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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ  
РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НУМІЗМАТИКИ  

КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
Країни-члени Європейського Союзу, як демократичні та правові 

держави є членами багатьох міжнародних організацій, зокрема: 
Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН), Ради Європи та інших. 
На честь багаторічних ювілеїв вступу до даних міжнародних 
організацій, монетні двори країн Європейського Союзу впродовж 
2005-2020 років випустили пам’ятні монети номіналом 2 євро.  

В 1945 році на міжнародній конференції в Сан-Франциско, за 
участі 51 держави було засновано міжнародну організацію – 
Організації Об’єднаних Націй. ООН складається з п’яти структурних 
органів: Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН, 
Міжнародний суд ООН в Гаазі, Секретаріат ООН та Економічна і 
Соціальна Рада ООН. Також в Організації Об’єднаних Націй діють: 
Рада з Опіки ООН та Поштова адміністрація ООН [1].  

Додатково, в даній міжнародній організації створені 
спеціалізовані установи: ЮНЕСКО (спеціалізована установа з питань 
освіти, науки та культури), ВООЗ (Всесвітня організація охорони 
здоров’я), ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація 
ООН), МОП (Міжнародна організація праці), МАГАТЕ (Міжнародне 
агентство з атомної енергії) та інші. Також в Організації Об’єднаних 
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Націй створені спеціалізовані програми та фонди: ЮНІСЕФ 
(Дитячий фонд ООН), ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та 
розвитку), ЮНЕП (Програма ООН з довкілля) та інші [1]. 

Завдяки членству в Організації Об’єднаних Націй, країни 
Європейського Союзу вирішують багато проблем у сфері культури, 
освіти і науки, розроблюють чимало освітніх проектів і програм, а 
також ратифікуючи міжнародні договори, забезпечують охорону 
культурної спадщини, а також безпеку атомної енергії та розвивають 
зовнішню торгівлю [3]. 

25 жовтня 2005 року Фінляндія випустила пам’ятну монету «Два 
ювілеї: 60 років Організації Об’єднаних Націй та 50-річниця членства 
Фінляндії в ООН». Аверс є аналогічним до монет країн-членів 
Європейського Союзу [5]. 

 

 
Рис. 1. Пам’ятна монета «Два ювілеї: 60 років Організації 

Об’єднаних Націй та 50-річниця членства Фінляндії в ООН» 
(Фінляндія, 2005 рік, 2 євро, аверс і реверс) 

 
На реверсі монети в центральній частині зображено голуба миру в 

стилізованій мозаїці із пазлів. В нижній частині зроблено напис: 
«FINLAND –UN» (переклад: Фінляндія – ООН), а також 
відкарбовано рік випуску монети. Центральну композицію реверсу 
монети навколо прикрашають 12 зірок Європейського Союзу [4; 5].  

17 червня 2013 року Монако випустила пам’ятну монету «20 років 
від дня вступу Монако до ООН». Реверс монети має індивідуальний 
дизайн, а аверс є стандартним та однаковим до всіх монет з 
номіналом 2 євро [5].  
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Рис. 2. Пам’ятна монета «20 років від дня вступу Монако до ООН» 

(Монако, 2013 рік, 2 євро, аверс і реверс) 
 
На реверсі монети в центральній частині монети зображено 

голуба миру з оливою, символом благополуччя, миру та перемоги, на 
фоні стилізованих контурів континентів земного шару. Над 
центральним малюнком зазначено назву країни-емітента монети, а в 
нижній частині зроблено напис: «1993 – ADMISSION À L’ONU 
2013» (переклад: 1993 ПРИЙНЯТТЯ ДО ООН – 2013». Центральну 
композицію реверсу монети навколо прикрашають 12 зірок 
Європейського Союзу [4; 5].  

В 2020 році Португалія випустила пам’ятну монету «75-річчя 
утворення ООН». Аверс монети є аналогічним до монет країн-членів 
Європейського Союзу [5]. 

 

 
Рис. 3. Пам’ятна монета «75-річчя утворення ООН»  

(Португалія, 2020 рік, 2 євро, аверс і реверс) 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.euro-coins.info/2euro/monaco/2-evro-monako-20-let-so-dnya-vstupleniya-monako-v-oon.html&psig=AOvVaw2R74PKrakLvRC1yk0s2H-s&ust=1585386049136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj93raluugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://goodcoins.su/plan-world.htm&psig=AOvVaw3OEf3-ps4tQUo16C-m-SeF&ust=1585387827234000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDuppCsuugCFQAAAAAdAAAAABAI
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На реверсі монети в центральній частині зображено офіційну 
емблему Організації Об’єднаних Націй, а у верхній частині зазначено 
рік випуску та країну-емітента монети, а також зроблено напис 
англійською та португальською мовами: «UN 75 YEARS», «ONU 75 
ANOS» (переклад: ООН 75 років). Центральну композицію реверсу 
монети навколо прикрашають 12 зірок Європейського Союзу [5]. 

Рада Європи є міжнародною організацією, яка включає 47 держав-
членів, метою якої є визнання державами основних принципів 
верховенства права, а також гарантування захисту прав і свобод 
людини. Рада Європи складається з Комітету міністрів Ради Європи, 
Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського суду з прав 
людини, а також Європейської комісії за демократію через право та 
Конгресу місцевої та регіональної влади Європи. Рада Європи є 
основоположником Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року, який є одним із головних 
документів, якого дотримується під час прийняття судових рішень 
Європейський суд з прав людини [2]. 

В 2014 році Андорра випустила пам’ятну монету «20-річчя вступу 
Андорри до Ради Європи». Реверс монети має індивідуальний 
дизайн, а аверс є стандартним та однаковим до всіх монет з 
номіналом 2 євро [5]. 

 

 
Рис. 4. Пам’ятна монета «20 років від дня вступу Монако до ООН» 

(Монако, 2014 рік, 2 євро, аверс і реверс) 
 
На реверсі монети зображено герб Князівства Андорри та число «20» 

в європейському стилі та з елементами прапору Ради Європи. У верхній 
частині зроблено напис «ANDORRA AL CONSELL D’EUROPA» 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.euro-coins.info/2euro/andorra/2-evro-andorra-20-letie-vstupleniya-andorry-v-sovet-evropy.html&psig=AOvVaw0AzjQ4Udoa6qm-H3ucwhWC&ust=1585386724612000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDtovmnuugCFQAAAAAdAAAAABAD


10 │ ІІ науково-практична конференція 
  
(переклад: «Андорра в Раді Європи»). Центральну композицію реверсу 
монети навколо прикрашають 12 зірок Європейського Союзу [4; 5]. 

Тому, базуючись на вище сказаному, дана тема є дуже важливою, 
оскільки завдяки міжнародним організаціям, країни Європейського 
Союзу ратифікували міжнародні договори, метою яких є досягнення 
миру, а також держави змогли розробити внутрішні нормативно-
правові акти демократичними, і саме сучасна нумізматика досліджує 
історичні етапи набуття спільного миру та розквіту міжнародних 
відносин і зовнішньої політики. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ОСІБ  

З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 
 
Право на життя є основним правом людини, проте впродовж всієї 

історії були часи, коли життя людей з обмеженими можливостями 
було під загрозою, тому що їх життя вважалося менш цінними, ніж 
життя «нормальних» людей. На щастя, у теперішній час більшість 


