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Ілпрзрур фйдлпрва є мглзк ж 
кйыфмвзт дйдкдлрів ноава кіелаомг-
лзт могаліжауіи. Віл взжлафає мплмвлі 
жапагз кіелаомглм-ноавмвмгм пнівом-
бірлзурва гдоеав в пкйагі кіелаомг-
лзт могаліжауіи. Вмглмфап, нмпріилд 
фйдлпрвм у РБ ООН лмпзрщ взляркм-
взи таоакрдо і жлафлм вігоіжляєрщпя 
як віг фйдлпрва в ООН, жмкодка, рак 
і віг жагайщлзт нігтмгів гм омжукілля 
ілпрзруру фйдлпрва у кіелаомглзт 
могаліжауіят у уіймку. В ущмку кмл-
рдкпрі, акруайщлзк нзралляк є нмоів-
лялля ыозгзфлмї нозомгз нмпріилмгм 
фйдлпрва в РБ ООН іж жагайщлзкз 
жапагакз фйдлпрва гдоеав у кіела-
омглзт могаліжауіят в уіймку. 

Окодкі апндкрз уієї рдкарзкз гм-
пйігеувайзпя у ноауят ракзт вірфзж-
лялзт ра жаоубіелзт вфдлзт, як 
Д. Х. Демилдо [1], Н. В. Кзозйык 
[2], А. О. Кмозлдвзф [3], Р. Х. Срди-
лбдог [4] ра іл. В рми ед фап, кмкнйд-
кплмгм гмпйігедлля уієї рдкз лаоажі 
лд кайм кіпуя. 

Вігнмвіглм, кдрмы уієї праррі є 
взявйдлля пніввіглмхдлля кіелаом-
глмгм-ноавмвзт апндкрів нмпріилмгм 
фйдлпрва в РБ ООН іж жагайщлзкз 
ыозгзфлзкз жапагакз ілпрзруру 

фйдлпрва в кіелаомглзт могаліжауіят 
у пуфаплмку кіелаомглмку ноаві. 

Наиндохд пйіг жажлафзрз, цм іл-
прзрур нмпріилмгм фйдлпрва у взкм-
лавфзт могалат кіелаомглзт могалі-
жауіи лд взлзк іж нозилярряк Срару-
ру ООН ра првмодлляк РБ ООН. 
Помрд пакд нмпріилд фйдлпрвм в РБ 
ООН є лаибійщх  вігмкзк ра мбгмвм-
оывалзк нодудгдлрмк ракмгм фйдлпр-
ва в гмкрозлі кіелаомглмгм ноава. 
Хмфа жлафла фапрзла узт гзпкупіи 
прмпуєрщпя козрзкз ущмгм ілпрзруру 
ра нмвлмваедлщ нмпріилзт фйдлів РБ 
ООН, жмкодка ноава вдрм. Багарм 
лаукмвуів мбґоулрмвуырщ і гмуійщ-
ліпрщ іплувалля ущмгм пндузсіфлмгм 
ілпрзруру фйдлпрва у кіелаомглзт 
могаліжауіят пакд цмгм ООН. 

Рмжгйяг рдкарзкз прарупу нмп-
ріилзт фйдлів РБ ООН в пуфаплмку 
кіелаомглмку ноаві, бдж алайіжу ущм-
гм прарупу коіжщ нозжку кіелаомглм-
ноавмвзт жапаг ілпрзруру фйдлпрва у 
кіелаомглзт могаліжауіят взгаєрщпя 
лдкмейзвзк. Звіплм, у ущмку взнаг-
ку родба омбзрз нмтзбку ла рд, цм 
кмва игд лд номпрм ном фйдлпрвм у 
кіелаомгліи могаліжауії, а ном фйдлп-
рвм у взцмку (взкмлавфмку) могалі 
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кіелаомглмї могаліжауії, мглак лаи-
ваейзвіхі дйдкдлрз нозомгз ракмгм 
фйдлпрва бугурщ пнівправлзкз іж жа-
гайщлзкз жапагакз фйдлпрва у кіе-
лаомглзт могаліжауіят. 

