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ЩОДО ФОРМ ТА МЕТОДІВ МІЖНАРОДНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА ДОТРИМАННЯМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
У статті розглянуто форми та методи міжнародного контролю, їх різновиди та суміжні категорії. Визначено, що ключовою ознакою форми контролю є суб’єкт, який
здійснює контрольну діяльність. Відповідно, під формою контролю запропоновано розуміти спосіб організації та особливості цієї діяльності. Було встановлено, що категорія суб’єкта часто використовується також для проведення простого розподілу на види
контролю, що не дозволяє відобразити специфіку контрольної діяльності повною мірою. Авторка наголошує на необхідності розрізняти засоби, методи та процедури міжнародного контролю, визначаючи засоби контролю як технології, механізми, пристрої,
необхідні для здійснення міжнародної контрольної діяльності, методи контролю як способи застосування його засобів та процедури контролю як порядок здійснення певного
методу контролю чи декількох його методів у певній комбінації.
Ключові слова: форма міжнародного контролю, суб’єкт контрольної діяльності,
методи контролю, засоби контролю, процедури контролю.

Постановка проблеми. Міжнародні договори укладають для того, аби їх виконували,  
і ця теза не потребує додаткових обґрунтувань. Разом з тим практика демонструє, що деякі
міжнародні угоди так і залишаються лише на папері, адже їх учасники не поспішають
дотримуватися взятих на себе зобов’язань. Причин у такого становища багато, але чисто
з технічної точки зору більшості цих угод не вистачає ефективних засобів забезпечення
виконання. На жаль, як і окремі люди, держави, що є основними сторонами міжнародних
договорів, схильні ухилятися від виконання власних зобов’язань, особливо коли вони
розуміють, що за ними важко прослідкувати та за цим не наступлять негативні наслідки.
Така ситуація обумовлює особливу актуальність засобів забезпечення виконання
міжнародних договорів, серед яких провідну роль відіграє міжнародний контроль.
Незважаючи на те, що галузь права міжнародних договорів наразі є однією з найбільш
розвинутих та кодифікованих у міжнародному праві, інститут забезпечення дотримання
міжнародних договорів не отримав поки що належного нормативного закріплення. Наразі
механізми міжнародного контролю та моніторингу широко застосовуються в рамках
різних міжнародних договорів, однак ця практика потребує узагальнення та систематизації задля усунення термінологічних та технічних недоліків. Остання теза особливою
мірою стосується вітчизняної науки міжнародного права, для якої властиве неоднорідне
застосування відповідного понятійного апарату. Зокрема, складнощі викликає визначення та іноді розрізнення таких понять, як види і форми, процедури, засоби та методи
міжнародного контролю, виокремлення його стадій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоча здійсненню міжнародного контролю
в окремих галузях міжнародного права були присвячені дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких: Т. О. Анцупова, Р. М. Валєєв, О. О. Гольтяєв,
Л. Г. Гусейнов, І. І. Лукашук, В. В. Мицик, О. М. Музичук, О. Ю. Устінова, J. H. Ausubel,
D. G. Victor, O. Dahlman, C. Tenner тощо, комплексних наукових досліджень, які б уза© Ю. І. Астанкевич, 2021
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гальнювали та систематизували практику здійснення міжнародного контролю за дотриманням міжнародних зобов’язань, й досі не вистачає.
Мета статті полягає у тому, щоб надати визначення та охарактеризувати ознаки
і різновиди форм та методів здійснення міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів, відмежовуючи їх, за необхідності, від суміжних юридичних категорій.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду означеної проблематики, слід підкреслити, що у науці міжнародного права відсутня єдність
думок з приводу того, які саме міжнародні акти можуть створювати міжнародні зобов’язання. Окрім міжнародних договорів, їх джерелом також є міжнародний звичай, який,
однак, має неписану форму, що ускладнює його практичне застосування та забезпечення
виконання. Джерелами міжнародних зобов’язань держав вважають також деякі рішення
міжнародних організацій, рішення міжнародних судових органів та навіть односторонні
акти держав. Як правило, перелічені акти не утворюють спеціальних механізмів контро
лю щодо виконання відповідних зобов’язань. Однак це не означає, що зобов’язання,
які виникли завдяки цим актам, не можуть входити в систему міжнародного контролю,
що існує у певній галузі міжнародних відносин, або ж хоча б до юрисдикції окремого
суб’єкта контролю. Проте наразі у міжнародному праві найбільш розвинутими інституційними механізмами контролю забезпечені саме міжнародні договірні зобов’язання.
