.  

У Постанові Конституційного суду РФ від 13.03.1992 р. №3-П у справі 

щодо Татарстану йдеться, що одностороннє встановлення суб'єктом РФ 

права на вихід з федерації означало б визнання правомірності повного або 

часткового порушення територіальної єдності суверенної держави і 

національної єдності її народів [206].
 

Саме таким «одностороннім 

встановленням» права на вихід Криму зі складу України, що не передбачено 

Конституцією і законами України та АРК, можна вважати рішення 

кримського парламенту в березні 2014 р., навіть якщо «виводити за дужки» 

примус, вчинений російськими силовими структурами.  

Іншим аспектом є проблема невідповідності дій РФ щодо Криму 

сутності принципу територіальної цілісності у зв’язку із активною участю у 

процесі «самовизначення». Загальна позиція доктрини міжнародного права 

та практика держав – невизнання правомірною участі іншої держави в 

сецесії. Особливо жорстке відношення до участі іноземних військ у цих 

процесах. Така позиція характерна і для Росії [1208].
 
 

Зображення російською владою процесів у Криму як таких, що 

відбувались у два етапи (перший – сецесія та створення Республіки Крим і 

другий – прийняття та входження цієї нової держави до складу РФ) не мають 

під собою жодних фактичних підстав. «Республіка Крим» не мала 

можливості отримати незалежну публічну владу, тобто одну з необхідних 

підстав визнання державності [1773, p. 306].
 
Про відсутність навіть наміру 
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реалізовувати державний суверенітет свідчать і самі положення Декларації 

про незалежність Криму, і надзвичайно малий проміжок часу від 

«референдуму» 16.03.2014 р., проголошення його результатів (17.03.2014 р.) 

до ухвалення російським парламентом рішень про «приєднання» півострова 

й укладення «Договору про входження до складу Російської Федерації» 

18.03.2014 р. (всі рішення ухвалено одночасно), і повна підпорядкованість 

«влади Криму» силовим структурам РФ. 

До того ж, «Республіка Крим» не могла відповідати жодній з вимог 

визнання утворення незалежною державою, навіть при розгляді максимально 

широкого їхнього переліку (визначеного практикою держав та міжнародних 

організацій, міжнародних судових органів і доктринальними підходами), при 

якому до них відносять наявність стабільної політичної організації, 

здійснення влади без іноземних військ [1654];
 

дотримання принципів 

мирного розв’язання спорів, незастосування сили або погрози силою; 

економічна самостійність; здатність вступати у відносини з іноземними 

держава та виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання [1211];
 
повага 

до положень Статуту ООН і зобов'язань, передбачених Заключним актом 

НБСЄ 1975 р. і Паризькою хартією для нової Європи 1990 р.; повага до 

непорушності всіх кордонів, які можуть бути змінені тільки мирним шляхом 

і за взаємною згодою; відданість зобов'язанням врегулювати шляхом 

домовленостей, у відповідних випадках – через звернення до арбітражу, всіх 

питань, що стосуються правонаступництва держав і регіональних спорів 

[1687].
 
 

Оцінюючи дії Росії у Криму в контексті обов’язків держав, 

передбачених нормативним змістом принципу територіальної цілісності 

держав, зазначимо, що цією державою порушено практично всі вказані 

обов’язки. І в подіях на півострові, і в подіях на сході України йдеться про 

порушення обов’язків утримуватись від: дій, які являють собою застосування 

сили або погрози силою проти територіальної цілісності іншої держави; 

перетворення території іншої держави на об’єкт окупації чи придбання прямо 
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чи опосередковано з порушенням міжнародного права; організації або 

заохочення організації іррегулярних сил або збройних банд, зокрема 

найманців, для вторгнення на територію іншої держави; політичного, 

економічного або іншого тиску, що загрожує територіальній цілісності іншої 

держави; дій політичного, економічного або іншого характеру проти 

територіальної цілісності, політичної незалежності, єдності іншої держави; 

дій, що можуть прямо або опосередковано завдати шкоди території держави 

або її частинам; підтримки та потурання діяльності будь-яких рухів, 

функціонування яких спрямоване на руйнування територіальної цілісності 

держави.  

Постає питання загальної міжнародно-правової кваліфікації дій РФ. 

Згідно із положеннями Резолюції ГА ООН «Визначення агресії» 1974 р. 

[1692],
 
Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 

1949 р. [1398],
 
інших актів міжнародного права, анексія є насильницьким 

захопленням державою території іншої держави та включення її до свого 

складу. Таке розуміння цього поняття усталене у практиці держав та 

міжнародних організацій, доктрині міжнародного права [1486],
 
воно цілком 

підтримується і російськими дослідниками-юристами [1477, p. 47, 59; 

552, с. 212; 1046, с. 848].
 
 

Зі змісту Женевських конвенцій з міжнародного гуманітарного права 

1949 р. та протоколів до них 1977 р. виходить, що військова окупація є 

ефективним тимчасовим зайняттям збройними силами однієї держави 

території іншої без її згоди з припиненням функціонування національних 

органів влади [1477, р. 47, 59];
 
ключовим фактором є контроль держави над 

територією (або частиною території) іншої держави без її згоди [1330, p. 4; 

1646, p. 44].
 
Збройний опір не визначальний для характеристики стану як 

окупації (ст. 2 Женевських конвенцій 1949 р.) [1439, p. 47, 59; 1662, p.6].
 
Таке 

визначення загалом підтримується доктриною міжнародного права 

[1330, p. 16; 1599, p. 47; 1646, p. 44],
 
практикою держав, зокрема РФ [401],

 
та 

її доктриною [551, с. 356; 51, с. 246; 940, с. 112]:
 
вказується, що окупація 
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території держави, окрім як при режимі застосування міжнародних санкцій, є 

неправомірною [44, с. 158].
 
 

Додамо, що в Декларації про дотримання суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканності кордонів держав-учасниць СНД 1994 р. 

вказано, що захоплення території із застосуванням сили не може бути 

визнаним, а окупація території держав не може використовуватися для 

міжнародного визнання чи нав'язування зміни її правового статусу (п. 3) 

[198].
 
 

Зазначене, при зіставленні з фактичними обставинами подій 2014-

2015 рр., свідчить, що у випадку із Кримом ідеться про вчинення Росією 

неправомірної військової окупації та подальшої анексії, у випадку із 

частинами Донецької та Луганської областей – неправомірної військової 

окупації. Лише таким чином, виходячи зі змісту і норм міжнародного права й 

офіційної позиції самої РФ, можна характеризувати дії цієї держави.  

Навіть відомі вже нині дані, оприлюднені керівництвом Росії, 

однозначно свідчать – дії із зайняття російськими військами півострова без 

згоди України відбувались у лютому 2014 р., приблизно за місяць до того, як 

кримський парламент «ухвалив» під «надійним контролем» озброєних 

представників силових структур РФ «Декларацію про незалежність 

Республіки Крим», було проведено «референдум» 16.03.2014 р., затверджено 

його «результати», Росією визнано півострів «незалежною державою». Тобто 

йдеться про територію, яку тоді навіть сама РФ офіційно визнавала 

складовою України (про це вказано, наприклад, у Постанові Ради Федерації 

про використання збройних сил Росії на території України від 1.03.2014 р.). 

Втім, і визнання РФ «Республіки Крим» незалежною державою не привело 

до змін статусу півострова, військова окупація Росією АР Крим як частини 

території України продовжилась. Подальше включення РФ цієї захопленої 

насильницьким шляхом території іншої держави до свого складу, з 

ухваленням відповідних законодавчих актів, є анексією, заперечувати це, з 

юридичного погляду, неможливо.  
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Військова окупація РФ частини Донецької та Луганської областей 

очевидна у зв’язку із тим, що Росія від самого початку подій керувала та 

реалізовувала повний контроль над суто маріонетковими «ЛНР» і «ДНР», 

їхні керівники – представники російських спецслужб, а Збройні сили РФ, 

принаймні з моменту вторгнення низки їхніх підрозділів в Україну в серпні 

2014 р., – основа, «ядро» нового етапу агресії проти України, захопили 

значну територію її східних областей. Втім, зі змісту наведених визначень 

зрозуміло, що наявність факту окупації не залежить ані від площі зайнятої 

території, ані від кількості військових, ані від того, які саме підрозділи 

здійснюють фактичне управління. Е. Бенвеністі вказує, що сучасні держави-

окупанти з низки причин воліють не встановлювати пряму адміністрацію, а 

радше створюють маріонеткові уряди, однак це не звільняє їх від обов’язку 

дотримуватись положень стосовно режиму окупації Женевських конвенцій 

1949 р. [1330, p. 5]
 
 

Відповідні характеристики містяться в Гаазькій декларації Великої сімки 

від 24.03.2014 р. [1663],
 
резолюціях ПАРЄ «Останні події в Україні: загрози 

функціонуванню демократичних інституцій» №1988 від 09.04.2014 р. [1390],
 

«Очевидне, грубе і невиправлене порушення принципів Гельсінкі Російською 

Федерацією» від 1.07.2014 р. [1566, p. 18],
 

«Гуманітарна ситуація щодо 

українських біженців та вимушених мігрантів» №2028 від 27.01.2015 р. 

[1391],
 
«Зниклі особи впродовж конфлікту в Україні №2067 від 25.06.2015 р. 

[1565]
 
тощо. Положення Резолюції ГА ООН №68/262 від 27.03.2014 р. [1730],

 

ухваленої в період проведення анексії Кримського півострова Росією, не 

залишають сумнівів про тлумачення дій РФ як порушення основоположних 

норм і принципів міжнародного права, найбільша увага з-поміж яких 

резолюцією приділена принципу територіальної цілісності [923, с. 269, 270].
 
 

Рада Безпеки ООН у своїй резолюції щодо «мінських домовленостей» 

№2202 (2015) від 17.02.2015 р. заявила про відданість цілям і принципам 

Статуту ООН та підтвердила «повну повагу» до суверенітету, незалежності 

та територіальної цілісності України [1679].
 

Очевидно, що вказівка на 
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територіальну цілісність України може тлумачитись лише у взаємозв’язку із 

міжнародними актами, зокрема ухваленими в рамках ООН (серед них – 

Резолюція №68/262, Заява голови Ради Безпеки ООН від 20.07.1993 р.), за 

якими Кримський півострів розглядається як частина території України.  

6.1.3. Непорушність кордонів у Європі 

Територія – неодмінний атрибут будь-якої держави, до того ж, йдеться 

не просто про територію, а про територію, окреслену кордонами. Природно, 

що проблема територіального розмежування займала і займає надзвичайно 

важливе місце у відносинах між державами протягом століть та нерідко стає 

«яблуком розбрату». Спори виникають, як правило, не просто через 

конкретні ділянки території як такої, а мають чітко визначені економічні, 

політичні та військово-стратегічні причини [1579; 16, с. 2].
 
На сучасному 

етапі розвитку міжнародної спільноти одне з першочергових завдань – 

попередження та врегулювання конфліктів, тому особливу увагу держави 

приділяють необхідності суворого дотримання міжнародно-правових 

принципів територіальної цілісності та непорушності державних кордонів.  

Жахливі війни, які починались з порушення чинних кордонів, зневаги до 

суверенітету і територіальної цілісності інших держав, в основному, 

ініціювались державами Європи, зокрема йдеться про обидві світові війни, 

найкривавіші конфлікти в історії людства. Цілком логічно, що принцип 

непорушності кордонів як імперативний принцип міжнародного права на 

багатосторонній основі закріплено в Заключному акті НБСЄ 1975 р., як 

складову системи принципів взаємовідносин держав-учасниць. Втім, його 

елементи містяться у Статуті ООН [1378]
 

та Декларації принципів 

міжнародного права 1970 р. [1549, p. 30]
 
Положення Гельсінського акта стали 

водночас і підсумком накопиченого впродовж багатьох сторіч досвіду, і 

чіткими орієнтирами на майбутнє для всіх держав регіону. Сторони 

усвідомлювали, що кордони в Європі, встановлені впродовж післявоєнного 

врегулювання, не завжди співпадають із межами розселення народів, однак 
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погодились, що лише непорушність кордонів може гарантувати мир і 

безпеку, й навпаки, порушення кордонів будь-якої з держав небезпечне для 

всіх інших [1334, p. 4; 1547, p. 12].
 
 

Принцип непорушності кордонів, підтверджений Паризькою хартією 

для нової Європи 1990 р. [653]
 
та подальшими актами НБСЄ – ОБСЄ, 

покладає на держави в європейському регіоні такі обов’язки: визнавати 

наявні кордони держав-учасниць НБСЄ (ОБСЄ) як юридично встановлені 

згідно із міжнародним правом; визнавати непорушність кордонів усіх держав 

Європи; відмовитися від будь-яких територіальних домагань або дій, 

спрямованих на окупацію частини або всієї території будь-якої держави 

тепер і в майбутньому; відмовитися від будь-яких зазіхань на наявні кордони 

нині й у майбутньому (держави зобов'язані утримуватися від загрози силою 

або її застосування з метою порушення не тільки кордонів, а й демаркаційних 

ліній) [1723, p. 17];
 

змінювати свої кордони тільки за взаємною згодою 

відповідних держав [1609, p. 395].
 

Йдеться і про заборону будь-яких 

територіальних домагань, претензій щодо кордонів, ініціювання, 

підбурювання, підтримки реваншистських ідей та рухів, будь-яких інших 

спроб перегляду кордонів та підриву міжнародних угод щодо існуючих у 

Європі кордонів [1198, с. 63].
 
 

Практичне врегулювання питання встановлення кордонів між Україною 

та Росією, як зазначалось, врегульовувалось за принципом uti possidetis, що 

відображено в законодавстві обох держав [791; 488, с. 92–93; 625]
 

та 

двосторонніх і багатосторонніх договорах [236].
 
Зокрема, у преамбулі Угоди 

про створення СНД 1991 р. зазначено, що сторони визнають і поважають 

територіальну цілісність одна одної і недоторканність існуючих кордонів у 

рамках Співдружності [1156].
 

Це підтверджено Алма-Атинською 

декларацією 1991 р., у якій сторони заявили про «визнання і повагу 

територіальної цілісності одна одної і непорушність існуючих кордонів» [14],
 

Декларацією про дотримання суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканості кордонів держав-учасниць СНД 1994 р. [198]
 

У 
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Будапештському меморандумі 1994 р. вказано, що держави-учасниці 

підтверджують Україні їхні зобов'язання, згідно з принципами Заключного 

акта НБСЄ, поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України 

[563].
 
 

Край спекуляціям окремих російських політиків, які після припинення 

існування СРСР заявляли про «несправедливість» і «неправомірність» 

приналежності Криму Україні покладено у травні 1997 р., коли у «Великому 

договорі» РФ та Україна підтвердили свою прихильність до норм 

міжнародного права, передовсім до цілей і принципів Статуту ООН, 

зобов'язань, взятих у рамках ОБСЄ (преамбула Договору), зобов’язались 

поважати територіальну цілісність одна одної і підтвердили непорушність 

чинних між ними кордонів (ст. 2) [237].
 

Відповідні міжнародно-правові 

зобов’язання РФ підкреслювались і твердженнями радикальних російських 

діячів, що протестували проти укладення та ратифікації договору [320; 573].
 
 

Укладені в той же час українсько-російські договори щодо базування 

ЧФ Росії на території України (у Криму) [1103; 1108; 1118]
 
також виходили з 

принципів цілісності території України та непорушності її кордонів. Це ж 

цілком стосується Договору про українсько-російський державний кордон 

2003 р. (сторони визначили, що державний кордон проходить так, як це 

вказано в Описі проходження (Додаток 1) і зображено суцільною лінією 

червоного кольору на картах державного кордону (Додаток 2)) [242],
 

міжурядових угод з питань перетину українсько-російського кордону 2011 р. 

[1087; 1090; 1091]
 

та інших угод, які стосувались державних територій 

України та РФ. 

Положення міжнародних договорів щодо українсько-російського 

державного кордону, приналежність Україні тих чи інших територій ніколи 

не ставились Російською Федерацією під сумнів. Це багато разів 

підтверджувалось керівництвом РФ, ще 4.03.2014 р. президент В. Путін 

заявляв, що варіант приєднання Криму до Росії не розглядається [950].
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Додамо, що у 2006 р. Правове управління Апарату Ради Федерації 

Федеральних Зборів РФ на звернення депутата Державної Думи А. Савельєва 

№САН-588-6 про проведення правової експертизи «Довідки з питань про 

правонаступництво Російської Федерації, принцип континуїтету та 

репатріацію» повідомило, що той факт, що територія однієї держави колись у 

минулому (до ухвалення Статуту ООН) належала іншій державі, в жодному 

разі не може бути основою для пред'явлення претензій про її повернення в 

даний час. Це суперечило б таким фундаментальним принципам як 

територіальна цілісність і непорушність державних кордонів, що 

передбачають серед усього іншого, що зміни територій держав та їхніх 

кордонів можуть відбуватися тільки відповідно до міжнародного права 

(укладення міжнародного договору, об'єднання, поділ, приєднання держав 

тощо). В іншому випадку політична карта світу постійно зазнавала б змін і 

була б вкрай нестабільна [615].
 
 

В. Путін неодноразово вказував на власні рішення і дії РФ у Криму в 

лютому – березні 2014 р., які містять ознаки воєнної агресії [858; 316; 857].
 

Подальші події відомі – «референдум» 16.03.2014 р. та анексія Кримського 

півострова з відповідним її «юридичним оформленням» [717; 647; 648].
 
Нині 

Російська Федерація проводить військову окупацію частини Донецької і 

Луганської областей (це підтверджується численними доказами) [974; 349; 

35; 1552],
 
хоча не визнає цього та не збирається припиняти свої протиправні 

дії.  

Серед найнебезпечніших порушень Росією міжнародного права 

впродовж 2014 – 2015 рр. – нехтування імперативним принципом 

непорушності кордонів у Європі. «Приєднання» Кримського півострова 

стало першим актом анексії, вчиненим у регіоні після завершення Другої 

світової війни, причиною якої і стали подібні дії Німеччини у 30-х рр. ХХ ст. 

Вчинивши анексію Криму та військову окупацію частини Луганської та 

Донецької областей, РФ нехтує всіма обов’язками, передбаченими 

принципом непорушності кордонів. 
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Росія, як відомо, заперечує порушення нею принципу непорушності 

кордонів, заявляючи про «сецесію Криму» [736, с. 11].
 
Однак «Республіка 

Крим» жодної години не відповідала вимогам, яке міжнародне право висуває 

для визнання утворень державами, а, значить, не здійснювала 

самовизначення. Натомість її проголошення було частиною російської 

операції з анексії Криму, що, серед іншого, прямо підтверджується заявами 

Путіна про ухвалення 22.02.2014 р. рішення про силову операцію з 

«повернення Криму до складу Росії» [857]
 
і положеннями «Декларації про 

незалежність АР Крим» від 11.03.2014 р. Остання передбачала лише варіанти 

входження півострова до складу Росії або оголошення Криму незалежною і 

суверенною державою, що «звернеться до РФ з пропозицією про прийняття 

на основі відповідного міждержавного договору до складу РФ як нового 

суб'єкта» [197].
 
 

Нерелевантними є і посилання Росії на процеси здобуття (відновлення) 

суверенітету державами Центральної та Східної Європи. Йдеться про 

приклади реалізації права на самовизначення, що відповідали критеріям, з 

якими міжнародне право пов’язує правомірність цих процесів, і аж ніяк не 

супроводжувалось діями з анексії територій іншими державами, на відміну 

від дій РФ щодо Криму.  

Порушення Російською Федерацією принципів територіальної цілісності 

та непорушності кордонів не викликає сумніву і було підтверджено 

міжнародним співтовариством у низці актів – усіх інституцій, діяльність яких 

пов’язана із відповідними питаннями [1390; 1565; 1566; 1663; 1731].
 
 

6.1.4. Мирне розв’язання міжнародних спорів 

Принцип мирного розв’язання спорів значною мірою забезпечує 

функціонування системи міжнародних відносин, безпосередньо захищаючи 

міжнародний мир і безпеку. Я. Броунлі вказував, що врегулювання спорів 

між суб’єктами – одна з найважливіших функцій міжнародного права [1346].
 

За висловом І. Ширера, мета останнього не просто розв’язання міжнародних 
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спорів, а «досягнення цього якнайшвидше і з неухильним дотриманням 

принципів рівності сторін і справедливості» [1624, p. 441].
 
А. Корома вважає 

принцип мирного розв’язання міжнародних спорів принципом jus cogens, 

підкреслюючи символічний зв’язок між проголошеним ООН Десятиріччям 

міжнародного права та столітнім ювілеєм Гаазької конференції 1899 р. (на 

якій ухвалено Конвенцію про мирне вирішення міжнародних зіткнень), у 

тому сенсі, що нагальним завданням міжнародної спільноти є розвиток 

механізмів розв’язання спорів між державами [1511].
 
 

Принцип мирного розв’язання міжнародних спорів як основний 

принцип сучасного міжнародного права на універсальному рівні закріплений 

у Статуті ООН: згідно з його положеннями, створена система запобігання 

конфліктам між державами, одна з засад якої – мирне розв’язання 

міжнародних спорів [1530, p. 5].
 
Положення ч. 3 ст. 2 передбачає, що всі 

члени ООН розв’язують свої міжнародні спори мирними засобами таким 

чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир та безпеку і 

справедливість. Мирному розв’язанню спорів присвячено окремий розділ VI 

Статуту (статті 33-38) [1540, p. 220].
 
Для розв’язання міждержавних спорів 

було утворено Міжнародний Суд ООН [1370; 1604; 1641].
 
Р. Хіггінс вказує, 

що МС ООН – «старший серед усіх міжнародних судів» не тільки за 

історичною ознакою, а насамперед через свої широкі можливості з розгляду і 

розв’язання спорів [1483, p. 187].
 
 

Під впливом норм Статуту ООН до конституцій багатьох держав, 

ухвалених після Другої світової війни, внесені норми із зобов’язанням мирно 

розв’язувати міжнародні спори.  

Регіональні організації створили власні інституційні механізми, 

покликані розв’язувати спори між їхніми державами-членами, які, таким 

чином, сприяють належній реалізації відповідного основного принципу 

міжнародного права. Систему мирного розв’язання спорів запроваджено в 

рамках діяльності НБСЄ – ОБСЄ (механізм з врегулювання спорів 

[1505, p. 138],
 
механізм Стокгольмської конвенції з примирення і арбітражу 
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1992 p. [1404],
 
Положення про Комісію ОБСЄ з примирення [1339, p. 349–

350],
 
Положення про директивне примирення) [1584, p. 134].

 
 

Норми із мирного врегулювання спорів передбачені Статутом 

Організації американських держав 1948 р. (ст. 5) [1376]
 

, Статутом 

Організації африканської єдності 1963 р. (ст. 3) [1375, p. 39]
 
та Установчим 

актом Африканського союзу 2000 р. (п. «е» ст. 4) [1657],
 
Статутом Ліги 

арабських держав 1945 р. (ст. V) [1569, p. 240],
 

Статутом Організації 

«Ісламська конференція» 1972 р. (ст. 2) [1374, p. 5]
 
та переглянутим Статутом 

2008 р. (ст. 2) [1596],
 
Статутом Асоціації держав Південно-Східної Азії 

(АСЕАН) 2007 р. (ст. 2) [1322],
 

Статутом Асоціації регіонального 

співробітництва країн Південної Азії 1985 р. (преамбула) [1635].
 
Установчі 

акти регіональних організацій, як правило, містять положення, що 

встановлюють систему розв’язання спорів між їхніми членами. Наприклад, у 

Статуті АСЕАН є окремий розділ VIII, яким передбачено такі процедури, як 

добрі послуги, переговори, посередництво, примирення, арбітражний 

розгляд, врегулювання Самітом АСЕАН, і, нарешті, звернення до 

відповідних положень Статуту ООН [1322].
 
 

Відповідно до ухваленої під егідою Ради Європи Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р. (ст. 32-33) утворено 

Європейський суд з прав людини, уповноважений розглядати міждержавні 

справи стосовно будь-якого порушення положень Конвенції та протоколів до 

неї, яке допущене, на думку держави-учасниці ЄКПЛ, іншою державою-

учасницею [288].
 
 

За нормами Статуту ООН, Декларації про принципи міжнародного права 

1970 р. [1714],
 
Манільської декларації про мирне розв’язання міжнародних 

спорів 1982 р. [1771, p. 32–33],
 
резолюцій ГА ООН – №43/51 від 5.12.1988 р. 

«Декларація про запобігання та усунення спорів і ситуацій, що можуть 

загрожувати міжнародному миру і безпеці [1719],
 
№53/101 від 8.12.1998 р. 

«Принципи та установки для ведення переговорів» [1721],
 
Заключного акта 

НБСЄ 1975 р., низки універсальних міжнародних договорів, до обов’язків 
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держав, передбачених міжнародно-правовим принципом мирного 

розв’язання міжнародних спорів, належать такі: розв’язувати міжнародні 

спори виключно мирними засобами; розв’язувати спори відповідно до 

Статуту ООН, на основі міжнародного права і справедливості; добросовісно 

виконувати всі положення угод, укладених державами для врегулювання 

спорів; намагатись досягти якнайшвидшого і справедливого розв’язання 

спорів; при розв’язанні спорів використовувати визнані в міжнародному 

праві мирні засоби; в разі недосягнення розв’язання спору шляхом 

застосування будь-яких мирних засобів, продовжувати намагатись розв’язати 

спір завдяки іншим узгодженим мирним засобам; утримуватися від будь-

яких дій, які можуть загострити становище настільки, що буде поставлено 

під загрозу підтримання міжнародного миру і безпеки; розв’язувати 

міжнародні спори згідно із принципами суверенної рівності держав, при 

врахуванні інтересів іншої сторони спору; в необхідних випадках 

використовувати можливості ГА ООН і РБ ООН щодо врегулювання спорів 

та сприяти їхній ефективній реалізації. 