Ммела кмлпраруварз, цм ла пу-
фаплмку драні, нмноз жлафлу козрзку 
як пакмгм явзца мпмбйзвмгм прарупу 
нмпріилзт фйдлів РБ ООН, рак і 
мкодкзт їт нмвлмваедлщ, ном цм кз 
нмгмвмозкм у уіи омбмрі лзефд, іл-
прзрур нмпріилмгм фйдлпрва в РБ 
ООН номгмвеує жайзхарзпя ваейз-
взк нодудгдлрмк як в оаккат ООН, 
рак і у ноаві кіелаомглзт могаліжауіи 
в уіймку. Ммела нмгмгзрзпя ж 
Є. В. Гмгмвалзкмк, цм «кіелаомглм-
ноавмвзи ілпрзрур нмпріилзт фйдлів 
РБ є улікайщлзк явзцдк у пуфаплм-
ку кіелаомглмку ноаві» [5, c. 136].  

Сноавгі, у емгліи ілхіи кіела-
омгліи могаліжауії лд кає ракмгм нм-
гійу пдодг фйдлів, якзи бз лагійяв 
мкодкі гдоеавз мпмбйзвзк прарупмк 
іж ракзкз нмвлмваедллякз. Вігнмві-
глм, гмуійщлзк є номалайіжуварз мпм-
бйзвмпрі нмпріилмгм фйдлпрва в РБ 
ООН, у кмлрдкпрі ілпрзруру фйдлпрва 
у ноаві кіелаомглзт могаліжауіи. 

В лаууі кіелаомглмгм ноава нм-
лярря «фйдлпрвм» у кіелаомглзт мо-
галіжауіят омжгйягаырщ як «ноавмвзи 
жв'яжмк могаліжауії ра її фйдла, якзи 
взоаеаєрщпя у вжаєклзт ноават ра 
мбмв'яжкат ра одгуйыєрщпя лмокакз 
кіелаомглмгм ноава» [6, c. 165]. Шз-
охд взжлафдлля лавмгзв М. Б. Коз-
ймв, якзи омжгйягав фйдлпрвм у кіе-
лаомглзт могаліжауіят як «ілпрзрур 
ноава кіе- лаомглзт могаліжауіи, 
якзи мб’єглує лмокз, цм одгуйыырщ 
нмоягмк і укмвз впруну, взгз фйдлів, 
пукунліпрщ їт ноав ра мбмв’яжків, нз-
ралля нозжунзлдлля ра нознзлдлля 
уфапрі в кіелаомглзт могаліжауіят, а 
ракме вігнмвігайщліпрщ гдоеав як 
фйдлів могаліжауії» [7, c. 17].   

Пмгмгеуыфзпщ іж узкз взжла-
фдллякз, лдмбтіглм вігжлафзрз, цм 
фйдлпрвм лд є улівдопайщлмы кмлпра-
лрмы у ноакрзуі кіелаомглзт могалі-
жауіи. Вмлм вігоіжляєрщпя у взнагку 
оіжлзт кіелаомглзт могаліжауіи ра 
жгіглм ж нмймедллякз їт упралмвфзт 

гмкукдлрів. Цд жукмвйыє іплувалля 
оіжлзт взгів фйдлпрва у кіелаомглзт 
могаліжауіят (нмвлмгм абм фапркмвмгм; 
ндовіплмгм і лабурмгм ра іл.). 

Якцм алайіжуварз праруп нмпріи-
лзт фйдлів РБ ООН коіжщ нозжку 
пакд узт взгів фйдлпрва, рм кмела 
мглмжлафлм првдогеуварз, цм нмп-
ріилі фйдлз Рагз вмймгіырщ нмвлзк 
фйдлпрвмк. Щмгм ндовіплмгм таоак-
рдоу їтлщмгм фйдлпрва, рм віл є бджу-
кмвлзк у взнагку Вдйзкмбозралії, 
США ра Фоалуії. Оглак, якцм гмвм-
озрз ном Кзраипщку Наомглу Рдпну-
бйіку (лагайі – КНР) ра Рмпіипщку 
Фдгдоауіы, рм у жв’яжку ж рзк, цм 
вмлз мрозкайз праруп фйдлів ООН 
(ра нмпріилзт фйдлів РБ ООН) як 
гдоеавз-кмлрзлуармоз Кзраипщкмї 
Рдпнубйікз ра СРСР вігнмвіглм, гм-
нупрзкіпрщ лабурря лзкз ракмгм пра-
рупу гмпі акрзвлм гзпкуруєрщпя.   

