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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 
АЛБА – Боліваріанська альтернатива для Америки 

AКТ – країни Африки, Карибського й Тихоокеанського басейнів  

АПРА – Американський народно-революційний альянс (Перу) 

АС – Африканський Союз 

БДП – Бхаратія джаната парті / Індійська народна партія 

ВВП – валовий внутрішній продукт 

ВМФ – військово-морський флот 

ВПС – військово-повітряні сили 

ГАТТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

ДНЯЗ – Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 

ДВЗЯВ – Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань 

ДРК – Демократична Республіка Конго 

ЄЕС – Європейське Економічне Співтовариство 

ЄПС – Європейське політичне співробітництво  

ЄС – Європейський Союз 

ЄФР – Європейський фонд розвитку 

ЕКОВАС – Економічне співтовариство країн Західної Африки 

ЗМЗ – зброя масового знищення 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ІКМООНН – Місія Організації Об’єднаних Націй із спостереження 

ІРІ – Ісламська Республіка Іран 

КК – Контртерористичний комітет  

КОКОМ – Координаційний комітет з експортного контролю 

КОМЕСА – Спільний ринок Східної та Південної Африки 

КООНМПІ – Комісія ООН з моніторингу, перевірки та інспектування 

КРСБА – Комітет розвідок і служб безпеки Африки 

КОРЕПЕР – Комітет постійних представників 

ЛАД – Ліга Арабських Держав 

МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії 

МВФ – Міжнародний валютний фонд 

МСС – Корпорація виклику тисячоліття 

НАТО – Організація Північноатлантичного договору 

ОАД – Організація Американських Держав 

ОАЄ – Організація Африканської Єдності 

ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі 

ОІК – Організація Ісламська Конференція 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ОПЕК – Організація країн-експортерів нафти 

РКРТ – режим контролю за ракетними технологіями 

РНС – Режим Найбільшого Сприяння 

РСАДПЗ – Рада співробітництва арабських держав Перської затоки  

САДК – Співтовариство розвитку Півдня Африки 

CEMAC – Економічне і валютне співтовариство країн Центральної Африки 

СЗБП – спільна зовнішня та безпекова політика 

СІСМІН – система фінансової допомоги гірничодобувній промисловості країн АКТ 
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СКООН – Спеціальна комісія ООН 

СНД – Співдружність Незалежних Держав 

СНК – Суверенна Національна Конференція 

СТАБЕКС – програма «стабілізація доходів від експорту країн, що розвиваються» 

УНАСУР – Союз південноамериканських націй 

УНІТА – Національний союз за повне звільнення Анголи 

ФРЕДЕМО – Демократичний фронт Перу 

ХАМАС – Рух ісламського опору 

ЦАХАЛ – армія оборони Ізраїлю 

ЦРУ – Центральне розвідувальне управління 

ЦСП – Централізована система преференцій 
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ПЕРЕДМОВА 

 
 

Із завершенням «холодної війни» та ідеологічного протистояння у світі не 

знизилася напруга в системі взаємодії міжнародних акторів. Більше того, 

постбіполярний світовий порядок характеризується зростанням чисельності й частоти 

міжнародних конфліктів, антагонізмом національних інтересів центросилових 

держав, що в сукупності призводить до суттєвих зрушень у структуризації 

міжнародно-політичного простору. Це позначається на глобальних характеристиках 

міжнародного середовища, кристалізації нових викликів міжнародній безпеці. Серед 

них з особливою гостротою постають поширення ядерної зброї, міжнародний 

тероризм, у тому числі загроза ядерного тероризму, транскордонна організована 

злочинність, наркобізнес, політичний і релігійний екстремізм, неконтрольовані 

локальні конфлікти, здатні підірвати основи світової стабільності. У зв’язку з цим, 

міжнародне співтовариство протягом 1990-2000-х рр. змушене було вдатися до 

вдосконалення принципів і механізмів підтримки міжнародного порядку. Серед таких 

інструментів гармонізації міжнародних відносин широке визнання отримали санкції 

як рестриктивні методи зовнішньополітичного впливу. 

Як засвідчує аналіз ключових міжнародних конфліктів та кризових ситуацій у 

постбіполярну добу, врегулювання кожного з них не відбувалося без запровадження 

політики багатосторонніх або односторонніх санкцій . Зокрема, колективні санкційні 

заходи застосовувалися чи діють донині проти Іраку, Ірану, Лівії, Північної Кореї, 

Сирії, колишньої Югославії (СРЮ) тощо. 

Водночас світова практика застосування санкцій довела, що, залишаючись 

важливим інструментом зовнішньополітичного впливу, вони містять у собі чимало 

проблем, які потребують вирішення, головною з яких є ефективність використання 

санкційних заходів і пов’язаних із цим питань, як зменшення їх негативних наслідків 

для цільової держави і третіх країн, обмеження державного суверенітету через 

втручання у внутрішні справи країн, передбачення ймовірних політичних ризиків від 

реалізації стратегії санкцій, і, насамперед, прогнозування траєкторії зовнішньополітичного 

розвитку цільової держави й міжнародно-політичних наслідків використання 

санкційних заходів у цілому. 

Отже, актуальність теми дослідження визначається:  

– контроверсійністю, багатовимірністю й водночас масштабністю процесу 

застосування міжнародних санкцій як інструменту підтримки міжнародного миру та 

безпеки, а також дієвого способу реалізації національних інтересів держави на 

світовій сцені, високим конфліктним потенціалом імплементації політики санкцій на 

глобальному, регіональному й індивідуальному рівнях, що призводить до  

неочікуваного, часто загрозливого перебігу світових політичних процесів, підриває 

стабільність на геостратегічних лініях формування контурів сучасної міжнародної 

системи. Крім того, поява нових епізодів застосування міжнародних санкцій 

зумовлює необхідність їх наукового переосмислення і вироблення перспективних 

рекомендацій, націлених на підвищення ефективності використання цього 

                                                 
 Термін «політика санкцій» у дослідженні використовується для позначення міжнародних санкцій як 

засобу зовнішньополітичного впливу, підтримки міжнародного миру та безпеки – тут і далі Авт. 
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інструменту зовнішньої політики й способу підтримки міжнародного миру та 

безпеки; 

– доцільністю проведення економічного й політичного аналізу для України 

практики застосування політики санкцій у діяльності міжнародних організацій, 

провідних світових акторів, що дозволить у подальшому, у разі потреби, мінімізувати 

зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні ризики для нашої держави при 

розігруванні сценарію здійснення санкційного тиску на неї, її партнерів у стратегічно 

важливих геополітичних зонах;  

– недостатнім рівнем дослідження цієї проблеми у вітчизняній міжнародно-

політичній науці, адже при існуючому масиві наукових робіт із теми політичного, 

юридичного, економічного характеру, як правило, їхнє предметне поле не виходить за 

межі аналізу конкретного епізоду запровадження санкцій або дослідження ролі 

санкцій у діяльності окремого суб’єкта міжнародних відносин. Поодинокими працями 

в цій царині можна назвати роботи В. Бруза, С. Галаки, О. Микал, дисертації 

В. Пахіля, С. Романенка.  

З іншого боку, у західній політології міжнародних відносин аналіз політики 

санкцій бере свій відлік із міжвоєнного періоду, коли санкційні заходи стали 

вивчатися лібералістами як альтернативні до військових інструменти забезпечення 

міжнародної безпеки [695]. Відтоді цей напрям послідовно збагачувався як у 

теоретико-методологічному плані, так і у світлі переосмислення нової практики 

застосування санкційних заходів.  

Варто зауважити, що в міжнародно-політичній науці, на відміну від міжнародного 

права, поштовх до розвитку теорії міжнародних санкцій дав політичний реалізм , 

який зняв обмеження «колективної свідомості» (або онтологічного колективізму) 

лібералізму в поясненні природи санкцій як міжнародно-політичного феномену. У 

чому ж полягає цінність реалізму для теорії санкцій у політології міжнародних 

відносин? Насамперед, у тому, що він дозволив переосмислити аналітичні призми 

теорії санкцій за рахунок методології політології, теорії міжнародних відносин і теорії 

зовнішньої політики. Крім того, школа реалізму, що виходить із онтологічного 

індивідуалізму, дозволила розглядати міжнародні санкції як спосіб підтримки 

міжнародної безпеки через колективне як сукупність індивідуального, а не через 

колективне як універсальне. Таким чином, раціоналізм і матеріалізм стають двома 

метатеоретичними позиціями, на яких вибудовуються концепції застосування санкцій 

у світовій політиці. Надалі, у міру розвитку досліджень у царині міжнародно-

політичної науки, їхні основні ідеї бралися на озброєння теорією санкцій, з’являлися 

                                                 
 Тут мається на увазі той факт, що концепція застосування санкцій увійшла в міжнародне право через 

конвергенцію з публічного права завдяки поширенню ідей лібералізму в міжвоєнний період. Реалізм же, 

навпаки, піддаючи критиці інтерпретацію міжнародних санкцій лібералістами, увів поняття «міжнародні 

санкції» для позначення політичного інструменту впливу держав. Розуміння ситуації ускладнюється тим, 
що таким чином у міжнародному праві концепція санкцій вибудовується в контексті де-факто пост-

Вестфальської політичної системи, а в міжнародних відносинах – Вестфальського політичного порядку, що 

апріорі передбачає різну інтерпретацію онтології влади на міжнародному рівні взаємодії при застосуванні 
санкцій. Відомий російський юрист І. Лукашук із цього приводу влучно зазначає, що «рівний над рівним 

влади не має (par in parem imperium non habet) і, таким чином, не може застосовувати санкцій» [Див.: 

Лукашук И. Право международной ответственности / И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – С. 311]. 
Останнє автоматично змінює й розуміння сутності державного суверенітету. Різна інтерпретація 

міжнародних санкцій у лібералізмі та реалізмі продукує дуалізм у побудові авторської концепції 

застосування міжнародних санкцій, а саме аналізі їх як інструменту зовнішньої політики і способу 
підтримки міжнародного миру та безпеки. 
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дослідження, в яких міжнародні санкції вивчалися з точки зору інституціоналізму, 

порівняльної політології, політичної економії, конфліктології, політичної етики та 

політичної психології.  