Характеризуючи поведінку Росії в контексті принципу мирного 

розв’язання міжнародних спорів, слід передусім вказати на те, що її 

міжнародно-правові зобов’язання дотримуватись вказаного принципу у 

відносинах з Україною передбачені не лише зазначеними міжнародно-

правовими актами універсального та регіонального характеру, а й 

багатосторонніми та двосторонніми міжнародними договорами, укладеними 

РФ та Україною після припинення існування СРСР. Йдеться про Угоду про 

створення СНД 1991 р. (сторони вказали про намір розвивати свої відносини 

на основі, серед іншого, врегулювання спірних проблем погоджувальними 

засобами (преамбула) та встановили, що спори щодо тлумачення і 

застосування норм Угоди підлягають вирішенню шляхом переговорів між 

відповідними органами, а при необхідності – на рівні голів урядів і держав 

(ст. 9)) [1156],
 

Угоду між Україною і РФ про подальший розвиток 

міждержавних відносин 1992 р. (сторони зобов’язались співпрацювати в 
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попередженні та урегулюванні конфліктів, які можуть завдати шкоди їхній 

безпеці або іншим чином суттєво торкатимуться їхніх інтересів (ст. 10)) 

[1104],
 

«Великий договір» 1997 р. (сторони зобов’язались будувати 

двосторонні відносини одна з одною на основі принципу мирного 

врегулювання спорів (ст. 3), визначивши, що спори відносно тлумачення і 

застосування положень цього Договору підлягають урегулюванню шляхом 

консультацій і переговорів (ст. 37)) [237].
 
 

Норми щодо мирного розв’язання міждержавних спорів містяться і в 

низці інших угод – стосовно різних напрямків взаємодії, зокрема, в Договорі 

про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів 

Союзу РСР 1991 р. [240],
 
міжурядовій українсько-російській угоді про вільну 

торгівлю 1993 р. [1131],
 
Угоді про статус та умови перебування ЧФ Росії на 

території України 1997 р. [1108]
 
тощо.  

Певна парадоксальність, з юридичного погляду, нинішнього конфлікту 

полягає в тому, що йому не передував спір. Офіційно РФ не висувала жодних 

претензій на території України, які окупувала й/або анексувала. Причини 

зрозумілі: лише таємне підготування до агресії могло бути успішним, 

перенесення претензій у публічну площину означало б зрив планів. 

З формального погляду, міжнародний спір розпочався вже під час 

операції з анексії Криму. Заяви про непідкорення владі України вперше 

відкрито пролунали на мітингу в Севастополі 23.02.2014 р. від «обраного» 

тоді ж «народного мера», підконтрольного російській владі О. Чалого [4].
 

Публічні квазіюридичні дії з «виведення» Криму зі складу України 

розпочались 27.02.2014 р., коли оголошено, що кримський парламент 

затвердив рішення про проведення 25.05.2014 р. референдуму щодо 

«розширення повноважень автономії», проголосував за відставку Ради 

міністрів АРК на чолі з А. Могильовим і обрав новим головою Ради міністрів 

С. Аксьонова, а до Севастополя прибула група депутатів Держдуми Росії на 

чолі з віце-спікером В. Васильєвим (у ніч напередодні будівлі Верховної 

Ради та Уряду АР Крим захопили російські військові) [461].
 

Поряд з 
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окупацією півострова російськими військами, підготовкою у Криму 

«референдуму» про «вихід» зі складу України, 7.03.2014 р. російська Рада 

Федерації заявила, що готова підтримати «рішення Криму про приєднання до 

РФ». Цю інформацію оприлюднила спікер В. Матвієнко на зустрічі з 

«кримською делегацією» [953].
 
11.03.2014 р. маріонеткова «влада Криму» 

проголосила «Декларацію про незалежність Республіки Крим», 18.03.2014 р. 

підписано сумнозвісний «Договір про прийняття до Росії Республіки Крим» 

[243],
 

у наступні дні, як відомо, було «юридично оформлено» анексію 

півострова. 

Ситуація навколо Криму, з формального погляду, означає наявність 

конфлікту, адже РФ окуповує півострів, а Україна та світова спільнота 

вимагають припинення окупації на підставі того, що вона явно суперечить 

засадничим нормам міжнародного права, зокрема нормам договорів, 

стороною яких є і Росія, й, отже, її міжнародно-правовим зобов’язанням. З 

другого боку, з правового погляду, стверджувати про наявність юридичного 

спору щодо приналежності Криму некоректно, адже ні в України, ні у 

світової спільноти немає жодного сумніву щодо його юридичної належності 

до складу території України, що чітко визначено Резолюцією ГА ООН 

№68/262, актами РЄ, ОБСЄ, ЄС, «Великої сімки» тощо.  

Масові і грубі порушення РФ прав людини на окупованих територіях 

зумовили виникнення відповідного спору між державами та подання 

Україною низки заяв до ЄСПЛ [327].
 

У листопаді 2014 р. міністр 

закордонних справ П. Клімкін повідомив, що Україна готує звернення до МС 

ООН та міжнародних арбітражів щодо повернення захопленого Росією майна 

в Криму [1166].
 
Як саме можуть бути використані ці механізми, уточнено не 

було.  

Наприкінці грудня 2014 р. МЗС України повідомило, що Україна 

закликала РФ до міжнародно-правової відповідальності та вимагає повного 

відшкодування завданої шкоди шляхом припинення міжнародно-

протиправних діянь, реституції порушених прав, компенсації завданої 
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міжнародно-протиправними діяннями шкоди та наданням запевнень у 

неповторенні вказаних міжнародно-протиправних діянь у майбутньому. 

Україна офіційно заявила про вчинення Росією збройної агресії проти 

неї, про порушення зобов‘язань як держави окупанта за міжнародним 

гуманітарним правом, про фінансування тероризму (порушення Конвенції 

1999 р.), а також про дискримінацію українського та кримськотатарського 

населення на окупованій частині території України (Конвенція про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р.). 

Україна запропонувала вирішити спір щодо агресії шляхом звернення до 

МС ООН або до ad hoc арбітражу, однак РФ відмовилася визнавати наявність 

спору та свою відповідальність, а також від вирішення спору мирними 

засобами. Так само Росія діє і щодо всіх пропозицій України скористатись 

механізмами розв’язання спорів, що передбачені вказаними універсальними 

договорами [327].
 
 

Зауважимо, що навіть при проходженні Україною процедур із 

переговорів та звернення до арбітражу, що передбачені Конвенцією 1999 р. 

[1699, p. 197],
 
перспективи розгляду справи в МС ООН виглядають непевно, 

бо відповідно до ст. 24 Конвенції згода на обов’язковість розгляду справи в 

Міжнародному Суді ООН може бути відкликана державою в будь-який час. 

Що стосується Конвенції 1965 р., то у ст. 22 передбачено, що до 

передання справи до МС ООН сторони повинні використати можливості 

переговорів або процедур, спеціально передбачених у Конвенції. Йдеться про 

достатньо тривалі по часу дії Комітету з ліквідації расової дискримінації та 

спеціальної Погоджувальної комісії, яку призначає голова Комітету 

[1701, p. 195].
 

Втім, досвід демонструє необхідність проходження 

конвенційних досудових процедур: у 2011 р. МС ООН відмовив Грузії в 

розгляді відповідної справи проти РФ, бо процедура, передбачена ст. 22, не 

була дотримана [1359, p. 70].
 
 

Отже, наразі можна стверджувати про наявність таких міжнародних 

спорів між РФ та Україною: спір, пов'язаний із агресією Росії проти України; 
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спір про невиконання РФ своїх зобов’язань з боротьби з фінансуванням 

тероризму; спір, пов'язаний із порушеннями Росією своїх зобов‘язань за 

міжнародним гуманітарним правом; спір щодо дискримінації етнічного 

українського та кримськотатарського населення на окупованій частині 

території України.  

Характеризуючи співвідношення дій Росії із обов’язками держав, що 

передбачені принципом мирного розв’язання спорів, передусім зазначимо 

про порушення базового, «стрижневого» обов’язку – вирішувати спори 

мирними засобами таким чином, щоб не піддавати загрозі міжнародний мир 

та безпеку і справедливість. Заявляючи про створення Україною «небезпеки 

для мешканців Криму» і застосовуючи силу проти України (наприклад, у 

сумнозвісній Постанові Ради Федерації від 1.03.2014 р. йшлося про «інтереси 

безпеки життя громадян Росії, співвітчизників і особового складу військового 

контингенту Збройних Сил РФ… на території України (АР Крим)» [658],
 
у 

виданій МЗС Росії «Білій книзі порушень прав людини і принципу 

верховенства права в Україні (листопад 2013 – березень 2014 рр.)» 

перераховано понад 15 відповідних «випадків», що нібито стосуються 

мешканців Криму) [46],
 
тобто говорячи про міфічні «загрози» з боку України, 

висуваючи їй звинувачення, а паралельно окупуючи півострів, і, практично 

одразу ж – анексувавши Крим, оголосивши його частиною своєї території, 

РФ не звернулась до жодних засобів мирного розв’язання спорів.  

Цей ключовий обов’язок порушується Росією і надалі, при російській 

агресії та окупації частини території Донецької і Луганської областей. Однак 

це повною мірою стосується практично всіх передбачених принципом 

мирного розв’язання спорів обов’язків держав і всіх спорів між Україною та 

РФ, про які зазначалось.  
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6.2. Принципи, які захищають права людини, народів і національних 

меншин 

6.2.1. Рівноправність і самовизначення народів 

Принцип рівноправності і самовизначення народів є одним із ключових 

у системі основних принципів міжнародного права, регулюючи 

співробітництво держав в одній з найважливіших сфер розвитку цивілізації: 

нація, народ є першоосновою, з якою пов'язується суверенітет держави і сам 

факт її існування [1198, с. 66].
 

Повага до права кожного народу вільно 

визначати свій політичний статус і здійснювати свій економічний, 

соціальний та культурний розвиток є однією з принципових засад 

міжнародних відносин. 

У ч. 2 ст. 1 Статуту ООН вказано, що одна із Цілей Організації – 

«розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу 

рівноправності і самовизначення народів, а також вживати інших відповідних 

заходів для зміцнення загального миру» [1378].
 
Принцип розвивався завдяки 

ухваленню подальших актів: Резолюції ГА ООН №637 (VII) 1953 р. «Право 

народів і націй на самовизначення» [1734],
 

Декларації про надання 

незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р. [1693],
 
резолюцій ГА 

ООН – №1803 (XVII) 1962 р. «Невіднятний суверенітет над природними 

ресурсами» [1706],
 
№2105 (XX) 1965 р. «Здійснення Декларації про надання 

незалежності колоніальним країнам і народам» [1693],
 

№32/130 1977 р. 

«Альтернативні підходи та шляхи і засоби сприяння в рамках системи ООН 

ефективному здійсненню прав людини та основних свобод» [1681],
 
№41/117 

1986 р. «Неподільність та взаємозалежність економічних, соціальних, 

культурних, цивільних та політичних прав» [1695],
 

№36/103 1981 р. 

«Декларація про неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи 

держав» [1693],
 
Пактам про права людини 1966 р. [1702; 1703]

 
Важливим 

етапом розвитку принципу рівноправності і самовизначення народів стало 
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ухвалення Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. 

[1648, p. 194–197]
 
 

Формулювання принципу, що міститься в Декларації 1970 р., відтворене 

в Заключному акті НБСЄ 1975 р. [1395],
 
Паризькій хартії для Нової Європи 

1990 р. [1373],
 
подібні положення закріплені і в наступних актах НБСЄ – 

ОБСЄ. На універсальному рівні прихильність принципу рівноправності та 

самовизначення народів була підтверджена у Віденській Декларації та 

Програмі дій, ухвалених на Всесвітній конференції ООН з прав людини 

1993 р. [1764],
 
і Декларації тисячоліття ООН 2000 р. [1710]

 
 

Міжнародно-правові акти, що закріплюють принцип рівноправності і 

самовизначення народів, покладають на суб'єкти міжнародного права такі 

права й обов'язки: обов'язок поважати рівність народів і націй; обов'язок 

поважати право самостійно розпоряджатися власною долею; право народів 

жити в умовах повної свободи; право вільно визначати свій внутрішній і 

зовнішньополітичний статус; право вести на власний розсуд свій політичний, 

економічний, соціальний і культурний розвиток; право кожного народу, нації 

вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами; право 

просити й отримувати підтримку відповідно до цілей і принципів Статуту 

ООН, у випадку, якщо їх позбавляють права на самовизначення 

насильницьким шляхом [80, с. 237];
 

обов’язок держав утримуватись від 

незаконної протидії самовизначенню; обов’язок держав мирно, на основі 

вільного переговорного процесу, визначити всі етапи та умови надання таких 

прав, на які законно претендує народ, без утиску інших народів держави 

[1198, с. 67].
 
 

Важливим складником нормативного змісту принципу є заборона його 

застосування проти територіальної цілісності держави. Відповідні положення 

закріплені в усіх основних міжнародно-правових актах, які містять норми 

про принцип рівноправності і самовизначення народів. Основне 

формулювання міститься в Декларації про принципи міжнародного права 

1970 р.: «Ніщо в наведених вище пунктах не повинно тлумачитися як таке, 
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що санкціонує або заохочує будь-які дії, які вели б до розчленування або до 

часткового або повного порушення територіальної цілісності або політичної 

єдності суверенних і незалежних держав, які дотримуються у своїх діях 

принципу рівноправності і самовизначення народів, як цей принцип 

викладений вище, і внаслідок цього мають уряди, що представляють 

незалежно від раси, віросповідання чи кольору шкіри весь народ, який 

проживає на даній території» [1715].
 
 

Належний міжнародно-правовий аналіз подій російсько-українського 

конфлікту вимагає детального розгляду сучасних підходів до тлумачення 

основних аспектів принципу рівноправності та самовизначення народів, 

змісту міжнародно-правових норм, дотримання яких необхідне для визнання 

відповідних дій правомірними.  

1. Суб’єкт права на самовизначення. Розгляд основних міжнародно-

правових актів з питань самовизначення свідчить про те, що право на 

самовизначення надане народу, нації, тобто досить великій і цілісній 

спільноті. Міжнародна нарада експертів з дослідження понять права народів 

ЮНЕСКО в 1989 р. визначила, що «народ – це група осіб, якій притаманні 

такі риси: (а) спільні історичні традиції; (b) расова чи етнічна ідентичність; 

(с) культурна гомогенність; (d) мовна єдність; (e) релігійна чи ідеологічна 

близькість; (f) територіальний зв'язок; (g) спільність економічного життя». 

Зазначено також, що: «кількісно група осіб не обов’язково повинна бути 

великою... але повинна бути більшою, аніж просто об'єднання осіб у 

державі»; група в цілому повинна мати «волю визначатись як народ чи 

свідомість як народу...»; і «група повинна мати інституції або інші засоби 

вираження своїх характеристик і волю до ідентичності». До того ж, вказано, 

що це не загальне міжнародно-правове визначення, а визначення, надане для 

окреслення прав народів [1496, p. 7–8].
 
 

Вказані ознаки припускають самоідентифікацію, суттєву чисельність і 

домінуючу позицію в існуючій державі, до якої ця група належить. Слід 

зазначити, що різниця між юридичним визначенням понять «народ», 
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«корінний народ», «національна меншина» полягає передусім у тому, що 

народу притаманне домінуюче становище в існуючій державі і чисельна 

перевага [1324].
 
Примітно, що при такому розумінні народи мають право і на 

внутрішнє, і на зовнішнє самовизначення, в той час як корінні народи і 

національні меншини – тільки на «внутрішнє самовизначення», тобто 

самовизначення в межах внутрішньої організації держави – на культурну 

автономію, самоврядування і самоорганізацію. Ця позиція, наприклад, 

виражена у Висновку №2 Арбітражної комісії Європейської конференції 

щодо Югославії у зв'язку з сербським населенням Боснії і Герцеговини 

1992 р. [1480, p. 120].
 
Такий же підхід характерний для Декларації ООН про 

права корінних народів 2007 р. [250],
 

Рамкової конвенції про захист 

національних меншин 1995 р. [867],
 

Резолюції ПАРЄ №1832 (2011) від 

4.10.2011 р. [1386, p. 3]
 
тощо. 

Окрім українців, в Україні проживає 3 корінні народи, етногенез яких 

пов'язаний з територією України – кримські татари, караїми, кримчаки [566].
 

Росіяни, зокрема й росіяни Криму, є національною меншиною на території 

України, яка, відповідно до міжнародного права, не має права на 

самовизначення (Підкомітет з питань запобігання дискримінації та захисту 

меншин Комісії прав людини ООН), практика держав у цьому сенсі є 

однозначною [564].
 
 

2. «Внутрішнє самовизначення» як відображення сучасних 

міжнародно-правових підходів до реалізації права на самовизначення. У 

зв’язку із завершенням епохи деколонізації все більшої актуальності набуває 

«внутрішнє самовизначення», яке здійснюється в рамках одного державного 

утворення. Більшість фахівців дотримуються думки, що відповідно до 

положень міжнародного права (найчіткіше зафіксованих у Декларації про 

принципи міжнародного права 1970 р. та Віденській Декларації 1993 р.) і 

сформованої практики, право на «зовнішнє самовизначення» стосується 

тільки народів, які знаходяться в колоніальній чи іншій іноземній залежності 

або в умовах іноземної окупації. Інші ж народи можуть реалізувати право на 
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самовизначення, залишаючись у складі держави. Положення про «внутрішнє 

самовизначення» може бути безпосередньо виведене з норм Декларації 

1970 р. [1714]
 

Як цілком слушно вказують з цього приводу Д. Тюрер і 

Т. Буррі, хоча Декларація й була прийнята в умовах процесів деколонізації, 

вона не обмежується цим контекстом [1668].
 
 

У 1996 р. Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації прийняв 

рекомендацію, в якій чітко розділив «внутрішнє» і «зовнішнє» 

самовизначення, визначивши перше як «право кожного громадянина брати 

участь у веденні державних справ на будь-якому рівні» [1619, p. 273].
 
У 1998 

р. Верховний Суд Канади, розглядаючи справу щодо Квебеку, дав 

визначення «внутрішнього самовизначення» як «прагнення народу до його 

політичного, економічного, соціального та культурного розвитку в рамках 

існуючої держави» [1510, p. 434].
 
 

«Внутрішнє самовизначення» передбачає акцент на процесах, моделях 

та методах, спрямованих на реалізацію принципу самовизначення в 

широкому сенсі, в різних варіантах у рамках національних конституцій 

[1668].
 
Йдеться, зокрема, про механізми представницької демократії, право 

на здійснення культурної, мовної, релігійної або політичної (територіальної) 

автономії в межах існуючої держави [1756, p. 13–14].
 
При внутрішньому 

самовизначенні можуть використовуватись різні форми федералізму, 

унітаризму, регіоналізму, місцевого самоврядування, або будь-які інші 

домовленості, які узгоджуються з побажаннями народу, але сумісні з 

суверенітетом і територіальною цілісністю існуючої держави [1490].
 
 

Крим, як відомо, має особливий конституційно-правовий статус з-поміж 

усіх інших адміністративно-територіальних одиниць України – автономної 

республіки, органи влади якої мають значні повноваження [416].
 
Широка 

автономія АР Крим у складі України цілком відповідає міжнародно-

правовим підходам щодо «внутрішнього самовизначення». Водночас, це аж 

ніяк не перешкоджає і не виключає дискусій щодо змін її статусу, однак ці 
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зміни повинні відбуватись виключно в межах Конституції, законів України та 

норм міжнародного права.  

Визнання невідповідності «зовнішнього самовизначення» Криму 

міжнародному праву є позицією Європейського Союзу [1411],
 
Великої сімки 

[1663],
 
Ради Європи [1390],

 
ОБСЄ [1566, p. 17]

 
тощо, і, що найважливіше – 

позицією міжнародного співтовариства загалом (Резолюція ГА ООН 

«Територіальна цілісність України» №68/262 2014 р.) [1731].
 
Таку ж оцінку 

висловили практично всі представники доктрини міжнародного права (окрім 

російських), що проаналізували ці події – М. Веллер, Ю. Відмар, К. Волтер, 

Н. Кріш, Р. Маккоркводейл, Л. Мальксо, К. Марксен, А. Пелле, А. Петерс, 

Г. Фокс тощо. 

3. Умови правомірності сецесії як засобу реалізації права на 

самовизначення. Заперечення загального права на сецесію характерне для 

більшості представників доктрини міжнародного права [1418, p. 388–391],
 
це 

підтверджується і практикою правозастосування [1592, para 131].
 

Інколи 

зазначають про «невизначеність статусу сецесії, оскільки вона не є ні 

дозволеною, ані забороненою» [1551, p. 305].
 
МС ООН не вніс ясності, адже у 

справі щодо Косова визначив, що декларація незалежності Косова не 

порушує міжнародного права, оскільки воно не містить заборони видавати 

такі акти [1313, p. 403].
 
 

Навіть прихильники права на сецесію, обумовлюють її правомірність 

низкою виключних обставин [1295, с. 4; 1336, p. 128-132; 1408, p. 130; 1481; 

1642, p. 1252-1253].
 
Так, сама Росія [736, с. 1],

 
навіть аргументуючи свої дії з 

анексії Криму, все ж вказує: «Здійснення ж права на відділення може мати 

місце в трьох випадках: у колоніальному контексті, в ситуації іноземної 

окупації і в «найбільш екстремальних ситуаціях» [1592, p. 217].
 

Що 

розуміється РФ під «найбільш екстремальними ситуаціями» вже було 

пояснено в Письмовій заяві Росії до МС ООН у справі щодо Косова від 

17.04.2009 р. У ній, зокрема, зазначалось: «Сецесія можлива у випадку 

справді екстремальних обставин, таких як прямий збройний напад держави, 
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від якої відбувається відділення, напад, що загрожує самому існуванню 

відповідного народу. В іншому випадку, повинні бути докладені всі зусилля 

для того, щоб розв’язати суперечності між державою та етнічною спільнотою 

в межах існуючої держави» [1786].
 
Обставини, на які у зв’язку із ситуацією 

навколо Криму посилається сама РФ [736, с. 1],
 
навіть якщо б ці посилання 

не були неправдивими (ПАРЄ аргументовано відкинула їх у своїй резолюції з 

«кримського питання» від 9.04.2014 р.) [1664],
 
значно відрізняються від 

«прямого збройного нападу держави, що загрожує самому існуванню 

відповідного народу». Втім, навіть сама Росія пізніше була вимушена 

визнати «відсутність яких-небудь серйозних правопорушень, завдяки 

дружинам самооборони» [486].
 
 

Як зазначалось, так само не можуть вважатись підставами для сецесії 

обставини зміни влади в Україні як такі, що являють собою «порушення 

Україною щодо кримчан принципу рівноправності і самовизначення народів» 

[1045, с. 43]
 

уже хоча б тому, що норми Конституції, які передбачають 

широку автономію для Криму, не було ані скасовано, ані порушено, а 

мешканців півострова представляли депутати Верховної Ради України, 

обрані у кримських округах та за пропорційною системою.  

Навіть при застосуванні максимально широкого переліку критеріїв 

правомірності відділення, які визнаються сучасним міжнародним правом 

[1295, с. 4; 1408, p. 130; 1418, p. 388–391; 1481, p. 1252–1253; 1642]
 

(існування окремої, визначеної, самостійної групи в державі, що в 

переважній більшості підтримує відділення; законні вимоги цієї групи на 

відповідну територію; систематична дискримінація або експлуатація у 

відношенні до цієї групи; відмова центрального уряду від компромісних 

рішень; наявна виразна перспектива життєздатності майбутньої окремої 

держави; позитивний вплив надання або відмови від надання незалежності на 

регіональний та міжнародний мир, проведення демократичних процедур з 

відділення при повазі прав людини), очевидно, що жоден з них не відповідає 

подіям в АРК.  
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5. Участь іноземної держави у виході зі складу держави при реалізації 

права на самовизначення. Важливе значення для визначення правомірності 

дій із «зовнішнього самовизначення» має також його кінцева мета: здобуття 

незалежності і права самостійно розпоряджатися власною долею чи 

приєднання до третьої держави, що кореспондує її прагненню розширити 

свій вплив [1616].
 

Так, Т. Франк відзначає, що загальний міжнародно-

правовий підхід до питання про участь іноземної держави полягає в тому, що 

при відсутності і дозволу, і заборони сецесії, виключення пов’язані з 

принципом територіальної цілісності [1461, p. 83].
 
Дж. Абі Сааб [1311, p. 473]

 

та К. Волтер [1773, p. 303]
 
вказують, що територіальна цілісність гарантує 

непорушність міжнародних кордонів, але не регулює внутрішні відносини, 

такі як відносини, пов’язані із сецесією, нагадуючи, що такий підхід 

застосовує МС ООН. Інші представники доктрини міжнародного права 

вважають, що принцип територіальної цілісності взагалі забороняє сецесію, 

адже вона безпосередньо передбачає порушення єдності території держави 

[1417, p. 60].
 
Однак обидва підходи передбачають протиправність втручання 

іншої держави, адже воно в будь-якому випадку суперечить основним 

принципам міжнародного права – принципу територіальної цілісності та 

принципу непорушності кордонів.  

Це підтверджується і практикою держав. У Декларації Європейського 

Союзу про керівні принципи визнання країн у Східній Європі і Радянському 

Союзі 1991 р. вказано, що визнання можливе, серед іншого, лише при повазі 

до положень Статуту ООН і зобов'язань, передбачених Гельсінським актом 

1975 р. і Паризькою хартією 1990 р.; повазі до непорушності всіх кордонів, 

які можуть змінюватись лише мирним шляхом і за взаємною згодою [1687].
 
 

У подіях на Кримському півострові йдеться не просто про втручання, а 

про повний контроль та безпосереднє керівництво Росією всіма подіями у 

Криму в лютому-березні 2014 р. Поряд із багатьма відомими фактичними 

обставинами на це прямо вказують самі представники РФ. 17.04.2014 р. 

Путін визнав використання військ РФ «для забезпечення волевиявлення 
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народу Криму» [858],
 
24.10.2014 р. – для блокування українських військових 

підрозділів, розквартированих у Криму [316].
 
В інтерв’ю в фільмі «Крим. 

Шлях додому», оприлюдненому 15.03.2015 р., Путін прямо визнає, що 

22.02.2014 р. (тобто, до будь-яких дій із «самовизначення» на кшталт 

ухвалення рішення про референдум) розпорядився «почати роботу з 

повернення Криму до складу Росії», і ці накази одразу було виконано [857].
 

Ці зізнання повністю підтверджують подальші події [847; 701; 139; 5].
 