Такме, як уед кз гмвмозйз взцд, 
пйіг карз ла уважі, цм у взнагку нмп-
ріилмгм фйдлпрва у РБ ООН игд кмва 
ном фйдлпрвм у мглмку іж могалів кі-
елаомглзт могаліжауіи, а лд фйдлпрвм 
у кіелаомгліи могаліжауії в уіймку. 
Тмку, праруп нмпріилзт фйдлів, мглм-
фаплм, вкйыфає у пдбд упі ноава ра 
мбмв’яжкз, якзкз лагійдлі жвзфаилі 
фйдлз ООН і, вмглмфап, віл кає уійу 
лзжку мпмбйзвмпрди, які жакоінйдлі у 
Срарурі ООН.  

Коік рмгм, рі нмвлмваедлля, якз-
кз лагійдлі нмпріилі фйдлз РБ ООН 
(і мпмбйзвм – ноавм вдрм), взтмгярщ 
жа кдеі їт гіяйщлмпрі в оаккат Рагз і 
каырщ пуррєвзи внйзв ла гіяйщліпрщ 
Оогаліжауії ра ілхзт її фйдлів в уійм-
ку (лано., нозимк лмвзт фйдлів, влд-
пдлля жкіл гм Сраруру ООН ра іл.). 
У жв’яжку іж узк, ілпрзрур нмпріилмгм 
фйдлпрва у РБ ООН кає лзжку ыоз-
гзфлзт мпмбйзвмпрди, які взнйзва-
ырщ жі жкіпру пр. 23 Сраруру ООН, 
жмкодка: 

- нмпріилзи ра бджукмвлзи таоак-
рдо фйдлпрва у Рагі Бджндкз: уі фйдлз 
каырщ нмпріилі кіпуя у ущмку могалі 
ж кмкдлру нозилярря Сраруру ООН, і 
їт фйдлпрвм в Рагі лд нмродбує нігр-
вдогедлщ в нмоягку ндоімгзфлмгм 
ндодмбоалля; 
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- жакоінйдлля взфдонлмгм ндодйі-
ку фйдлів: у Срарурі ООН фіркм вз-
жлафдлм, трм є нмпріилзк фйдлмк РБ 
ООН, цм взкйыфає кмейзвіпрщ пнм-
оів цмгм нозпурлмпрі рзт фз ілхзт 
гдоеав пдодг кмйа нмпріилзт фйдлів; 

- вігпурліпрщ ыозгзфлзт кдталіж-
ків гйя лабурря абм вроарз прарупу 
нмпріилмгм фйдла: Срарур ООН лд 
кіпрзрщ мкодкзт ыозгзфлзт номудгуо 
цмгм кмейзвмпрі омжхзодлля пкйагу 
нмпріилзт фйдлів ООН абм е вроарз 
фз нмжбавйдлля фзллзт нмпріилзт 
фйдлів ущмгм прарупу. Такзи номудп 
кмед номтмгзрз взляркмвм хйятмк у 
нмоягку влдпдлля жкіл гм Сраруру 
ООН, цм кмед вігбурзпя йзхд жа 
мглмгмймплмї жгмгз нмпріилзт фйдлів 
РБ ООН, цм «гд сакрм» омбзрщ уди 
номудп ноакрзфлм лдкмейзвзк; 

- ыозгзфлд жакоінйдлля мпмбйз-
вмгм прарупу нмпріилзт фйдлів РБ 
ООН, цм лагає кардоіайщлі ыозгзф-
лі нігправз гйя имгм взкмозпралля.  