Разом із тим, «революція» в теорії міжнародних відносин, що спричинилась у ході 

третьої «великої дискусії» (інтерпарадигмальної), позначилася і на становленні 

теоретичної схеми аналізу політики санкцій, що проявилося в устремлінні досягнути 

синкретизму, тобто подолати «війну теорій» [207, c. 49-54]. Конструктивізм, який, на 

нашу думку, не замінив, а суттєво доповнив домінантні донині теоретичні підходи 

дослідження міжнародних санкцій, розширивши «межі пізнання», показав значущість 

санкційних заходів не в площині метафізичної одновимірності, а як вибір із можливих 

альтернативних засобів впливу, який визначається розумінням ідентичності, ролі й 

цілей, специфікою «читання»  санкцій як міжнародно-політичного феномену в 

цілому. Отже, у світлі сучасного дипломатичного досвіду реалізації санкцій та 

вироблення принципово нових теоретичних підходів його переосмислення, донині 

представлена на ниві вітчизняної науки теоретична схема аналізу та емпірична база 

може бути визначена як недостатня для пояснення механізму застосування 

міжнародних санкцій у світовій політиці.  

Слід звернути увагу на те, що автор у цьому дослідженні виходить із 

конструктивізму не для пояснення окремої практики застосування санкційних заходів, 

а розглядає його як загальний теоретичний підхід для побудови власної концепції 

політики санкцій у контексті захисту національних інтересів і підтримки міжнародної 

безпеки, адаптованої до сучасних реалій світового процесу.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період із 1991 р. по теперішній час. 

Встановлення нижньої хронологічної межі зумовлене ерозією біполярної системи 

міжнародних відносин, що призвела до зменшення антагонізму національних 

інтересів великих держав світу, а з цим і переформатувала ієрархію застосування 

інструментів зовнішньої політики з військово-стратегічних до способів впливу 

невоєнного характеру, зокрема міжнародних санкцій, дала поштовх до появи так 

званої «ери санкцій». Разом із тим, у роботі можливий відхід від обраних 

хронологічних рамок, продиктований тим, що корені та витоки становлення політики 

санкцій у діяльності міжнародних організацій і провідних світових акторів пов’язані з 

біполярним періодом, який структурував механізм співвідношення зовнішньополітичних 

інструментів до сукупного потенціалу держави.  

Методологія дослідження ґрунтується на системному та історичному підходах. 

Методологічну основу роботи складають загальнофілософські, загальнонаукові, 

міждисциплінарні методи аналізу. 

Використаний системний підхід дозволив розглянути міжнародно-політичні 

процеси в окремих регіонах як систему, що має свою структуру й взаємодіє з іншими 

регіональними системами, які разом формують світовий порядок. Протиріччя 

всередині системи, її елементами на різних рівнях є ознакою дестабілізації світового 

політичного простору. Системний підхід, таким чином, уможливив погляд на 

санкційну політику як засіб впливу на конфліктні та кризові ситуації, що, у свою 

чергу, стали результатом порушення конфігурації політичних взаємин між 

міжнародними акторами. У контексті обраного предмету дослідження системний 

аналіз дає можливість розглянути санкції як механізм підтримки стабільності 

                                                 
 Мається на увазі термін постмодернізму.  
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світового порядку. У разі високої ефективності політики санкцій система стає більш 

стійкою. 

При аналізі становлення концепції міжнародних санкцій та її практичного 

застосування автор використовував історичний метод. Історичний аналіз допоміг 

дослідити проблему в мінливому історичному контексті, пояснити причини появи 

концепції санкційної політики, еволюцію та тенденції імплементації стратегії санкцій 

суб’єктами світового політичного процесу. У цілому санкційна політика виявилась не 

лише інструментом міжнародного врегулювання, але й відобразила пошук 

міжнародними інститутами та окремими учасниками механізмів гармонізації 

міжнародних процесів, недопущення ескалації насилля на світовій арені, протидії 

глобальним викликам сучасності. Історичний підхід дозволив пояснити причини 

високої ефективності політики санкцій в окремій ситуації, і, навпаки, розкрити 

чинники, які зменшують її результативність в інших історичних обставинах.  

Метод компаративного аналізу застосовувався для порівняння санкційної політики 

провідних міжнародних акторів, а також співставлення багатостороннього та 

одностороннього режимів санкцій як механізму підтримки миру і стабільності у світі, 

способу відстоювання національних інтересів держав. 

Обрані методи і принципи допомогли комплексно розглянути проблему 

міжнародних санкцій у світовій політиці, виявити її складові елементи, а також 

встановити чинники, що визначають специфіку її ефективного застосування у 

структурі світових політичних процесів. 

Уважний читач, якому автор заздалегідь висловлює глибоку подяку, закономірно 

може поставити справедливе питання, чому саме ці суб’єкти міжнародних відносин та 

епізоди було обрано для вивчення й верифікації висунутої гіпотези? Не заперечуючи 

влучності критики й, імовірно, доцільності розширення емпіричного матеріалу 

роботи, перш за все, за рахунок дослідження застосування санкційних заходів на 

національно-індивідуальному рівні, у представленій монографії вибірка здійснювалась з 

урахуванням досвіду використання санкцій конкретним актором для досягнення цілей 

політичного змісту, зважаючи на рельєфність проблеми міжнародного життя, що 

вирішується за допомогою політики санкцій, а також виходячи з того, який вплив той 

чи інший епізод здійснив на розвиток теорії санкцій, реформування механізмів 

реалізації санкційної політики в діяльності міжнародних організацій, багасторонній та 

двосторонній дипломатії. 

Дослідження готувалося на кафедрі країнознавства Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Через це 

автор висловлює глибоку вдячність завідувачу кафедри проф. В. Крижанівському, 

проф. М. Дорошку, проф. П. Ігнатьєву, доц. О. Кравчук, доц. Р. Кривоносу, 

доц. Н. Сербіній та іншим викладачам за надані коментарі й підтримку. 

Водночас автор вважає за свій обов’язок висловити щиру вдячність усьому 

колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, усім викладачам і співробітникам за ту атмосферу творчості й 

доброзичливості, що панує в інституті і яка дозволяє проводити відверті дискурси, 

здійснювати найсміливіші наукові проекти, сприяє осягненню нових знань, формує з 

молодої людини цілісну особистість. А особливу подяку висловлюю викладачам 

відділення «Міжнародні відносини», вченим, у яких автор мав честь вчитися й 

опановувати нові знання, відвідуючи лекційні заняття. 
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Поява цієї монографії не була б можливою без рецензентів, які допомогли 

виділити головну проблематику дослідження, удосконалити методологічну основу 

роботи та її фактологічне наповнення. 

Глибоку вдячність хотілося б висловити своєму науковому консультанту 

д.політ.н., проф. Головченку В. І., у якого мені свого часу пощастило вчитися будучи 

аспіранткою, і чиї наукові зауваження, рекомендації, а часом і дружня порада 

дозволили завершити дане монографічне дослідження.  

Нарешті ця робота не могла би бути здійснена без постійної підтримки з боку моєї 

родини, а особливо без розуміння моєї мами – Наталії Юліївни та надійного плеча 

батька – Олександра Григоровича.  

Персонально висловлюю подяку своїм друзям – О. Знахоренко та О. Флюнт, яка 

нині живе в Норвегіії, і свого часу, навчаючись у Норвезькому технологічному 

університеті (м. Тронхейм), допомагала автору збирати аналітичні матеріали 

європейських спеціалістів із теми дослідження.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 

ДО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ 

 

 
1.1. Міжнародні санкції у світовій політиці:  теоретико-методологічний  

аналіз проблеми 

Використання примусових заходів невоєнного характеру як способу тиску однієї 

держави на іншу з метою змусити уряд останньої піти на поступки та внести 

корективи щодо зовнішньої політики відоме ще з давніх часів, коли в 432 р. до н. е. 

афінський стратег Перікл наклав заборону на торгівлю із Мегарою, що стало одним із 

приводів до початку Пелопоннеської війни [458, р. 225-290]. Відтоді такі обмеження 

застосовувались різними країнами для досягнення тих чи інших зовнішньополітичних 

цілей. У XX ст. використання міжнародних санкцій увійшло до арсеналу дипломатії 

провідних держав світу. Роль санкцій, насамперед економічних і фінансових, як 

чинника зовнішньополітичного впливу зростає і протягом ХХІ ст. у зв’язку із 

процесами глобалізації, що посилює взаємозалежність акторів на світовій арені, 

видозмінює параметри національної могутності держави, ускладнює архітектуру 

міжнародного співробітництва.  

Разом із тим, вивчення значення міжнародних санкцій є досить новим напрямом у 

політології міжнародних відносин, оскільки в добу «холодної війни» через високий 

антагонізм національних інтересів наддержав основна увага вчених приділялась 

військово-стратегічному рівню взаємодії глобальних центрів сили. Проте закінчення 

блокового протистояння проклало шлях до використання невоєнних інструментів 

зовнішньої політики, на передній план у академічному дискурсі висунулись два 

питання: концепція «м’якої сили» і потенціал застосування примусових механізмів 

зовнішньої політики незбройного характеру (міжнародних санкцій), – категорії, на 

перший погляд, взаємовиключні, однак і такі, що, за певних обставин, здатні у своїй 

онтологічній природі включати елементи одна одної.  