Відповідно до норм міжнародного права, участь РФ у процесі 

«самовизначення народу Криму» виключає його правомірність.  

Таким чином, «процес самовизначення народу Криму» не відповідає 

жодним вимогам міжнародного права. 

Зауважимо, що Росія дотримувалась протилежних, порівняно з тими, які 

демонструє щодо Криму [736, с. 5, 7],
 
підходів, не лише при розгляді у МС 

ООН справи щодо Косова у 2009 – 2010 рр. [1786, p. 28, 30],
 
а й послідовно 

протягом усього періоду після розпаду СРСР, зокрема при розгляді проблем 

щодо Чеченської Республіки, Татарстану, Республіки Алтай. Перші 

однозначно трактувались як сепаратизм [1295, с. 2; 489, с. 123; 1022; 474],
 

попри наявність чеченського народу, який, відповідно до міжнародного 

права, має право на зовнішнє самовизначення; послідовне порушення Росією 

прав цього народу і на внутрішнє, і на зовнішнє самовизначення; фактичне 

визнання Росією незалежності ЧР шляхом укладення Хасав’юртських угод 

1996 р.; визнання уповноваженими міжнародними організаціями грубих і 

масових порушень Росією прав людини в Чечні [1389; 16561389]
 

(Рада 

Європи, у зв’язку із цим, навіть призупиняла процедуру набуття членства РФ 

в організації). Розглядаючи справу щодо Республіки Алтай, Конституційний 

Суду РФ Постановою від 7.06.2000 р. №10-П визначив, що Конституція РФ 

не допускає іншого носія суверенітету і джерела влади, крім 

багатонаціонального народу Росії, й, отже, виключає існування двох рівнів 

суверенних влади, що знаходяться в єдиній системі державної влади, які 

володіли б верховенством і незалежністю, не допускає суверенітету ні 
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республік, ні інших суб'єктів РФ [207].
 
У Постанові від 13.03.1992 р. № 3-П у 

справі щодо Республіки Татарстан КС Росії заявив, що будь-які дії, 

спрямовані на порушення територіальної єдності суверенної федеративної 

держави і національної єдності її народів, завдають шкоди конституційному 

ладові РФ і несумісні з міжнародними нормами про права людини і права 

народів [206].
 
Ця ж теза міститься і в інших рішеннях КС Росії. 

6.2.2. Повага прав і основних свобод людини 

Зростання питомої ваги норм, що стосуються прав і свобод людини, є 

відмітною рисою процесу розвитку сучасного міжнародного права [530].
 
Як 

відзначав І. Лукашук, міжнародне право покликане стати гомоцентричним, 

тобто орієнтованим на людину.
 
Т. Бургенталь вказував на те, що держави, які 

вчиняють масові порушення прав людини, ризикують зіткнутись із 

серйозними політичними та економічними наслідками таких дій. Відповідна 

довготривала практика часто призводить до поступової втрати владою 

держави легітимності, що може сприяти поваленню режиму [1348, p. 217].
 
 

Загальна декларація прав людини, прийнята ГА ООН 10.12.1948 р. 

[1485],
 

міжнародні пакти про права людини 1966 р. [1702, p. 171],
 

інші 

численні універсальні договори, спрямовані на захист окремих прав людини 

[1713; 1735, p. 85],
 

певних категорій осіб чи груп осіб [1494; 1595, p. 3; 

1684, p. 244; 1685; 1686, p. 137; 1698],
 
усунення різних форм дискримінації 

[1400; 1431; 1701; 1712],
 

багатосторонні регіональні договори [405; 

1314, p. 58; 1318; 1395, p. 6–7; 1400; 1403; 1431; 1655, p. 893; 1701],
 

Заключний акт НБСЄ 1975 р. та подальші документи НБСЄ – ОБСЄ [1394; 

1432, p. 3; 1658; 1764]
 
покладають на держави такі основні зобов’язання: 

поважати права людини та основні свободи, незалежно від статі, раси, мови, 

релігії чи інших ознак; сприяти розвитку та ефективній реалізації 

громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

прав і свобод; поважати право людини на об’єднання з іншими для 

задоволення своїх законних інтересів, брати участь у суспільному та 
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політичному житті; поважати права національних меншин; приділяти 

особливу увагу захисту вразливих категорій населення (дітей, інвалідів, 

малозабезпечених); дотримуватись норм міжнародних договорів, у яких 

містяться зобов’язання держави щодо захисту прав людини та основних 

свобод; приводити національне законодавство у відповідність до 

міжнародних стандартів та своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту 

прав людини; забезпечувати функціонування ефективної та доступної 

системи засобів правового захисту у виконавчих, законодавчих, судових чи 

адміністративних органах; притягати до відповідальності осіб, винних у 

порушенні прав людини; забезпечувати постійну та неухильну повагу цих 

прав і свобод у своїх взаємних відносинах. 

Оскільки зобов'язання, що стосуються прав людини, є зобов'язаннями 

еrgа omnes, а відповідний принцип міжнародного права є нормою jus cogens, 

держави вправі вимагати від інших їхнього неухильного виконання і 

здійснювати по відношенню до порушників індивідуальні чи колективні 

заходи. 

Міжнародне право визнає можливість обмежень та відступів у цій сфері 

в певних випадках. Так, у Загальній декларації прав людини 1948 р. йдеться 

про обмеження, встановлені законом виключно з метою забезпечення в 

демократичному суспільстві, по-перше, належного визнання і поваги прав і 

свобод інших, по-друге, справедливих вимог моралі, громадського порядку і 

загального добробуту (п. 2 ст. 29) [1562, p. 633].
 
У Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні і культурні права 1966 р. (ст. 4) вказано на «тільки такі 

обмеження, які визначаються законом, і лише остільки, оскільки це є 

сумісним з природою зазначених прав, і виключно з метою сприяти 

загальному добробуту в демократичному суспільстві» [1703, p. 3].
 
Норми 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. містять 

такі підстави для обмежень: забезпечення інтересів національної та 

громадської безпеки; забезпечення економічного добробуту країни; 

запобігання заворушенням чи злочинам; захист здоров’я чи моралі; захист 
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прав і свобод інших осіб; запобігання розголошенню конфіденційної 

інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду (йдеться 

про обмеження передбаченої ст. 10 свободи вираження поглядів). 

Міжнародне право надає державам можливість обмежувати права і 

свободи людини лише у виключних та чітко визначених випадках. В 

міжнародних договорах виділено особливу категорію фундаментальних прав 

людини, що не підлягають обмеженню з боку держав за жодних обставин 

(право на життя, заборона катувань, заборона рабства, свобода думки і 

переконань, право на судовий захист). 

Що стосується можливості відступу держави від своїх зобов’язань за 

міжнародними договорами у сфері захисту прав людини, то відповідні 

положення загалом є схожими. Так, у нормі ч. 1 ст. 4 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права 1966 р. йдеться про «надзвичайне 

становище в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про 

наявність якого офіційно оголошується» [1695, p. 172].
 

Разом з тим, 

закріплено, що не може бути відступів від відповідних положень, наприклад, 

права на життя, заборони рабства і підневільного стану, право на визнання 

правосуб'єктності особи [1695, p. 178].
 
 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

передбачає два загальних випадки: війна або інша суспільна небезпека, яка 

загрожує життю нації (ст. 15) і встановлення для іноземців обмежень щодо 

політичної діяльності (ст. 16). Водночас, важливим є закріплення у ст. 18 

Конвенції норми, відповідно до якої обмеження, дозволені згідно з цією 

Конвенцією щодо прав і свобод, не застосовуються для інших цілей, ніж ті, 

для яких вони встановлені.  

Росія завжди визнавала значення принципу захисту прав і свобод 

людини, а її керівники стверджували (і стверджують) про його 

пріоритетність [126; 317; 722].
 
РФ є учасницею основних договорів у сфері 

захисту прав людини; відповідно до норми ч. 4 ст. 15 Конституції 1993 р., 

їхні положення є складовою частиною російської правової системи і мають 
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пріоритет перед нормами законів [820, с. 558].
 

Для російської правової 

доктрини характерне загальне визнання першорядного значення принципу 

захисту прав і свобод людини для РФ [629; 345, с. 2; 19, с. 7].
 
 

Розглядаючи співвідношення дій Росії із нормами щодо захисту прав 

людини під час її агресії проти України, варто перш за все визначити, за які 

саме дії на відповідних територіях РФ, відповідно до міжнародно-правових 

норм, несе відповідальність. Як уже обґрунтовано, відповідно до 

міжнародного права, діяннями Росії, як держави, є діяння «самооборони 

Криму» і «ополчення» в Донецькій та Луганській областях. Це повною мірою 

стосується порушень цими угруповуваннями прав людини й у Криму, й у 

Східній Україні. 

Важливими в цьому контексті є й рішення міжнародних судових установ 

із захисту прав людини, зокрема, деякі рішення ЄСПЛ. Так, у рішенні по 

справі «Лоізіду проти Туреччини» 1995 р. Суд визначив, що зобов'язання 

забезпечити на території під контролем держави прав і свобод, гарантованих 

Конвенцією 1950 р., випливають з факту контролю над нею з боку держави-

учасниці Конвенції, незалежно від того, чи здійснюється він збройними 

силами цієї країни, чи ця територія контролюється підпорядкованою їй 

місцевою адміністрацією [1522, p. 24].
 

Розглядаючи справу «Костелло-

Робертс проти Великої Британії» 1993 р., ЄСПЛ постановив, що держава-

учасниця Конвенції не може уникнути відповідальності, «делегувавши свої 

зобов'язання приватним організаціям або приватним особам» [1410, para 27].
 

У рішенні по справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» 2004 р. Суд 

встановив відповідальність РФ за порушення прав громадян Молдови на 

території Придністров’я, що юридично є складовою Молдови [1355],
 

вказавши, що відповідальність Росії настає у зв'язку з незаконними діями 

придністровських сепаратистів, враховуючи підтримку цих дій РФ, її внесок 

в утвердження сепаратистського режиму в Придністров'ї [1355, p. 82].
 

Міжамериканська комісія з прав людини при розгляді справи «Коурд та інші 

проти США» в 1999 р. встановила відповідальність Сполучених Штатів за 
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порушення прав громадян Гренади, скоєних на території останньої в 1983 р. 

[1542, p. 132]
 
 

Отже, РФ зобов’язана дотримуватись щодо населення Кримського 

півострова та частини Донецької і Луганської областей цих територій 

міжнародно-правових актів і у сфері гуманітарного права (як держава-

окупант), і безпосередньо у сфері захисту прав людини та основних свобод. 

Це стосується, зокрема, права на належне медичне обслуговування, 

забезпечення харчуванням, заборони конфіскації майна тощо. 

Розглядаючи ситуацію щодо прав людини у Криму, слід передусім 

вказати на порушення РФ права на самовизначення, тобто права, 

передбаченого спільною нормою ст. 1 пактів про права людини 1966 р. 

[1702, p. 172; 1703, p. 3]
 

Неправомірне застосування сили проти України, 

агресія є й прямим порушенням по відношенню до українського народу 

положення ч. 1 ст. 1 пактів, згідно з яким усі народи на підставі права на 

самовизначення вільно встановлюють свій політичний статус і вільно 

забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток. 

По-друге, йдеться і про грубе порушення права жителів Криму на 

волевиявлення, порушене при проведенні під тиском російських окупантів 

16.03.2014 р. так званого «референдуму» в АР Крим [1027; с. 543–550],
 

проведенні 14.09.2014 р. «виборів» до «Державної ради Республіки Крим» 

(тобто, «парламенту») і місцевих «органів влади» півострова [735].
 
Процесом 

вересневих «виборів» було порушено виборчі права громадян Криму та їхнє 

право на участь в управлінні місцевими справами. Те ж стосується й 

управління державними справами, оскільки населення півострова зіткнулось 

з серйозними перешкодами щодо участі у президентських (25.05.2014 р.) та 

парламентських виборах в Україні (26.10.2014 р.), не отримало можливість 

мати своїх представників у ВРУ. Таким чином, Росія порушила відповідні 

норми ст. 21 Загальної декларації прав людини 1948 р., ст. 25 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права 1966 р., ст. 3 Протоколу №1 до 
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Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. («Право 

на вільні вибори»). 

Однак найжахливішим наслідком окупації та анексії Криму стали масові 

порушення прав людини і основоположних свобод щодо життя, безпеки, 

свободи, особистої недоторканості, права власності – погрози [1301],
 

викрадення, тортури та вбивства активістів [1492],
 
незаконне позбавлення 

волі [124; 925].
 
Про такі показові випадки зазначено і в доповідях Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини про становище в галузі прав 

людини в Україні, зокрема в доповіді від 16.09.2014 р. [1747]
 
та Доповіді 

Комісара Ради Європи з прав людини від 27.10.2014 р. [1388]
 
Йдеться, таким 

чином, про порушення РФ норм статей 3, 5, 17 Загальної декларації прав 

людини 1948 р.; статей 7, 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права 1966 р.; статей 3, 5 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р.; статті 1 Протоколу №1 1950 р. до цієї 

Конвенції; статей 2, 12, 13, 5 Конвенції ООН проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання 1984 р.; і, відповідно, норм щодо захисту прав 

людини Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною 

та РФ 1997 р. (ст. 3 і ст. 10). 

По-четверте, йдеться про примусову зміну українського громадянства на 

російське. Оскільки, відповідно до міжнародного права, ситуацію в АР Крим 

слід розглядати як тимчасову (незалежно від її фактичної тривалості) 

окупацію Росією території України, то згідно зі статтею 2, спільною для 

чотирьох Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р., має місце 

міжнародний збройний конфлікт, а відносини на окупованій території 

регулюються міжнародним гуманітарним правом. Дії окупуючої держави, 

спрямовані на зміну громадянства цивільних осіб, що перебувають під 

захистом Четвертої Женевської конвенції, є неправомірними, бо вони за 

своєю суттю суперечать об’єкту та меті цієї конвенції. Слід пам’ятати, що 

відповідно до п. 1 ст. 4 конвенції «під захистом Конвенції перебувають 
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особи, які в будь-який момент та в будь-який спосіб перебувають у випадку 

конфлікту або окупації під владою Сторони конфлікту, або окупуючої 

Держави, громадянами якої вони не є» [1398, p. 7].
 
Отже, примушування 

громадян окупованої держави набути громадянства держави-окупанта є 

недобросовісною та протиправною поведінкою, що має на меті позбавити їх 

захисту міжнародного гуманітарного права, та порушенням прав людини 

щодо громадянства [718, с. 590–597].
 
 

У порядку реалізації «угоди» між РФ і самопроголошеною владою 

Криму від 18.03.2014 р. [243]
 
окупаційна влада створила жителям півострова 

організаційні та правові перешкоди, спрямовані на уникнення масової 

відмови від російського громадянства [735].
 

Репресивним заходом стало 

ухвалення змін до Федерального закону «Про громадянство РФ», якими 

введено кримінальну відповідальність за приховування подвійного 

громадянства [628].
 
 

По-п’яте, після початку окупації масовими, системними і грубими стали 

порушення права власності, зокрема захоплення власності проводять загони, 

підпорядковані «уряду Криму». Цим грубо порушено ст. 1 Протоколу №1 до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

Постраждало не менше 5000 осіб, загальна вартість власності оцінюється 

приблизно в 1 млрд дол. США [1527].
 
 

По-шосте, грубими є й порушення Росією права мешканців Криму на 

свободу совісті, релігії та віросповідання (ст. 18 Загальної декларації прав 

людини 1948 р., ст. 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права 1966 р., ст. 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р.), що підтверджується доповідями Верховного комісара ООН з 

прав людини [1747].
 
 

Варто підкреслити, що всі вказані порушення прав людини у Криму 

відображені в доповідях Верховного комісара ООН з прав людини про 

ситуацію щодо прав людини в Україні [1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 



 

339 
 

1746; 1747; 1748]
 
та Доповіді Комісара РЄ з прав людини від 27.10.2014 р. 

[1388]
 
 

Що стосується порушень РФ прав кримськотатарського народу, то 

перші з них відбулись одночасно з початком окупації цією державою 

Кримського півострова і спричинені принципової позицією більшості 

кримських татар з невизнання «референдуму» 16.03.2014 р., окупації і 

подальшої анексії Криму Росією [735].
 
Йдеться про викрадення, побиття, 

вбивства [470; 87],
 
судове переслідування мітингувальників, допити [735],

 

обшуки в їхніх будинках, помешканнях активістів Меджлісу [1235],
 

приміщеннях Меджлісу, інші засоби тиску на цей орган [1244],
 
обшуки 

кримськотатарських ЗМІ [224; 3],
 
закриття цих ЗМІ [607; 470; 1564],

 
заборону 

в'їзду на територію Криму на 5 років лідерам кримськотатарського народу 

[1245; 955],
 
незаконну екстрадицію до РФ [269; 208].

 
 

На грубі порушення РФ прав кримських татар неодноразово звертали 

увагу і представники іноземних держав та міжнародні організації,
 
зокрема 

ПАРЄ у своїй Резолюції «Гуманітарна ситуація щодо українських біженців та 

вимушених мігрантів» від 27.01.2015 р. [1391, p. 4],
 
УВКПЛ [1747],

 
Рада 

Європи [1388],
 

а також верховний комісар ЄС із закордонних справ і 

політики безпеки Ф. Могеріні [591],
 
міністр закордонних справ Туреччини 

М. Чавушоглу [565],
 
і президент Туреччини Р. Т. Ердоган [1293].

 
УВКПЛ 

неодноразово вказувало і на тиск російської окупаційної влади на 

мусульманських релігійних діячів з метою, щоб вони залишили територію 

Криму [1743, p. 44; 1744, p. 31, 33; 1748, p. 57].
 
 

Таким чином, у Криму відбуваються прямі, грубі та систематичні 

порушення Російською Федерацією щодо кримських татар базових прав 

людини, передбачених статтями 3, 5, 7, 9 – 12, 17-20 Загальної декларації 

прав людини 1948 р., статтями 3, 6, 7, 9, 12, 14, 17-19, 21-22, 26 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р.; статтями 2, 

3, 5, 8-11, 13-14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р.; статтею 1 Протоколу №1 1950 р. до Конвенції про захист прав 
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людини і основоположних свобод; статтями 2 і 3 Протоколу №4 1963 р. до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; статтями 2, 12, 

13, 15 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р., 

статтею 1 Протоколу №12 2000 р. до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, нормами Конвенції МОП про дискримінацію в 

галузі праці і занять 1958 р., Конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з 

дискримінацією в галузі освіти 1960 р., Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. 

РФ порушено і колективні права кримських татар як корінного народу 

Криму, тобто положення Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права 1966 р. (ст. 27), Гельсінського заключного акту НБСЄ 1975 р., 

принципи Конвенції МОП №169 про корінні народи і народи, що ведуть 

племінний спосіб життя, в незалежних країнах 1989 р. [1350, p. 41–60],
 

Декларації ООН про права корінних народів 2007 р. [1737, p. 3–5]
 
 

Агресія РФ також супроводжується брутальними, системними, 

масовими порушеннями основних прав людини в Луганській і Донецькій 

областях – викраденням людей [1021; 85; 1627; 1629],
 
зґвалтуваннями [365],

 

катуваннями [314; 1265; 1675; 1675],
 
вбивствами [86; 92; 225; 328; 1065; 

1498].
 

Це підтверджується інформацією доповідей УВКПЛ [1617; 1745; 

1746, p. 9].
 
Резонансною стала справа української льотчиці Н. Савченко, яку 

викрали бойовики, передали російській владі, що помістила її в слідчий 

ізолятор, відкривши проти неї кримінальну справу за нібито «причетність до 

загибелі російських журналістів І. Корнелюка та А. Волошина» [1438].
 
Наразі 

справу Савченко розглядає ЄСПЛ. ПАРЄ у своїй Резолюції «Гуманітарна 

ситуація щодо українських біженців та вимушених мігрантів» від 27.01.2015 

р. закликала російську владу негайно звільнити всіх військовополонених, 

зокрема Савченко та інших громадян, яких продовжують незаконно 

утримувати в російських в'язницях. Однак і це не змінило позиції російської 

влади [861].
 
 



 

341 
 

Одним з найпоказовіших випадків стало збиття 17.07.2014 р. авіалайнера 

Боїнг-777 авіакомпанії «Malaysian Airlines», що робив переліт за рейсом МН-

17 «Амстердам – Куала-Лумпур» [1338];
 

загинули всі 298 осіб, що 

перебували на борту [1770].
 
Є всі підстави вважати, що збиття відбулось з 

належного РФ комплексу «Бук» [1338; 1344; 1459; 1491; 1606; 1669; 1770].
, 

Наразі розслідування триває.  

Випадки порушення Росією прав української національної меншини 

фіксуються протягом усього періоду після розпаду Союзу РСР, однак 

відверто системними та цілеспрямованими вони стали в останні роки й, 

особливо, з початком російської агресії проти України. Наразі в Росії немає 

жодної української школи з фінансуванням з державного бюджету. 

Аналогічною є ситуація у сфері ЗМІ: у РФ видається лише сім україномовних 

газет та додатків до видань і виходить одна радіопередача українською 

мовою за повної відсутності української мови в телеефірі, не було виконано й 

багаторічну обіцянку російського керівництва надати можливість для 

мовлення в Росії деяким українським телеканалам [817].
 
 

Відомими і показовими випадками є тиск на Бібліотеку української 

літератури [1064],
 

закриття рішеннями Верховного суду РФ Об'єднання 

українців Росії [888]
 

і Федеральної національно-культурної автономії 

українців Росії [503],
 
відверті заклики російських громадян до участі у війні 

проти України з боку влади і державних ЗМІ, переслідування активістів 

української громади (зокрема, організації «Криниця» в Хабаровському краї). 

Росія, таким чином, порушує низку своїх міжнародних зобов’язань, 

передбачених, зокрема, статтею 27 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права 1966 р. [1702, p. 176],
 
принципом VII «Повага прав людини і 

основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії і переконань» 

Гельсінського акту НБСЄ 1975 р. [1395, p. 6–7],
 
Резолюцією ГА ООН 47/135 

«Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, 

релігійних і мовних меншин» 1992 р. [1691]
 
статтями 4, 7, 9, 12 Рамкової 
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конвенції про захист національних меншин 1995 р. [1460],
 
статтями 3, 10 – 12 

«Великого договору» 1997 р. [237]
 
 

Надаючи загальну оцінку діям Російської Федерації, зазначимо, що в неї 

не було підстав ані для обмеження прав людини, ані для відступу від своїх 

зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту прав людини. 

Аналіз дій РФ по відношенню до мешканців Кримського півострова, зокрема 

кримських татар як корінного народу Криму, жителів сходу України, 

української національної меншини на території Росії свідчить про порушення 

нею принципу поваги прав людини як основного принципу міжнародного 

права. До того ж, маються на увазі порушення всіх обов’язків, покладених на 

державу нормами міжнародного права в контексті вказаного принципу, про 

які, з огляду на характер подій, може йтися. 

6.3. Принципи, що забезпечують ефективну взаємодію держав як 

суверенних і рівноправних суб’єктів міжнародного права  

6.3.1. Добросовісне виконання міжнародних зобов’язань 

Принцип добросовісного виконання зобов’язань є ключовим не лише 

для міжнародного права, а й для права взагалі. К. Шмалєнбах вказує, що 

принцип виконання договірних зобов’язань настільки ж давній, як і саме 

поняття договору [1615, p. 428].
 
Д. Маскоу називає цей принцип «базовим і 

загальновизнаним принципом договірного права» [1531, p. 657–658],
 

К. 

Біндер – його «основоположним елементом» [1333, p. 317].
 

Подібні 

твердження цілком справедливі і для міжнародного права [520, с. 14]:
 
Д. 

Анцилотті та Г. Кельзен вважали pacta sunt servanda основоположною 

нормою (norma fundamentale [1320, p. 43–45]
 
та Grundnorm) [1504, p. 106],

 

головною в ієрархії міжнародно-правових норм. Як відомо, джерелом 

юридично обов'язкової сили міжнародного права є згода держав, що надає 

юридичну силу не тільки окремим договорам, але й міжнародному праву в 

цілому. Юридична сила загальновизнаних норм породжується загальною 

згодою держав, міжнародного співтовариства в цілому, втіленою у принципі 
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добросовісного виконання зобов'язань з міжнародного права [17, с. 2; 

105, с. 67; 1458, p. 4–5; 1577, p. 106].
 
 

У Статуті ООН (преамбула) однією з головних цілей Організації 

зазначено створення умов, при яких «може дотримуватися повага до 

зобов'язань, що походять із договорів та інших джерел міжнародного права». 

Одним із принципів Організації проголошено положення, згідно з яким усі 

держави-члени «добросовісно виконують прийняті на себе за цим Статутом 

зобов'язання, щоб забезпечити їм усім у сукупності права і переваги, що 

походять із приналежності до Членів Організації» (п. 2 ст. 2). Дане 

положення має загальний характер – права і переваги з міжнародного права 

можуть бути забезпечені державам тільки за умови виконання ними своїх 

зобов'язань [519, с. 321].
 
 

Положення Статуту ООН, Декларації принципів міжнародного права 

1970 р. [1031, с. 109],
 
Заключного акту НБСЄ 1975 р. [1395, p. 11],

 
Віденських 

конвенцій про право міжнародних договорів 1969 [1763, p. 331]
 
і 1986 рр. 