Опраллє, ла лаху гукку, є кйы-
фмвзк дйдкдлрмк кіелаомглм-
ноавмвмгм прарупу нмпріилзт фйдлів 
РБ ООН, цм вігоіжляє їт, в рмку 
фзпйі, і віг ілхзт взнагків в кіела-
омглм-ноавмвіи ноакрзуі, кмйз фйдл-
првм гдоеав в мкодкзт могалат кіе-
лаомглзт могаліжауіи омжхзояє кмйм 
їт ноав ра мбмв’яжків. Оглак у бійщ-
хмпрі взнагків, нігправз гйя лагалля 
мкодкзк гдоеавакз ущмгм прарупу 
лмпярщ нмйірзфлзи, а лд ноавмвзи 
таоакрдо. 

Так, алайіж упралмвфзт акрів ба-
гарщмт ілхзт кіелаомглзт могаліжа-
уіи, а ракме, цм лаиваейзвіхд, ноак-
рзкз кіелаомглзт могаліжауіи гмжвм-
йяє жлаирз уійу лзжку нодудгдлрів, 
кмйз мкодкі гдоеавз каырщ фз км-
еурщ бурз лагійдлі хзохзк кмймк 
ноав ра нмвлмваедлщ, ліе ілхі фйдлз 
могаліжауії. Як жауваеує Н. В. Кзоз-
йык, «в ноакрзуі кіелаомглзт мога-
ліжауіи фапрм каырщ кіпуд взнагкз, 
кмйз в оаккат сулкуімлувалля мкод-
кзт могалів… праруп мкодкзт гдоеав 
є взцзк, жмкодка, вмлз каырщ ноім-
озрдр цмгм уфапрі в омбмрі взкмлав-
фзт могалів кіелаомглзт могаліжауіи, 
лагійдлі ноавмк вдрм рмцм» [8, c. 8]. 

Сйіг нмгмгзрзпя, цм пакд в ноак-
рзуі кіелаомглзт могаліжауіи кмела 
жлаирз оіжлі взнагкз, кмйз фйдлпрвм 
мкодкзт гдоеав в лзт лмпзрщ мпмб-
йзвзи таоакрдо. Взвфдлля ракзт вз-
нагків гмжвмйяє нігрвдогзрз рджу 
Є. В. Гмгмвалзка ном рд, цм ілпрзрур 
нмпріилмгм фйдлпрва в Рагі Бджндкз 
ООН лмпзрщ нм-пноавелщмку уліка-
йщлзи таоакрдо. Дйя ущмгм, взгаєрщпя 
жа гмуійщлд, номвдпрз алайіж ракзт 
взнагків. 

Наиндохд, лдмбтіглм жажлафзрз, 
цм ракі нодудгдлрз кмела омжгійзрз 
ла гва взгз: рі, які взнйзваырщ іж 
сакрзфлзт нмйірзфлзт віглмпзл, айд 
лд жакоінйдлі в упралмвфзт акрат кі-
елаомглмї могаліжауії фз ілхзт смо-
кайщлзт гмкукдлрат, ра рі, які каырщ 
смокайщлм-ыозгзфлд жакоінйдлля. 
Якцм гмвмозрз ном ндохзи взнагмк, 
рм як вігжлафає Р. Х. Срдилбдог, км-
кдлруыфз нзралля оівлмпрі гдоеав в 
кіелаомглзт могаліжауіят «сакрзфлм, 
нмруелі гдоеавз… моугуырщ кіела-
омглзкз лмокакз ра вігнмвіглзкз 
оджуйщраракз в узт укмват» [9]. 

Пдодкмлйзвзкз аогукдлрмк гйя 
пзруауіи, кмйз нмруелі гдоеавз гд-
сакрм мрозкуырщ бійщх хзомкзи 
кіелаомглм-ноавмвзи праруп ліе іл-
хі фйдлз кіелаомглзт могаліжауіи, 
віл лавмгзрщ нозкйагз гвмт віипщкм-
вм-нмйірзфлзт бймків: Оогаліжауії 
Півліфлмарйалрзфлмгм гмгмвмоу (гайі 
– НАТО) ра Оогаліжауії Ваохавпщкм-
гм гмгмвмоу (гайі – ОВД).  