Важливо підкреслити, що найбільш складною науковою проблемою в західній 

міжнародно-політичній науці стало вивчення саме питання ефективності застосування 

міжнародних санкцій [211].  

У ході дебатів, незважаючи на різну методологічну основу, загальноприйнято 

вважати, що результативність використання такого зовнішньополітичного  

інструменту, як санкції, залежить від того, що розуміється під поняттям «міжнародні 

санкції», виду санкційних заходів, які впроваджуються задля зміни зовнішньополітичної 

поведінки цільової країни. Адже диференційовані підходи до визначення  

міжнародних санкцій суттєво звужують чи розширюють сферу застосування такого 

інструменту, змінюють характер цілей, варіюють кут, під яким оцінюють їх 

практичне впровадження.  

Виходячи з цього, ми ставимо за мету розглянути головні теоретичні підходи до 

аналізу міжнародних санкцій як методу реалізації національних інтересів держав та 

способу підтримки міжнародного миру та безпеки. 
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В академічній літературі з політології міжнародних відносин термін «санкції» не 

використовується послідовно й має різні інтерпретації, змістовні акценти, адже він 

був запозичений із юридичної науки [94]. Як справедливо зауважує А. Бидирим, 

специфіка такого стану речей полягає в тому, що «застосовані в міжнародних 

відносинах заходи, способи відновлення миру, примусові дії можуть поєднуватися і 

навіть співпадати із мірами міжнародно-правової відповідальності» [111, с. 354]. 

Але насправді, якщо звернутися до етимології поняття «санкція», то в 

буквальному перекладі від латинської воно означає «примусовий засіб» [80, с. 1]. 

Таким чином, онтологія санкцій не вичерпується і не визначається виключно сферою 

юридичного, політичного, економічного, або взагалі будь-якою сферою існування, але 

значною мірою визначатиметься онтологією влади (Дж. Вінсент [1036], М. Дойл 

[495], Х. Суганамі [950]), регламентованої правом чи ні, уповноваженою дією чи 

волюнтаристським актом. Адже примусити означає змінити стан будь-якого об’єкта 

силовим способом [496].  

Е. Гідденс, професор Кембріджського університету, наприклад, вважає, що санкції 

за змістом найбільше відповідають природі соціального, тобто мають 

використовуватися первинно в соціології. Учений зазначає, що «санкції, 

класифіковані як формальні й неформальні, застосовуються суспільством для 

виконання соціальних норм. Право має справу лише з формальними санкціями для 

забезпечення виконання норм, встановлених державою» [571, р. 95]. М. Дугал і 

Ф. Фелічіано, розвиваючи думку відомого британського науковця, пишуть: «Термін 

«санкція» має різні інтерпретації. У широкому розумінні, це може бути спосіб, що 

використовується для підтримки соціального порядку через регулювання поведінки 

людини. Мета таких санкцій – привести поведінку у відповідність до  

загальноприйнятої думки, що склалася в соціумі, щодо того, що корисно для 

суспільства … і попередити поведінку, яка, з точки зору загальноприйнятої думки, 

шкодить суспільству і, таким чином, соціальному порядку… Більш вузька концепція 

«правових санкцій» … це примусові реакції на порушення норм права» [758, р. 280-

281]. У подібному ключі висловлюється і Дж. Коулман, який розуміє під санкціями 

методи примусу для виконання соціальних норм поведінки [406, р. 242].  

У міжнародно-політичній науці часто під санкціями розуміють «блокаду», 

«бойкот», «ізоляцію», «економічну могутність», «економічну дипломатію», 

«економічний примус». С. Вейнтрауб таку термінологічну строкатість іронічно 

називає «семантичними уподобаннями» фахівців [1048, р. Х]. Водночас міжнародні 

санкції, на переконання переважної більшості науковців, передбачають припинення 

нормальної взаємодії між державами в певних галузях. Їх мета, в контексті такої 

взаємодії, – змінити зовнішньополітичну поведінку цільової держави (хоча останнім 

часом санкції інколи уводяться й проти недержавних акторів) [999, р. 373-403]. 

Із точки зору О. Шмітта, європейського спеціаліста, апологета теорії стратегічних 

досліджень санкцій у міжнародних відносинах, міжнародні санкції за природою 

впливу подібні до війни, різним же є їх ступінь впливу. Олівье Шмітт зазначає: «Як 

санкції, так і війна передбачають діалектичні відносини між, як мінімум, двома 

політичними одиницями; санкції … використовуються політичною одиницею, аби 

примусити іншу політичну одиницю виконувати її волю. Ідея примусу й підкорення є 

важливою, оскільки вона підкреслює політичну природу санкцій» [909, р. 7-8]. Тож, 

як резюмують Б. Булл і А. Тостенсен, «санкції можуть розглядатися як один із 

політичних інструментів у континуумі засобів, які перебувають між м’яким 

переконанням і війною» [999, р. 399]. 
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Д. Дрезнер, професор Інституту Колорадо, науковий консультант корпорації 

РАНД, міжнародні санкції визначає як примус (здебільшого економічний) держави-

нації чи коаліції країн, які є санкціонером, або погрозу з їхнього боку розірвати 

зв’язки з іншою державою-ціллю, допоки остання не задовольнить висунутих до неї 

політичних вимог [496, р. 2]. 

Британський експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Б. Тейлор 

міжнародними санкціями називає примусовий політичний інструмент економічного 

характеру, що використовується одним або декількома міжнародними акторами щодо 

іншого, найчастіше задля того, аби вплинути на його зовнішню чи безпекову політику 

[971, р. 12]. 

За М. Деуді і М. Даджані, санкції являють собою односторонні чи колективні 

каральні дії проти країни-правопорушника, направлені з метою примусити цю 

державу дотримуватися своїх зобов’язань [472, р. 5-8]. 

Норвезький спеціаліст Й. Галтунг визначає міжнародні санкції як «дії, ініційовані 

одним або кількома міжнародними акторами проти одного або декількох суб’єктів із 

переслідуванням однієї чи двох цілей: покарати певну сторону позбавленням окремих 

цінностей і/чи змусити її виконувати окремі правила, які ініціатор вважає значущими» 

[560, р. 379]. 

Г. Лентнер до міжнародних санкцій відносить примусові економічні інструменти, 

застосовані, аби примусити інших поводитися у такий спосіб, за яким вони б в інших 

обставинах не діяли [638, р. 197]. Фахівець підкреслює: «Санкції найчастіше 

впроваджуються у спробі змусити лідерів країни задовольнити політичні вимоги 

інших, які вони часто не розділяють» [638, р. 196]. 

Професор Оксфордського університету М. Доксі визначає міжнародні санкції як 

«погрозу покарання або покарання, винесеного в результаті нездатності цільової 

держави дотримуватись міжнародних стандартів або міжнародних зобов’язань» [493, 

р. 4]. 

У словнику з міжнародних відносин Л. Зірінг, Д. Плано, Р. Олтон визначають 

санкції як «покарання, винесені як наслідки протиправної поведінки. У міжнародних 

відносинах санкції включають колективні зусилля міжнародного співтовариства, щоб 

змусити державу діяти у відповідності з міжнародним правом, коли дипломатичні й 

правові техніки врегулювання спорів не мали успіху». Д. Болдуїн визнає, що це може 

бути лише одним із визначень санкцій як «використання … заходів для забезпечення 

дотримання норм міжнародного права». Дослідник заперечує такий підхід на тій 

підставі, що це «вузько юридичний і тому непридатний для аналізу загальної 

зовнішньої політики напрям» [340, р. 184].  

З. Селден пояснює зміст дії санкційного механізму здатністю переводити 

економічний біль у політичні зміни [915, р. Х]. 

Директор центру зовнішньополітичних досліджень, спеціальний помічник 

президента Дж. Буша в 1989-1993 рр. Р. Хаасс під міжнародними санкціями розуміє 

переважно економічні, але також політичні й воєнні каральні заходи, направлені 

проти держави чи інших спільнот із метою зміни її політичної і/або воєнної поведінки 

[583, р. 1]. 

Д. Кортрайт і Дж. Лопез, узагальнюючи підходи до розуміння природи 

міжнародних санкцій у американській і європейській наукових школах, наголошують 

на тому, що під останніми слід мати на увазі примусові інструменти національної або 

багатосторонньої дипломатії, які застосовуються, аби досягти політичних цілей 

шляхом завдання збитків (найчастіше, економічних) цілі [502, р. 3-17].  
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Російські спеціалісти в царині політології міжнародних відносин А. Богатуров, 

А. Кокошин, А. Сидоров вважають санкції однією із найбільш поширених форм 

відповідальності держав, що настає внаслідок порушення ними загальновизнаних 

норм, які мають важливе значення для світової спільноти. Санкції можуть 

стосуватися різних сторін міжнародної діяльності держави – від дипломатичної 

(скорочення персоналу посольств, відкликання посла, обмеження пересувань тощо) 

до культурного (припинення обмінів, відмова в допуску на престижні заходи, 

наприклад Олімпійські ігри, тощо). На відміну від дипломатичних або політичних 

методів впливу, спрямованих, насамперед, на зниження легітимності та авторитету 

країни-правопорушниці, міжнародні санкції покликані спонукати її відмовитися від 

дій, які призвели до їх накладання шляхом нанесення їй збитку [114]. Вищевказане 

тлумачення міжнародних санкцій було взяте за основу й у доповідях політиків і 

вчених під час проведення у квітні 2000 р. під егідою Дипломатичної академії МЗС 

Росії і Центру дослідження проблем миру ІСЕМВ РАН міжнародно-практичної 

конференції «Міжнародні санкції і світовий порядок ХХІ ст.» [272, с. 71-74]. 