[1762, p. 15],
 
Резолюції ГА ООН №58/63 2001 р. «Статті про відповідальність 

держав за міжнародно-протиправні діяння» [1433]
 

дозволяють дійти 

висновків про нормативний зміст принципу добросовісного виконання 

міжнародних зобов’язань. Дослідження вказує на наявність таких прав та 

обов’язків держав, пов’язаних із цим принципом: обов’язок дотримуватись 

усіх своїх міжнародних зобов’язань, незалежно від їхніх джерел; право 

вимагати від інших держав неухильного дотримання міжнародних 

зобов’язань перед нею; робити все залежне від сторін для реалізації 

зобов’язань, які існують у відносинах між ними в повному обсязі; 

забезпечувати точне виконання зобов’язань, згідно зі всіма передбаченими у 

відповідному джерелі міжнародного права умовами, та право іншої сторони 

(сторін) вимагати саме такого виконання; не брати участі в договорах, які 

суперечать нормам Статуту ООН; право отримувати вигоди та переваги від 

участі в міжнародних договорах; обов’язок держав поважати 

правосуб’єктність одна одної у сфері міжнародної нормотворчості; при 
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здійсненні своїх суверенних прав, враховуючи право встановлювати свої 

закони та адміністративні правила, узгоджувати відповідні дії зі своїми 

міжнародно-правовими зобов'язаннями; приводити внутрішнє законодавство 

у відповідність зі своїми міжнародними зобов’язаннями; поважати 

зобов’язання інших держав відповідно до міжнародного права та право 

держави вимагати поваги до її міжнародних зобов’язань; право отримувати 

захист, необхідний для реалізації приписів міжнародних договорів та звичаїв; 

право у випадках, передбачених нормами міжнародних договорів та інших 

джерел міжнародного права, припинити або змінити зобов’язання, що 

походять з міжнародних договорів або звичаїв. 

Положення щодо відданості міжнародним зобов’язанням, у тому чи 

іншому вигляді, закріплені практично в усіх конституціях держав, у 

законодавстві міститься механізм реалізації принципу добросовісного 

виконання зобов'язань за міжнародним правом. Нормою ст. 15 Конституції 

Росії 1993 р. загальновизнані принципи і норми міжнародного права, а також 

міжнародні договори РФ проголошено складовою частиною її правової 

системи, а також передбачено, що у випадку, якщо договором встановлено 

інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила договору 

[413].
 
Пленум Верховного Суду Росії в Постанові «Про застосування судами 

загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного 

права та міжнародних договорів» 2003 р. вказав, що правила міжнародного 

договору Росії, згода на обов'язковість якого була надана у формі 

федерального закону, мають пріоритет у застосуванні щодо законів РФ [646].
 
 

Зобов’язання Росії, які мають відношення до її дій щодо України, 

передбачено нормами Статуту ООН [1378],
 

Декларації ГА ООН про 

принципи міжнародного права 1970 р. [1714],
 
Гельсінського заключного акту 

НБСЄ 1975 р. [1396],
 
низки міжнародних договорів у сфері міжнародного 

гуманітарного права, захисту прав людини, положеннями Будапештського 

меморандуму 1994 р. [563],
 
«Великого договору» 1997 р. [237],

 
угод про 

базування ЧФ Росії на території України 1997 р. [1108; 1103],
 
Договору про 
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українсько-російський державний кордон 2003 р. [242],
 
Харківської угоди з 

питань перебування ЧФ Росії на території України 2010 р.) [1108]
 
та низкою 

інших. 

Щодо положень Статуту ООН [1378],
 
порушених РФ, то йдеться про всі 

норми Статуту, що закріплюють основні принципи міжнародного права, 

нормативний зміст яких розкрито в Декларації про принципи міжнародного 

права 1970 р. [1714]:
 
принцип незастосування сили та погрози силою (п. 4 ст. 

2 Статуту), вирішення міжнародних спорів мирними засобами (п. 3 ст. 2); 

невтручання у внутрішні справи (п. 7 ст. 2), співробітництво держав (п. 3 ст. 

1), суверенна рівність держав (п. 1 ст. 2), рівноправність і самовизначення 

народів (п. 2 ст. 1), добросовісне виконання міжнародних зобов’язань (п. 2 ст. 

2). Однак порушення Статуту ООН не обмежуються цими положеннями. 

Блокування роботи Ради Безпеки ООН становлять пряме порушення норми 

п. 1 ст. 24 про покладення на РБ ООН основної відповідальності за 

підтримання міжнародного миру і безпеки, положень про розслідування 

Радою Безпеки спору або ситуації, які загрожують підтриманню миру і 

безпеки (ст. 33-38), Розділу VII про заходи щодо загрози миру, порушень 

миру і актів агресії [1378].
 
 

Російська Федерація порушила й норми, які закріплюють основні 

принципи міжнародного права, передбачені Гельсінським заключним актом 

НБСЄ 1975 р. («Декларацією принципів, якими держави будуть керуватись у 

взаємних відносинах») [1395].
 
Окрім вказаних у Статуті ООН та Декларації 

ГА ООН про принципи міжнародного права 1970 р., йдеться про принципи 

поваги до прав людини і основних свобод, непорушності кордонів та 

територіальної цілісності [1395, p. 4–7].
 

Росія порушила й інші норми 

Заключного акта: діяти в інтересах народів, для покращення й активізації 

їхніх відносин, сприяння в Європі миру, безпеки, справедливості і 

співробітництва, зближення між ними, а також з іншими державами світу 

(преамбула); сприяти покращенню відносин між ними та забезпеченню умов, 

при яких їхні народи живуть в умовах справжнього і міцного миру, захищені 
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від загроз їхній безпеці; робити свій внесок у зміцнення міжнародного миру і 

безпеки («Питання, які стосуються безпеки в Європі»), скорочувати або 

поступово усувати різні перешкоди на шляху розвитку торгівлі («Співпраця в 

галузі економіки, науки і техніки і навколишнього середовища») [1395, p. 2, 

15–16];
 

різноманітні обмеження імпорту українських товарів до РФ 

становлять пряме порушення останнього зобов’язання. 

Російська Федерація у «Правовому обґрунтуванні позиції щодо Криму 

та України» закидає Україні «істотне порушення своїх зобов'язань стосовно 

поваги до права народів вільно розпоряджатися своєю долею, відмовляючи 

Криму у праві на самовизначення, а також щодо дотримання прав людини та 

основних свобод» [736, с. 15–16].
 

Ретельний аналіз першого питання, як 

зазначалось, дозволяє стверджувати, що, відповідно до міжнародного права, 

саме РФ порушує принцип самовизначення народів, але аж ніяк не Україна. 

Що ж стосується прав людини, то ПАРЄ у своїй Резолюції «Останні події в 

Україні: загрози функціонуванню демократичних інституцій» №1488 від 

9.04.2014 р. констатувала неправдивість тверджень про встановлення 

ультраправими контролю над центральним урядом у Києві, про існування 

безпосередньої загрози для прав російської етнічної меншини в країні, 

зокрема в Криму, і навіть більше, заявила про наявність «інформації, яка 

заслуговує на довіру» про порушення Росією при окупації півострова прав 

етнічних українців та кримських татар [1591].
 

Це повною мірою 

підтверджують подальші висновки уповноважених міжнародних організацій 

– ООН та РЄ. 

Важливі міжнародно-правові зобов’язання Росії безпосередньо перед 

Україною містяться в нормах Будапештського меморандуму 1994 р. [563],
 
а 

також двосторонніх договорів – «Великого Договору» 1997 р. [237],
 
Угоди 

про статус та умови перебування ЧФ Росії на території України 1997 р. 

[1108],
 
Угоди про параметри поділу Чорноморського флоту 1997 р. [1103]

 
і 

Договору про українсько-російський державний кордон 2003 р. [242]
 
Аналіз 

дій РФ дозволяє стверджувати, що вона порушила майже всі зобов’язання, 
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передбачені Будапештським меморандумом 1994 р., окрім, звісно, 

зобов’язань домагатися негайних дій з боку РБ ООН у разі, якщо Україна 

стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням 

ядерної зброї (Росія сама є агресором), а також не застосовувати проти 

України ядерну зброю [563].
 
 

Що стосується Договору про дружбу та співробітництво між Російською 

Федерацією та Україною 1997 р., то російська сторона порушила цілу низку 

передбачених у ньому зобов’язань: поважати територіальну цілісність іншої 

сторони і непорушність існуючих між ними кордонів (ст. 2); будувати 

відносини одна з одною на основі принципів міжнародного права (ст. 3); 

докладати зусилля до того, щоб врегулювання всіх суперечливих проблем 

здійснювалося тільки мирними засобами, і співпрацювати над відверненням 

та врегулюванням конфліктів і ситуацій, які зачіпають інтереси сторін (ст. 4); 

утримуватися від участі або підтримання будь-яких дій, спрямованих проти 

іншої сторони (ст. 6; навіть якщо прийняти невідповідні очевидним фактам 

версії РФ про те, що й події у Криму були «виявом волі народу Криму», і 

бойовики в Донбасі самостійні, то підтримка РФ цих сил явно суперечить 

зазначеній нормі); розвивати відносини у сфері військового, військово-

технічного співробітництва, забезпечення державної безпеки, а також 

співробітництва з прикордонних питань, митної справи, експортного та 

імміграційного контролю (ст. 8); гарантувати громадянам іншої сторони 

права і свободи на тих же підставах і в такому ж обсязі, що й своїм власним 

громадянам (ст. 9); вживати на своїй території необхідних заходів для 

відвернення і припинення будь-яких дій, що підбурюють до насильства або 

насильство, яке ґрунтується на національній, расовій, етнічній або релігійній 

нетерпимості (ст. 11; йдеться про брутальну державну антиукраїнську 

пропаганду, заклики провідних російських політиків до війни проти 

українського народу); забезпечувати захист етнічної, культурної, мовної та 

релігійної самобутності національних меншин на своїй території (cт. 12); 

утримуватись від дій, які можуть завдати економічної шкоди одна одній; 
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створення умов для вільного пересування товарів, послуг, капіталів і робочої 

сили (ст. 13); розвивати співпрацю в усіх основних сферах (ст. 14 – 29, ст. 33 

– 35) [471].
 
РФ порушує практично всі зобов’язання, передбачені «Великим 

договором» [237].
 
Агресією Росії унеможливлено й виконання положень 

цілої низки міждержавних, міжурядових та міжвідомчих угод щодо співпраці 

двох держав практично в усіх сферах. 

Грубо суперечать міжнародному праву твердження РФ про те, що нібито 

«порушення положень ст. 11 Договору 1997 р. владою в Києві ставить під 

сумніви її право посилатися на зобов'язання Росії за цим договором» 

[736, с. 16–17].
 
Поза тим, що вигадані «порушення» України заперечуються 

висновками уповноважених міжнародних організацій, зокрема ПАРЄ 

(Резолюція від 9.04.2014 р.) [1591],
 
зауважимо, що Конвенція про право 

міжнародних договорів 1969 р. (ст. 60) передбачає право держави посилатись 

на істотне порушення як на підставу для припинення договору або зупинення 

його дії в цілому або частково. Під істотним порушенням договору 

розуміється така відмова від договору, яку не допускає ця Конвенція, або 

порушення положення, яке має суттєве значення для здійснення об'єкта і 

цілей договору. Росія не ухвалювала жодних рішень про відмову від своїх 

зобов’язань, передбачених Договором 1997 р., ні на цій, ні на будь-якій іншій 

підставі. Ані норми Конвенції, ані будь-які інші норми міжнародного права 

не містять положень щодо «сумнівів у праві посилатись на зобов’язання 

сторони договору», про які стверджує РФ. Крім того, положення ст. 11 

Договору 1997 р. аж ніяк не можуть розцінюватись як такі, що мають суттєве 

значення для здійснення об’єкту і цілей цього комплексного міждержавного 

договору.  

Дії РФ грубо порушують положення іншої важливої міждержавної угоди 

– Договору про українсько-російський державний кордон 2003 р. [242],
 

відповідно до якого Кримський півострів входить до складу України. 

Окремим комплексом міжнародних зобов’язань РФ, порушених нею, є 

зобов’язання із боротьби з міжнародним тероризмом. Як неодноразово 
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зазначалось в інших дослідженнях, дії «ДНР» та «ЛНР» на сході України 

підпадають під визначення тероризму, надане законодавством України [751],
 

багатосторонніми договорами (універсальними [1696; 1697; 1698; 1699; 1700]
 

і регіональними) [245; 1387; 1414; 1449; 1749],
 

актами міжнародних 

організацій [1678],
 
доктриною міжнародного права [1367, p. 120],

 
а також 

законодавством самої Російської Федерації [621]
 
та російською доктриною 

міжнародного права [267, с. 38; 284].
 

Про керування «ДНР» та «ЛНР» 

російською владою красномовно свідчать численні відомі факти [353; 515; 

744; 924; 11; 739; 526; 618; 173; 860],
 

зокрема, неодноразове визнання 

«впливу на ополченців» Путіним та іншими керівниками РФ [142],
 
публічне 

надання їм наказів [741].
 
Ці дії не лише є складовими злочину агресії, а й 

зумовлюють неможливість дотримання Росією цілої низки своїх зобов’язань 

за міжнародними договорами із боротьби з тероризмом, учасницею яких вона 

є, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 

1999 р. [1696, p. 197],
 
Міжнародної конвенції про боротьбу із захопленням 

заручників 1979 р. [1697, p. 205],
 
Конвенції Ради Європи про запобігання 

тероризму 2005 р. [1414],
 
Договору про співробітництво держав СНД у 

боротьбі з тероризмом 1999 р. [245]
 
 

Усі зазначені універсальні, регіональні, двосторонні українсько-

російські договори є чинними, РФ визнає їх та, відповідно, усі свої 

зобов’язання, передбачені їхніми положеннями. Це виключає можливість 

тверджень про правомірність невиконання Російською Федерацією 

зобов’язань у зв’язку із наявністю будь-якої з обставин, передбачених 

Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969 р. 

[1763, p. 331]
 

До цих зобов’язань не можуть застосовуватись і норми 

Конвенції, що стосуються норм jus cogens і є єдиними міжнародно-

правовими обмеженнями принципу добросовісного виконання міжнародних 

зобов’язань. Йдеться про положення ст. 63, за якою у випадку виникнення 

нової імперативної норми загального міжнародного права будь-який договір, 

що суперечить цій нормі, стає недійсним і припиняється, а також ст. 53, 
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відповідно до якої договір є неважним?, якщо на момент укладення він 

суперечить імперативній нормі загального міжнародного права [1763, p. 331].
 

Так само жодне із наведених зобов’язань, порушених Росією, не суперечить 

нормам Статуту ООН або рішенням органів ООН, що відповідно до ст. 103 

могло б призвести до питань стосовно цих зобов’язань.  

Винятком стали рішення РФ щодо договорів про базування ЧФ Росії на 

території України 1997 р. [1103; 1108; 1118]
 
та Харківської угоди 2010 р. 

[1111],
 
які денонсовано шляхом прийняття Закону «Про припинення дії угод, 

що стосуються перебування ЧФ РФ на території України» [742].
 
 

У самому законі про денонсацію не вказано її підстав, однак у 

пояснювальній записці до проекту закону зазначено про статті 61 («Наступна 

неможливість виконання») і 62 («Докорінна зміна обставин») Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. [643]
 
Прем’єр-міністр РФ 

Д. Медведєв, обґрунтовуючи позицію держави, також посилався на 

докорінну зміну обставин (rebus sic stantibus) [545].
 
 

Однак у п. 2 ст. 62 Конвенції йдеться про те, що на докорінну зміну 

обставин не можна посилатись як на підставу для припинення договору або 

виходу з нього: а) якщо договір встановлює кордон; або б) якщо така 

докорінна зміна, на яку посилається учасник договору, є результатом 

порушення цим учасником або зобов'язання за договором, або іншого 

міжнародного зобов'язання, взятого ним на себе стосовно будь-якого іншого 

учасника договору [1762, p. 31].
 
Положення пункту «б» виключає можливість 

Росії застосувати норми про докорінну зміну обставин як підставу для 

денонсації угод з Україною. Крім того, загальний міжнародно-правовий 

підхід до тлумачення rebus sic stantibus, відображений у доктрині та 

рішеннях міжнародних судових органів, полягає в тому, що зміна обставин 

має бути фундаментальною, ставити під загрозу безпеку держави 

[520, с. 206],
 

саме її існування [1755, p. 112];
 

натомість збитки, втрата 

економічної вигоди [1362],
 

грошові реформи [1652, p. 231–232]
 

або інші 

подібні обставини є недостатніми [1482; 1661, p. 20, 64; 1665, p. 178].
 
Як 
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вказав МС ООН у справі про рибні промисли (Fisheries Jurisdiction case), 

зміни повинні бути життєво важливими, тобто «ставити під загрозу 

існування або життєво важливі аспекти розвитку однієї зі сторін». Крім того, 

зміна обставин має бути непередбачуваною [1661, p. 21].
 
Зрозуміло, що все 

це Росії, як держави, аж ніяк не стосується.  

Щодо подальшої неможливості виконання (ст. 61 Віденської конвенції 

1969 р.), передбачено, що учасник має право посилатись на цю обставину як 

на підставу для припинення договору або виходу з нього, якщо така 

неможливість є наслідком безповоротного зникнення або знищення об'єкта, 

необхідного для виконання договору [1763, p. 331].
 
Однак такі обставини, як 

відомо, в цій ситуації відсутні. Крім того, неможливість виконання як 

підстава для припинення дії договору, виходу з нього або зупинення його дії 

заборонена, якщо вона є результатом порушення цим учасником або 

зобов'язання за договором, або іншого міжнародного зобов'язання, взятого 

ним на себе стосовно будь-якого іншого учасника договору (п. 2 ст. 61). 

Таким чином, Росія порушила норми не лише ст. 26 Віденської 

конвенції («Рacta sunt servanda»), а й ст. 61 («Наступна неможливість 

виконання») та ст. 62 («Докорінна зміна обставин»). 

Необґрунтована відмова від договору не веде до його припинення: в 

рішенні по справі про гідровузол «Габчіково-Надьмарош» (Угорщина проти 

Словаччини) Міжнародний Суд ООН визначив, що «нотифікація Угорщини 

про припинення договору ... не мала юридичного значення для припинення 

Договору 1977 р. і пов'язаних з ним актів» [1465, p. 69].
 
 

Зобов’язання Росії перед Україною за двосторонніми угодами щодо 

перебування Чорноморського флоту РФ на території України продовжують 

бути чинними. Відповідно, йдеться про порушення цілої низки їхніх 

положень (п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 8, п. 4 ст. 8, п. 1 ст. 12, п. 1 ст. 15, п. 5 

ст. 15 Угоди про статус та умови перебування ЧФ Росії [1108];
 
п. 1 ст. 1, п. 3 

ст. 7 Угоди про параметри поділу Чорноморського флоту [1103],
 
а також цілу 
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низку положень угод щодо флоту, які передбачають дотримання на території 

Криму законодавства України. 

У контексті дій Росії варто вказати і на норми міжнародного права, які 

стосуються обставин, що виключають відповідальність держав за порушення 

міжнародно-правових зобов’язань. Сучасні підходи до цього питання 

відображено у Статтях про відповідальність держав Комісії міжнародного 

права ООН, затверджених Резолюцією ГА ООН 56/83 від 12.12.2001 р. У 

Статтях до таких підстав віднесено згоду відповідної держави (ст. 20), 

самооборону (ст. 21), контрзаходи у зв'язку з міжнародно-протиправним 

діянням (ст. 22), форс-мажор (ст. 23), лихо (ст. 24), стан необхідності (ст. 25), 

дотримання імперативних норм міжнародного права (ст. 26). Російська 

Федерація не посилалася на ці положення для обґрунтування своїх дій, жодне 

з них, у зв'язку з їхньою природою, не може бути застосоване до ситуації в 

Криму та у Східній Україні [1519, p. 229–230].
 

Можливі сумніви щодо 

необхідності деяких зобов’язань розвіюються тим, що держава не може 

посилатися на нього, якщо: а) міжнародно-правове зобов'язання виключає 

можливість посилання на стан необхідності; або б) ця держава сприяла 

виникненню стану необхідності (п. 2 ст. 25) [1434, p. 80–81].
 
 

Отже, в подіях навколо Криму та Донбасу йдеться про зобов’язання РФ, 

покладені на неї Статутом ООН, загальновизнаними принципами і нормами 

міжнародного права та міжнародними договорами. Частина з них відносяться 

до зобов’язань за нормами jus cogens (йдеться про агресію РФ проти України 

та пов’язані з нею злочини, вчинені на території України), які передбачають 

найсуворішу відповідальність, та erga omnes, що надає всім державам право 

добиватись притягнення порушника до міжнародно-правової 

відповідальності, незалежно від того, чи зазнали вони безпосередньо 

негативних наслідків порушень.  

У діях Росії наявні обидві складові протиправності, передбачені 

Статтями про відповідальність держав 2001 р. – віднесення діянь до держави 
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(як уже обґрунтовано, дії «добровольців», відповідно до міжнародного права, 

відносяться до дій РФ) і порушення її міжнародного зобов’язання.  

Проведений аналіз дозволяє стверджувати про порушення Російською 

Федерацією всіх міжнародно-правових норм, які закріплюють принцип 

добросовісного дотримання міжнародних зобов’язань і містяться у Статуті 

ООН (п. 2 ст. 2), конкретизовані в Декларації про принципи міжнародного 

права 1970 р., передбачені «Декларацією принципів» Гельсінського 

заключного акта 1975 р., Віденською конвенцією про право міжнародних 

договорів 1969 р. (ст. 26 та інші положення). До того ж, знехтувано 

практично всіма обов’язками держави, що становлять основу нормативного 

змісту принципу.  

6.3.2. Cуверенна рівність держав 

Юридична рівність держав є невід'ємною складовою їхньої міжнародної 

правосуб'єктності [1561, p. 263],
 

походить з визнання суверенітету 

найважливішою рисою, притаманною всім державам [1319, p. 68].
 
Державний 

суверенітет, унікальний за своїм характером, є основою міжнародних 

відносин та міжнародного права як особливої системи права, відображає його 

основну рису як права рівних суб'єктів («par in parem not habet imperium» – 

«рівний над рівними влади не має») [1537, p. 391–392].
 

М. Шоу називає 

принцип суверенної рівності держав визначальним для міжнародного права 

[1621, p. 155];
 
дотримуючись такої ж позиції, А. Кассезе вважав його одним із 

тих, що мають загальну підтримку всієї світової спільноти за будь-яких 

обставин [1366, p. 24].
 
Н. Уокер наголошує на значенні, яке надає принципу 

суверенної рівності держав ООН протягом усього періоду її функціонування 

[1769, p. 23].
 
 

Як відзначає В. Буткевич, два начала – повага суверенітету всіх держав 

та рівноправність держав у міжнародних відносинах – оформились у 

загальний принцип у середині ХХ ст. [80, с. 223]
 

Він визнаний 

фундаментальним для сучасних міжнародних відносин, що відображено у 
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формулюванні положення п. 1 ст. 2 Статуту ООН: «Організація заснована на 

принципі суверенної рівності всіх її членів», а також преамбули, у якій 

вказано про «рішучість держав знов утвердити віру в… рівність прав великих 

і малих націй» [1377, p. 2–3].
 
 

Принцип суверенної рівності закріплено як основоположний також у 

статутах міжнародних організацій системи ООН, переважної більшості 

регіональних міжнародних організацій, у багатосторонніх і двосторонніх 

міжнародних договорах, у правових актах міжнародних організацій. 

Нормативний зміст принципу розкрито в Декларації принципів 

міжнародного права 1970 р. [1714]
 

і Заключному акті НБСЄ 1975 р. 

[1395, p. 4],
 

певний внесок зроблено Резолюцією ГА ООН «Мирні і 

добросусідські відносини між державами» №1236 (ХІІ) від 14.12.1957 р. 

[1720]
 
Слід вказати і на положення Декларації тисячоліття ООН 2000 р. 

[1738, p. 2],
 
Декларації РБ ООН про забезпечення ефективної ролі Радбезу у 

справі підтримання міжнародного миру і безпеки, особливо в Африці 2000 р. 

[1733],
 
Підсумкового документу Всесвітнього саміту ООН 2005 р. [1680]

 

тощо. Положення щодо принципу суверенної рівності містяться і в низці 

актів НБСЄ (ОБСЄ) [1371, p. 3; 1372, p. 8; 1393, p. 9],
 
установчих та інших 

актах регіональних організацій – Статуті Організації американських держав 

1948 р. (преамбула, ст. 3) [1376],
 

Статуті Організації «Ісламська 

конференція» 1972 г. (ст. 2) [1374, p. 5]
 
і документі, що замінив її в 2008 р. 

(преамбула, ст. 2) [1374],
 
Хартії африканської єдності 1963 р. (статті I, III, V) 

[1375, p. 39],
 
Установчому акті Африканського союзу 2000 р., що замінив 

попередню організацію (ст. 4) [1657],
 
Договорі про дружбу і співробітництво 

в Південно-Східній Азії 1976 р. (ст. 2) [1671],
 
Статуті Асоціації держав 

Південно-Східної Азії 2007 р. (ст. 2) [1322].
 
 

Нормативний зміст принципу суверенної рівності держав у тому вигляді, 

у якому він закріплений в основних міжнародно-правових актах, передбачає 

такі обов’язки держави відносно інших: поважати їхню правосуб'єктність; 

поважати їхні права, визначені міжнародним правом; визнавати юридичну 
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рівність інших держав; поважати їхню територіальну цілісність та політичну 

незалежність; виконувати добросовісно і в повному обсязі свої міжнародні 

зобов'язання; жити в мирі з іншими державами; не перешкоджати державі й 

не застосовувати засобів тиску на неї при реалізації нею прав вільно обирати 

та розвивати свою політичну, соціальну, економічну і культурну систему, 

встановлювати свої закони та адміністративні правила, утримуватись від 

будь-яких засобів тиску при визначенні і веденні державою на власний 

розсуд відносин з іншими державами, прийнятті рішень щодо участі в 

багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорах, членства або участі 

в роботі міжнародних організацій; не застосовувати будь-яких засобів тиску 

на державу щодо реалізації нею права вільно ухвалювати рішення про зміну 

своїх кордонів згідно з міжнародним правом, мирним шляхом і за 

домовленістю. 

Російська доктрина міжнародного права [45, с. 913–928; 592, с. 33; 

540, с. 2; 850, с. 12; 555, с. 83; 550, с. 121]
 

та офіційні представники РФ 

постійно підкреслюють відданість принципу суверенної рівності держав. 

15.05.2013 р. Д. Медведєв заявив, що принцип суверенної рівності держав 

залишається імперативом міжнародного права.
 
Наприкінці грудня 2014 р. 

В. Путін припустив, що російсько-американське партнерство могло б 

успішно розвиватися, спираючись на принципи рівноправності і взаємної 

поваги [854].
 
27.09.2014 р. С. Лавров, вчергове критикуючи держави Заходу, 

послався на принцип суверенної рівності як на «демократичний принцип, 

закріплений у Статуті ООН» [485].
 