Розгляд декількох характеристик міжнародного контролю в одній публікації обумовлений тісним взаємозв’язком та іноді перехрещенням зазначених категорій. Так,
наприклад, суб’єкт здійснення контролю часто виступає критерієм для класифікації
видів міжнародного контролю. Натомість інші вчені керуються ним, аналізуючи форми
контролю.
Відповідно, кажучи про види міжнародного контролю, розрізняють контроль, що
здійснюється: 1) державами індивідуально чи колективно (наприклад, відповідно до
Конвенції щодо заборони розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної
зброї та про її знищення 1993 р.); 2) міжнародними організаціями (наприклад, МАГАТЕ);
3) спеціально утвореними міжнародними органами (наприклад, Комітетом з прав дитини); 4) спеціально утвореними міждержавними органами [1, с. 87] (наприклад, Рада
асоціації щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.); 5) спеціальними місіями, утвореними державами чи міжнародними організаціями (наприклад,
Спеціальна комісія, що була утворена відповідно до Резолюції № 687/1991 Ради Безпеки
ООН щодо Іраку); 6) спеціальними представниками (посланцями) найвищих посадових
осіб міжнародних організацій (наприклад, Генерального секретаря ООН) [2, с. 290].
Часто, як вже зазначалося, здійснення контролю певними суб’єктами називають формою, а не видом контролю [3, с. 23]. На наш погляд, така позиція є слушною з огляду на
визначення поняття «форма». Так, відповідно до тлумачного словника української мови,
«форма» – це спосіб здійснення, виявлення будь-якої дії; тип, будова, спосіб організації
чого-небудь; зовнішній вияв якого-небудь явища, пов’язаний з його сутністю, змістом [4,
с. 617]. Разом з тим «вид» визначається як підрозділ, що об’єднує ряд предметів, явищ за
спільними ознаками і входить до складу загальнішого вищого розділу – роду [5, с. 381].
Звісно, що будь-яку категорію, в тому числі і категорію міжнародного контролю, можна
поділити на види за багатьма критеріями. Однак простий розподіл міжнародного контро
лю на різновиди не відображає специфічної сутності категорії «форма контролю», що
дійсно підкреслює саме спосіб організації та особливості цієї діяльності у рамках роботи
різних міжнародних контрольних органів та поза нею. Отже, вважаємо, що характеризуючи суб’єкта міжнародного контролю, варто казати саме про форми цієї діяльності.
Так, O. Ю. Устінова, узагальнюючи наведену вище класифікацію суб’єктів контролю,
пропонує виокремлювати дві основні форми організації міжнародного контролю: просту
(неінституційну), що здійснюється власне державами, та інституційну, що здійснюється
міжнародними організаціями та спеціальними органами [6, с. 15]. Ці форми, однак,
можуть поєднуватися.
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Крім того, органи міжнародного контролю можна класифікувати за методами здійснення контролю. Виокремлюють органи, що вдаються до вивчення періодичних доповідей
держав про виконання своїх договірних зобов’язань; прийняття та розгляду індивідуальних та міждержавних скарг; проведення досліджень на місцях та інших механізмів,
методів, засобів та процедур контролю.
Щодо класифікації й змісту зазначених категорій також немає єдності думок. Так,
С. В. Черниченко слушно зауважує, що міжнародні контрольні механізми і міжнародні
контрольні процедури не можна ототожнювати між собою. Контрольними органами, на
які він посилається, характеризуючи механізми контролю, є певні організаційні структури
або, іноді, поодинокі особи. Під процедурами він розуміє порядок і методи вивчення
відповідної інформації та реагування на підсумки такого вивчення. В роботі одного
контрольного органу можуть використовуватися різні процедури. Основними рисами
здійснення процедур міжнародного контролю, на його думку, є те, що вони становлять
діяльність на підставі міжнародного договору; здійснюються тільки міжнародними органами; є об’єктивним встановленням фактів; є гласними процедурами (щодо кінцевих
результатів контролю); заохочують участь громадськості [7, с. 394].
