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Кожний член Всесвітньої митної організації призначає в якос-
ті своїх представників одного делегата і одного або більше заступ-
ників. При представниках можуть бути радники.

Крім того у даній організації передбачений інститут спостері-
гачів. Відповідно до пункту «d» ст..2 Рада може допустити як спо-
стерігачів представників урядів, які не є членами Ради або пред-
ставників міжнародних організацій.

На даний момент членами Всесвітньої митної організації є 
177 держав і митних територій. При цьому спеціальний статус пе-
редбачено для Європейського союзу. Статусом спостерігача воло-
діють кілька міжнародних організацій.

Відповідно до ст.. 4 Установчої угоди, члени організації по-
винні надавати будь-яку запитувану нею інформацію і документи, 
необхідні для здійснення Радою своїх функцій за умови, що жод-
ному з членів не доведеться видавати секретну інформацію, роз-
криття якої буде перешкоджати застосуванню його законів або ін-
шим чином суперечити державним інтересам або зачіпати законні 
торговельні інтереси будь-якого підприємства, як державного, так 
і приватного.
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МВф Як сПЕціАлізОВАнА усТАнОВА ООн

Спеціалізована установа – відносно нове поняття у міжна-
родному праві. Вперше питання про створення спеціалізованих 
установ було піднято на Конференції, яка проходила в Думбартоні-
Оксі (США) у серпні-жовтні 1944 р. і була присвячена обговорен-
ню питань про створення Всезагальної міжнародної організації 
безпеки (якою стала ООН).[1, 9] Проте сама ідея створення таких 
організацій виникла значно раніше, про що свідчить Статут Ліги 
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Націй, а саме п.1. ст. 24, де робилася спроба підпорядкувати адмі-
ністративні союзи цілям організації.

Поняття спеціалізованої установи міститься у ст..57 Статуту 
ООН, де передбачено, що різні спеціалізовані установи, створені 
міжурядовими угодами і наділені широкою міжнародною відпові-
дальністю, визначеною в їх установчих актах в сфері економіки, 
культури, освіти, охорони здоров’я, соціальній і подібних сферах, 
будуть поставлені в зв’язок з Організацією іменуються – «Спеціа-
лізовані установи».

Отже, спеціалізовані установи мають відповідати ряду ознак:
1) вони повинні бути створенні на основі міжнародного до-

говору;
2) повинні бути наділенні широкою відповідальністю в рам-

ках їх компетенції;
3) здійснювати діяльність у сферах передбачених Статутом 

ООН;
4) мати особливий зв’язок з ООН.
Зв’язок з ООН оформляється спеціальною угодою, яку 

від імені останньої підписує ЕКОСОР та схвалює Генеральна  
Асамблея.

Фонд отримав статус спеціалізованої установи на підставі 
Договору між Організацією Об’єднаних Націй і Міжнародним ва-
лютним фондом [2], який було укладено у вересні 1947 р. і вступив 
у силу 15 листопада того ж року.

Дана угода передбачає, що МВФ отримує статус спеціалізо-
ваної установи ООН, його представники отримують право брати 
участь без права голосу в засіданні органів ООН, що розглядають 
питання, які становлять інтерес для Фонду. Також передбачено 
право зворотного представництва, тобто, представник ООН може 
брати участь у роботі Фонду.

Кожна з організацій отримала право вносити до порядку ден-
ного іншої із організацій питання, що становлять для неї особливий 
інтерес. Крім того, ООН та Фонд проводять спільні консультації та 
обмін думками з деяких питань. Організації зобов’язалися в мак-
симально можливій мірі організувати поточний обмін інформаці-
єю та публікаціями, що представляють взаємний інтерес, а також-
надання спеціальних доповідей та дослідження за запитом іншої.

Генеральна Асамблея ООН уповноважила Фонд запитувати 
консультативні висновки Міжнародного Суду з будь-яких право-
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вих питань, що виникають в рамках діяльності Фонду, крім питань, 
що стосуються взаємовідносин між Фондом та ООН або будь-якою 
спеціалізованою установою.

Проте на відміну від інших спецустанов резолюції Генераль-
ної Асамблеї та Ради Безпеки носять для МВФ рекомендаційний 
характер, як зазначено у ст. 4 Угоди «МВФ бере до уваги реко-
мендації…» Необхідність існування такого положення зумовлена 
характером діяльності Фонду та необхідністю забезпечення його 
незалежності.

Вищеназвані положення не раз призводили до конфліктів між 
ООН та МВФ, зокрема у ситуації пов’язаній із наданням кредиту 
Південно-Африканській республіці, попри прийняту Генеральною 
Асамблеєю резолюцію 37/2 (21 жовтня 1982 року), у якій серед ін-
шого містився заклик до Фонду припинити співробітництво з цією 
державою оскілки вона грубо порушує права людини та проводить 
політику апартеїду [3]. МВФ повідомив Генерального секретаря 
про те, що резолюція було доведена до його органів, і що у ньо-
го відповідно до Статуту немає підстав відмовити ПАР у надані 
кредиту. Подібні випадки мали місце у 1965 році відносно ПАР та 
Португалії [4].

Таким чином, підсумовуючи вищесказане слід зазначити 
що МВФ є спеціалізованою установою ООН із об’ємом прав та 
обов’язків який є аналогічним інших організаціям. Попри це, його 
статус передбачає деякі особливості. Без сумніву найважливішою 
із них є те, що МВФ не зобов’язаний виконувати резолюції Ге-
неральної Асамблеї та Ради безпеки, а лише повинен взяти їх до 
уваги.
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