 

У Концепції зовнішньої політики РФ від 12.02.2013 р. (п. 31), серед 

іншого, зазначено: «Неприпустимо, щоб під приводом реалізації концепції 

«відповідальності щодо захисту» вчинялися військові інтервенції та інші 

форми зовнішнього втручання, що підривають засади міжнародного права, 

засновані на принципі суверенної рівності держав» [419].
 
 

Дотримання принципу суверенної рівності держав є одним з базових 

міжнародно-правових зобов’язань Російської Федерації перед нашою 



 

356 
 

державою, що закріплені положеннями низки міжнародних договорів. Так, в 

Угоді про створення СНД від 8.12.1991 р. сторони (Україна, Росія та 

Білорусь) проголосили намір розвивати свої відносини на основі взаємного 

визнання і поваги до державного суверенітету, невід'ємного права на 

самовизначення, принципів рівноправності і невтручання у внутрішні справи 

(преамбула); зобов’язались розвивати рівноправне і взаємовигідне 

співробітництво (ст. 4); визначили сфери спільної діяльності, яка має 

реалізовуватись на основі рівноправності (ст. 7) [1156].
 

Ці засади було 

відтворено в Алма-Атинській декларації від 21.12.1991 р. [14]
 
 

У п. 3 Будапештського меморандуму 1994 р. РФ та інші держави 

підтвердили Україні їхні зобов'язання, згідно з принципами Заключного акта 

НБСЄ 1975 р., утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, 

щоб підкорити своїм власним інтересам реалізацію нашою державою прав, 

притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги [563].
 
 

Основоположним для українсько-російських міждержавних відносин 

«Великим договором» 1997 р. сторони визначено як дружні, рівноправні і 

суверенні держави (ст. 1); встановлено їхні зобов’язання будувати відносини 

одна з одною на основі, з-поміж інших, принципу взаємної поваги суверенної 

рівності (ст. 3); розвивати рівноправне і взаємовигідне співробітництво в 

економіці, утримуватися від дій, які можуть завдати економічної шкоди 

іншій стороні (ст. 13); втім, принцип суверенної рівності визнано базовим 

для відносин України та РФ в усіх сферах [237].
 
 

Обов’язок дотримуватись принципу суверенної рівності держав 

закріплено в низці українсько-російських галузевих міжурядових та 

міжвідомчих договорів про співробітництво [1125; 1071; 1151].
 
 

Принцип суверенної рівності держав Росія порушувала у відносинах з 

Україною протягом усіх років міждержавних відносин, починаючи з 1991 р. 

Однак, військова агресія Російської Федерації проти України та дії РФ, що її 

супроводжують, містять ознаки системних порушень усіх основних 
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обов’язків держав щодо принципу суверенної рівності, визначених 

міжнародно-правовими актами в цій сфері. 

1. Обов'язок поважати правосуб'єктність інших держав, їхню 

територіальну цілісність і політичну незалежність. Військова агресія проти 

України, окупація та анексія Кримського півострова, окупація частини 

Луганської та Донецької областей спрямовані не просто проти 

правосуб’єктності та політичної незалежності, територіальної цілісності 

України, а на їхнє знищення та припинення існування України як держави. 

2. Обов’язок жити в мирі з іншими державами, який РФ грубо порушує, 

неправомірно застосовуючи силу проти України;  

3. Обов’язок не перешкоджати державі і не застосовувати засобів тиску 

на неї при реалізації державою прав, властивих суверенітету, зокрема, права 

вільно обирати і розвивати свої політичні, соціальні, економічні та культурні 

системи, ухвалювати свої закони та адміністративні правила. Порушення 

Росією цього обов’язку проявляється в багатьох випадках, які широко відомі 

[47, с. 48, 49, 52, 54; 89; 348; 855; 898; 899; 937; 944; 1341; 1391; 1506; 1558; 

1674;].
 
 

4. Обов’язок не застосовувати будь-яких засобів тиску на державу при 

реалізації нею права вільно змінювати свої кордони на основі міжнародного 

права та за взаємною згодою. Анексія Росією Кримського півострова 

виключає можливість обґрунтованості тверджень про дотримання нею цього 

обов’язку. 

5. Обов’язок не перешкоджати державі і не застосовувати засобів тиску 

на неї при реалізації права визначати і вести на власний розсуд відносини з 

іншими державами, ухвалювати рішення щодо участі в багатосторонніх та 

двосторонніх міжнародних договорах, рішення щодо членства або участі в 

роботі міжнародних організації. Особливо помітним є економічний тиск, 

причиною якого відкрито проголошено намагання будь-яким чином 

перешкодити підписанню, набуттю чинності та реалізації Угоди про 

асоціацію (УА) між Україною та ЄС [89; 859; 887; 1558; 1638].
 
 



 

358 
 

6. Обов'язок виконувати добросовісно і в повному обсязі свої 

міжнародні зобов'язання. Системний характер порушень Росією цього 

обов’язку обґрунтовано у відповідному розділі цього дослідження. 

Усе зазначене виключає будь-яку можливість аргументованості 

тверджень про дотримання Росією по відношенню до України міжнародно-

правового принципу суверенної рівності. 

6.3.3. Невтручання у внутрішні справи 

Повага до суверенітету держав та невтручання у внутрішні справи 

забезпечують порядок, стабільність і передбачуваність міжнародних 

відносин, оскільки означають взаємне дотримання інтересів держав як 

суверенних і рівних, незалежно від їхнього розміру, рівня розвитку, 

матеріальних факторів військової сили та відповідної побудови взаємодії між 

ними [1422, p. 142].
 

Лише при дотриманні цих умов може йтися про 

міжнародний мир та безпеку [1397].
 

Така позиція, притаманна світовій 

доктрині міжнародного права, відображена, зокрема, в роботах 

Л. Оппенгейма [1500, p. 428],
 

Дж. Шена [1626, p. 7],
 

Дж. Вінсента [1765; 

1766, p. 15],
 
Д. Лубана [1523, p. 199],

 
Ф. Хінслі [1484, p. 27]

 
тощо.  

Принцип невтручання, як основний принцип міжнародного права, 

закріплений у п. 7 ст. 2 Статуту ООН: «Ніщо в цьому Статуті не дає ООН 

права на втручання у справи, що по суті входять до внутрішньої компетенції 

будь-якої держави, і не вимагає від членів Організації надавати такі справи 

для вирішення за цим Статутом; проте цей принцип не зачіпає застосування 

примусових заходів на підставі Розділу VII «Дії щодо загрози миру, 

порушень миру й актів агресії» [1378, p. 3].
 
Значний внесок у тлумачення 

принципу невтручання зроблено в подальших міжнародно-правових актах, в 

яких уточнено його зміст, сферу дії, об'єкти та суб'єкти. До них належать 

резолюції ГА ООН №1514 (XV) 1960 р. «Декларація про надання 

незалежності колоніальним державам і народам» [1716],
 
№2131 (XX) 1965 р. 

«Декларація про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, 
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захист їхньої незалежності та суверенітету» [1718],
 

№36/103 1981 р. 

«Декларація про неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи 

держав» [1717],
 
резолюції РБ ООН (про міжнародний тероризм №1189 від 

13.08.1998 р. [1724],
 

про відповідальність РБ ООН щодо підтримання 

міжнародного миру і безпеки №1269 1999 р. [1725],
 

про загрози 

міжнародному миру і безпеці, спричинені терористичними актами №1368 

[1726],
 
№1373 [1727]

 
та №1377 2001 р. [1728],

 
№2178 2014 р. [1729]

 
тощо), що 

присвячені боротьбі з терористичною діяльністю і безпосередньо стосуються 

пов’язаного із принципом невтручання обов’язку держав утримуватися від 

того, щоб організовувати, сприяти, допомагати, фінансувати, заохочувати або 

допускати збройну, підривну або терористичну діяльність в іншій державі. 

У Гельсінському заключному акті НБСЄ 1975 р. у контексті принципу 

VI «Невтручання у внутрішні справи» [1396, p. 7]
 
відтворено формулювання 

Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. Положення щодо 

міжнародно-правового принципу невтручання містяться в установчих та 

інших актах усіх основних регіональних організацій – Статуті Організації 

американських держав 1948 р. [1376],
 

Статуті Організації африканської 

єдності 1963 р. [1375, p. 39],
 
Установчому акті Африканського союзу 2000 р. 

[1657],
 

Статуті Організації «Ісламська конференція» [1374, p. 5],
 

Ісламабадській декларації Ісламської конференції 1997 р. [1497],
 
Статуті 

Асоціації регіонального співробітництва держав Південної Азії 1986 р. 

[1635],
 
Статуті АСЕАН 2007 р. [1322]

 
 

Міжнародний Суд ООН неодноразово вказував на те, що принцип 

невтручання є частиною звичаєвого міжнародного права [1784, p. 3].
 
Зокрема, 

Суд апелював до цього у своїй першій справі про протоку Корфу (Велика 

Британія проти Албанії, 1946 р.) [1502, p. 149–163],
 
у справі про військову та 

напіввійськову діяльність у Нікарагуа (Нікарагуа проти США, 1986 р.) 

[1543],
 
про військові дії на території Демократичної Республіки Конго (ДР 

Конго проти Уганди, 2005 р.), коли МС ООН дійшов висновку, що «Уганда 

порушила суверенітет, а також територіальну цілісність ДР Конго. Дії 
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Уганди є втручанням у внутрішні справи Конго і в громадянську війну на її 

території» (п. 165) [1360, p. 168].
 
 

Дослідження нормативного змісту міжнародно-правового принципу 

невтручання дозволяє стверджувати про покладення ним на держави та інші 

суб’єкти міжнародного права таких обов’язків: не втручатися прямо або 

опосередковано у внутрішні і зовнішні справи іншої держави; не втручатись 

у внутрішню політичну боротьбу в іншій державі; не втручатись у її 

міжнародні відносини; не вчиняти не тільки збройне втручання, а й всі інші 

форми втручання і будь-які погрози, спрямовані проти правосуб'єктності 

держави або проти її політичних, економічних і культурних елементів; 

утримуватися від будь-яких заходів, які можуть перешкоджати іншим 

державам вільно визначати шлях свого розвитку; не вчиняти дій, 

спрямованих на часткове або повне руйнування національної єдності і 

територіальної цілісності держави; не застосовувати і не заохочувати 

застосування економічних, політичних чи інших заходів для примусу іншої 

держави підпорядкувати собі реалізацію суверенних прав або для отримання 

від неї будь-яких переваг; утримуватися від будь-яких дій чи спроб 

дестабілізувати або підірвати стабільність іншої держави або будь-якого з її 

інститутів; утримуватися від створення, організації, фінансування, сприяння, 

допомоги, заохочення або підтримки бунтівної, сепаратистської, збройної, 

підривної або терористичної діяльності в інших державах; не допускати у 

своїй юрисдикції вчинення будь-якими особами дій, спрямованих на 

збройну, підривну або терористичну діяльність в іншій державі; 

утримуватися від будь-яких наклепницьких кампаній, образливої або ворожої 

пропаганди з метою втручання у внутрішні справи інших держав; не 

використовувати і не спотворювати питання про права людини як засіб 

втручання у внутрішні справи, чинення тиску на інші держави або створення 

атмосфери недовіри та нестабільності в державах і в міжнародних 

відносинах. 
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Зобов’язання РФ не втручатись у внутрішні справи України передбачені 

не лише нормами Статуту ООН та актами щодо міжнародно-правового 

принципу невтручання, а й положеннями низки багатосторонніх та 

двосторонніх міжнародних договорів, укладених після припинення існування 

СРСР. Так, Угода про створення СНД 1991 р. закріпила зобов’язання сторін 

розвивати свої відносини на основі, з-поміж інших, принципів невтручання у 

внутрішні справи, відмови від застосування сили, економічних або інших 

методів тиску (преамбула), визнавати і поважати територіальну цілісність 

одна одної і недоторканність існуючих кордонів у рамках Співдружності 

(ст. 5) [1156].
 

В Алма-Атинській декларації 1991 р. держави СНД 

підтвердили зобов’язання будувати відносини між собою на основі 

принципів рівноправності і невтручання у внутрішні справи, відмови від 

застосування сили і погрози силою, економічних і будь-яких інших заходів 

тиску [14].
 
 

У Будапештському меморандумі 1994 р. держави-учасниці підтвердили 

Україні їхні зобов'язання, згідно з принципами Заключного акта НБСЄ, 

утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної 

цілісності чи політичної незалежності України (п. 2); утримуватись від 

економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним 

інтересам реалізацію Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким 

чином отримати будь-які переваги (п. 3) [563].
 
 

У «Великому договорі» 1997 р. сторони зобов’язались будувати 

відносини одна з одною на основі, з-поміж інших, принципів незастосування 

сили або загрози силою разом з економічними та іншими способами тиску, 

невтручання у внутрішні справи, а також інших загальновизнаних норм 

міжнародного права (ст. 3) [237].
 
 

 Систематичне нахабне втручання РФ у внутрішні справи України 

розпочалось не в період окупації Криму і не влітку 2013 р., коли був 

застосований шалений економічний тиск разом з повним блокуванням 

імпорту українських товарів для того, щоб перешкодити підписанню нашою 
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державою Угоди про асоціацію з ЄС. Вони, в тій чи іншій формі, 

супроводжують двосторонні відносини з часу припинення існування СРСР. 

Однак, у контексті цього дослідження, варто зупинитись на тих прикладах 

явних порушень Росією обов’язків держави, які стосуються принципу 

невтручання і безпосередньо пов’язані з агресією проти України.  

1. Дії Росії проти України й у Криму, і на сході України, з-поміж іншого, 

порушують низку обов’язків держав, передбачених принципом невтручання: 

не вчиняти не тільки збройне втручання, а й усі інші форми втручання і будь-

які погрози, спрямовані проти правосуб'єктності держави або проти її 

політичних, економічних і культурних елементів; не вчиняти дій, 

спрямованих на часткове або повне руйнування національної єдності і 

територіальної цілісності держави; утримуватися від будь-яких дій чи спроб 

дестабілізувати або підірвати стабільність іншої держави або будь-якого з її 

інститутів. 

2. Окупація та анексія Кримського півострова, окупація частини 

Донецької та Луганської областей передусім порушують право України на 

суверенітет, політичну незалежність, територіальну недоторканність, 

національну єдність і безпеку; право вільно здійснювати свої внутрішні 

функції, невід'ємний суверенітет над своїми природними ресурсами 

відповідно до волі її народу без зовнішнього втручання, підривної діяльності, 

примусу або погрози в будь-якій формі.  

Навіть згода із абсурдними з логічного та правового погляду тезами про 

те, що в Україні в лютому 2014 р. мав місце «державний переворот, 

внаслідок якого розпочався внутрішній конфлікт», передбачає, що 

міжнародне право в силу таких принципів, як принцип невтручання у 

внутрішні справи і принцип суверенної рівності, не дає права іншим 

державам втручатися в такий внутрішній конфлікт і, звісно, анексувати 

територію держави. 

3. Надання російським парламентом дозволу на застосування Збройних 

сил РФ «на території України» [658]
 
грубо порушує обов’язок не вчиняти 
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будь-яких погроз, спрямованих проти правосуб'єктності держави; 

утримуватися від використання або спотворення питань про права людини як 

засобу втручання у внутрішні справи, чинення тиску на інші держави (при 

ухваленні й обґрунтуванні цього рішення постійно стверджували про нібито 

масові і грубі порушення прав людини в Україні) [736, с. 4].
 
 

4. Грубим порушенням принципу невтручання є підтримка Росією 

сепаратистських ідей та дій у Криму, зокрема бойовиків «самооборони 

Криму» під час подій на півострові, що офіційно визнається владою РФ. Так, 

17.04.2014 р. Путін заявив, що російська армія «встала за спиною 

«самооборони Криму» [852].
 
30.03.2014 р. про підтримку цих сил заявив 

міністр закордонних справ С. Лавров [1517].
 
На це вказує і зміст «Правового 

обґрунтування позиції Росії щодо Криму і України» [736].
 
У лютому 2014 р. 

для надання їм підтримки у Криму перебувала «делегація» Держдуми РФ на 

чолі з головою комітету зі справ СНД Л. Слуцьким [341].
 
Сепаратистів, на 

зразок С. Аксьонова, після анексії Криму російська влада призначила 

«керівниками» півострова. Державні ЗМІ Росії від самого початку подій у 

Криму в лютому 2014 р. займались відкритою пропагандою сепаратизму 

[366],
 
хоча ці ідеї підігрівались спонсорованими РФ організаціями у Криму з 

часу припинення існування Союзу РСР.  

5. Заяви про нелегітимність української влади, «виникнення України як 

нової держави» та інші, спрямовані, з-поміж іншого, на провокування 

внутрішньої нестабільності в Україні. 24.02.2014 р. вже після залишення 

Януковичем посади та формування нового складу керівництва держави таку 

спробу зробив Д. Медведєв [544].
 
4.03.2014 р. В. Путін висловився так: «Чи є 

ця сьогоднішня влада легітимною? Парламент – частково так, усі інші – ні. І 

вже точно не можна сказати про легітимність виконуючого обов'язки 

президента... Юридично єдиним легітимним президентом України є 

Янукович». Тоді ж він висунув абсурдну з юридичного погляду тезу про те, 

що «на цій території виникає нова держава. А з цією державою ми не 

підписували жодних документів» [853].
 

17.04.2014 р. Путін заявив: «На 
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Україні після рішення Януковича відкласти підписання угоди з ЄС стався 

антиконституційний переворот і збройне захоплення влади».
 
 

6. Публічна підтримка бойовиків на сході України. Навіть прийняття тієї 

позиції (яка прямо заперечується наявними фактичними обставинами), що не 

російська армія за допомогою спецслужб окуповує частину Донецької та 

Луганської областей, а «ополченці», їхня пряма та опосередкована підтримка 

Росією шляхом фінансування, надання озброєння, навчання тощо є грубим 

порушенням основоположних засад принципу невтручання. На відміну від 

законного уряду, озброєна «опозиція», незалежно від її форми, не має права 

на жодну іноземну підтримку. У вже неодноразово цитованому рішенні 

Міжнародного Суду ООН у справі Нікарагуа проти США 1986 р. вказано: 

«Важко уявити, що б залишилося від принципу невтручання в міжнародному 

праві, якщо б втручання, дозволене на прохання уряду держави, було б також 

дозволене на прохання опозиції» [1356, p. 78].
 
 

Нахабним втручанням у внутрішні справи України є й потужна 

пропагандистська кампанія в російських державних ЗМІ, різноманітні прояви 

політичної підтримки ідей розпаду України (наприклад, відомі звернення 

Путіна «до ополчення Новоросії»). Втім, підтримка сепаратистських рухів в 

Україні є довготривалою стратегією РФ [93],
 

спрямованою проти 

правосуб’єктності України. 

7. Численні приклади відкритої підтримки Російською Федерацією нині 

опозиційних проросійських політичних сил на кшталт Партії регіонів або 

КПУ і відповідна пропагандистська кампанія є очевидними грубими 

порушеннями основоположних засад принципу невтручання. 

8. Застосування проти України засобів економічного тиску, метою яких 

офіційно проголошено недопущення європейської інтеграції України [89],
 
а 

також інші види грубого втручання у відносини України та Європейського 

Союзу і НАТО [358; 737; 892; 901; 1035; 1488].
 
 

9. Порушення кримінальних справ проти представників української 

влади та ув’язнення громадян України [90; 364; 947],
 
погрози вбити їх [866],
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відмова Росії звільнити Н. Савченко, О. Сенцова та інших громадян України 

[826],
 
хоча ПА Ради Європи у своїй резолюції від 27.01.2015 р. закликала РФ 

негайно зробити це [1391],
 
є прикладами не лише грубих порушень цілої 

низки норм міжнародного права, а й спробою тиску на українську владу. 

10. Потужна антиукраїнська пропагандистська кампанія, яку 

систематично проводять представники РФ за кордоном, російські державні та 

недержавні ЗМІ є прямим та грубим порушенням обов’язку утримуватися від 

будь-яких наклепницьких кампаній, образливої або ворожої пропаганди з 

метою втручання у внутрішні справи інших держав. 

11. Заяви про нібито «репресії» в України, які систематично лунають як 

від російської влади [736, с. 5; 608; 946],
 
так і від державних ЗМІ.  

МЗС Росії з метою тиску на Україну видає періодичні збірки «фактів» 

(«Білі книги порушень прав людини і принципу верховенства права в 

Україні»), які нібито свідчать про масові порушення прав людини 

«прозахідною» владою та «підконтрольними їй структурами» [46; 48].
 
 

Ці та численні інші подібні приклади свідчать про явні, грубі і 

систематичні порушення передбаченого міжнародно-правовим принципом 

невтручання обов'язку утримуватися від використання або спотворення 

питань про права людини як засобу втручання у внутрішні справи, чинення 

тиску або створення атмосфери недовіри та нестабільності в державах. 

6.3.4. Співробітництво держав 

Принцип співробітництва є одним з основоположних для загального 

розвитку міжнародного права. Саме розуміння державами необхідності 

співробітництва значною мірою сприяє розвитку міжнародного права 

[367, с. 175; 1312, p. 454],
 

недарма його називають «міжнародним правом 

співробітництва» [1445, p. 264; 1463, p. 7; 1495, p. 213].
 

Принцип 

співробітництва є орієнтиром розвитку всієї міжнародної системи, 

ключовими факторами в якій мають стати партнерство, співпраця та 

взаємоповага [553, с. 196].
 

Взаємовигідна співпраця для задоволення 
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інтересів держав повинна бути фундаментом сучасної системи міжнародних 

відносин.
 
 

Водночас, цей принцип є функціональним, бо співпраця – єдиний 

законний спосіб реалізації державою своїх інтересів, адже жодна держава не 

може функціонувати в умовах економічної і політичної ізоляції [555, с. 95].
 
 

Ідея необхідності, обов’язку держав співпрацювати реалізована у 

Статуті ООН, згідно з яким співробітництво має бути основою відносин між 

державами (п. 3 ст. 1, ст. 11, 13, 55 – 56, розділ ІХ «Міжнародне економічне і 

соціальне співробітництво») [1452, p. 76].
 

Нормативний зміст принципу 

розкрито в Декларації про принципи міжнародного права 1970 р., 

Гельсінському заключному акті НБСЄ 1975 р. [1396, p. 6–7],
 
резолюціях ГА 

ООН – «Декларація про встановлення нового економічного світового 

порядку» №3201 (S-VI) 1974 р. [1427, p. 411];
 
«Програма дій зі встановлення 

нового міжнародного економічного порядку» №3202 (S-VI) 1974 р. [1689],
 

«Хартія економічних прав і обов'язків держав» №3281 (XXIX) 1974 р. [1682],
 

«Об'єднання і прогресивний розвиток принципів та норм міжнародного 

економічного права, що стосуються, зокрема, правових аспектів нового 

світового економічного порядку» №34/150 1979 р. [1683],
 

«Стратегія 

міжнародного розвитку для третього Десятиліття розвитку ООН» №35/56 

1980 р. [1704],
 
Декларація Конференції ООН з навколишнього середовища і 

розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) [1732, p. 2];
 

Підсумковому документі 

«Майбутнє, якого ми прагнемо» Конференції ООН зі сталого розвитку 

«Ріо+20» 2012 р. [1708]
 
 

Принцип співробітництва держав надає державам такі права та покладає 

на них такі обов’язки: обов'язок співпрацювати з іншими державами в різних 

сферах міжнародних відносин незалежно від відмінностей їхніх політичних, 

економічних і соціальних систем; при міжнародному співробітництві не 

вдаватися до дискримінації на підставі відмінностей між державами; 

співпрацювати відповідно до цілей та принципів ООН; взаємодіяти для 

підтримання міжнародного миру та безпеки, сприяння міжнародній 
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стабільності, встановлення загальної поваги і дотримання прав людини та 

основних свобод для всіх; співпрацювати для досягнення економічного та 

соціального прогресу, добробуту народів, захисту довкілля, ефективної 

боротьби з транскордонною злочинністю та розв’язання інших актуальних 

проблем; співпрацювати з ООН при прийнятті спільних та індивідуальних 

заходів, передбачених відповідними положеннями Статуту Організації; 

дотримуватись принципу взаємної вигоди від співпраці; співпрацювати з 

урахуванням усіх принципів міжнародного права, рівноправно, справедливо, 

без тиску і спроб втручання в реалізацію зовнішньої або внутрішньої функції 

держави; при розвитку міждержавної співпраці підвищувати добробут 

народів, використовуючи, зокрема, вигоди, пов’язані із прогресом; 

знайомити інші держави з власними досягненнями в економіці, науці, 

техніці, культурі та мати право отримувати таку інформацію від інших 

[518, с. 165; 1489; 1783, p. 193].
 
 

Сутність військової агресії у своїй основі прямо протилежна 

співробітництву держав і загальному формулюванню змісту основного 

обов’язку, передбаченого відповідним міжнародно-правовим принципом – 

співпрацювати з іншими державами в різних сферах міжнародних відносин з 

метою підтримання міжнародного миру і безпеки, сприяння міжнародній 

стабільності та прогресу, добробуту народів, без будь-якої дискримінації. 

Зрозуміло, що військова агресія та дії, що її супроводжують, спрямовані 

проти цих базових цінностей.  

Щодо конкретних міжнародно-правових зобов’язань РФ зі 

співробітництва із Україною, зазначимо про існування широкого спектру 

багатосторонніх та двосторонніх договорів, сторонами яких є обидві 

держави. Наприклад, йдеться про норми Міжнародної конвенції про 

боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р. [1700, p. 197],
 
Конвенції про 

боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної 

авіації 1971 р. (зокрема, ст. 6 та ст. 11) [1711, p. 178]
 
у зв’язку зі збиттям 

рейсу МН-17; положень статей 3-6 Міжнародної конвенції про боротьбу із 
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захопленням заручників 1979 р. [1697, p. 205],
 
ст. 7, 10, 15 Міжнародної 

конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 р. [1699, p. 256]
 
 

Особливість українсько-російських відносин полягає в наявності 

400 двосторонніх договорів та інших актів, переважна більшість з яких 

стосується співпраці в різних сферах. Частина з них пов’язана з питаннями, 

особливо важливими для громадян, наприклад, міжурядовими угодами про 

трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які 

працюють за межами кордонів своїх держав від 14.01.1993 р. [1128],
 
про 

медичне страхування громадян України, які тимчасово знаходяться в РФ, і 

громадян РФ, які тимчасово знаходяться в Україні від 28.10.1999 р. [1079]
 

тощо. 