Питання тих процедур, а при більш детальному розгляді тих методів та засобів, що
можуть застосовуватися суб’єктами різних видів міжнародного контролю, потребує окремого розгляду. На жаль, ці елементи міжнародного контролю є найменш термінологічно
визначеними, адже те, що одні автори називають методами контролю, інші називають
процедурами чи навіть заходами. Так, на думку І. І. Лукашука, на універсальному рівні
застосовуються три основні заходи контролю: 1) розгляд періодичних доповідей держави;
2) процедури розгляду спорів про тлумачення і здійсненні конкретних угод; 3) розгляд
індивідуальних петицій [8, с. 22]. В. В. Мицик називає їх процедурами, доповнюючи
ще й іншими, що різняться між собою порядком здійснення та джерелами отримання
інформації. Він вважає, що найбільш типовими процедурами, що застосовують міжнародні контрольні механізми, як свідчить сучасна міжнародна практика, є: 1) розгляд
періодичних доповідей держав; 2) розгляд повідомлень однієї держави-учасниці про
порушення іншої; 3) розгляд повідомлень окремих осіб та груп осіб про порушення
державою-учасницею прав, викладених у договорі; 4) розслідування за власною ініціативою випадків систематичного порушення державами-учасницями умов договору;
5) залучення спеціалізованих установ і компетентних органів ООН до подання експертних висновків та доповідей щодо здійснення конвенцій; 6) запит у держав додаткової
інформації [9, с. 125].
У роботі Н. В. Королькової йдеться про методи міжнародного контролю, до яких
вона відносить: обмін інформацією, надання доповідей і звітів про виконання договорів,
спостереження, перевірку на місці, відвідування об’єктів, встановлення контрольних
постів, інспекцію, розслідування, проведення консультацій [10, с. 43].
У роботах деяких авторів як метод контролю зазначається також здійснення контрольних функцій органами міжнародного правосуддя [3, с. 29], тобто міжнародними судами та
арбітражами. До суб’єктів міжнародного контролю дійсно іноді відносять судові органи
[11, с. 160; 12, с. 24], однак цю позицію поділяють не всі. Так, О. Ю. Устінова, погоджуючись із О. І. Тіуновим, не відносить до методів міжнародного контролю міжнародний
судовий та арбітражний контроль, а також розгляд спеціальними договірними органами
(конвенційними комітетами й міжнародними судовими органами) звернень держав та
індивідуальних скарг, розглядаючи їх як самостійні міжнародно-правові заходи забезпечення дотримання міжнародних договорів [6, с. 16].
Найбільш широкий перелік методів контрольної діяльності, називаючи їх формами,
наводить П. М. Бірюков. На його думку, форми контролю свідчать про порядок організації контрольних функцій суб’єктів контролю. До них він відносить: повідомлення; звіти
про виконання договорів і рекомендацій; доповіді; рекомендації; обмін інформацією;
розслідування; консультації; інспекції; відвідування об’єктів; спостерігачів; петиції;
розгляд суперечок; національні технічні засоби [1, с. 187].
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Приєднується до думки П. М. Бірюкова, використовуючи термін «форми контролю»,
також О. М. Музичук. Він зазначає, що міжнародний контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні здійснюється у таких формах: 1) вивчення урядових доповідей так званими «конвенційними комітетами»; 2) проведення інспекцій; 3) укладення
двосторонніх угод між правоохоронними органами з різних напрямків правоохоронної
діяльності (тероризм, економічна злочинність, транснаціональна злочинність тощо);
4) розгляд індивідуальних і колективних скарг про порушення прав людини правоохоронними органами; 5) оприлюднення звітів, доповідей та інших аналітичних документів
міжнародними правозахисними організаціями [13, с. 639–640].
Як здається, у наведених переліках автори часто зазначають одні й ті ж самі методи
чи прийоми здійснення міжнародного контролю, застосовуючи до них різну термінологію. Задля розрізнення зазначених термінів звернемося знову до тлумачного словника
української мови. Відповідно до нього, «процедура» – це офіційно встановлений чи
узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь; ряд яких-небудь
дій, хід виконання чого-небудь [14, с. 343]; «метод» – прийом або система прийомів, що
застосовується в якій-небудь галузі діяльності (науці, виробництві тощо) [15, с. 692].
