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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ У ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИНАХ, ЯК ОЗНАКА 

ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ 
 

В статті досліджено поняття та характерні ознаки державного суверенітету в сучасних міжнародних відносинах. 

Аналізовано різні правові позиції, щодо можливості країнами збереження свого державного суверенітету та зміни 

його ролі в процесі сучасного співробітництва з різноманітними міжнародними організаціями.  

Акцентовано, що у сучасних міжнародних відносинах роль державного суверенітету знаходить нове вираження, 

відбувається «об’єднання суверенітетів», трансформація його ролі в обмін на додаткові гарантії захисту 

територіальної цілісності і реалізації інтересів держав в процесі міжнародного співробітництва. 
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Постановка проблеми: Сучасні міжнародні 

відносини держав характеризується високим 

рівнем взаємозалежності, що призводить до 

трансформації і зміни ролі державного сувере-

нітету. Набуваючи членства в міжнародних 

організаціях, інтеграційних утвореннях, держави 

зіштовхуються з необхідністю делегування 

деяких повноважень. Це породжує виникнення 

побоювань щодо обмежень їх державного 

суверенітету, а отже проблема трансформації 

ролі ознак державного суверенітету в сучасних 

міжнародних відносинах є досить актуальною. 

Аналіз останніх досліджень: Питання 

зміни ролі державного суверенітету в сучасних 

міжнародних відносинах неодноразово 

виступало предметом наукових дискусій як 

зарубіжних, так і вітчизняних дослідників.  

Серед зарубіжних представників зазначеній 

темі присвячені роботи наступних вчених: А. 

Барабанова, С. Блінова, М. Ільїна, Е. 

Кузнецової С. Краснера, Я. Кларка, Д. Хелда, 

Ж. Мере, М. Шумілова та ін.  

Серед українських науковців, що розглядали 

характерні особливості державного сувереніте-

ту в сучасному міжнародному праві слід виді-

лити роботи М.О. Баймуратова, В.Г. Буткевича, 

Ю.О. Волошина, А.З. Георгіца, М.М. 

Марченко, Н.М. Оніщенко, М.І. Палієнко, Н.М. 

Пархоменко, О.В. Петришина, Л.Д. Тимченко, 

А.Є. Шевченко, Ю.С. Шемшученко та інших. 

Мета статті: з’ясувати основні ознаки 

державного суверенітету в сучасних 

міжнародних відносинах, дослідити зміну ролі 

державного суверенітету внаслідок посилення 

міжнародного співробітництва. 

Основні результати досліджень: Ідеї 

державного суверенітету зароджуються ще в 

епоху пізнього Середньовіччя в Франції,Швеції 

та Римській Імперії. Однак, поняття державно-

го суверенітету не знайшло юридичного закріп-

лення на міжнародному рівні в єдиному норма-

тивно-правовому акті. Теперішні розуміння 

про державний суверенітет, значно відрізняю-

ться від тих, що були сформульовані у Вестфа-

льському трактаті 1648 р. за своєю сутністю та 

роллю. Не дивлячись на те, що стаття друга 

Хартії ООН забороняє дії, які вчиняються 

проти «політичної незалежності і територіаль-

ної цілісності» держав, сьогодні, ознаки дер-

жавного суверенітету певною мірою зазнають 

трансформації. [1, с.216] 

В міжнародному праві відсутнє єдине, 

загальне, нормативно-закріплене визначення 

поняття державного суверенітету. Декларація 

про державний суверенітет України від 16 

липня 1990 року проголосила такі ознаки 

державного суверенітету, як: верховенство, 

самостійність, повнота, неподільність влади 

Республіки в межах її території та незалежність 

і рівноправність у зовнішніх зносинах. [2] 

Досліджуючи дефініцію терміну державний 

суверенітет, І. Троян розкриває доцільне 

визначення, що державний суверенітет – це 

історично зумовлена політико-юридична 

властивість сучасної держави, що відображає її 

верховенство і рівень її самостійності у 

вирішенні внутрішніх питань та у 
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взаємовідносинах з іншими державами і 

міжнародними організаціями. [4, с.130-136] 

У вітчизняній юридичній енциклопедії 

зазначено, що в національному праві термін 

«суверенітет» пов’язується, перш за все, з 

процесом володарювання, здійснюваним 

державними органами і їх посадовими особами, а 

у міжнародному праві він застосовується для 

позначення правосуб’єктності держави, тобто 

можливості бути учасником міжнародних 

відносин. [3, c. 400–410]. 

Серед фахівців, що досліджували дане пи-

тання пріоритетним є розгляд державного суве-

ренітету з позиції його внутрішніх і зовнішніх 

характеристик, які зумовлюють його основні 

ознаки. Тому пропоную розглянути внутрішні і 

зовнішні ознаки державного суверенітету.  