Втім, не менш важливими і для держав, і для громадян є інші 

двосторонні угоди про співробітництво, положення яких грубо порушуються 

Росією – Договору про дружбу, співробітництво і партнерство від 

28.05.1997 р. [237];
 
міжурядових угод про вільну торгівлю від 24.06.1993 р. 

[1131]
 
(обмеження імпорту товарів до РФ як порушення ст. 2 і ст. 3), про 

пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською 

Федерацією від 08.02.1995 р. [1122]
 
та Протоколу від 22.12.2006 р. про 

внесення змін і доповнень до угоди (російські війська окуповують частину з 

пунктів);
 
Договору між Україною і РФ про Українсько-російський державний 

кордон від 28.01.2003 р. [242]
 

тощо. Це ж стосується й угод щодо 

Чорноморського флоту, що, як зазначалось, продовжують діяти. 

Іншим видом порушення Росією цього принципу є унеможливлення 

через російську агресію та дії, що її супроводжують (окупація частини 

території України, порушення режиму державного кордону, масштабна 

«інформаційна війна» проти України, заходи економічного тиску, «газова 

війна» та «торговельна війна» тощо), двостороннього співробітництва в 

різних сферах, що передбачене, зокрема, міжурядовими угодами про 

співробітництво прикордонних областей [1136],
 
про співробітництво в галузі 

культури, науки і освіти 1995 р. [1124]
 
і в галузі інформації 1998 р. [1084];
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Договором про співробітництво у використанні Азовського моря та 

Керченської протоки 2003 р. [232];
 
Угодою про демаркацію українсько-

російського державного кордону від 17.05.2010 р. [1101];
 

міжурядовими 

угодами про порядок перетинання українсько-російського державного 

кордону 2011 р. [1086; 1087; 1091],
 
про заходи щодо забезпечення безпеки 

мореплавства в Азовському морі та Керченській протоці 2012 р. [959]
 
 

Виконання низки положень угод, зокрема у сфері військово-технічної та 

енергетичної співпраці, є неможливим з огляду на пряму загрозу 

національній безпеці України в умовах російської агресії [1080; 1088; 1097; 

1120; 1126; 1130; 1138].
 
Це ж стосується протоколів до цих договорів, а 

також інших міжвідомчих угод та договорів між підприємствами у 

відповідних сферах.  

Окремо слід відзначити порушення РФ принципу співробітництва щодо 

підтримання міжнародного миру та безпеки. Перш за все йдеться про 

відносини у сфері ядерного роззброєння. Приєднання України до Договору 

про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. та укладення Будапештського 

меморандуму 1994 р. були вкрай важливими для всього світового 

співтовариства: відмова України від ядерної зброї в обмін на гарантії 

провідних держав забезпечувати її незалежність, суверенітет, існуючі 

кордони, утримуватися від загрози силою чи її використання проти 

територіальної цілісності чи політичної незалежності України стала 

важливим кроком на шляху боротьби світового співтовариства проти 

розповсюдження ядерної зброї. Військова агресія РФ проти України руйнує 

режим нерозповсюдження, бо демонструє не просто недоцільність, а й 

небезпеку відмови від ядерної зброї, спонукаючи деякі держави до реалізації 

ядерних програм, а інших – до початку розробки таких програм; існує 

небезпека нової гонитви озброєнь.  

Водночас, очевидно, що російська агресія загалом унеможливлює 

ефективне співробітництво в рамках міжнародної спільноти у сфері 

підтримання міжнародного миру та безпеки, і не лише в європейському 



 

370 
 

регіоні, а в світі в цілому, повертаючи світове співтовариство до часів 

міжблокового протистояння.  

Виходячи із зазначеного, є всі підстави стверджувати, що Росія 

порушила всі основні обов'язки, передбачені міжнародно-правовим 

принципом співробітництва держав.  

6.4. Висновки до розділу VI 

1. Застосування РФ сили проти України, що відбувається впродовж 2014 

– 2015 рр. (військова операція на Кримському півострові, керівництво 

бойовиками, постачання зброї та «добровольців» у Східну Україну, надалі – 

бойові дії підрозділів російської армії проти Збройних сил України) не 

відповідає жодній із вимог міжнародно-правових концепцій із застосування 

державами сили за кордоном без згоди Ради Безпеки ООН («гуманітарна 

інтервенція», право на превентивну самооборону та застосування сили для 

захисту власних громадян за кордоном у порядку самооборони): вичерпання 

або відсутність можливості розв’язання конфлікту мирними засобами; 

спрямованість на відвернення неминучої загрози державі чи її громадянам за 

кордоном або припинення масових порушень прав людини; обмеженість 

діями, розумними і необхідними для досягнення означених цілей; 

застосування сили впродовж обмеженого строку, необхідного для 

відвернення неминучої загрози або припинення масових порушень прав 

людини; актуальність загроз під час застосування сили. Дії РФ у Криму, 

відповідно до норм міжнародного права, не можуть бути обґрунтовані і 

зверненнями колишнього президента України, самопроголошеної «влади» 

Криму, «парламенту Криму» тощо.  

РФ вчинила проти України збройний напад і військову агресію в 

розумінні Статуту ООН, Резолюції ГА ООН «Визначення агресії», Статуту 

Міжнародного кримінального суду. Впродовж 2014 – 2015 рр. здійснено всі 

види агресії, передбачені цими актами. РФ веде проти України агресивну 

війну.  
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2. Події на Кримському півострові не відповідають твердженням про 

нібито «реалізацію народом Криму права на самовизначення»: згідно із 

фактичними обставинами і зізнаннями керівництва РФ, російська армія та 

спецслужби вчинили насильницьке приєднання до РФ Кримського 

півострова, належного Україні, тобто, за нормами міжнародного права, 

йдеться про анексію території іншої держави. Дії РФ щодо частин Луганської 

та Донецької областей є протиправною військовою окупацією території 

України.  

Події у Криму не відповідають і жодній з вимог норм міжнародного 

права, якими обумовлюється правомірність сецесії. Це пов’язано із такими 

факторами: відсутність суб’єкту самовизначення, тобто народу, який згідно із 

міжнародно-правовими нормами має право на вихід зі складу України; 

невичерпаність можливостей «внутрішнього самовизначення»; відсутність 

будь-яких виключних обставин, з якими сучасне міжнародне право пов’язує 

визнання сецесії правомірною, навіть при використанні найширшого 

переліку таких підстав (систематична дискримінація або експлуатація 

населення; відмова центрального уряду від компромісних рішень; 

перспектива життєздатності майбутньої окремої держави; позитивний вплив 

надання або відмови від надання незалежності на регіональний та 

міжнародний мир; проведення демократичних процедур з відділення при 

повазі прав людини); участь у «самовизначенні» іноземних (російських) 

військ та інші обставини, які свідчать про керування РФ відповідними діями.  

3. Агресія РФ проти України супроводжується грубими, системними, 

масовими порушеннями основних прав і свобод людини. Йдеться як про 

індивідуальні права мешканців АР Крим, Донецької і Луганської областей, 

українців у Російській Федерації, так і про колективні права кримських татар 

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

До того ж, у РФ не було і 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. 
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РФ, як держава, відповідальна за порушення прав людини її органами 

влади, посадовими особами, армією та спецслужбами у Криму та на сході 

України, «казаками», «самообороною Криму», «ополченням» у Донецькій та 

Луганській областях. Йдеться про порушення РФ як міжнародних договорів 

у сфері прав людини, так і обов’язків держави-окупанта за міжнародним 

гуманітарним правом. Особи, винні у відповідних злочинах, мають бути 

притягнуті до кримінальної відповідальності. 

4. РФ чинить грубі та систематичні порушення принципу 

добросовісного дотримання міжнародних зобов’язань. Йдеться про 

міжнародні зобов’язання, безпосередньо передбачені актами, учасницями 

яких є РФ та Україна – Статутом ООН, Гельсінським заключним актом 

НБСЄ 1975 р. та подальшими актами НБСЄ – ОБСЄ, Віденською конвенцією 

про право міжнародних договорів 1969 р., багатосторонніми договорами у 

сфері захисту прав людини, у сфері боротьби з тероризмом, зобов’язань за 

Угодою про створення СНД 1991 р., Будапештським меморандумом 1994 р. 

тощо. 

Водночас, РФ порушено і практично всі її зобов’язання перед Україною 

за основними двосторонніми міждержавними договорами – Договором про 

дружбу та співробітництво між 1997 р., договорами про співробітництво в 

основних сферах (економічній, технічній, гуманітарній), Харківською 

угодою 2010 р. та угодами про базування ЧФ РФ на території України 

1997 р., Договором про українсько-російський державний кордон 2003 р. 

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

обґрунтовані твердження про правомірність невиконання Росією своїх 

зобов’язань або про виключення відповідальності за їхнє порушення. 

Денонсація Росією Харківської угоди 2010 р. та угод 1997 р. вчинена 

всупереч міжнародно-правовим нормам і не веде до їхнього припинення. 

5. РФ упродовж 2013 – 2015 рр. грубо порушує у відносинах з Україною 

всі обов’язки, передбачені принципами суверенної рівності і невтручання у 

внутрішні справи, та, відповідно, права України. Відбуваються очевидні, 
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грубі, систематичні, послідовні порушення відповідних зобов’язань, 

визначених міжнародними договорами. 

6. Дії РФ проти України у 2013 – 2015 рр. порушують базові положення 

принципу співробітництва та мирного розв’язання міжнародних спорів. 

Агресором зруйновано підвалини двостороннього співробітництва, які 

формувалися протягом усього періоду після розпаду СРСР і склалися 

передусім на основі майже 400 міждержавних, міжурядових та міжвідомчих 

договорів в усіх основних сферах. Російська агресія підірвала фундамент 

співпраці у ключовій сфері – в питаннях підтримання міжнародного миру та 

безпеки, і не лише РФ із нашою державою, а й з іншими державами, 

насамперед членами Ради Безпеки ООН, відповідальними за підтримання 

миру у світі в цілому. Враховуючи ядерний статус РФ, це становить 

безпосередню небезпеку для всього міжнародного співтовариства.  

РФ порушено зобов’язання перед Україною із дотримання міжнародно-

правового принципу мирного розв’язання міжнародних спорів, закріплених 

універсальними, регіональними договорами, а також договорами, 

укладеними РФ та Україною. До того ж, йдеться про порушення всіх 

обов’язків держави, передбачених нормативним змістом відповідного 

основного принципу. До проблем, що наразі зумовлюють труднощі розгляду 

українсько-російських спорів, належать: заперечення РФ наявності спорів та 

затягування їхнього розгляду для перешкоджання застосуванню відповідних 

міжнародно-правових механізмів; відмова РФ від визнання юрисдикції 

міжнародних судових органів для розгляду спорів із Україною; недоліки 

українсько-російських міждержавних договорів; брак послідовної діяльності 

із притягнення РФ до міжнародно-правової відповідальності. 

7. Визначальними характеристиками російської агресії є очевидність, 

грубий характер, систематичність та цілеспрямованість порушень усіх 

основних принципів міжнародного права. Дії РФ спрямовані на руйнування 

сучасної системи міжнародного права і міжнародного правопорядку, 

нав’язування натомість як провідних факторів міжнародних відносин 
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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. 

8. Визначальною рисою порушень Росією основних принципів 

міжнародного права є тяжкі наслідки для цієї системи, міжнародного права, 

системи міжнародних відносин, сучасного міжнародного правопорядку. 

Вони полягають у нездатності 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; небезпеці 

перетворення сучасного міжнародного права – «міжнародного права 

співробітництва» на «право сильного» із вкрай негативними наслідками для 

всіх держав; виникненні загрози безпеці, територіальній цілісності, 

недоторканості кордонів усіх сусідів РФ; загрозі відцентрових тенденцій і 

заворушень у самій РФ, небезпечних для міжнародного миру; можливості 

наслідування прикладу російської агресії іншими авторитарними режимами; 

позбавленні внаслідок грубих невиправлених порушень Будапештського 

меморандуму 1994 р. сенсу процесу ядерного роззброєння, заохоченні інших 

держав до збереження ядерної зброї, реалізації ядерних програм або початку 

їхньої розробки; втраті Радою Безпеки ООН здатності виконувати свої 

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

ролі та можливостей, як і найбільших держав, що, уже в силу статусу членів 

РБ ООН, відповідальні за міжнародний мир і безпеку. 

9. Міжнародно-правова кваліфікація дій Росії проти України передбачає 

передусім визнання вчинення найтяжчого злочину проти миру і безпеки – 

розв’язання і ведення агресивної війни. З одного боку, йдеться про діяння, за 

яке несуть відповідальність держави, з іншого – злочин фізичних осіб, що 

передбачає індивідуальну відповідальність за міжнародним кримінальним 

правом. 
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Уникнення негативних наслідків для міжнародного права, міжнародного 

правопорядку і світової спільноти в цілому можливе лише за умови 

належного застосування співтовариством держав по відношенню до РФ 

засобів, передбачених міжнародним правом для його порушників, і 

спрямованих на припинення протиправних дій з наданням гарантій їхнього 

неповторення; повернення ситуації до первинного стану, наскільки це 

можливо; компенсацію РФ шкоди від своїх протиправних дій (лише 

відповідальність держави убезпечить від повторення агресії); притягнення до 

індивідуальної кримінальної відповідальності осіб, винних у злочинах.  

У контексті індивідуальної кримінальної відповідальності йдеться про 

відповідальність за злочин агресії президента В. Путіна та його оточення, а 

також осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів і злочинів проти людяності 

(керівництво РФ несе відповідальність за заохочення, потурання, сприяння 

або невжиття запобіжних заходів проти вчинення цих злочинів). Визначення 

конкретних інституційних механізмів, які мають бути використані при цьому 

(Міжнародний кримінальний суд, міжнародний трибунал ad hoc), залежить 

від подальшого розвитку подій.  

10. 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 
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правонаступництва щодо власності Союзу РСР на основі чинних 

міжнародних договорів за участю України та РФ, договірних і звичаєвих 

норм міжнародного права з питань правонаступництва; д) закріплення в 

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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ВИСНОВКИ  

1. До періодів застосування міжнародного права в українсько-російських 

відносинах від їхнього зародження і до відновлення повноцінної державності 

України в 1991 р. належать: 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.)  

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 у контактній зоні племен 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 в 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 
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взаємодії часів націєтворення (ХVII – початок ХХ ст.) Гетьманщина, як 

державне утворення з «полівасалітетним» міжнародно-правовим статусом, 

вела найактивніші відносини з декількома потенційними протекторами, з-

поміж яких була й 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, 

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.  
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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 у 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 ОУН та УПА стала важливим чинником боротьби з 

іноземною (польською, радянською та німецькою) окупацією в 1930-1950-

х рр. і надалі – за відновлення повноцінної української державності. 

Підтримка цієї боротьби населенням України продемонструвала нестійкість 

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

прямих відносин із іноземними державами та участі в заснуванні в 1945 р. та 

подальшій діяльності ООН. Останнє стало суттєвим фактором визнання 

міжнародної правосуб’єктності Української РСР. 

5. Юридичні процедури з передання Кримського півострова до складу 

України в 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 в системі влади Союзу. До того ж, отримано і згоду РРФСР, її 

Верховна Рада, як вищий орган влади республіки, одноголосно вилучила 

Кримську область з переліку складників Радянської Росії. Референдуми до 

1991 р. у 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 у СРСР упродовж 1980-х рр., 

передусім українського, активізація відцентрових процесів, дії республік зі 
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створення власного законодавства і системи управління були об’єктивно 

зумовлені досвідом державності народів; припинення Радянського Союзу 

стало логічним результатом цих процесів.  

7. Застосування міжнародного права у відносинах України та Російської 

Федерації після припинення СРСР змістовно поділяється на періоди, які 

мають такі 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 

найгостріші проблеми (щодо дій РФ у Криму, Чорноморського флоту, 

власності та активів Союзу, встановлення міждержавних суходольних 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 й 

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 в 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 



 

381 
 

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 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) 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 з порушенням основоположних норм міждержавних договорів; 
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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 

договірно-правової бази, що стала передумовою конфліктів; в) 

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

закріплення в договорі конкретних механізмів реалізації «стратегічного 
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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 в 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 з цих питань. 

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

приналежність Криму і Севастополя Україні, зокрема підтримавши Заяву 

Голови 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 у політичних цілях. 

12. Факторами, що зумовили нерозв’язаність проблем економічної 
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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; 

є) політизація питань двосторонньої економічної взаємодії.  

13. Звернення Російської Федерації до обмежень торгівлі, «торговельних 

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

іншими вразливими 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., порушують 

міжнародно-правові принципи 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 всі 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 
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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% усіх 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 в 

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 

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 
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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 у 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 упродовж 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 у 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 Статуту Міжнародного 

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

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

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

повазі прав людини); г) неучасть у сецесії іноземних військ та силових 

структур.  

РФ з 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 всі 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 в 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 
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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 упродовж 2013 – 2015 рр. грубо порушує у відносинах з 

Україною всі 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.  

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 – в 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 
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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. є очевидними, грубими, систематичними, цілеспрямованими 

порушеннями базових засад усіх десяти основних принципів міжнародного 

права, мета яких – зруйнувати сучасну систему міжнародного права і 

міжнародного правопорядку, нав’язати натомість у 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 всіх 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 
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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. 

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 участю України та РФ, договірних і звичаєвих 

норм міжнародного права з питань правонаступництва; д) закріплення в 
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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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1422. Daalder І. Beyond Preemption: Force and Legitimacy in a Changing 

World / І. Daalder. – Brookin : Brookings Institution Press, 2007. – 190 p.  

1423. Dalton M. EU Foreign Ministers Say Russia May Face Tougher 

Sanctions / M. Dalton // Wall Street Journal. – 15.08.2014.  

1424. Danilov D. Russia and European Security / D. Danilov // What Russia 

Sees / D. Lynch. – Paris : EU Institute for Security Studies, 2005. – P. 79-98.  

1425. Day A. J. Border and Territorial Disputes / A. J. Day, J. Bell. – 2nd 

ed. – London, 1987. – 462 p. 



 

560 
 

1426. De Souza L. Now So Near, and Yet Still So Far: Economic Relations 

between Ukraine and the European Union / L. De Souza, R. Schweickert, 

V. Movchan, O. Bilan, I. Burakovsky // Kiel Discussion Papers. – Institut fur 

Weltwirtschaft Kiel. – April 2005. – 38 p. 

1427. De Waart P. International Law and Development / P. De Waart, 

P. Peters, E. Denters. – Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 1988. – 457 p. 

1428. Decision of 20 July 1993 (3256th meeting): statement by the President 

on Complaint by Ukraine regarding the Decree of the Supreme Soviet of the 

Russian Federation concerning Sevastopol // United Nations. – S/26118. – 1993. – 

5 p. 

1429. Defense Minister Morozov Voices Opposition to Black Sea Fleet 

Accord // BBC. – 14.9.1993. 

1430. Diplomatic Note to Russia Emphasizes Ukrainian Concession on 

Military Bases // BBC. – 14.11.1996. 

1431. Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958 

[Електронний ресурс] // ILO [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12

100_INSTRUMENT_ID:312256:NO. – Назва з екрана. 

1432. Document of the Moscow Meeting of the Conference on the Human 

Dimension of the CSCE // CSCE. – 1991. – 24 p.  

1433. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts, Text adopted by the International Law Commission at its 53rd Session, 2001 

Doc. A/56/10 // Yearbook of the International Law Commission. – 2001. – Vol II. 

– Part 2. 

1434. Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts 2001, with commentaries // United Nations. – 2008. – P. 80-81. 

1435. Dragomanov M. P. La littérature oukrainienne proscrite par le 

gouvernement russe / M. P. Dragomanov. – Genève : Georg, 1878. – 42 p. 

1436. Dunlap Jr. C. International Law and Terrorism, Some ‘Qs & As’ for 

Operators [Електронний ресурс] / Jr. C. Dunlap // Duke University : [веб-сайт]. 



 

561 
 

– Режим доступу: http://www.duke.edu/~pfeaver/dunlapterrorism.pdf. – Назва з 

екрана. 

1437. Dvornik F. The Making of Central and Eastern Europe / F. Drovnik. – 

London : Polish Research Centre, 1949. – 350 p. 

1438. ECHR sends inquiry to Russia concerning Ukrainian pilot Savchenko 

case // Interfax report. – 16.07.2014. 

1439. Edelstein D. M. Occupational Hazards: Why Military Occupations 

Succeed or Fail / D. M. Edelstein // Journal of Peace Research. – 2004. – № 29. – 

P. 49-91. 

1440. El Ouali А. Territorial Integrity in a Globalizing World: International 

Law and States’ Quest for Survival / А. El Ouali. – Berlin ; Heidelberg ; New 

York : Springer Science & Business Media, 2012. – 390 р.  

1441. Elazar D. J. Federalism Theory and Application / D. J. Elazar. – 

HSRC Press, 1995. – 76 р. 

1442. Elazar D. J. Exploring Federalism / D. J. Elazar. – Alabama : 

University of Alabama Press, 1991. – 335 р. 

1443. El-Cheikh N. Byzantium viewed by the Arabs / N. El-Cheikh. – 

Harvard, 2004. – 271 р.  

1444. Enabulele A. Teachings on Basic Topics in Public International Law / 

A. Enabulele, B. Bazuaye. – Nigeria : Ambik Press, 2014. – 574 p. 

1445. Encyclopedia of Public International Law (under the Direction of 

Rudolf Bernhardt) // Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht 

und Völkerrecht, Elsevier, 2014. – Vol. 7. – 572 p. 

1446. Englund W. Clinton Heads for Bright Spot – Ukraine / W. Englund // 

The Baltimore Sun. – 5.11.1995. – P. 4. 

1447. Erlanger S. Red’ Fleet in Black Sea Split / S. Erlanger // New York 

Times News Service. – 06.11.1995.  

1448. European Charter of Local Self-Government (Strasbourg, 15.X.1985) 

[Електронний ресурс] // Concil of Europe : [офіційний веб-сайт]. – Режим 



 

562 
 

доступу: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/122.htm. – Назва з 

екрана. 

1449. European Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 

27.01.1977) [Електронний ресурс] // Council of Europe : [офіційний веб-сайт]. 

– Режим доступу: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/090.htm. – 

Назва з екрана. 

1450. European Energy Charter 1991 [Електронний ресурс] // European 

Energy Charter : [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.encharter.org/index.php?id=29&L=0. – Назва з екрана. 

1451. EU-Ukraine Association Agreement «Guide to the Association 

Agreement» // European Commission, European Union External Action. – 2012. – 

5 p.  

1452. Fassbender B. The United Nations Charter as the Constitution of the 

International Community / B. Fassbender. – Leiden ; Boston, 2009. – 215 p.  

1453. Felgenhauer Р. From Tuzla to "Great Russia" / Р. Felgenhauer // The 

Moscow Times. – October 30. – 2003. 

1454. Felgenhauer Т. Ukraine, Russia, and thе Black Sea Fleet Accords / T. 

Felgenhauer // WWS Case Study 2/99. – 32 р. 

1455. Fenrick W. The development of the law of armed conflict through the 

jurisprudence of the International Tribunal for the former Yugoslavia. The Law of 

Armed Conflict: into the Next Millennium / W. Fenrick // International Law 

Studies, US Naval War College, Newport. – 1998. – P. 77-118. 

1456. Field D. The End of Serfdom nobility and bureaucracy in Russia, 

1855-1861 / D. Field. – Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1976. – 

472 p. 

1457. Finally, Russia and Ukraine pledge friendship Yeltsin, Kuchma sign 

treaty that leaves some issues unresolved // Ney York Times News Service. – 

01.06.1997.  



 

563 
 

1458. Fitzmaurice M. Contemporary Issues in the Law of Treaties / 

M. Fitzmaurice, О. Elias. – Utrecht : Eleven International Publishing, 2005. – 398 

р.  

1459. Flight MH17: searching for the truth. Investigation [Електронний 

ресурс] // CORRECTIV : [веб-сайт]. – Режим доступу: 

https://mh17.correctiv.org/english/. – Назва з екрана. 

1460. Framework Convention for the Protection of National Minorities 1995 

(CETS No.: 157) // Council of Europe. – 1995. – 7 p. 

1461. Franck T. Opinion Directed at Question 2 of the Reference / T. Franck 

// Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned / ed. 

Anne Bayefsky. – Cambridge : Kluwer Law International, 2000. – P. 75-84.  

1462. Franck T. Terrorism and the Right of Self-Defence // American 

Journal Of International Law. – 2001. – № 95. – P. 839-843.  

1463. Friedman W. The Changing Structure of the International Law / 

W. Friedman London, Stevens, 1964. – 410 р.  

1464. Friends and Partners Archive, no. 130. // RFE/RL [Електронний 

ресурс] // Friends and Partners : [веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.friends-

partners.org/friends/news/omri/1997/10/971002I.html%28opt,mozilla,unix,english,

,new%29. – Назва з екрана. 

1465. Gabcikovo-Nagymaros case : Merits // International Court of Justice 

Reports. – 1997. – P. 69. 

1466. Gallis P. NATO and Energy Security [Електронний ресурс] / 

P. Gallis // The Air University : [веб-сайт]. CRS Report for Congress. – 2006. – 

Режим доступу: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rs22409.pdf. – Назва з 

екрана. 

1467. Gallis Р. Enlargement Issues at NATO’s Bucharest Summit 

[Електронний ресурс] / P. Gallis // Federation of American Scientists : [веб-

сайт]. – CRS Report RS22409, NATO and Energy Security. – 2008. – Р. 5. – 

Режим доступу: https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34415.pdf. – Назва з екрана. 



 

564 
 

1468. Gazzini Т. The Changing Rules on the Use of Force in International 

Law / T. Gazzini. – New York : Manchester University Press, 2005. – 266 р.  

1469. Gelb B. Russia’s Cutoff of Natural Gas to Ukraine: Context and 

Implications / Gelb B., Nichol J., Woehrel S. // CRS Report for Congress. – 2006. 