З наведених дефініцій можна зробити висновок про те, що перелічені вище прийоми
контролю більш відповідають саме терміну «метод контролю», що застосовується також
в роботах Н. В. Королькової [10, с. 43], С. Ю. Марочкіна та В. Я. Суворової [16, с. 116].
Адже термін «процедура» скоріше характеризує порядок здійснення певного методу
контролю чи декількох методів, які в рамках угоди можуть застосовуватися у різних комбінаціях, а форма, як ми зазначали раніше, пов’язана із конкретним суб’єктом контролю,
характеризуючи спосіб організації та особливості його діяльності.
Крім того, у літературі присутня певна термінологічна невизначеність також щодо
методів (технік), засобів (технологій) та інструментів міжнародного контролю. Це є
особливо властивим для зарубіжних публікацій та міжнародних правових актів. Так,
вираз «інструменти контролю» використовується для опису різних засобів, часто технічних чи процедурних, які держави використовують для збору та аналізу інформації,
необхідної для перевірки [17, с. 4]. Цей термін є найбільш узагальнюючим та таким,
що охоплює методи та засоби. Методи міжнародного контролю у зарубіжній літературі
часто називають техніками (verification techniques), відносячи до них у найбільш узагальненому вигляді: повідомлення інформації (базові, періодичні та остаточні); збір, аналіз
та перехресну перевірку наданих даних та / або іншої інформації; перевірку наданої
інформації, віддалено та / або на місці через постійний моніторинг та / або інспекції на
місці; спільні заходи для полегшення перевірки; механізми роз’яснень у разі технічних
труднощів або незрозумілостей; місії з встановлення фактів або інспекцій за запитом
на місцях; використання національних технічних засобів; використання міжнародних
технічних засобів тощо [18, с. 16–26]. Засоби міжнародного контролю відповідно називаються технологіями (verification technologies) та відносять саме до засобів, які можуть
використовуватися у процесі реалізації певних методів контролю. Їх поділяють на наземні,
повітряні та космічні [18, с. 28–30].
Як зазначає Н. В. Королькова, під методом контролю слід розуміти сукупність прийомів і засобів, спрямованих на встановлення фактичних обставин і вжиття заходів
в рамках контрольної діяльності [10, с. 43]. Схоже визначення наводить О. Ю. Устінова,
визначаючи методи міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів як
конкретні способи здійснення контрольної діяльності, сукупність прийомів та засобів
здійснення контрольних заходів [6, с. 15].
У нашому дослідженні ми також вважаємо правильним розрізнювати методи та
засоби міжнародного контролю, розуміючи під останніми технології, механізми, пристрої, необхідні для здійснення міжнародної контрольної діяльності. Що ж до методів
міжнародного контролю, то ми пропонуємо розуміти їх саме як способи застосування
засобів міжнародного контролю. Для зручності за необхідності узагальнення можна
використовувати термін «інструменти міжнародного контролю». З цього приводу слід
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зазначити, що у теорії менеджменту, яка є однією з наук, що вивчає контрольну діяльність, поєднання методів та засобів управління, однією з основних функцій якого є саме
контроль, називають механізмом управління [19, с. 23]. На нашу думку, це стосується
також міжнародного контролю із тим зауваженням, що під його механізмом слід розуміти не тільки поєднання методів та засобів, але й процедур міжнародного контролю,
які, як зазначено вище, визначають порядок здійснення певного методу контролю чи
декількох методів.
Як можна побачити, дослідники виокремлюють велику кількість різних методів
здійснення міжнародного контролю, однак, не можна не погодитися із С. Ю. Марочкіним,
що основою будь-якого методу контролю є збір і оцінка інформації. Перший полягає
у отриманні відомостей про реалізацію міжнародно-правових норм усіма законними
засобами, до яких відносяться: нагляд; аерофотознімання; використання штучних супутників і сейсмічного обладнання та інших технічних засобів; інспектування; обмін
інформацією і спеціальними доповідями; участь в роботі нарад тощо. Оцінка ж отриманої інформації відбувається шляхом зіставлення діяльності з вимогами відповідного
міжнародного зобов’язання [16, с. 116].
Наведені вище переліки методів міжнародного контролю не є вичерпними. Зокрема,
серед них не зазначено міжнародний моніторинг, який також можна розглядати як один
з методів міжнародного контролю.