М. Братерський у своїй монографії «Економічні інструменти зовнішньої політики і 

політичні ризики» кваліфікує міжнародними санкціями примусові дії, такі як: 

переривання дипломатичних відносин, бойкот культурних і спортивних заходів, 

секвестрування власності іноземної держави або її громадян, обмеження на 

міжнародну торгівлю, фінансові операції та переміщення громадян держави-

порушника [16, с. 84]. 

Із визначенням міжнародних санкцій у західній і російській міжнародно-

політичній науці перегукується й розуміння цього інструменту зовнішньої політики 

вітчизняними фахівцями.  

Наприклад, В. Бруз, дипломат і видатний учений, ототожнює міжнародні 

санкційцні заходи із колективними примусовими діями невоєнного характеру, які 

несуть у собі потенціал модифікації зовнішньополітичної поведінки держави-

порушниці [18]. 

В. Пахіль, аналізуючи досвід ООН із застосування міжнародних санкцій, під 

останніми уявляє колективні примусові заходи незбройного (політичного, 

дипломатичного та економічного) характеру, що їх застосовують члени цієї 

організації і спеціалізовані установи ООН проти держави, яка порушує або загрожує 

міжнародному миру та безпеці, порушує приписи Статуту ООН і відмовляється 

виконувати рішення Ради Безпеки ООН, з метою змусити цю державу припинити 

міжнародне правопорушення, понести міжнародно-правову відповідальність за 

неправомірну поведінку та виконувати свої зобов’язання згідно зі Статутом ООН 

[129, с. 12-13]. 

Погоджуючись у цілому із дефініцією В. Пахіля, автор, разом із тим, вважає, що 

міжнародні санкції не завжди здійснюються у форматі багатосторонньої дипломатії, 

на що вказує багатий досвід реалізації санкційних заходів у зовнішній політиці США, 

держав Євросоюзу, Японії, Росії. Окрім того, представлена В. Пахілем концепція 

міжнародних санкцій має високий ступінь валідності, адже ООН є єдиною 

універсальною організацією, яка легітимно уповноважена на реалізацію примусових 

заходів невоєнного характеру заради підтримки міжнародного миру та безпеки. 

Далекоглядність умовиводів автора, на нашу думку, проявляється також і в тому, що 

В. Пахіль влучно відзначив важливість високої міри міжнародної кооперації при 

реалізації політики санкцій, найширшим форумом із пошуку політичного консенсусу, 

безумовно, є донині ООН. Окремі нарікання може викликати твердження про те, що 
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санкції мають припинити міжнародне правопорушення і змусити понести 

міжнародно-правову відповідальність за неправомірну поведінку. Суперечливість 

подібного формулювання криється в тому, що Рада Безпеки ООН юридично не 

уповноважена кваліфікувати міжнародну поведінку держави як правопорушення, а 

може виносити рішення в контексті уявлення ситуації за параметрами розуміння 

державами-членами її такою, що загрожує міжнародному миру та безпеці. До того ж, 

аналіз правових аспектів накладання міжнародних санкцій потребує інших 

методологічних підходів, які не представлені фахівцем.  

Вивчаючи практику застосування санкційних заходів американською дипломатією, 

С. Романенко пояснює сутність політики санкцій здійсненням впливу на країну-об’єкт 

санкцій (КОС) з метою примусити її змінити власну міжнародну поведінку, визначає 

її як елемент покарання для КОС за її неправомірні, з точки зору США, дії, сповіщає 

КОС і міжнародне співтовариство про незадоволення США діями КОС та свідчить 

про небажаність для компаній і фірм підтримки ділових стосунків із нею. Стратегія 

санкцій обмежує свободу дій КОС на міжнародній арені, зменшує можливість 

отримання нею ресурсів і новітніх технологій, збільшуючи її економічні збитки [195]. 

Як випливає з цього формулювання, основними елементами політики санкцій є 

застосування примусових інструментів міжнародного впливу невоєнного характеру, 

що мають за мету примусити цільову країну змінити свою зовнішньополітичну 

поведінку шляхом позбавлення її переважно матеріальних ресурсів.  

Отже, на підставі критичного та неупередженого вивчення й узагальнення 

теоретичних підходів до визначення міжнародних санкцій, автор розумітиме під ними 

односторонні або колективні примусові дії невоєнного характеру (дипломатичні, 

торговельно-економічні, фінансові, культурні), ініційовані й застосовані проти 

однієї або більше держав із метою змусити їх змінити зовнішньополітичну 

поведінку, дотримуватися взятих на себе зобов’язань із підтримки міжнародного 

миру та безпеки. 

Найпоширенішими в застосуванні й водночас найбільш суперечливими у 

використанні є міжнародні економічні санкції, під якими зазвичай розуміють розрив 

наявних економічних угод або обмеження доступу до економічних ресурсів держави-

об’єкта [384, р. 1-16].  

Б. Картер вважає, що економічні санкції можуть бути визначені як примусові 

заходи економічного характеру, що реалізуються державами з метою зміни політики 

чи демонстрації позиції щодо країни-об’єкта цих дій [636, р. 4].  

Фахівці Інституту міжнародної економіки (Вашингтон) Г. Хафбауер, Дж. Шотт і 

К. Елліотт, які є загальновизнаними експертами в галузі дослідження примусових 

економічних засобів впливу, визначають міжнародні економічні санкції як «навмисну, 

ініційовану урядом відмову чи загрозу відмови від звичайних торговельних чи 

фінансових відносин». Згодом вони звужують визначення: «Ми виключаємо із 

зовнішньополітичних цілей економічні інтереси, про які дбають у банківських, 

торговельних та митних переговорах між суверенними державами» [617, р. 3].  

Професор політичних наук Університету Чикаго Р. Пейп погоджується з думкою 

науковців Інституту міжнародної економіки у ставленні щодо застосування методів 

економічного тиску для досягнення як економічних, так і політичних цілей. Він 

стверджує, що економічний вплив може бути використаним трьома різними 

способами: як міжнародні економічні санкції, торговельні війни та економічна 

боротьба. Коли держава використовує економічний тиск для досягнення економічних 

цілей, він визначає це торговельною війною, а не міжнародними економічними 
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санкціями [829, р. 93]. Продовжуючи думку експерта, М. Сміт, зі свого боку, 

підкреслює, аби кваліфікувати економічний примус економічними санкціями, він має 

бути застосований для досягнення політичних цілей. Зокрема, економічний тиск, 

використаний, аби змусити Китай захищати та поважати права людини, є політичним, 

у той час як економічний примус для переконання Китаю захищати інтелектуальну 

власність є економічним. Перший випадок демонструє застосування міжнародних 

економічних санкцій; другий – є торговельною війною [931]. 

Американський дипломат і вчений Р. Хаасс, пояснюючи власне визначення, 

стверджує, що міжнародні санкції діють через механізм контролю доступу на ринок 

або виконання торговельних угод і мають політичні цілі [583, р. 1].  

Професор Прінстонського університету Д. Болдуін не повною мірою погоджується 

з підходом Р. Хаасса. Він зазначає, що «термін «економічні санкції» нараховує різні 

інтерпретації, а отже, застосування цього інструменту стає можливим для досягнення 

як економічних, так і політичних цілей» [340, р. 6]. Учений, зі свого боку, рекомендує 

визначати економічні санкції в широкому сенсі, щоб охопити всі примусові 

економічні методи державного впливу.  

Особливо Д. Болдуін заперечує обмеження у визначенні економічних санкцій як 

інструменту для досягнення політичних цілей. Він стверджує, що термін «економіка» 

має широку природу, тому важко встановити межі для визначення, які примусові 

заходи повинні бути включені або виключені з поняття «економічні санкції». До того 

ж, на думку науковця, економічні засоби є однаково ефективними в досягненні 

економічних і політичних цілей [340, р. 23].  

Те, що рекомендує Д. Болдуін, є досить поширеною практикою. Варто нагадати, 

що однією з перших передумов, що призвела до американсько-кубинського конфлікту 

й застосування санкцій США, була націоналізація американської приватної власності 

на території Куби [819, р. 36], у той же час безсумнівним є й те, що нарощування 

видів міжнародних санкцій проти Гавани зумовлювалося політичними чинниками 

[343, р. 369]. 

Г. Хафбауер, Дж. Шотт і К. Елліотт усі випадки використання міжнародних 

економічних санкцій розподіляють на п’ять видів за поставленою метою: 1) спрямовані 

на досягнення незначних змін у цільовій країні; 2) метою яких є дестабілізація 

цільового уряду; 3) застосовуються для послаблення спроможності цільової держави 

проводити тактичні військові операції; 4) мають за мету підірвати військовий 

потенціал «цілі»; 5) направлені на значні політичні трансформації цільової країни 

[617, р. 25]. 

Зі свого боку, Р. Пейп стверджує, що деякі з цих видів не слід розглядати як 

міжнародні економічні санкції, оскільки вони фактично є економічною війною. 

Прикладом останньої є економічні засоби, що спрямовані на дестабілізацію уряду, або 

підрив військового потенціалу цільової країни. Такі інструменти застосовуються для того, 

аби зробити «ціль» іншою, призвести до кардинальних політичних/зовнішньополітичних 

змін або суттєвого підриву її військової чи економічної могутності. У той час як 

попередження чи припинення незначних військових операцій передбачає санкційний 

примус для цільової держави. 

Р. Пейп наводить дві причини особливого підходу до двох типів економічного 

примусу. Він стверджує, що «фактори, які визначають успіх цих різних категорій 

цілей, не можуть бути тотожними і тому вимагають окремого теоретичного 

дослідження» [829, р. 95]. Тобто механізм реалізації «економічної війни» 

відрізняється від способу дії міжнародних економічних санкцій для досягнення 
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політичної мети. У зв’язку з тим, що зазначені вище економічні засоби діють 

диференційовано, вказує М. Рижова, вони повинні мати різні назви [200]. 