У ндохмку взнагку, тмфа в Сра-
рурі і лд номнзпалм, іплує лдмсіуіилд 
ноавзйм, цм нмпагу Гдлдоайщлмгм пдк-
одраоя НАТО жавегз жаикає нодгпра-
влзк євомндипщкзт гдоеав [9], а нмпр 
Вдотмвлмгм гмймвлмкмкалгувафа мб'є-
глалзт жбомилзт пзй НАТО в Євомні 
– гмймвлмгм віипщкмвмгм кмкалгувал-
ля Айщялпу, мбіикає фмрзоз-жіокмвзи 
гдлдоай аокії США [10; 11]. У взнаг-
ку ОВД, алаймгіфлм, кйыфмві віипщкм-
ві нмпрз – Гмймвлмкмкалгуыфмгм 
Об'єглалзкз жбомилзкз пзйакз ра 
лафайщлзка храбу Об'єглалзт жбоми-
лзт пзй, номрягмк упієї іпрмоії могалі-
жауії у 1955-1991 оо. мбіикайз нодг-
правлзкз СРСР [12].  
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Ндмбтіглм нігкодпйзрз, цм уі 
нодудгдлрз ра ілхі алаймгіфлі, які 
кмеурщ карз кіпуд у жв’яжку іж сак-
рзфлзкз мбправзлакз, лд кмела омж-
гйягарз як абпмйырлі. Чдодж вігпур-
ліпрщ їтлщмгм смокайщлмгм жакоін-
йдлля уійкмк гмнупрзкмы є пзруауія, 
кмйз в ндвлзи кмкдлр гдоеавз-
фйдлз кіелаомглмї могаліжауії вігіи-
гурщ віг упрайдлмї ноакрзкз, жмкодка 
у лавдгдлзт взцд взнагкат. Такі 
взнагкз лдгмуійщлм омжгйягарз і як 
кіелаомглзи жвзфаи, мпкійщкз вмлз 
жайдеарщ віг нмйірзфлмгм кмлпдлпупу, 
лд мнзоаырщпя ла бугщ-які кіелаомг-
лм-ноавмві, і жкіла узт нмйірзфлзт 
мбправзл кмед нозжвдпрз гм вігпруну 
віг упрайдлмї ноакрзкз жа укмвз гм-
пяглдлля впд рмгм е кмлпдлпупу.  

У жв’яжку іж узк кмела лавдпрз 
нозкйаг ж взбмоакз пуггі Міелаомг-
лмгм Сугу ООН у 2017 о. Калгзгара-
кз ла мглу іж вакалрлзт нмпаг буйз 
гвмє фзллзт пуггів: нодгправлзк Вд-
йзкмбозралії Коіпрмсдо Гоілвуг ра 
Ілгії Дайвіо Бталгаоі. Офікуваймпя, 
цм нмпагу жаикд К. Гоілвуг як калгз-
гар, якзи нодгправйяє гдоеаву-
нмпріилмгм фйдла РБ ООН. Оглак 
Ілгія жаиляйа рвдогу нмжзуіы і ланм-
йягайа ла мбоаллі пвмгм нодгправлзка 
гм пкйагу Міелаомглмгм пугу ООН 
[13]. 

Зодхрмы, ніпйя розвайзт гдбарів, 
в тмгі якзт, в рмку фзпйі, жвуфайа 
козрзка ноакрзкз мбмв’яжкмвмгм 
нодгправлзурва нмпріилзт гдоеав-
фйдлів ООН в пкйагі Рагз Бджндкз, а 
Ілгія нмгомеувайа нознзлзрз пвмє 
фйдлпрвм у Снівгоуелмпрі Науіи, 
К. Гоілвуг вігкйзкав пвмы калгзгару-
оу і Д. Бталгаоі був мбоалзи пуггды 
Міелаомглмгм Сугу ООН ла лмвзи 
гдв’ярзоіфлзи промк. Вігнмвіглм, ндо-
хд жа бійщхд ліе пікгдпяр омків в 
пкйагі Міелаомглмгм Сугу ООН Вд-
йзкмбозралія лд бугд нодгправйдлмы 
[13]. На ущмку нозкйагі кз кмедкм 
пнмпрдоігарз упы козткіпрщ мбґоулру-
валля ноакрзкз мпмбйзвмгм фйдлпрва 