Необхідно підкреслити, що методам міжнародного контролю властива різна ефективність, яка обумовлюється низкою факторів, як-то: сфера міжнародних відносин,
форма міжнародного контролю, обсяг контрольних повноважень суб’єктів контролю,
міжнародний акт, що є джерелом виникнення міжнародного зобов’язання, виконання
якого потребує контролю. У цьому зв’язку потрібно розмежовувати міжнародні зобов’язання суб’єктів міжнародного права, джерелом яких є міжнародні договори, та інші
міжнародні зобов’язання.
Висновки і пропозиції. Характеризуючи міжнародний контроль за дотриманням
певного міжнародного договору, перш за все, слід звернути увагу на його форму. Форма
контролю підкреслює спосіб організації та особливості цієї діяльності у рамках роботи
певного міжнародного контрольного органу чи поза нею. Отже, саме суб’єкт міжнародного контролю визначає його форму. У найбільш узагальненому виді виокремлюють дві
основні форми міжнародного контролю – просту (без утворення спеціального органу)
та інституційну (з утворенням спеціального органу контролю).
Проведене дослідження дає підстави також розрізняти методи, процедури і засоби
міжнародного контролю, розуміючи під останніми технології, механізми, пристрої,
необхідні для здійснення міжнародної контрольної діяльності. Що ж до методів міжнародного контролю, то ми пропонуємо розуміти їх саме як способи застосування його
засобів. Відповідно, термін «процедура контролю», на наш погляд, скоріше характеризує
порядок здійснення певного методу контролю чи декількох методів, які у конкретному
міжнародному договорі можуть застосовуватися у різних комбінаціях.
Найбільш узагальнюючою категорію ми пропонуємо вважати «механізм міжнародного контролю», що являє собою не тільки поєднання методів та засобів, але й процедур
міжнародного контролю, які визначають порядок здійснення певного методу контролю
чи декількох його методів.
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О ФОРМАХ И МЕТОДАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Резюме
В статье рассмотрены формы и методы международного контроля, их разновидности и смежные категории. Определено, что ключевым признаком формы контроля
является субъект, осуществляющий контрольную деятельность. Соответственно, под
формой контроля предлагается понимать способ организации и особенности этой деятельности. Установлено, что категория субъекта часто используется также для осуществления простого деления на виды контроля, что не в полной мере позволяет отразить
специфику контрольной деятельности. Автор подчеркивает необходимость различать
средства, методы и процедуры международного контроля, определяя средства контроля
как технологии, механизмы, устройства, необходимые для осуществления контрольной
деятельности, методы контроля как способы применения его средств и процедуры контроля как порядок осуществления отдельного метода контроля или нескольких его методов в определенной комбинации.
Ключевые слова: форма международного контроля, субъект контрольной деятельности, методы контроля, средства контроля, процедуры контроля.
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ABOUT FORMS AND METHODS OF INTERNATIONAL
VERIFICATION OF COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL
AGREEMENTS
Summary
The forms and methods of international verification, their varieties and related categories
are considered in the paper. It is determined that the key feature of verification forms is a body
carrying out verification activities. Consequently, it is proposed to understand the verification
form as a way of organization and particularities of this activity. It has been found that the
category of subject is often also used for a simple division of verification into types, which
does not fully reflect the specifics of verification activities. Two main forms of international
verification are distinguished: simple (without the formation of a special body) and institutional
(with the formation of a special control body).
It is also suggested to distinguish between technologies, methods and procedures of
international verification as well, defining verification technologies as tools, mechanisms,
devices necessary for control activities, verification methods as ways of applying its means
and verification procedures as modes for implementing a verification method or several
methods in a combination.
The mechanism of international verification is proposed to be seen as the most general
term. It comprises not only methods and technologies, but also procedures of international
verification, which determine the implementation mode of a verification method or its several
methods in the context of a special verification form.
Methods and tools of international verification are characterized by different level of
efficiency, which is due to different factors, such as: the sphere of international relations, the
form of international verification, the scope of powers of verification body, the international
legal act, which is the source of international obligation. In this regard, a distinction must be
made between the international obligations, the source of which is an international treaty, and
other international obligations.
Keywords: form of international verification, subject of verification, verification methods,
verification technologies, verification procedures.