Інший аргумент Р. Пейпа для чіткого розмежування понять «економічна війна» та 

«економічні санкції» є те, що останні є інтегральною складовою «стратегії примусу на 

основі сили». Економічні санкції не відрізняються від військових засобів, що 

використовуються для переслідування політичних цілей. Як приклад, учений 

наводить морську блокаду, уведену для заборони поставок зброї [829, р. 97-98]. З 

огляду на таку логіку, політичні фактори ефективності примусових засобів 

зовнішньополітичного впливу мають мати спільну природу. 

Ймовірно, якби Р. Пейп розглядав заморожування активів цільової країни чи атак 

на її валюту ретельніше, він розробив би чіткіші механізми/критерії успішності, аби 

розрізняти ефективність економічного примусу, що використовується для підриву 

військового потенціалу або дестабілізації уряду, від застосування військової сили для 

досягнення вищевказаних цілей. Більш того, країни можуть розцінити блокаду 

виключно як стратегічний елемент, а не міжнародні економічні санкції, і навпаки.  

Д. Болдуін у своєму широкому визначенні також включає військові елементи до 

концепції міжнародних економічних санкцій [340, р. 31]. З таким підходом 

погоджується і Р. Хаасс, який стверджує, що на сучасному етапі міжнародні санкції 

використовуються США для запобігання розповсюдженню зброї масового знищення 

та балістичних ракет, попередження збройної агресії та зміни уряду [583]. Через це 

застосування економічних санкцій нерозривно пов’язане з військово-політичними 

факторами. Й. Галтунг підтверджує умовиводи своїх колег, зазначаючи, що 

економічні збитки, спричинені санкціями, переходять у політичний тиск, адже це 

змушує лідерів у цільовій країні змінити зовнішньополітичний курс або усуває їх від 

влади [560].  

Американські спеціалісти Дж. Бланчард, Е. Менсфілд і Н. Ріпсман під 

міжнародними економічними санкціями розуміють примусову зовнішню політику, що 

передбачає розрив економічних зв’язків з іншою країною задля досягнення таких 

цілей: 1) змусити цільову державу змінити свою поведінку на міжнародній арені; 2) 

акумулювати тиск населення на уряд, що врешті-решт призведе до зміни його 

політичної лінії; 3) спровокувати незадоволення або повстання, що призведе до 

перевороту в цільовій країні та приходу до влади нової еліти/опозиції, лояльної до 

зовнішньополітичних інтересів держави-санкціонера [354, р. 219]. 

Особливим питанням у визначенні економічних санкцій як інструменту 

зовнішньої політики держав є те, чи слід розглядати економічні стимули чи 

заохочення як міжнародні санкції.  

Деякі вчені наголошують, що заохочення та покарання у зовнішньополітичній 

практиці держав діють як дві сторони однієї медалі. Зняття покарання є винагородою; 

скасування нагороди – покарання. 

Д. Болдуін також відносить економічні стимули до одного із видів міжнародних 

санкцій. Він виокремлює позитивні та негативні санкції [340, р. 63]. За такого підходу 

пропозиція іноземної допомоги буде позитивною економічною санкцією.  

Традиційним напрямом у дослідженні економічних засобів впливу є розуміння під 

міжнародними економічними санкціями покарання, помсти, штрафів, примусу або 

загрози таких дій [318]. 

Декілька випадків, розглянутих Г. Хафбауером, Дж. Шоттом і К. Еліотт, 

позиціонують скасування іноземної допомоги як міжнародні санкції. Може бути так, 

що країна, яка звикла отримувати допомогу від іншої, буде розцінювати припинення 
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дії економічної підтримки як покарання. Але слід пам’ятати, що будь-які прояви 

допомоги є стимулом. І коли країна відмовляється надавати певні преференції, це не 

обов’язково є різновидом міжнародних економічних санкцій, а може пояснюватися 

об’єктивною природою економічного розвитку [615].  

Між іншим, окремі епізоди економічних відносин, що стосувалися стимулів, були 

сприйняті як покарання. Зокрема, поправка Джексона-Веніка оцінювалася у СРСР як 

прояв міжнародних економічних санкцій. Йдеться про законодавчу ініціативу 

президента США щодо скасування статусу найбільшого сприяння Радянському 

Союзу до тих пір, поки уряд СРСР не дозволить емігрувати євреям. Режим 

найбільшого сприяння є стимулом, винагородою. Щоб отримати цю нагороду, 

Радянський Союз повинен був задовольнити поставлену вимогу.  

Переважна більшість науковців не розділяють поглядів Д. Болдуїна щодо 

сприйняття економічних стимулів як виду міжнародних санкцій. Вони виступають 

прихильниками підходу до розуміння санкцій як покарання за неправомірну 

загрозливу для міжнародної безпеки діяльність цільової держави.  

Отже, у ході наукових дискусій прийнято розуміти під міжнародними 

економічними санкціями цілеспрямовані, ініційовані урядом обмеження в 

торговельних або фінансових відносинах для досягнення зовнішньополітичних цілей 

[616, р. 2].  

Виходячи з цього формулювання, визначимо два центральні елементи, що 

формують концепцію міжнародних економічних санкцій у світовій політиці: 

примусові заходи, що мають економічну природу та переслідують зовнішньополітичні 

цілі. Це автоматично виключає переслідування за допомогою них економічних 

інтересів. 

Слід зазначити, що в багатьох випадках цілі застосування економічних санкцій є 

комплексними і необов’язково є покаранням за порушення. Санкції можуть бути 

введені з різних причин, у тому числі, щоб покарати або послабити цільову державу, 

виказати несхвалення, викликати зміни в політиці або домогтися зміни режиму. Вони 

можуть бути введені, щоб спробувати уникнути війни або прокласти шлях до війни. 

Усередині країни вони можуть бути спрямовані на заспокоєння внутрішніх груп тиску 

або надання громадськості враження прийняття рішучих дій, але без будь-яких 

очікувань, що «ціль» понесе значні витрати або змінить свою поведінку. На практиці 

держави, що застосовують санкції, часто мають декілька цілей, хоча одна з них, як 

правило, є домінантною [1041, р. 9]. 

Для досягнення державою зовнішньополітичних цілей, санкції можуть бути 

розроблені для завдання різнопланового економічного тиску. У міжнародній 

політичній науці визначають три категорії економічних санкцій у порядку спадання 

економічної шкоди від їх застосування. 

1. Інструментальні санкції.  

Ці заходи покликані запобігти отриманню цільовою країною конкретного товару 

або фінансового капіталу. Після Другої світової війни західні ембарго на військові 

технології комуністичним державам демонструють військові цілі. За часів «холодної 

війни» Координаційний комітет, неформальне об’єднання західних країн, був 

створений для контролю за експортом цивільних технологій, які могли бути 

використані для підвищення військового потенціалу комуністичних країн [473].  

Всеосяжні торговельні й фінансові санкції, введені Організацією Об’єднаних 

Націй у 1990 р. проти Іраку, є спробою підірвати торгівлю країни та обмежити її 

здатність вести війну, заборонивши поставки військової техніки й запасних частин. 
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Безпрецедентний ступінь співпраці між державами, що застосували санкції та 

військову блокаду, був вироблений для забезпечення заходів, спрямованих на 

серйозну дестабілізацію економіки Іраку. Головною метою таких дій було виведення 

військ Іраку з території Кувейту й перешкоджання здатності іракських військових 

вести війну.  

2. Каральні санкції.  

Ці заходи передбачають покарання цільової держави економічно за неприйнятну 

зовнішньополітичну/внутрішньополітичну поведінку. Такі санкції не заважають 

цільовій країні отримувати товари чи капітал, але можуть завдавати значних 

економічних збитків. Наприклад, обмеження з боку США, уведені в 1981-1982 рр. на 

нові кредити, експорт високих технологій, преференційний режим торгівлі з 

Польщею, були покликані, щоб покарати цю країну за стримування діяльності 

профспілкового руху «Солідарність». Польща, як і раніше, мала змогу торгувати та 

отримувати кредити, але санкції чинили певний економічний тиск.  

3. Символічні санкції. 

Наслідки таких економічних заходів настільки незначні, що держава, яка 

застосовує санкції, не очікує значних економічних збитків у цільовій державі. 

Помірне західне ембарго 1989 р. на експорт зброї та багатосторонні кредити КНР 

після придушення студентської демонстрації є прикладом такого роду санкцій. 

Метою США було висловити дипломатичну несхвалу діям китайського уряду, 

зберігаючи при цьому комерційні відносини з КНР [501, р. 9]. 

Дипломатичні міжнародні санкції – це політичні заходи, спрямовані на вираження 

несхвалення чи незадоволення певною дією шляхом міжнародно-політичної ізоляції 

цільової держави. На думку Ч. Хайда, дипломатичні санкції є «не лише проявом 

національного обурення, але вони часто виступають переконливим доказом для 

держави про доцільність задоволення вимог» [261, с. 531].  

Такі засоби можуть приймати диференційовані форми залежно від типу та 

тривалості санкційного режиму, зокрема від обмеження обсягу (як скасування 

окремих візитів, позбавлення права голосу при обговоренні важливих для цільової 

держави питань) чи припинення міжнародного спілкування в цілому [80, с. 66]. 

Наприклад, санкційний режим ООН проти Іраку, уведений у дію в 1990 р. через 

збройний напад цієї країни на Кувейт, забезпечив, за винятком постачання товарів 

гуманітарного призначення, повну ізоляцію Багдада. Подібний до нього режим 

функціонував і щодо Гаїті, СРЮ.  

До санкцій дипломатичного характеру часто відносять заяви типу «назвати та 

піддати сорому» (name and shame – англ.), тобто публічне викриття цільової країни у 

вчиненні дій, які викликали негативну реакцію міжнародної спільноти, що тягне за 

собою виключення цільової сторони з важливих міжнародних форумів, конференцій, 

самітів тощо.  