– 6 p. 

1470. Ghebali V.-Y. Inter-State and Intra-State Norms of Conduct for a New 

World Organisation Charter: A Preliminary Framework // A New Charter for a 

Worldwide Organisation? / M. Bertrand, D. H. Warner eds. – Boston : Martinus 

Nijhoff Publishers, 1997. – P. 141-149.  

1471. Gorst I. EU fears for supply as Russia blocks gas to Ukraine / I. Gorst 

// Financial Times. – 2.01.2009. 

1472. Gray С. International Law on the Use of Force / C. Gray. – Oxford : 

Oxford University Press, 2008. – 455 p. 

1473. Green Paper «A European Strategy for Sustainable, Competitive and 

Secure Energy» // Commission of EU. – COM (2006) 105 final. – Brussels. – 

8.3.2006. – 20 p. 

1474. Gregory P. Europe And U.S. Finally Declare That Russian Soldiers 

Are Fighting In Ukraine / P. Gregory // Forbes. – 17.02.2014. 

1475. Gross L. The Peace of Westphalia / L. Gross// The American Journal 

of International Law. – 1948. – № 42 (1). – P. 20-41. 

1476. Gulubeyli F. Azerbaijan recognizes territorial integrity of all 

countries, including Ukraine – President Aliyev / F. Gulubeyli // APA. – 

21.01.2015. 

1477. Halperin Е. Implications for an occupying society: The case of Israel / 

Е. Halperin, D. Bar-Tal, Sharvit K., Rosler N., Raviv A. // Journal of Peace 

Research. – 2010. – Vol. 47. – № 1. – P. 59-70. 

1478. Hamilton С., Wells D. Federalism, power, and political economy: a 

new theory of federalism's impact on American life / С. Hamilton, D. Wells. – 

Prentice Hall, 1990. – 336 р. 



 

565 
 

1479. Harding L. New president's inaugural Moscow visit appears to usher 

in new era between countries / L. Harding // The Guardian. – 05.03.2010. 

1480. Harris D. J. Cases and Materials on International Law / D. J. Harris. - 

5th ed. – London : Sweet & Maxwell (1998). – 1123 p. 

1481. Harris J. Kosovo: An Application of the Principle of Self-

Determination [Електронний ресурс] / J. Harris // Washington College of Law : 

[веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.wcl.american.edu/hrbrief/v6i3/kosovo.htm. – Назва з екрана. 

1482. Helenic Electric Railwavs v. Greece (1933) // British Yearbook of 

International Law. – 1964. – P. 206-207. 

1483. Higgins R. Problems and Process. International Law and How we Use 

it / R. Higgins. – 2d ed. – Oxford : Oxford University Press. – 1999. – 580 p. 

1484. Hinsley F. Sovereignty / F. Hinsley. – New York : Cambridge 

University Press, 1986. – 268 p.  

1485. History of the Universal Declaration of Human Rights [Електронний 

ресурс] // United Nations : [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml. – Назва з екрана. 

1486. Hofmann R. Annexation [Електронний ресурс] / R. Hofmann // 

Oxford Public International Law : [веб-сайт]. Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law. – Режим доступу: 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-

9780199231690-e1376?rskey=cTTb6G&result=1&prd=EPIL. – Назва з екрана. 

1487. Houben P.-H. Principles of International Law Concerning Friendly 

Relations and Co-Operation Among States / P.-H. Houben // American Journal of 

International Law. – 1967. – № 61. – P. 703-736. 

1488. Hungary suspends gas supplies to Ukraine under pressure from 

Moscow // The Guardian. – 26.09.2014. 

1489. Hunter D. Concepts and Principles of International Law: an 

Introduction / D. Hunter, J. Sommer, S. Vaughan // Rojas Databank Journal. – 

January 1997. 



 

566 
 

1490. Ijezie C. Right of Peoples to Self-Determination in the Present 

International Law [Електронний ресурс] / C. Ijezie // Academia.edu : [веб-сайт]. 

– Режим доступу: 

http://www.academia.edu/2967647/RIGHT_OF_PEOPLES_TO_SELF-

DETERMINATION_IN_THE_PRESENT_INTERNATIONAL_LAW. – Назва з 

екрана. 

1491. Images Show the Buk that Downed Flight MH17, Inside Russia, 

Controlled by Russian Troops [Електронний ресурс] // Bellingcat : [веб-сайт]. – 

Режим доступу: https://bellingcat.com/news/uk-and-europe/2014/09/08/images-

show-the-buk-that-downed-flight-mh17-inside-russia-controlled-by-russian-

troops/. – Назва з екрана. – Дата публікації : 08.09.2014. 

1492. In Crimea serious human rights violations and attacks on minorities 

and journalists require urgent action // Council of Europe press-release. – 

27.10.2014. 

1493. In Vilnius, informal meeting of Ministers for Foreign Affairs 

discusses key items on international agenda // Lithunian Presidency of the Council 

of the European Union press release. – 08.09.2013. 

1494. Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989 [Електронний 

ресурс] // ILO : [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I

LO_CODE:C169. – Назва з екрана. 

1495. International law of cooperation and state sovereignty: proceedings of 

an international symposium of the Kiel Walther-Schücking-Institute of 

International Law, May 23 – 26, 2001 // Universität Kiel, Walther-Schücking-

Institut für Internationales Recht, Duncker & Humblot. – 2002. – 219 p. 

1496. International Meeting of Experts on further study of the concept of the 

rights of peoples (Unesco, Paris 27-30 November 1989). Final Report and 

Recommendations. – UNESCO. – 1989. – 18 p.  



 

567 
 

1497. Islamabad Declaration : adopted by the Islamic Conference at the 

extraordinary session of the Islamic Summit, held in Islamabad on 23 March 1997 

// Islamic Conference. – 1997. – 10 p.  

1498. Jakavicius-Grimalauskas L. Lithuanian government announces the 

murder of his Honorary Consul in Luhansk / L. Jakavicius-Grimalauskas // Foreign 

Policy News. – 24.08.2014. 

1499. Jennings R. The Acquisition of Territory in International Law / 

R. Jennings. – New York : Manchester University Press, 1963. – 135 p. 

1500. Jennings R. Y. Oppenheim’s International Law / R. Y. Jennings, 

A. D. Watts (eds.). – 9th ed. – London : Longmans, 1992. – 1333 p. 

1501. Kamm H. At Fork in Road, Czechoslovaks Fret / H. Kamm // New 

York Times. – 09.10.1992. 

1502. Kaye S. International Straits: Still a Matter of Contention? / S. Kaye // 

The ICJ and the Evolution of International Law: The Enduring Impact of the Corfu 

Channel Case / K. Bannelier, T. Christakis, S. Heathcote. – London : Routledge, 

2012. – P. 149-163. 

1503. Keiser F. Das Russische Justizreform von 1864 / F. Keiser. – Leiden, 

1972. – 552 s. 

1504. Kelsen H. Das Problem der Souveränität und die Theorie des 

Völkerrechts / H. Kelsen. – Tübingen : J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1920. – 320 s. 

1505. Kemp W. The OSCE and the Management of Ethnopolitical Conflicts 

/ W. Kemp // Institutions for the Management of Ethnopolitical Conflict in Central 

and Eastern Europe // Council of Europe, 2008. – 275 р.  

1506. Kendall B. What is Russia's vision of a federal Ukraine? / B. Kendall 

// BBC. – 1.04.2014. 

1507. Kendall J. Israeli Counter-Terrorism: «Target Killings» Under 

International Law / J. Kendall // Northern Carolina Law Review. – 2002. – № 80. – 

P. 1069-1088.  

1508. Kessler G. Ukrainian naval reform: required for survival / G. Kessler 

// Naval Postgraduate School (Monterey, California), 2001. – 94 р. 



 

568 
 

1509. Kiev-Moscow Pact Gives Russia Most of Black Sea Fleet; Accord: 

Agreement Defused Volatile Situation. Ukraine was Approaching a Showdown 

Over the Disputed Armada / R. Boudreaux // Los Angeles Times. – 16.04.1994. – 

Р. 9. 

1510. Kohen M. Secession: International Law Perspectives / M. Kohen. – 

Cambridge : Cambridge University Press, 2006. – 510 p. 

1511. Koroma A. The Peaceful Settlement of International Disputes / 

A. Koroma // Netherlands International Law Review. – 1996. – Vol. 43. – Issue 02. 

– P. 227-236. 

1512. Koskenniemi М. The History of International Law Today 

[Електронний ресурс] / М. Koskenniemi // Helsingin Yliopisto : [веб-сайт]. 

Rechtsgeschichte, 2004. – 9 р. – Режим доступу: 

http://www.helsinki.fi/eci/Publications/Koskenniemi/MHistory.pdf. – Назва з 

екрана.  

1513. Kropacheva Е. Ukraine as a bone of contention between Russia and 

the West [Електронний ресурс] / Е. Kropacheva // European Consortium for 

Political Research unless : [веб-сайт]. 1st ECPR Graduate Conference on 

Contentious Politics at the University of Essex. – 2006. – Режим доступу: 

http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/graduateconference/papers/9/74/kropatcheva.p

df. – Назва з екрана. 

1514. Kuzio T. Ukraine – Past, Present and Future / T. Kuzio // Jane’s 

Intelligence Review. – 1994. - № 1. – Р. 49. 

1515. Lachowski Z. Foreign Military Bases in Eurasia / Z. Lachowski // 

Policy Paper. – 2007. – № 18. – 68 p. 

1516. Lambroschini S. Russia/Ukraine: Prime Ministers Meet Today Over 

Tuzla Dam Dispute / S. Lambroschini // Radio Free Europe/Radio Liberty. – 

24.10.2003. 

1517. Lavrov: If West accepts coup-appointed Kiev govt, it must accept a 

Russian Crimea // Russia Today. – 30.03.2014. 



 

569 
 

1518. Lawrence Р. Russia and Ukraine Sign Black Sea Fleet Accord / 

P. Lawrence // Agence France Presse. – 06.09.1995. 

1519. Lehto М. Indirect Responsibility for Terrorist Acts: Redefinition of 

the Concept of Terrorism Beyond Violent Acts / M. Lehto. – Boston : Martinus 

Nijhoff Publishers, 2009. – 487 р. 

1520. Lesaffer L. International Law and its History the Story of an 

Unrequited Love / L. Lesaffer // Time, History and International Law / M. Craven, 

M. Fitzmaurice, M. Vogiatzi. – Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. – 251 

p.  

1521. Liven A. Ukraine, Russia Agree to Talks on Dividing up Black Sea 

Fleet / A. Liven // The Washington Post. – 10.04.1992. 

1522. Loizidu case : Judgment // European Court of Human Rights. – Series 

A: Judgments and Decisions. – 1995. – Vol. 310. – P. 24. 

1523. Luban D. Just War and Human Rights / D. Luban // International 

Ethics / C. Beitz et. al. (eds.). – New Jersey : Princeton University Press, 1985. – 

314 p. 

1524. Luck Е. The United Nations Security Council: Practice and Promise / 

E. Luck. - Routledge, 2006. – 208 р.  

1525. Lynch D. Kuchmagate’s Collateral Damage / D. Lynch // Perpective. 

– Vol. 11. – № 4 (March-April 2001). – 10 р. 

1526. Lynch D. Misperceptions and Divergencies / D. Lynch // What Russia 

Sees / D. Lynch ed. – Paris : EU Institute for Security Studies, 2005. – P. 7-22.  

1527. MacFarquhar M. Seizing Assets in Crimea, From Shipyard to Film 

Studio / M. MacFarquhar // New York Times. – 11.01.2015. 

1528. Malingoudis Ph. Studien zu den slawischen Ortsnamen Griechenlands 

/ Ph. Malingoudis. - Bd. 1. Akademie des Wissenschaft zu Mainz. Abhandlungen 

der geistes-SocialwissenschaftIichen Klasse. – Mainz; Wiesbaden, 1981. – № 3. – 

S. 174–181  

1529. Mamaladze Т. Black Sea Fleet Incident Could Have Degenerated Into 

Armed Conflict / Т. Mamaladze // Russian Press Digest. – 13.4.1994. 



 

570 
 

1530. Manusama K. Conflict prevention / K. Manusama // Research 

Handbook on International Conflict and Security Law / N. White, C. Henderson. – 

Edward Elgar Publishing, 2013. – 704 p. – P. 5-18. 

1531. Maskow D. Hardship and Force Majeure / D. Maskow // American 

Journal of Comparative Law. – 1992. – № 40. – P. 657-658. 

1532. Matsushita M. Legal Aspects of Free Trade Agreements In the 

Context of Article XXIV of the GATT 1994. The Way Forward to Successful 

Doha Development Agenda Negotiation // United Nations University. – Tokyo, 

Japan. – 2004. – Р. 497-510. 

1533. McCloskey S. East Timor Question: The Struggle for Independence 

from Indonesia / S. McCloskey, Р. Hainsworth. – London ; New York : I.B.Tauris, 

2000. – 224 р.  

1534. McDoom O. South Sudan votes for independence: vote report / 

O. McDoom // Reuters. – 7.02.2011. 

1535. McEwen A. Russia-Ukraine boundary in the Sea of Azov and Kerch 

Strait / A. McEwen. – 2008. – 26 р. 

1536. Meeting of Foreign Affairs Council (FAC) on 18.11.2013 // Lithunian 

Presidency of the Council of the European Union press release. – 12.09.2013. 

1537. Megliani M. Sovereign Debt: Genesis – Restructuring – Litigation / 

M. Megliani. – Springer, 2014. – 604 p. 

1538. Menon P. The Succession of states in respect of treaties, property and 

archives / P. Menon. – Lewiston : E. Mellen Press, 1991. – 265 p. 

1539. MEPs urge Russia to respect ex-Soviet countries' right to choose ties 

with EU // European Parliament press release. – 12.09.2013. – 2 p. 

1540. Merrills J. International dispute settlement / J. Merrills. – 5th ed. – 

Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – 354 p.  

1541. Mettraux G. Perspectives on the Nuremberg Trial / G. Mettraux. – 

Oxford : Oxford University Press, 2008. – 799 p.  

1542. Moeckli D. International Human Rights Law / D. Moeckli, S. Shah, 

S. Sivakumaran et al. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – 688 p. 



 

571 
 

1543. Morrison F. Legal Issues in The Nicaragua Opinion / E. Morrison // 

American Journal of International Law. – 1987. – № 81 (1). – P. 160-166. 

1544. Moscow Casts New Doubt Over Black Sea Fleet Accord / Agence 

France Presse. – 01.11.1996. 

1545. Moshes А. EU-Russia relations: unfortunate continuity [Електронний 

ресурс] / A. Moshes // R. Schuman Foundation : [веб-сайт]. European Issues 

(R. Schuman Foundation). – 2009. – № 129. – 8 p. – Режим доступу: 

http://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-129-en.pdf. – Назва 

з екрана. 

1546. Motyl A. Ukraine between Russia and the EU: an analysis of the 

present situation // Cicero Foundation Debate Paper. – October 2009. – № 09/6. – 

5 p.  

1547. Movchan A. Development of the Principle of the Inviolability of 

Frontiers / A. Movchan // Problems of boundaries and security in the Helsinki 

Declaration. – Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 1979. – 399 p.  

1548. Mullerson R. New Developments in the Former USSR and 

Yugoslavia / R. Mullerson // Journal of international law. – 1993. – Vol. 33. – No. 

2. – P. 299-315.  

1549. Mullerson R. The Principle of the Non-Use of Force in the Modern 

World / R. Mullerson // Butler W. E. The Non-Use of Force in International Law / 

W. E. Butler. – Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 1989 – 250 p.  

1550. Murphy K. Russia-Ukraine Ties Founder on the Shore of Tiny Isle / 

K. Murphy // Los Angeles Times. – 03.11.2003. 

1551. Nanda V. Self-Determination and Secession Under International Law 

/ V. Nanda // Denver Journal of International Law and Polity. – 2001. – Vol. 29. – 

Р. 305-326. 

1552. NATO releases satellite imagery showing Russian combat troops 

inside Ukraine [Електронний ресурс] / Міністерство закордонних справ 

України : [офіційний сайт]. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/en/news-



 

572 
 

feeds/foreign-offices-news/27224-nato-releases-satellite-imagery-showing-russian-

combat-troops-inside-ukraine. – Назва з екрана. – Дата публікації : 24.08.2014. 

1553. Neff S. A Short History of International Law / S. Neff // International 

Law / ed. M. Evans. – Oxford : Oxford University Press, 2010. – Р. 1-31. 

1554. Nordhaus W. Soviet Economic Reform: The Longest Road / 

W. Nordhaus // Brookings Papers on Economic Activity. – 1990. – № 1. – 

P. 287-318. 

1555. Nussbaum A. A Concise History of the Law of Nations / 

A. Nussbaum. – New York : The Macmillan company, 1947. – 361 p. 

1556. O’Connell D. P. International Law / D. P. O’Connell. – 2nd ed. – 

London, 1970. – Vol. I. – 595 p. 

1557. O'Connell М. E. The UN, NATO, and International Law after Kosovo 

/ М. E. O'Connell // Human Rights Quarterly. – 2000. – Vol. 22. – № 1. – P. 57-89. 

1558. Oliver C. EU slaps down Putin bid to revise Ukraine trade deal / 

С. Oliver // Financial Times. – 1.10.2014. 

1559. Olszaski T. Ukraine and Russia: mutual relations and the conditions 

that determine them / T. Olszaski // CES studies. – Warsaw, 2001. – 18 p. 

1560. Opinion No. 2 // ILR. – 1992. – P. 167-168. 

1561. Oppenheim L. International Law: A Treatise. § 115 / L. Oppenheim. – 

8th ed. – London : Longmans, 1955. – 941 p. 

1562. Opsahl T. Article 29 and Article 30 / T. Opsahl, V. Dimitrijevic // The 

Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement / G. 

Alfreðsson, A. Eide et al. – Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 1999. – 782 р. – 

P. 633-637. 

1563. OSCE Istanbul Summit Declaration // OSCE. – 2000. – 12 p.  

1564. OSCE representative condemns steps aimed at full silencing of 

Chernomorskaya TV in Crimea // OSCE press-release. – 4.08.2014. 

1565. OSCE. Resolution 2067 (2015). Missing persons during the conflict in 

Ukraine // OSCE. – 2015. – 4 р. 



 

573 
 

1566. OSCE. Resolution on Clear, Gross and Uncorrected Violations of 

Helsinki Principles by the Russian Federation // Baku Declaration and Resolutions. 

OSCE. – 2014. – 60 р.  

1567. Ostrowski D. The Mongol Origins of Muscovite Political Institutions / 

D. Ostrowski // Slavic Review. – 1990. – Vol. 49. – № 4. – P. 526-542. 

1568. Ostrowski D. The Mongol Origins of Muscovite Political Institutions / 

D. Ostrowski // Slavic Review. – 1990. – Vol. 49. – № 4. – P. 526-542. 

1569. Pact of the League of Arab States, March 22, 1945 // U.N. – Treaty 

Series. – 1945. – Vol. LXX. – P. 237-263.  

1570. Participating States [Електронний ресурс] // OSCE : [офіційний 

веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.osce.org/states. – Назва з екрана. 

1571. Paton Walsh N. Russian official condemned for joke about bombing 

Ukraine / Walsh N. Paton // The Guardian. – 23 October 2003. 

1572. Perret Q. Cold Peace: stabilizing relations between the EU and Russia 

/ Q. Perret // Foundation Robert Schuman, European Issues. – 2007. – № 65. – 

38 р.  

1573. Peters A. Statehood After 1989: ‘Effectivités’ Between Legality and 

Virtuality / A. Peters // Select Proceedings of The European Society of 

International Law / J. Crawford, S. Nouwen eds. – 2012. – Vol. 3. – P. 171-183. 

1574. Pifer S. Crisis Between Ukraine and Russia. Contingency planning 

memorandum № 3 / S. Pifer. – New York : Council on Foreign Relations, 2009. – 

8 p. 

1575. Pipes R. The Soviet Union Adrift / R. Pipes // Foreign affairs. – 1991. 

– Vol. 70. – No. 1.– P. 70-73. 

1576. Polish and Turkish Presidents support Ukraine's territorial integrity // 

European Dialogue. – 6.03.2014. 

1577. Popescu D. The Universality of Internationa Law: Concepts and 

Limits / D. Popescu // International Law as a Language for International Relations. 

– New York : Kluwer Law International, 1996. – 692 p. – P. 27-37. 



 

574 
 

1578. Popeski R. Russian Claim on Sevastopol Angers Ukraine / R. Popeski 

// Reuters. – 07.10.1993. 

1579. Pratt M. Boundary-Making: challenges and opportunities / M. Pratt // 

Durham University. – 28 p.  

1580. Present challenges for Ukraine-Russia bilateral relations 

[Електронний ресурс] // Foreign Policy Group : [веб-сайт]. CPCFPU analytical 

paper. – 2004. – № 14. – Режим доступу: 

http://foreignpolicy.org.ua/eng/papers/archive.shtml. – Назва з екрана. 

1581. Prosecutor v. Dusko Tadic : Judgement // ICTY. – 1999. – Case 

No. IT-94-1-A. – P. 49-50. 

1582. Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in 

the Event of Armed conflict 1954 [Електронний ресурс] // UNESCO : 

[офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=15391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. – Назва з 

екрана.  

1583. Prott L. V. Law and the Cultural Heritage / L. V. Prott, P. I. O’Keеfe. 

- London and Edinburgs, 1989. – 1060 р. 

1584. Provisions for Directed Conciliation : The Settlement of International 

Disputes: Basic Documents. - Bloomsbury Publishing, 2012. – 858 р.  

1585. Putin Congratulates Yanukovych On Presidential «Victory» // Radio 

«Free Europe». – 22.11.2004.  

1586. Putin threatens Ukraine on NATO // Washington Post. – 13.02.2008. – 

Р. 5. 

1587. Qadir A. Acquisition of Territorial Sovereignty [Електронний 

ресурс] / A. Qadir // International Law Blog : [веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://internationallawu.blogspot.com/2012/11/acquisition-of-territorial-

sovereignty.html. – Назва з екрана.  

1588. Raic D. Statehood and the Law of Self-Determination / D. Raic. – 

Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2002. – 495 p. 



 

575 
 

1589. Randelzhofer A. 'Article 51' / A. Randelzhofer, G. Nolte // The 

Charter of the United Nations: A Commentary / ed. by Simma, Khan, Nolte, and 

Paulus. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – Vol II. – P. 1407-1408. 

1590. Ratner S. Drawing a Better Line: Uti possidetis and the Borders of 

New States / S. Rather // The American Journal of International Law. – 1996. – 

Vol. 90. – № 4. – Р. 590-624. 

1591. Recent developments in Ukraine: threats to the functioning of 

democratic institutions. Resolution 1988 (2014) // Council of Europe. – 2014. – 

3 p. 

1592. Reference re Secession of Quebec // SCR. – 1998. – № 2. – P. 217. 

1593. Rehman J. International Human Rights Law / J. Rehman. – Pearson 

Education, 2010. – 947 р. 

1594. Remarks by the Vice President at the Munich Security Conference // 

The White House. Office of the Vice President. –2015. – 7 p.  

1595. Resolution GA. Іnternational Convention on the Protection of the 

Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families : 45/158 of 18 

December 1990 // United Nations. - Treaty Series. – 1990. – Vol. 2220. – P. 3. 

1596. Revised Charter of the Organization of Islamic Cooperation 

[Електронний ресурс] // Permament Observer Mission of the Organization of 

Islamic Cooperation to the United Nations : [веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.oicun.org/2/24/20140324031549266.html. – Назва з екрана. – Дата 

публікації : 24.03.2014. 

1597. Riga Summit Declaration [Електронний ресурс] : issued by the 

Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic 

Council in Riga on 29 November 2006 // Громаська ліга «Україна-НАТО [веб-

портал]. – Режим доступу: http://www.ukraine-

nato.gov.ua/nato/ua/publication/content/7618.htm. - Назва з екрана. 

1598. Roberts C. Russia and the European Union: the sources and limits of 

special relationships / C. Roberts // Strategic Studies Institute, February. – 2007. – 

133 p.  



 

576 
 

1599. Roberts А. Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied 

Territories Since 1967 / A. Roberts // American Journal of International Law. – 

1990. – № 84 (1). – P. 44-103. 

1600. Robеrts A. Treaty of Bucharest 1812 // Encyclopedia of the Ottoman 

Empire. Facts On File. – New York, 2008. – Р. 94. 

1601. Roessingh M. Ethnonationalism and Political System in Europe: A 

State of Tension / M. Roessingh. – Amsterdam : University Press, 1996. – 305 p. 

1602. Rome Statute of the International Criminal Court // International 

Criminal Court. – 2002. – 82 р. 

1603. Rudin H. Armistice, 1918 / H. Rudin. – Archon Books, 1967. – 442 p. 

1604. Rules of Court 1978 [Електронний ресурс] // International Court of 

Justice : [офіційний веб-сайт] – Режим доступу: http://www.icj-

cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=3&p3=0. – Назва з екрана. 

1605. Rushworth D. Mapping in Support of Frontier Arbitration: 

Delimitation and Demarcation / D. Rushworth // IBRU Boundary and Security 

Bulletin Spring. – 1997. – Vol. 5. – No. 1. – P. 61–64. 

1606. Russia has become 'global pariah' over Ukraine crisis // Independent. – 

10.09.2014. 

1607. Russia recognizes Ukraine's ownership of Tuzla Island // People Daily 

China. – 14.07.2005.  

1608. Sabatil G. Agreements signed in Kharkiv by Presidents of Ukraine 

and Russia are not challenging Ukraine's further integration into the European 

structures [Електронний ресурс] / G. Sabatil // Міністерство закордонних справ 

України [офіційний сайт]. – Режим доступу: 

http://www.mfa.gov.ua/missionnato/en/news/detail/38469.htm. – Назва з екрана. 