Отже, виходячи з аналізу Декларації про 

державний суверенітет України, зовнішніми 

ознаками державного суверенітету є незалеж-

ність і рівноправність у зовнішніх відносинах.  

Незалежність держави в міжнародних 

відносинах – це її непідпорядкованість жодній 

владі інших держав, що виявляється у 

можливості самостійно проводити свою 

внутрішню і зовнішню політику. Однак, варто 

зазначити, що в сучасному світі не наявні 

цілком незалежні держави. Майже кожна 

країна бере участь у вирішенні проблем 

міжнародного рівня, залучається до підтримки 

іншими державами, вносячи відповідні 

корективи до норм національного права, 

підкоряючись волі інших суб’єктів.  

Чи можна стверджувати, що практично, 

ознака незалежності в міжнародних відносинах 

не здійснюється?  

На нашу думку, зазначену ознаку 

державного суверенітету необхідно розглядати 

в іншому значенні - як можливість виносити 

самостійні рішення, вступати у певне коло 

міжнародних відносин за власною волею. 

Як стверджує Е. Л. Кузьмін, «суверенітет не 

абсолют. Навіть наймогутніша держава обмежена 

самим фактом існування іншої - більш сильної 

держави, а також загальним порядком, існуючим 

на міжнародній арені». У цьому зв’язку С. В. 

Смирнов у своєму дисертаційному дослідженні 

констатував, що суверенітет сучасної держави в 

міжнародних відносинах є реально існуюча 

незалежність держави, межі якої обмежені 

загальновизнаними нормами міжнародного права. 

[3, c. 400–410] 

Ми погоджуємось із думкою Мерзляк 

Анжели Віталіївни яка прокоментувала 

державний суверенітет, під час участі країн в 

міжнародних організаціях, таким чином: 

«Юридично країни залишаються незалежними 

державами, які добровільно «об’єднали» свої 

суверенітети для того, щоб збільшити 

потужність та вплив у світі, якого жодна з них 

не могла б досягти наодинці». [5, с.18] 

Тобто, з’являється новітнє значення, 

відбувається трансформація сучасного 

розуміння державного суверенітету, яке можна 

позначити терміном «об’єднання 

суверенітетів», що означає об’єднання системи 

прийняття рішень у процесі міжнародного 

співробітництва. Це проявляється у тому, що: 

- держави можуть змінювати обсяг 

делегованих прав, вносячи поправки до 

відповідних установчих договорів. 

- держави можуть добровільно вступити або 

вийти зі складу міжнародних організацій; 

- держава зберігає право на самооборону та 

колективну оборону на основі Статуту ООН [6, 

с.53-59]. 

Отже, можна стверджувати, що ознака 

незалежності зберігається кожною державою, 

однак її значення, як і сучасне розуміння ролі 

державного суверенітету, зазнає змін. 

Висновки та пропозиції: 
По-перше, поняття державного суверенітету в 

міжнародному праві зумовлюється існуванням 

принципів міжнародного права, зокрема: незас-

тосування сили та погрози силою у міжнародних 

відносинах, суверенної рівності держав, невтру-

чання у внутрішні справи держав, непорушності 

кордонів та територіальної цілісності держав та 

інших принципів. На зовнішньому рівні 

державний суверенітет слід розглядати як 

властивість держави, що зумовлює можливість 

виявлення її бажання вступати або утримуватись 

від вступу в певні міжнародні відносини. 

По-друге, в умовах глобалізації зміст і роль 

державного суверенітету трансформуються, тобто 

відбувається «об’єднання суверенітетів» 

декількох держав для міжнародного 

співробітництва з метою реалізації своїх 

пріоритетних завдань. 

Отже ми вважаємо, що у сучасних умовах 

роль державного суверенітету трансформува-

лася. Оскільки країни свідомо обирають мо-

дель зовнішньої політики, перелік міжнарод-

них відносин в яких бажають брати участь, з 
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метою захисту прав громадян та реалізацією 

завдань і цілей держави,- не можна казати про 

відсутність ознаки незалежності у зовнішніх 

відносинах або звуження державного 

суверенітету у процесі міжнародного 

співробітництва.  
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INDEPENDENCE IN EXTERNAL RELATIONS, AS SIGN OF STATE SOVEREIGNTY 

The article deals with the concepts and basic features of state sovereignty in contemporary international relations. The various 

positions, that concern the opportunity of countries to maintain their state sovereignty and changing of its role in process of 

modern cooperation with different international organizations, were analyzed in this article. 

It is emphasized that in modern international relations the role of state sovereignty is new expression, there is a "union of 

sovereignty", transformation of its role in exchange for additional guarantees of the protection of territorial integrity and 

realization of interests of states in the process of international cooperation. 

Key words: state, state sovereignty, international relations, international cooperation, transformation of the role of sovereignty. 
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