Специфіка дипломатичних санкцій проявляється в тому, що: по-перше, цільовою 

стороною режиму санкцій виступає держава чи її офіційні представники, що 

зумовлено загальною практикою: дипломатичні відносини встановлюються й 

реалізуються виключно державами та уповноваженими особами, які мають 

представляти та захищати інтереси країни на міжнародній арені, тому будь-які санкції 

цього виду розглядатимуться в розрізі інтенсивності дипломатичних контактів; по-

друге, дипломатичні санкції проти конкретних осіб можуть запроваджуватися за 

фактом приналежності індивіда до окремої країни та підтримки нею його політичних 

поглядів, діяльності в цілому; по-третє, використання цього виду примусових дій 
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залежить і від політичної ситуації в цільовій державі, яка кожного разу є унікальною, 

що ускладнює процес вироблення єдиного підходу із запровадження таких 

примусових заходів [741; 742]. 

Ембарго на поставки озброєнь, у свою чергу, покликане обмежувати або 

ліквідувати канали доставки зброї та боєприпасів, що носить критичний характер для 

припинення воєнних дій у зонах конфлікту. Через це такий вид санкцій може 

розглядатися як елемент загальної стратегії розбудови миру [80, с. 132].  

З точки зору російських фахівців Г. Курдюкова і П. Чикова, до переваг таких 

санкційних заходів необхідно віднести: політичну прийнятність, яка проявляється в 

тому, що з приводу уведення ембарго легше дійти компромісу, ніж, наприклад, з 

питання проведення інтервенції; ефективне адміністративне управління в системі 

ООН; відносно низька вартість порівняно з воєнним втручанням [88].  

Світовий досвід дозволяє виділити три типи небезпечних міжнародних ситуацій, 

які зазвичай локалізуються впровадженням ембарго на поставки озброєнь: 

нівелювання глобальних викликів міжнародній стабільності; збройний громадянський 

конфлікт усередині держави, що може вийти за межі її території і дестабілізувати 

регіональну систему безпеки в цілому; як комплементарний елемент у стратегії 

відновлення влади легітимно обраної політичної сили [1016, p. V].  

Аналогічну думку щодо значення ембарго на поставки озброєнь висловлює у своїй 

монографії А. Черрон. Канадська дослідниця перераховує чотири типи конфліктів, які 

Організація Об’єднаних Націй вирішує запровадженням ембарго на озброєння, 

зокрема міждержавний збройний конфлікт, воєнне протистояння всередині держави, 

стримування «країн-ізгоїв», протидія міжнародному тероризму [388, р. 2-10].  

Російський експерт А. Картунов займає позицію, співзвучну із висновками своїх 

зарубіжних колег, підкреслюючи, що примусові колективні дії можна застосовувати 

за умови загрози інтернаціоналізації внутрішнього конфлікту, високої вірогідності 

втягнення в нього сусідніх держав із подальшим переглядом чинних кордонів; 

масових убивств цивільного населення, наприклад геноциду, проведення етнічних 

чисток, що провокує гуманітарну катастрофу в зоні конфлікту; наявності факту 

масштабних порушень прав людини, згортання демократичних процесів; небезпеки 

розповсюдження зброї масового знищення, міжнародного тероризму, джерело якого 

походить із території певної держави.  

Американські науковці консервативного спрямування, зі свого боку, розглядають 

ембарго на поставки озброєнь як інструмент досягнення окремою країною власних 

національних інтересів, адже такі санкційні заходи допомагають зміцнювати позиції 

держав-санкціонерів на міжнародній арені шляхом здійснення контролю за станом 

збройних сил потенційних конкурентів; ембарго має і неабиякий психологічний 

ефект, котрий спричиняє послаблення політичних позицій цільового режиму як 

усередині країни-об’єкта, так і на зовнішній сцені, адже, з одного боку, підриває 

почуття патріотизму, породжує зневіру народу у владі, армії, її здатності убезпечити 

населення, фактори, котрі в сукупності сприяють зміцненню опозиції, спонукають 

останню до радикальних дій, з іншого ж – дистанціює від цільового режиму колишніх 

союзників, які під тиском великих країн не наважуються підтримувати об’єкт санкцій, 

ризикуючи власним політичним майбутнім.  

Крім того, ембарго на поставки озброєнь створює позитивний імідж державі-

ініціатору санкцій, адже закріплює за нею статус захисника прав людини, демократії у 

світі. Такий імідж, безумовно, привабливий як із політичних, так і з економічних 
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міркувань [88]. У цьому плані, як не дивно, санкційні заходи всупереч своїй природі 

можуть виступати елементом модифікованої Дж. Найєм концепції «розумної» сили. 

Успішність досягнення політичних цілей застосуванням ембарго на поставки 

озброєнь, на думку П. Валленстіна і Д. Стрендоу, експертів Стокгольмського 

міжнародного інституту дослідження проблем миру, зумовлюється такими 

факторами:  

 загальним станом збройних сил цільової держави, їх професійною підготовкою 

та укомплектованістію 

 рівнем розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу, їх здатністю 

самостійно задовольняти потреби армії у воєнній техніці, зброї; 

 одночасною дією додаткових санкцій, котрі впливають на спроможність 

цільової країни фінансувати воєнні програми чи здійснювати закупівлю озброєнь; 

 реальною потребою цільової країни у звичайних видах озброєнь. 

У більшості випадків доцільно також брати до уваги часові рамки, у які необхідно 

врегулювати кризу; наявність миротворчого контингенту в зоні конфлікту; тривалість 

режиму ембарго; зміни, які відбуваються у владній еліті цільової держави; позиції 

сил, що виборюють перемогу у збройному конфлікті [1016, p. VІІІ]. 

Водночас доволі розповсюдженою серед науковців є думка про радше символічне 

значення ембарго на поставки озброєнь як інструменту забезпечення міжнародної 

безпеки. Останнє пояснюється тим, що світовий ринок зброї та воєнної техніки, 

параметри формування якого й є одними з детермінант реалізації політики ембарго, 

виступає одночасно ареною, де проявляються геополітичні інтереси великих держав 

світу і засобом підтримки й розвитку їх воєнно-промислових комплексів [115, с. 375].  

За кількістю акторів, що застосовують режим санкцій, виокремлюють  

односторонні, колективні та санкції міжнародних організацій [473, р. 45]. За спектром 

дії санкції є всеохоплюючими і «цільовими». Всеохоплюючі міжнародні санкції 

накладаються на державу, всі її суб’єкти та населення, тому наслідки від дії такого 

виду економічного тиску поширюються на всіх представників держави. У той час як 

цільові санкції спрямовані на окремих індивідів, груп чи організацій, тому шкоди від 

їх застосування зазнають обмежена кількість політичних суб’єктів. 

Узагальнюючи світовий досвід із застосування міжнародних санкцій, Й. Галтунг 

поділяє їх за: 

1) характером мети: негативні (покарання) чи позитивні (стимулювання допомогою); 

2) включенням цільових суб’єктів: індивідуальні чи колективні; 

3) специфікою причини ведення на цільову країну: внутрішні (вимагають зміни в 

політичній організації об’єкта) або зовнішні (є результатом загрозливої для 

міжнародного миру та безпеки взаємодії з іншими світовими акторами); 

4) режимом запровадження: односторонні, багатосторонні, універсальні; 

5) сферами, що підлягають обмеженням: цільові, комбіновані, всеохоплюючі; 

6) інтенсивністю впливу на сфери санкціонування: часткові (містять окремі 

обмеження) і тотальні (передбачають повну заборону взаємодії) [560]. 

В. Пахіль у своїй роботі розподіляє міжнародні санкції на такі види: 

1. Дипломатичні та політичні заходи: 

а) протест, засудження; 

b) відстрочка/анулювання офіційних візитів; засідань; переговорів із питання 

укладання договорів чи угод; 

с) скорочення/обмеження дипломатичних представництв: 

 і) статус представництва; 
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 іі) кількість дипломатичного персоналу; 

 ііі) кількість консульських установ; 

d) розрив дипломатичних відносин; 

е) невизнання нових урядів, нових держав. 

2. Культурні та комунікаційні заходи: 

 а) скорочення/припинення культурних обмінів; наукового співробітництва; 

освітніх контактів; спортивних контактів; розважальних програм; 

 b) заборона на туристичні поїздки в/з країни-об’єкта санкцій;  

 с) закриття віз громадянам країни-об’єкта санкцій; 

 d) обмеження/припинення телефонних, телеграфних та поштових зв’язків; 

 е) обмеження /тимчасове припинення / повне припинення прийому літаків та 

права прольоту над територією; 

 f) обмеження / тимчасове припинення / повне припинення транзиту по водних 

шляхах, прийому кораблів у доках та портах; 

 g) обмеження / тимчасове припинення / повне припинення транзиту по 

території. 

3. Економічні заходи: 

А. Фінансові: 

 а) скорочення / тимчасове припинення / повне припинення допомоги: 

військової, продовольчої, з метою розвитку, фінансування технічної допомоги; 

 b) скорочення / тимчасове припинення / повне припинення кредитних ліній за 

концесійними / ринковими ставками; 

 с) мораторій/конфіскація банківських вкладів уряду, проти якого 

запроваджуються санкції; 

 d) конфіскація/експропріація інших активів, що належать державі, проти якої 

вживаються санкції; 

 е) заборона виплати процентних ставок; 

 f) заборона здійснення переказів платежів; 

 g) відмова перенесення терміни платежів за боргами (процентів та основної 

частини боргу); 

 h) контроль/заборона обігу капіталу. 