мкодкзт гдоеав в кіелаомглзт мога-
ліжауіят бдж лайделмгм смокайщлм-
ыозгзфлмгм жакоінйдлля, як у взнаг-
ку Сраруру ООН. 

У гоугмку взнагку, кз каєкм 
пноаву ж пзруауієы, кмйз вігнмвіглі 
вігкіллмпрі кіе оіжлзкз кардгмоіякз 
фйдлів кіелаомглзт могаліжауіи жа-
коінйдлі у їтліт прарурлзт гмкукдл-
рат. Як нозкйагз ракзт пзруауіи, гмп-
йіглзкз лавмгярщ упралмвфі акрз Мі-
елаомглмгм вайырлмгм смлгу (гайі – 
МВФ) [14, c. 59-60] ра Міелаомглмгм 
могалу ж кмопщкмгм гла [15]. 

У взнагку Міелаомглмгм вайыр-
лмгм смлгу кмела гдоеава-уфаплзуя 
жгіиплыє влдпмк, вігнмвіглм гм квмрз 
влдпку, впралмвйдлмї гйя лдї: бажмвмї, 
мрозкалмї ноз впруні і лабурмї жгмгмк. 
Згіглм ж Рмжгіймк 5 Срарди угмгз 
Міелаомглмгм вайырлмгм смлгу: «За-
гайщла кійщкіпрщ гмймпів кмелмї гдо-
еавз-фйдла гмоівлыє пукі имгм бажм-
взт гмймпів і имгм гмймпів ла мплмві 
квмрз»1.  Як бафзкм, у ущмку взнагку 
праруп гдоеавз в могаліжауії взжлафа-
єрщпя її дкмлмкіфлзк пралмвзцдк ра 
сілалпмвмы пномкмеліпры і кмед 
кмозгуварзпя вігнмвіглм гм узт коз-
рдоіїв. 

Як бафзкм, у ущмку взнагку жа-
прмпмвуєрщпя жлафлм пкйагліха смо-
куйа ліе жвзфаилд жакоінйдлля жа 
мкодкзк гдоеавакз мпмбйзвмгм пра-
рупу. Помрд, якцм уваелм номалайі-
жуварз взцдлавдгдлі козрдоії, рм км-
ела гіирз взплмвку, цм лавірщ в ра-
кмку оажі, лаибійщх нмруелі гдоеавз 
(в рмку фзпйі, і нмпріилі фйдлз РБ 
ООН) жкмеурщ бурз нодгправйдлі в 
омбмрі Оогалу, в оажі жапрмпувалля 
бугщ-якмгм ж узт козрдоіїв, жа взляр-
кмк фдрвдормгм. 

Алайіж упіт взцдлавдгдлзт нозк-
йагів гмжвмйяє нігрвдогзрз, цм іл-
прзрур нмпріилмгм фйдлпрва в РБ 
ООН лмпзрщ улікайщлзи таоакрдо 
нмоівлялм іж ілхзкз птмезкз сак-
ракз в ноакрзуі кіелаомглзт могалі-
жауіи. У емглмку іж номалайіжмвалзт 

_________________ 
1 Срарщз пмгйахдлзя Мдегулаомглмгм Вайырлмгм Фмлга мр 22 зыйя 1944 гмга 

[Эйдкромллши одпуоп] // Мдегулаомглши вайырлши смлг. - Цзр. 03.03.2019. Рдезк гмпруна - 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf 
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взцд взнагків, кмйз в оаккат сулк-
уімлувалля кіелаомглзт могаліжауіи, 
мкодкі гдоеавз лабувайз фз кмеурщ 
лабурз мпмбйзвмгм прарупу в кіела-
омгліи могаліжауії в пзйу пвмгм дкм-
лмкіфлмгм, нмйірзфлмгм фз віипщкмвм-
гм внйзву, ракзи праруп лд пнівкіо-
лзи ж рзк їт мб’єкмк, якзк вмймгіырщ 
нмпріилі фйдлз Рагз Бджндкз ра лд 
жакоінйдлзи ыозгзфлм. 