1609. Sadigbayli R. Codification of the inviolability of frontiers principle in 

the Helsinki Final Act: Its purpose and implications for conflict resolution / 

R. Sadigbayli // Security and Human Rights. – 2014. – Vol. 24. – Issue 3-4. – 

P. 392-417. 



 

577 
 

1610. Saunden D. Russia in the Age of Reaction and Reform 1801-1881 / 

D. Saunden. – London ; New York : Longman, 1992. – 386 p. 

1611. Sax J. The Accretion/Avulsion Puzzle: Its Past Revealed, Its Future 

Proposed / J. Sax // Tulane Environmental Law Journal. – 2009. – № 23. – 

P. 305-368. 

1612. Sayapin S. The Crime of Aggression in International Criminal Law: 

Historical Development, Comparative Analysis and Present State / S. Sayapin. – 

The Hague, The Netherlands : T.M.C. Asser Press, Berlin : Springer, 2014. – 

334 p.  

1613. Schäffer S. Dispute between Russia and Ukraine settled? – Strategies 

for the European Union to get out of the gas trap / S. Schäffer, D. Tolksdorf // CAP 

Perspectives. – Center for Applied Policy Research (Ludwig-Maximilians-

Universität Munich). – 2009. – № 1.– 4 p. 

1614. Scharzenberger G. Fundamental Principles / G. Scharzenberger // 

Recueil des Cours – 1955. – № 87 (1). – P. 195-385. 

1615. Schmalenbach K. Article 26. Pacta Sunt Servanda, in O Dörr / 

K. Schmalenbach // (Hrsg) Vienna Convention on the Law of Treaties. – Springer. 

A Commentary, 2012. – 1423 р. – Р. 427-453. 

1616. Schwartz B. Self-Determination. The Tyranny of Freedom / 

B. Schwartz // American Psychologist. – 2000. – Vol. 55(1). – P. 79-88. 

1617. Serious human rights violations persist in eastern Ukraine despite 

tenuous ceasefire // UN Human Rights Office. – 20.11.2014. 

1618. Shapiro D. Federalism: A Dialogue / Shapiro D. – Paris : 

Northwestern University Press, 1995. – 154 р. 

1619. Shaw M. International Law / M. Shaw. – 5th edn. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2003. – 1225 p. 

1620. Shaw M. International Law / M. Shaw. – 6th edn. – Cambridge : 

Cambridge University press, 2008. – 1542 p. 

1621. Shaw M. International Law / M. Shaw. – Cambridge : Cambridge 

University Press, 2014. – 1063 p. 



 

578 
 

1622. Shaw M. The Heritage of States: The Principle of Uti Possidetis Juris 

Today / M. Shaw // British Yearbook of International Law. – 1996. – Pр. 75-154. 

1623. Shaw М. Territory in International Law / M. Shaw // Netherlands 

Yearbook of Internatinal Law. – 1982. – P. 61-91. 

1624. Shearer I. International Law / I. A. Shearer. – London ; Boston : 

Butterworths, 1994. – 629 p. 

1625. Shelest A. The Georgian-Russian conflict: energy projects and 

security of the Black Sea – Caspian region / A. Shelest // Journal of Social and 

Political Studies. – 2009. – № 4-5 (58-59). – P. 192-200. 

1626. Shen J. The Non-Intervention Principle And Humanitarian 

Interventions Under International Law [Електронний ресурс] / J. Shen // School 

of Law - University of Baltimore : [веб-сайт]. International Legal Theory. – 2001. 

– № 1. – Режим доступу: 

https://law.ubalt.edu/centers/cicl/publications/docs/ILT_07_2001.pdf. – Назва з 

екрана. 

1627. Shuster S. Exclusive: Meet the Pro-Russian Separatists of Eastern 

Ukraine / S. Shuster // Time. – 12.05.2014. 

1628. Signature of Association Agreement with the EU will depend on 

Ukraine's performance [Електронний ресурс] // European Commission. Press 

releases database [веб-сайт]. – Режим доступу: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-13-436_en.htm. - Назва з екрана. – Дата публікації : 15.05.2013. 

1629. Simon Ostrovsky on His Kidnapping, Detainment, and Release // 

VICE News. – 28.04.2014. 

1630. Sinclair I. The significance of Friendly Relations Declaration / 

I. Sinclair // The United Nations and the Principles of International Law: Essays in 

Memory of Michael Akehurst / V. Lowe, C. Warbrick eds. – Routledge, 2002. – 

P. 1-33.  

1631. Skalnik L. The Czech and Slovak Republics. Nation versus state / 

L. Skalnik. – Boulder : Westview Press, 1996. – 295 p. 



 

579 
 

1632. Slusser R. A Calendar of Soviet Treaties, 1917 – 1957 / R. Slusser, 

J. Triska. – Stanford University Press, 1959. – 735 p. 

1633. Smith K. Security Implications of Russian Energy Policies / K. Smith 

// CEPS Policy Brief. – № 90. – January 2006. – 4 p. 

1634. Soares C. New cold war in Europe as Russia turns off gas supplies / 

C. Soares // Independent. – 7.01.2009. 

1635. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Charter 

1985 [Електронний ресурс] // South Asian Association for Regional 

Cooperation : [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.saarc-

sec.org/SAARC-Charter/5/. – Назва з екрана. 

1636. Speech by Federal Chancellor Angela Merkel on the occasion of the 

51st Munich Security Conference // Federal Government of Germany. – 2015. – 4 

р.  

1637. Speech by Federal Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier at the 

51st Munich Security Conference (08.02.2015) [Електронний ресурс] // Federal 

Foreign Office [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.auswaertiges-

amt.de/EN/Infoservice/Presse/Reden/2015/150208_MueSiKo.html. – Назва з 

екрана. – Дата публікації : 08.02.2015. 

1638. Spiegel P. Putin demands reopening EU trade pact with Ukraine / 

P. Spiegel // Financial Times. – 25.09.2014. 

1639. Sprawozdania stenograficzne Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. – 

Okres III. – 7 posiedzenie z 26-27.I.1931 r. – Warszawa, 1931. – 218 s.  

1640. Stanley A. Yeltsin and Kuchma Meet, Seek to Ease Tensions Between 

Russia and Ukraine / A. Stanley // The New York Times. – 10.25.1996.  

1641. Statute of the Court [Електронний ресурс] // International Court of 

Justice : [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.icj-

cij.org/homepage/ru/icjstatute.php. – Назва з екрана. 

1642. Steiner H. International Human Rights in Context / H. Steiner, 

P. Alston. - New York : Oxford University Press, 2000. – 1536 p. 



 

580 
 

1643. Stern J. The Russo-Ukrainian gas dispute of January 2009: a 

comprehensive assessment / J. Stern, S. Pirani, K. Yafimava. – Oxford : Oxford 

Institute for Energy Studies, 2009. – 66 p. 

1644. Stern В. Dissolution, Continuation, and Succession in Eastern Europe 

/ В. Stern. – Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 1998. – 211 p.  

1645. Stettinius Jr. E.R. Roosevelt and the Russians / Jr. Stettinius. – 

Whitefish : Kessinger Publishing, 2011. – 398 p. 

1646. Stirk P. The Politics of Military Occupation / P. Stirk. – Edinburgh : 

Edinburgh University Press, 2009. – 252 p. 

1647. Subedi S. International economic law. Section A: Evolution and 

principles of international economic law. Revised version / S. Subedi // The 

External Programme University of London. – December 2006. – P. 1-17. 

1648. Summers J. Peoples and International Law: How Nationalism and 

Self-Determination Shape a Contemporary Law of Nations / J. Summers. – 

Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. – 464 p. 

1649. Suresh Ram B. Malaysia expresses concern over deteriorating 

situation in Ukraine / B. Suresh Ram // New Straits Times. – 22.01.2015. 

1650. Sushko O. The Legal Status of the Russian-Ukrainian Border: 

Problems and Prospects / O. Sushko // Borders of Ukraine. Effective Policy 

Implementation / Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine. – 

2001. – P. 10-16. 

1651. Sweetman J. Crimean War. Essential Histories 2 / J. Sweetman. – 

Osprey Publishing, 2001. – 96 p. 

1652. Swiss Federal Tribunal, June 22, 1955 // A.T.F. (81). – 1955. – 

P. 231-232. 

1653. Szporluk R. Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union / 

R. Szporluk. – Stanford : Hoover Institution Press, 2000. – 437 p. 

1654. The Aaland Islands Question (On Jurisdiction), Report of the 

International Committee of Jurists // League of Nations Official Journal. – 1920. – 

Supp. 3, 9. – 38 р.  



 

581 
 

1655. The Arab Charter on Human Rights (ACHR) // International Human 

Rights Reports. – 2005. – № 12.– Р. 893. 

1656. The conflict in Chechnya : Recommendation 1444 (2000) // Official 

Gazette of the Council of Europe. – January 2000. 

1657. The Constitutive Act [Електронний ресурс] // African Union : [веб-

сайт]. – Режим доступу: http://www.au.int/en/about/constitutive_act. – Назва з 

екрана. 

1658. The Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the 

Human Dimension of the CSCE (5-29 June 1990) // CSCE. – 1990. – 26 p.  

1659. The Energy Charter Treaty and Related Documents: A Legal 

Framework for International Energy Cooperation. – Brussels : Energy Charter 

Secretariat Energy Charter Secretariat, 2004. – 228 p. 

1660. The Energy Charter Treaty and Related Documents: A Legal 

Framework for International Energy Cooperation // Energy Charter Secretariat. – 

2004. – 226 p. 

1661. The Fisheries Jurisdiction case : judgment of 2 February 1973 // 

International Court of Justice Reports, 1973. – P. 4-22. 

1662. The Geneva Conventions of August 12, 1949 // International 

Committee of the Red Cross. – 1950. – Р. 6. 

1663. The Hague Declaration // The White House. Office of the Press 

Secretary. – 24.03.2014. – 2 p. 

1664. The illegal annexation of Crimea has no legal effect and is not 

recognised by the Council of Europe [Електронний ресурс] // Council of Europe : 

[офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-

EN.asp?newsid=4975&lang=2&cat=8. – Назва з екрана. – Дата публікації : 

09.04.2011. 

1665. The Russian Indemnity case : Permanent Court of International 

Arbitration // A.J.I.L. – 1913. – P. 178. 



 

582 
 

1666. The Treaty of Paris (1856), The Straits Convention (1856), The 

Declaration of Paris (1856) // The Great European Treaties of the Nineteenth 

Century / A. Oakes, R. Mowat. – Oxford : Clarendon Press, 1918. – 380 p. 

1667. The Treaty Of Portsmouth, 1905 - September 5, 1905 // The Japan-

Russia War, Harrisburg, The Minter Company / S. Tyler. – Harrisburg : The 

Minter Company, 1905. – P. 564-568. 

1668. Thürer D. Self-Determination [Електронний ресурс] / D. Thürer, 

T. Burri // Max Planck Encyclopedia of Public International Law : [веб-сайт]. – 

Режим доступу: 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-

9780199231690-e873. – Назва з екрана. 

1669. Todesflug. Wer Warum Schloss [Електронний ресурс] // Spiegel : 

[веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.spiegel.de/static/happ/panorama/2015/mh17/v0/pub/index.html#1. – 

Назва з екрана. 

1670. Tomuschat C. Obligations Arising for States Without or Against their 

Will / C. Tomuschat // Recueil Des Cours. – 1993. – Vol. 4. – P. 195-374. 

1671. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Indonesia, 24 

February 1976 [Електронний ресурс] // ASEAN [офіційний веб-сайт]. – Режим 

доступу: http://www.asean.org/news/item/treaty-of-amity-and-cooperation-in-

southeast-asia-indonesia-24-february-1976-3. – Назва за екрана. 

1672. Ukraina zakontraktuje więcej gazu od RWE // Gazeta Wyborcza. – 

12.11.2012. 

1673. Ukraine – A Concise Encyclopaedia – I / Kubijovyč V. (ed.). – 

Toronto : University of Toronto Press, 1963. – 1185 p. 

1674. Ukraine conflict: Russia charges pilot over deaths // BBC. – 

9.07.2014. 

1675. Ukraine: Rebel Forces Detain, Torture Civilians. Dire Concern for 

Safety of Captives // Human Rights Watch. – 28.08.2014. – 15 p. 



 

583 
 

1676. Ukraine: Russian troops fire 'warning shots' at Crimea airbase // The 

Telegraph. – 4.03.2014. 

1677. Ukrainians in United States protest Russian actions near Tuzla Island, 

Ukraine // Ukrainian Weekly. – Chicago. – 11.09.2003. 

1678. UN Report of the Secretary-General 2004 [Електронний ресурс] // 

United Nations : [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/largerfreedom/chap3.htm. – Назва з екрана. 

1679. UN Security Council Resolution 2202 (2015) // Cabinet of Ministers 

of Ukraine. Press-release. – 18.02.2015. – 2 p. 

1680. Un. Doc. 2005 World Summit Outcome : General Assembly 

Resolution №60/1, 24 October 2005 // United Nations. – A/RES/60/1. – 2005. – 38 

p.  

1681. Un. Doc. Alternative approaches and ways and means within the 

United Nations system for the improvement of effective enjoyment of human 

rights and freedoms : General Assembly Resolution 32/130, 16 December 1977 // 

United Nations. – A/RES/32/130. – 1977. – 3 p. 

1682. Un. Doc. Charter of Economic Rights and Duties of States : General 

Assembly Resolution 3281 (XXIX), 12 December 1974 // United Nations. – 

A/RES/29/3281. – 1974. – 8 p. 

1683. Un. Doc. Consolidation and progressive development of the principles 

and norms of international economic law relating in particular to the legal aspects 

of the new international economic order : General Assembly Resolution 34/150 // 

United Nations. – A/RES/34/150. – 1979. – 6 p. 

1684. Un. Doc. Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 

// United Nations. - Treaty Series. – 2006. – Vol. 2515. - I-44910. – Р. 244. 

1685. Un. Doc. Convention on the Rights of the Child 1989 // United 

Nations. - Treaty Series. – 1989. – Vol. 1577. – P. 3. 

1686. Un. Doc. Convention Relating to the Status of Refugees 1951 // 

United Nations. - Treaty Series. – 1951. – Vol. 189. – P. 137. 



 

584 
 

1687. Un. Doc. Declaration on the `Guidelines on the Recognition of New 

States in Eastern Europe and in the Soviet Union’ (16 December 1991) 

[Електронний ресурс] // European Journal of International Law : [веб-сайт]. – 

Режим доступу: http://207.57.19.226/journal/Vol4/No1/art6.html. – Назва з 

екрана. 

1688. Un. Doc. Declaration on the Enhancement of the Effectiveness of the 

Principle of Refraining from the Threat or Use of Force in International Relations : 

General Assembly Resolution 42/22, New York, 18 November 1987 // United 

Nations. – A/RES/42/22. – 1987. – 4 p. 

1689. Un. Doc. Declaration on the Establishment of a New International 

Economic Order. Resolution 3201 (S-VI) : adopted by the General Assembly on 1 

May 1974 // United Nations. – A/RES/S-6/3201. – 1974. – 3 p. 

1690. Un. Doc. Declaration on the Right to Development : General 

Assembly Resolution №41/128, 4 December 1986 // United Nations. – 

A/RES/41/128. – 1986. – 3 p. 

1691. Un. Doc. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National 

or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities : General Assembly Resolution 

47/135, 18 December 1992 // United Nations. – A/RES/47/135. – 1992. – 3 p.  

1692. Un. Doc. Definition of Aggression : General Assembly Resolution 

[Adopted without a vote on a Report from the Sixth Committee] №3314 (XXIX) // 

United Nations. – A/RES/29/3314. – 1974. – 2 p. 

1693. Un. Doc. Implementation of the Declaration on the Granting of 

Independence to Colonial Countries and Peoples : UN General Assembly 

Resolution 2105 (XX) 20 December 1965 // United Nations. – 1966. – 3 p. 

1694. Un. Doc. Implementing the responsibility to protect : Report of the 

Secretary-General // United Nations General Assembly. – A/63/677. – 2009. – 33 

p. 

1695. Un. Doc. Indivisibility and interdependence of economic, social, 

cultural, civil and political rights : General Assembly Resolution 41/117, 4 

December 1986 // United Nations. – A/RES/41/117. – 1986. – 2 p. 



 

585 
 

1696. Un. Doc. International Convention against the Recruitment, Use, 

Financing and Training of Mercenaries 1989 [Електронний ресурс] : UN General 

Assembly Resolution A/RES/44/34, 4 December 1989 // United Nations : 

[офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm. – Назва з екрана. 

1697. Un. Doc. International Convention against the Taking of Hostages : 

General Assembly Resolution 34/1461 of, 17 December 1979 // United Nations. – 

Treaty Series. – 1979. – Vol. 1316. – Р. 205. 

1698. Un. Doc. International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance : Doc.A/61/448, New York, 20 December 2006 // 

United Nations. – Treaty Series. – 2006. – Vol. 2716. – Р. 3. 

1699. Un. Doc. International Convention for the Suppression of Terrorist 

Bombings : General Assembly Resolution 49/60, 15 December 1997 // United 

Nations. – Treaty Series. – 1997. – Vol. 2149. – P. 256. 

1700. Un. Doc. International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism : General Assembly Resolution A/RES/54/109, 9 

December 1999 // United Nations. – Treaty Series. – 1999. – Vol. 2178. – P. 197. 

1701. Un. Doc. International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination, 7 March 1966 : General Assembly Resolution 2106 (XX)2, 

21 December 1965 // United Nations. - Treaty Series. – 1966. – Vol. 660. – P. 195. 

1702. Un. Doc. International Covenant on Civil and Political Rights 1966 

(New York, 16 December 1966) // United Nations. – Treaty Series. – 1967. – 

Vol. 999. – P. 171. 

1703. Un. Doc. International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights (New York, 16 December 1966) // United Nations. – Treaty Series. – 1983. 

– Vol. 993. – Р. 3. 

1704. Un. Doc. International Development Strategy for the Third United 

Nations Development Decade : General Assembly Resolution 35/56, 5 December 

1980 // United Nations. – A/RES/35/56. – 1980. – 11 p. 



 

586 
 

1705. Un. Doc. Maintenance of international security – prevention of the 

violent disintegration of States : General Assembly Resolution 53/71, 9 January 

1997 // United Nations. – A/RES/53/71. – 1999. – 2 p. 

1706. Un. Doc. Permanent Sovereignty over Natural Resources : General 

Assembly resolution 1803 (XVII) (New York, 14 December 1962) // United 

Nations. – 1963. – 4 p. 

1707. Un. Doc. Strengthening of the coordination of humanitarian 

emergency assistance of the United Nations : General Assembly Resolution 

№46/182, 19 December 1991 // United Nations. – A/RES/46/182. – 1991. – 5 p. 

1708. Un. Doc. The future we want : General Assembly Resolution 66/288, 

27 July 2012 // United Nations. – A/RES/66/288. – 2012. – 53 p.  

1709. Un. Doc. The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy : 

General Assembly Resolution №60/288, 8 September 2006 // United Nations. – 

A/RES/60/288. – 2006. – 9 p.  

1710. Un. Doc. United Nations Millennium Declaration : General Assembly 

Resolution №55/2 // United Nations. – A/RES/55/2. – 2000. – 9 p.  

1711. Un. Doc. Convention for the suppression of unlawful acts against the 

safety of civil aviation (with Final Act of the International Conference on Air Law 

held under the auspices of the International Civil Aviation Organization at 

Montreal in September 1971) : concluded at Montreal on 23 September 1971 // 

United Nations. – Treaty Series. – 1971. – Vol. 974. – P. 178-248. 

1712. Un. Doc. Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women 1979 // United Nations. – Treaty Series. – 1979. – 

Vol. 1249. – P. 13. 

1713. Un. Doc. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 

of Genocide [Електронний ресурс] : General Assembly Resolution 260 (III), 9 

December 1948 // United Nations офіційний веб-сайт. – Режим доступу: 

https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280027fac 

1714. Un. Doc. Declaration on Principles of International Law concerning 

Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter 



 

587 
 

of the United Nations 1970 [Електронний ресурс] // United Nations : [офіційний 

веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun.html. – Назва з екрана. 

1715. Un. Doc. Declaration on Principles of International Law concerning 

Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter 

of the United Nations 1970 [Електронний ресурс] // United Nations : [офіційний 

веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.un-documents.net/a25r2625.htm. – 

Назва з екрана. 

1716. Un. Doc. Declaration on the Granting of Independence to Colonial 

Countries and Peoples : General Assembly Resolution 1514 (XV), 14 December 

1960 // United Nations. – A/RES/60/119. – 1960. – 4 р. 

1717. Un. Doc. Declaration on the Inadmissibility of Intervention and 

Interference in the Internal Affairs of States : General Assembly Resolution 

36/103, 9 December 1981 // United Nations. – A/RES/36/103. – 1982. – 4 p.  

1718. Un. Doc. Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the 

Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and 

Sovereignty : General Assembly Resolution 2131 (XX), 21 December 1965 // 

United Nations. – A/RES/20/2131. – 1965. – 2 p. 

1719. Un. Doc. Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and 

Situations Which May Threaten International Peace and Security and on the Role 

of the United Nations in this Field // United Nations. – A/RES/43/51. – 1988. – 

4 p. 

1720. Un. Doc. Peaceful and neighbourly relations among States : General 

Assembly Resolution №1236 (XII) // United Nations. – A/RES/12/1236. – 1957. – 

2 p. 

1721. Un. Doc. Principles and guidelines for international negotiations 

General Assembly Resolution №53/101 // United Nations. – A/RES/53/101. – 

1999. – 3 p. 

1722. Un. Doc. Report of The International Court of Justice 1986 – 1987 // 

United Nations. – 1987. – P. 565-566. 



 

588 
 

1723. Un. Doc. Report of the International Court of Justice: 1 August 1985 – 

31 July 1986. // United Nations. – New York. – 1986. – 59 р.  

1724. Un. Doc. Resolution 1189 (1998). Adopted by the Security Council at 

its 3915th meeting, on 13 August 1998 // United Nations. – S/RES/1189. – 1998. – 

2 p. 

1725. Un. Doc. Resolution 1269 (1998) : adopted by the Security Council at 

its 4053th meeting, on 19 October 1999 // United Nations. – S/RES/1269. – 1999. 

– 3 p. 

1726. Un. Doc. Resolution 1368 (2001) : adopted by the Security Council at 

its 4370th meeting, on 12 September 2001 // United Nations. – S/RES/1368. – 

2001. – 3 p. 

1727. Un. Doc. Resolution 1373 (2001) : adopted by the Security Council at 

its 4385th meeting, on 28 September 2001 // United Nations. – S/RES/1373. – 

2001. – 3 p. 

1728. Un. Doc. Resolution 1377 (2001) : adopted by the Security Council at 

its 4413th meeting, on 12 November 2001 // United Nations. – S/RES/1377. – 

2001. – 2 p. 

1729. Un. Doc. Resolution 2178 (2014) : adopted by the Security Council at 

its 7272th meeting, on 18 September 2014 // United Nations. – S/RES/2178. – 

2014. – 10 p. 

1730. Un. Doc. Resolution adopted by the General Assembly [Adopted 

without a vote on a Report from the Sixth Committee] 3314 (XXIX). Definition of 

Aggression. – A/RES/29/3314 // United Nations. – 1974. – 2 p. 

1731. Un. Doc. Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 

2014 [without reference to a Main Committee (A/68/L.39 and Add.1)]. 68/262. 

Territorial integrity of Ukraine // United Nations. – A/RES/68/262. – 2014. – 3 p. 

1732. Un. Doc. Rio Declaration on Environment and Development 1992 

(Rio de Janeiro, 3-14 June 1992) // United Nations. – A/CONF.151/26 (Vol. I). – 

1992. – 5 p.  



 

589 
 

1733. Un. Doc. Security Council Resolution №1318 (2000) on ensuring an 

effective role for the Security Council in the maintenance of international peace 

and security, particularly in Africa, 7 September 2000 // United Nations. – 

S/RES/1318. – 2000. – 4 p.  

1734. Un. Doc. The right of peoples and nations to self-determantion 

General Assembly Resolution 637 (VII) // United Nations. – A/RES/637. – 16 

December 1952. – 2 p. 

1735. Un. Doc. United Nations Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment // United Nations. – Treaty 

Series. – 1984. – Vol. 1465. – P. 85. 

1736. Un. Doc. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 

[Електронний ресурс] // United Nations : [офіційний веб-сайт]. – Режим 

доступу: 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf. – 

Назва з екрана. 

1737. Un. Doc. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples // United Nations. – 2008. – P. 3-5. 

1738. Un. Doc. United Nations Millennium Declaration : General Assembly 

Resolution №55/2 // United Nations. – A/RES/55/2. – 2000. – 9 p.  

1739. Un. Doc. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 

[Електронний ресурс] // United Nations : [офіційний веб-сайт]. – Режим 

доступу: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vclt/vclt.html. – Назва з екрана. 

1740. UNCHR. Report on the human rights situation in Ukraine (15 April 

2014) // Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. – 

2014. – 28 p.  

1741. UNCHR. Report on the human rights situation in Ukraine (15 June 

2014) // Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. – 

2014. – 58 p.  



 

590 
 

1742. UNCHR. Report on the human rights situation in Ukraine (15 May 

2014) // Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. – 

2014. – 37 p. 

1743. UNCHR. Report on the human rights situation in Ukraine (16 

November 2014) // Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights. – 2014. – 49 p. 

1744. UNCHR. Report on the human rights situation in Ukraine (16 

September 2014) // Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights. – 2014. – 37 p. 

1745. UNCHR. Report on the human rights situation in Ukraine (17 August 

2014) // Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. – 

2014. – 32 p.  

1746. UNCHR. Report on the human rights situation in Ukraine // Office of 

the United Nations High Commissioner for Human Rights. – 15.07.2014. – 65 p.  

1747. UNCHR. Report on the human rights situation in Ukraine 16 

September 2014 // Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights. – 2014. – 37 p. 

1748. UNCHR.Report on the human rights situation in Ukraine (15 July 

2014) // Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. – 

2014. – 65 p. 

1749. UNHCR. Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism 

and Extremism, 15 June 2001 [Електронний ресурс] // United Nations High 

Commissioner for Human Rights : [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.unhcr.org/refworld/publisher,ASIA,,,49f5d9f92,0.html. – Назва з 

екрана. 

1750. UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural 

Objects (Rome, 1995) [Електронний ресурс] // UNIDROIT : [офіційний веб-

сайт]. – Режим доступу: 

http://www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/main.htm. – 

Назва з екрана. 



 

591 
 

1751. Up In Flames // Human Rights Watch. – January 23, 2009. – P. 3-7. 
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