В. Комерційні та технічні: 

 а) квоти на імпорт; 

 b) квоти на експорт; 

 с) обмеження ліцензування імпорту; 

 d) обмеження ліцензування експорту; 

 е) часткове/повне ембарго на імпорт; 

 f) часткове/повне ембарго на експорт; 

 g) політика дискримінаційних тарифів; 

 h) обмеження / повне припинення / тимчасове припинення прав на 

риболовлю; 

 і) припинення/анулювання спільних проектів, промислових програм; 

 j) припинення дії торговельних угод; 

 k) заборона на експорт технологій; 

 l) занесення у «чорний» список окремих осіб/компаній, що торгують із 

державою-об’єктом санкцій;  

 m) скорочення / тимчасове припинення / повне припинення технічної 

допомоги, навчальних програм; 
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 n) заборона надання послуг у галузі страхування. 

4. Заходи, що стосуються статусу в міжнародній організації 

А. Членство та участь: 

 а) голосування проти прийняття; 

 в) голосування проти визнання повноважень; 

 с) голосування за тимчасове припинення членства; 

 d) голосування за виключення із членів. 

В. Обмеження допомоги по лінії Організації: 

 а) голосування проти надання позик, субсидій, технічної та іншої допомоги; 

 b) голосування за закриття представництва, регіонального бюро держави-

об’єкта санкцій [129]. 

Отже, визначивши зміст та види міжнародних санкцій, спробуємо дослідити 

найбільш дискусійне питання, а саме умови їх ефективного застосування як 

інструменту зовнішньої політики й засобу підтримки міжнародного миру та безпеки.  

Науковці в царині міжнародно-політичних досліджень із самої появи цього 

напряму так чи інакше опікувалися проблемою дієвості зовнішньополітичного 

впливу. Відповідаючи на це питання, кожний фахівець обирав свій методологічний 

підхід до розв’язання поставленого завдання. Водночас спільною для всіх стала логіка 

побудови концепції успішності зовнішньої політики, що вимагала на виході 

формулювання критеріїв її ефективності.  

Вирішення цього завдання є складним і дискусійним процесом, на нашу думку, 

через те, що потребує чіткого розуміння мети зовнішньополітичної діяльності, 

усвідомлення ієрархії пріоритетів, спекторального аналізу потенціалу суб’єкта. З 

іншого боку, введення у дію того чи іншого зовнішньополітичного механізму в 

кожному окремому випадку визначається цілою низкою факторів, які є специфічними 

та непередбаченими в дії. Оскільки наявність критеріїв передбачає узагальнення 

епізодів використання конкретного інструменту впливу, то суттєво звужується 

простір для всебічного вивчення механізму його реалізації, опускаються деталі 

імплементації, тому зростає похибка в оцінці ефективності певного інструменту в 

досягненні зовнішньополітичних цілей держав.  

У свою чергу, аби виокремити параметри ефективності застосування міжнародних 

санкцій як інструменту зовнішньої політики, апелюватимемо до аналітичного методу 

пізнання онтологічних категорій міжнародних відносин. Оскільки аналіз є таким 

способом дослідження об’єктів, який дозволяє вичленити окремі частини з цілого й 

піддати їх самостійному вивченню, а досліджуваний феномен може бути 

розподілений на безліч частин, елементів, властивостей, вивчити які фізично навіть 

неможливо [207, с. 8], ми при побудові концепції змушені виділити для детального 

аналізу суттєві ознаки досліджуваного предмета.  

Отже, вихідними поняттями в ході проведення такої операції отримуємо 

«ефективність зовнішньої політики», «ефективність примусового інструменту 

зовнішньої політики», «ефективність міжнародних санкцій». Це означає, що, 

встановивши головні детермінанти ефективності дії кожної із вищеперерахованих 

категорій, автор, на підставі використання синтезу як діалектичного дослідницького 

прийому стосовно аналізу, зможе сформулювати параметри ефективності 

застосування міжнародних санкцій як інструменту зовнішньої політики.  

Уведення зовнішньої політики як базового поняття для побудови концепції дає 

нам підґрунтя визначати ефективність міжнародних санкцій із точки зору 

зовнішньополітичного аналізу.  
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Відштовхуючись від класиків зовнішньополітичного аналізу, зокрема Х. Віарди 

[1054], Л. Джонсона, Дж. Ендікотта, Ф. Зелікова [1065], Ч. Кеглі-мол., Д. Пеппа [830], 

Б. Сепіна, Р. Снайдера, Е. Уіткопфа [681, р. 500-524], які стверджували, що 

відповідний науковий напрям сформувався на межі політології та теорії міжнародних 

відносин, при оцінці ефективності санкційного механізму зовнішньополітичного 

впливу, будемо виходити з теоретико-методологічних надбань відповідних наукових 

напрямів.  

До того ж, подібний підхід зустрічаємо й у роботах російських фахівців. Так, 

П. Циганков стверджує, що при аналізі успішності зовнішньополітичної діяльності 

політологів цікавить проблема оптимізації внутрішніх ресурсів держави, у їх поле 

зору потрапляють способи й механізми прийняття зовнішньополітичних рішень. 

Спеціалісти з міжнародних відносин звертають більшу увагу на характер і специфіку 

міжнародного середовища [27, с. 18]. 

Визначений методологічний підхід із певною долею умовності розділяють також 

О. Богатуров, М. Косолапов і М. Хрустальов [11]. Наприклад, М. Косолапов 

стверджує, що «зовнішня політика держави … вимагає, щоб між теорією зовнішньої 

політики як явищем, з одного боку, й уявленнями про рушійні сили, механізми, шляхи 

і способи формування зовнішньої політики конкретного суб’єкта міжнародних 

відносин – з іншого, перебувала, поєднуючи їх, операційна концепція функціонування 

явища у певних умовах. … Остання ж – ніщо інше, як модель зовнішньополітичного 

процесу, розроблена з опорою на спільні принципи та положення теорії зовнішньої 

політики як явища, теорії внутрішньої політики і теорії міжнародних відносин як 

середовища життєдіяльності суб’єкта міжнародних відносин і здійснення його 

зовнішньої політики» [84, с. 64]. Об’єднання міжнародних і внутрішньополітичних 

факторів при побудові концепції зовнішньої політики ще в 1981 р. запропонував 

авторський колектив під керівництвом В. Гантмана [138]. 

Дж. Фірон із Чиказького університету зазначає, що упродовж 1987-1996 рр. у 

авторитетному виданні «Міжнародна організація» у 1/3 наукових публікацій так чи 

інакше досліджувався вплив внутрішніх чинників на успішність зовнішньої політики 

[542, р. 290].  

Важливість впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на ефективну реалізацію 

зовнішньої політики підкреслювали у своїх працях Б. Буено де Месвіта та Д. Лелмен 

[373], Х. Мілнер [767], С. Петерсон [838], П. Хут [622], C. О’Хеллорен [811], 

Д. Вердієр [1035], Г. Даунс і Д. Рок [492], К. Елман [512, р. 7-51], Б. Рассеет [889], 

Дж. Снайдер [932], Е. Стемм [939], Е. Кір [685], Дж. Легро [712], Р. Роузкранц і 

А. Штейн [885].  

Г. Кіссінджер написав: «Внутрішня організація це не те, що не належить до 

справи… Як мінімум, вона визначає соціальний ефект зовнішньої політики» [689, р. 

504].  

Через це авторська концепція ефективності міжнародних санкцій як інструменту 

зовнішньополітичного впливу побудована на синтезі теоретико-методологічних 

розробок трьох напрямів: теорії зовнішньої політики, теорії міжнародних відносин та 

теорії санкцій, відповідно до предмету дослідження. Їх поєднання дозволить при 

аналізі впливу санкцій як інструменту зовнішньої політики враховувати особливості 

політичного середовища всередині територіального елементу (держави) і 

позатериторіального/транснаціонального елементу – міжнародного середовища, де 

вибір на користь визначеного засобу впливу та результат його дії зумовлюється 

перетинанням їх зон взаємодії.  
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При цьому при оцінці ступеня впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на 

застосування інструменту зовнішньополітичної діяльності, у нашому випадку 

міжнародних санкцій, будемо виходити із теоретичного принципу рівноваги, тобто 

припустимо, що внутрішні та зовнішні чинники співмірно впливають на формування 

санкційної політики держави, де жодний із факторів не є визначальним.  

Вибір на користь такого підходу пояснюється тенденціями розвитку сучасних 

світових політичних процесів, зокрема глобалізації, взаємопов’язаності, збільшення 

транспарентності при прийнятті політичних рішень, за умови яких повної ізоляції 

будь-якої країни та відсутності зовнішнього впливу на неї не існує. Навіть 

тоталітарні/авторитарні режими так чи інакше зазнають впливу ззовні. Про це 

свідчить і те, що дедалі частіше громадяни, які відчули на собі вплив авторитарної 

системи, звертаються до інших держав із проханням надання політичного притулку, 

вимагають розширення демократичних свобод, підтвердженням чому може стати 

хвиля революцій у Північній Африці та на Близькому Сході 2011 р., феномен, який 

Зб. Бжезинський називає «політичним пробудженням мас» [9].  

Отже, обраний у цьому дослідженні підхід наближений до теорії пенетративних 

систем В. Хенрідера [106]. Її основними ознаками є значний вплив зовнішньополітичних 

подій на формування внутрішньої політики та широкий консенсус у прийнятті 

внутрішньополітичних рішень.  

До того ж, сьогодні у світі серед розвинених держав, а вони найчастіше є 

санкціонерами, переважають саме ті, які мають пенетративні політичні системи, адже, 

з одного боку, вони зазнають впливу міжнародного оточення, а з іншого – не варто 

забувати про те, що зовнішня політика задовольняє внутрішні потреби держави. Як 

бачимо, міжнародний контекст проникає в будь-яку систему й надає їй 

пенетративного характеру.  