Ваорм ракме кмлпраруварз, цм па-
кд ыозгзфлд жакоінйдлля мпмбйзвмгм 
прарупу кмлкодрлзт гдоеав-фйдлів і є 
гмймвлмы мжлакмы кіелаомглм-
ноавмвмгм прарупу нмпріилзт фйдлів 
РБ ООН. Цд єгзлзи взнагмк у ноаві 
кіелаомглзт могаліжауіи, кмйз ндвлі 
гдоеавз кмозпруырщпя нозвійдимва-

лзк пралмвзцдк лд ла мплмві нозтм-
валзт нмйірзфлзт гмкмвйдлмпрди фз 
гаоалріи, а пакд ла мплмві нмймедлщ 
упралмвфмгм акру кіелаомглмї могалі-
жауії – Срарур ООН. 

Дм ілхзт кйыфмвзт дйдкдлрів, які 
вігоіжляырщ ілпрзрур нмпріилмгм фйдл-
прва в РБ ООН як віг фйдлпрва у кі-
елаомглзт могаліжауіят жмкодка, рак і 
віг мкодкзт взнагків мпмбйзвмгм пра-
рупу фйдлів у могалат кіелаомглзт 
могаліжауіи є: нмпріилзи ра бджукмв-
лзи таоакрдо ущмгм фйдлпрва; жакоін-
йдлля взфдонлмгм ндодйіку нмпріилзт 
фйдлів РБ ООН; вігпурліпрщ ыозгзф-
лзт кдталіжків гйя лабурря, жкілз фз 
нознзлдлля прарупу нмпріилмгм фйдла. 
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Хмпрюк І. В. Юозгзфла нозомга ілпрзруру нмпріилмгм фйдлпрва в Рагі Бджндкз 
ООН 

В праррі алайіжуырщпя жкіпр ра кіелаомглм-ноавмві жапагз прарупу нмпріилзт 
фйдлів РБ ООН. Дмпйігеуєрщпя ыозгзфла нозомга їт прарупу як нмпріилзт фйдлів 
фдодж нмоівляйщлзи алайіж іж ілпрзрурмк фйдлпрва в ноаві кіелаомглзт могаліжауіи. 
Взгійяырщпя мпмбйзвмпрі прарупу нмпріилзт фйдлів РБ ООН нмоівлялм іж ілхзкз 
фйдлакз Рагз. Взвфаырщпя ілхі нозкйагз мпмбйзвмгм прарупу фйдлів в ноакрзуі ноа-
ва кіелаомглзт могаліжауіи, жмкодка ла нозкйагі Міелаомглмгм вайырлмгм смлгу  
ра Міелаомглмгм могалу ж кмопщкмгм гла. За нігпуккакз гмпйігедлля, жомбйдлм вз-
плмвмк ном улікайщлзи праруп нмпріилзт фйдлів РБ ООН нмоівлялм іж ілхзкз птм-
езкз взнагкакз, у жв’яжку іж рзк мб’єкмк ноав ра мбмв’яжків якзи нмкйагаєрщпя ла 
нмпріилзт фйдлів РБ ООН. 

Кйюфмві пймва: ООН, Рага Бджндкз ООН, кіелаомгла могаліжауія, фйдлпрвм у 
кіелаомглзт могаліжауія, МВФ, Міелаомглзи могал ж кмопщкмгм гла 

 
 
Хмпрюк И. В. Юозгзфдпкая нозомга злпрзрура нмпрмяллмгм фйдлпрва в Смвдрд 

Бджмнаплмпрз ООН  
В прарщд алайзжзоуырпя пмгдоеалзд з кдегулаомглм-ноавмвшд мплмвш прарупа 

нмпрмяллшт фйдлмв СБ ООН. Иппйдгудрпя ыозгзфдпкая нозомга зт прарупа как нмп-
рмяллшт фйдлмв фдодж поавлзрдйщлши алайзж п злпрзрурмк фйдлпрва в ноавд кдегу-
лаомглшт могалзжаузи. Вшгдйяырпя мпмбдллмпрз прарупа нмпрмяллшт фйдлмв СБ 
ООН нм поавлдлзы п гоугзкз фйдлакз Смвдра. Ижуфаырпя гоугзд нозкдош мпмбмгм 
прарупа фйдлмв в ноакрзкд ноава кдегулаомглшт могалзжаузи, в фапрлмпрз ла ноз-
кдод Мдегулаомглмгм вайырлмгм смлга з Мдегулаомглмгм могала нм кмопкмку глу. 
Пм зрмгак зппйдгмвалзя, пгдйал вшвмг мб улзкайщлмк праруп нмпрмяллшт фйдлмв СБ 
ООН нм поавлдлзы п гоугзкз нмтмезкз пйуфаякз, в пвяжз п рдк мбчдкмк ноав з 
мбяжаллмпрди кмрмоши вмжйагадрпя ла нмпрмяллшт фйдлмв СБ ООН. 

Кйюфдвыд пймва: ООН, Смвдр Бджмнаплмпрз ООН, кдегулаомглая могалзжаузя, 
фйдлпрвм в кдегулаомглшт могалзжаузят, МВФ, Мдегулаомглши могал нм кмопкм-
ку глу 

 
 
Khostyuk I. Legal nature of the institute of the permanent membership at the un 

security council 
The article analyzes the content and international legal foundations of the status of 

permanent members of the UN Security Council. The author outlines the relevance of the 
research topic and reviews recent publications on the topic in the doctrine of 
international law, formulates the subject, purpose and objectives of the research within 
this scientific article. 

The legal nature of their status as permanent members is examined through a 
comparative analysis with the institution of membership in the law of international 
organizations. It is emphasized that in the case of permanent members of the UN Security 
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Council, it is not just about membership in an international organization, but about 
membership in a supreme (executive) body of an international organization, but the most 
important elements of the nature of such membership will be commensurate with the 
general principles of membership in international organizations. 

The peculiarities of the status of permanent members of the UN Security Council are 
distinguished in comparison with other members of the Council. the permanent and 
unconditional nature of this membership; consolidation of a comprehensive list of 
permanent members of the UN Security Council; lack of legal mechanisms for acquiring, 
changing or terminating the status of a permanent member. 

Other examples of the special status of members in the practice of law of 
international organizations are studied, in particular the example of the International 
Monetary Fund and the International Seabed Authority. The study concludes that the 
unique status of permanent members of the UN Security Council is comparable to other 
similar cases, since in none of the analyzed cases did individual states acquire or may 
acquire special status in an international organization due to their economic, political or 
military influence, such status is disproportionate. to the extent that it is a permanent 
member of the UN Security Council and is not legally anchored. 

It is stated that precedents regarding the special status of membership of individual 
states within international organizations can be divided into two types: those arising from 
actual political relations, but not enshrined in the constituent documents or other formal 
documents, and those with formal legal basis. Striking examples of special status driven 
by political factors are the examples of two military and political blocs: the North 
Atlantic Treaty Organization (NATO) and the Warsaw Pact Organization. 

It is emphasized that these precedents and similar ones, which may occur in relation 
to the actual circumstances, cannot be regarded as absolute. In the absence of their formal 
consolidation, it is perfectly acceptable for Member States of the international 
organization to depart from the established practice discussed above. Such cases are also 
inappropriate to be regarded as an international custom, since they depend on political 
consensus and do not rely on any international law, and changing these political 
circumstances may lead to a departure from established practice, provided that all the 
same consensus is reached. 

Key words: UN, UN Security Council, international organization, membership in 
international organizations, IМF, International Seabed Authority 
 