Беручи до уваги вищевикладене, санкційну політику держави слід розглядати як 

процес, на який впливає міжнародна та внутрішня політика. У цьому процесі 

В. Хенрідер виділяє два аспекти: спільність та консенсус. Спільність завдань 

міжнародної та зовнішньої політики держави визначається тим, наскільки вони 

доповнюють одна одну. Водночас кожна країна має і свої специфічні завдання. 

Ступінь компліментарності й узгодженості цих завдань визначається лише 

індивідуальним порівнянням конкретних цілей.  

Доцільність використання принципу рівноваги підтверджується методологічним 

підходом Д. Дж. Сингера до виокремлення рівнів аналізу міжнародно-політичних 

явищ. Відповідно до нього, будь-який міжнародний феномен (у тому числі й 

зовнішню політику) слід розглядати на двох рівнях: міжнародно-системному та 

національно-державному [83; 84].  

Дж. Розенау, один із засновників теорії зовнішньої політики, у дослідженні 

«Передтеорії та теорії зовнішньої політики» виділяє п’ять рівнів аналізу зовнішньої 

політики (особистість лідера, його роль, специфіка державно-політичного устрою, 

суспільного ладу, системні ознаки міжнародних відносин) [83, с. 79].  

Зі свого боку, Г. Брук, Б. Сепін, Р. Снайдер у колективній роботі «Прийняття 

рішень як підхід до вивчення міжнародної політики», а також Гарольд та Марагарет 

Спраут у праці «Гіпотези індивідуального рівня взаємин у контексті міжнародної 

політики» звертають увагу на те, що існують два головні фактори, які впливають на 

вироблення рішень у сфері зовнішньої політики: міжнародне та операційне 

(внутрішнє) середовище [476, р. 64-65].  
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Таким чином, апелюючи до положень праць у сфері зовнішньополітичного 

аналізу, виділимо головні внутрішньополітичні критерії успішності зовнішньої 

політики . 

Хелен В. Мілнер, наприклад, розвиваючи теорію раціонального вибору, заявляє, 

що будь-яка модель аналізу зовнішньої політики з позиції унітарності країни є 

контрпродуктивною. Натомість дослідниця пропонує розглядати всі держави як 

поліархічні, де прийняття зовнішньополітичних рішень розподілено між двома або 

більше акторами (передусім законодавчою та виконавчою владою). Х. Мілнер 

конструює свою модель, побудовану на теорії дворівневої гри, що розглядає 

зовнішньополітичний процес на національному та міжнародному рівнях. Авторка 

стверджує, що взаємодія преференцій внутрішньополітичних гравців, закладена у 

функціонування відповідних політичних інститутів, а також рівень їх  

поінформованості, визначають можливості зовнішньополітичної діяльності та 

міжнародної кооперації [767, р. 86-87]. Д. Томас на підставі аналізу ефективності 

зовнішньої політики держав ЄС звертає увагу на організаційні можливості управління 

зовнішньою політикою, координацію відомств, що здійснюють зовнішню політику. 

Ірландський фахівець відрізняє такі обставини, що формують сприятливе внутрішнє 

поле для реалізації національних інтересів держави: спільність преференцій суб’єктів 

зовнішньополітичного процесу; чітке розуміння цілей; послідовність у реалізації 

зовнішньої політики [992, р. 6]. 

Г. Аллісон також називає однією із ключових причин успішної зовнішньої 

політики ефективну роботу бюрократичних відомств. Т. Шеллінг у одній із ранніх 

робіт, присвячених вивченню окресленого питання, заявляє, що успіх зовнішньої 

політики зумовлюється координацією роботи виконавчої та законодавчої гілок влади. 

Адже, як пише фахівець, «можливість вибору лінії ведення переговорів обмежується 

чинними законодавчими актами… Якщо виконавча влада реалізує зовнішню 

політику, вона розуміє, що її можливості регламентовані законом, і очевидним є те, 

що Конгрес не здатний змінити законодавство у короткий період під конкретну 

ситуацію» [906]. Варто підкреслити, що значення високого рівня міжвідомчої 

кооперації при здійсненні зовнішньополітичної діяльності вивчається у рамках 

структурно-функціонального підходу, сформованого й відносно автономного 

теоретичного напряму в зовнішньополітичному аналізі (Д. Гернер, Т. Данн, С. Сміт, 

А. Хедфілд) [550, р. 17-23].  

Якщо ж застосувати аргументацію професора Оксфордського університету 

М. Доксі стосовно того, що санкції як правовий механізм відбивають у конкретних 

документах соціальні норми та цінності [493], то можна припустити, що наявність 

                                                 
 Багатогранність поняття «зовнішньої політики» потребує уточнення методологічного підходу до 

аналізу. У нашому випадку, зважаючи на предмет дослідження, а також виходячи з того, що автор прагне 

представити вибір реалізації стратегії санкцій конкретним міжнародним агентом як результат преференцій 
політичних сил і соціальних груп, обґрунтованим є звернення до структурно-функціонального підходу, 

теорії прийняття зовнішньополітичних рішень. Воліючи конкретизувати дослідницький прийом,  

наголосимо на тому, що результати роботи проведені в рамках бюрократично-операційної моделі 
прийняття зовнішньополітичних рішень і відштовхуючись від теорії раціонального вибору. Такі 

концептуальні параметри обрані автором, аби виключити з предметного поля індивідуальний рівень 

прийняття зовнішньополітичних рішень. Останнє, у свою чергу, дозволить у подальшому абстрагуватись 
від вивчення когнітивних і психологічних аспектів реалізації політики міжнародних санкцій. Таким чином, 

наша теоретична модель будуватиметься на методі «воронки» Дж. Розенау. Варто вказати на її широке 

визнання американським академічним співтовариством, про що свідчить і розповсюджена практика її 
використання при аналізі формування зовнішньої політики США, наприклад Е. Вітткопфом і Ч. Кеглі-мол. 
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сформованої нормативно-правової бази з реалізації політики міжнародних санкцій 

свідчить про консенсус у суспільстві й політичному середовищі щодо доцільності 

впровадження цього інструменту зовнішньополітичного впливу. І, навпаки, її 

відсутність означає неприйняття суспільством санкційного тиску.  

За М. Рихтіком, аналіз процесу прийняття зовнішньополітичних рішень великих 

держав свідчить про те, що керівник країни часто не має ефективної структури, 

здатної управляти та контролювати зовнішню політику, що знижує її дієвість. Велике 

розмаїття відомств у виконавчій владі та складні взаємини між виконавчою та 

законодавчою владою призводять до того, що окремі відомства поводяться як 

автономні актори. Це спричиняє дві проблеми: 1) процес прийняття зовнішньополітичних 

рішень перетворюється на бюрократичне суперництво (замість визначення ієрархії 

пріоритетів); 2) унаслідок бюрократичної конкуренції, рішення, що приймаються, 

виявляються частково реалізованими [27, с. 27].  

Ш. Бретертон, М. Гроенліер [579], Л. Ван Шаік, Дж. Фоглер, наприклад, 

стверджують, що успішність зовнішньої політики залежить від ступеня сприйняття 

спільних цінностей, політичного консенсусу щодо зовнішньополітичної орієнтації 

країни. У свою чергу, Ш. Бретертон і Дж. Фоглер пропонують визначати наявність 

політичного консенсусу за такими критеріями: 1) спільного ціннісного бачення 

ситуації; 2) здатності доходити згоди щодо визначення стратегічного напряму/мети 

зовнішньополітичної діяльності; 3) (у разі потреби) оперативної корекції зовнішньої 

політики, її установок та інструментів [367, р. 211]. За влучним висловлюванням 

М. Косолапова, «внутрішньополітична боротьба з питань зовнішньої політики сама по 

собі не є зовнішньою політикою, але може вказувати на відсутність останньої» [84, 

с. 65]. При цьому переважна більшість фахівців вказують на те, що консенсус між 

бюрократичними інститутами неможливий без підтримки переважною частиною 

населення стратегічного вектора зовнішньополітичного поступу держави, способу 

реалізації національних інтересів. Як справедливо зауважує М. Рихтік, «демократичні 

держави все частіше зіштовхуються з проблемою ефективності зовнішньої політики. 

Інститути громадянського суспільства, використовуючи сучасні засоби комунікації та 

інформації, стають суб’єктами прийняття зовнішньополітичних рішень у таких 

державах» [27, с. 21]. 

Російський спеціаліст О. Журавльов у своїй публікації, присвяченій з’ясуванню 

методологічних підходів до визначення параметрів ефективності зовнішньої політики 

в західній міжнародно-політичній школі, також доходить того, що внутрішньополітичний 

консенсус нарощує потенціал при відстоюванні національних інтересів держави на 

світовій сцені. О. Журавльов, зокрема, зазначає: «Для першого рівня ефективності 

(зовнішньої політики – Авт. ) головне – здатність швидко стартувати, зводячи до 

мінімуму можливу протидію внутрішнього та зовнішнього політичного середовища. 

Цей рівень направлений … на забезпечення підтримки практичних кроків держави зі 

сторони громадської думки» [59]. 

Отже, до факторів внутрішнього середовища, що забезпечують високу 

ефективність зовнішньополітичної діяльності, відносять: 1) сформовану нормативно-

правову базу ведення зовнішньої політики; 2) структурну здатність реалізувати 

зовнішню політику (інституційне забезпечення і згуртованість); 3) професійну та 

персональну готовність до проведення зовнішньої політики (компетентність); 

4) наявність легітимності внутрішньої (високий рівень підтримки зовнішньополітичного 

курсу населенням країни); 5) володіння внутрішнім потенціалом для використання 

інструменту зовнішньої політики. Разом із тим, дія цих чинників проявлятиметься по-
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різному залежно від того, яку політичну систему має досліджувана країна – 

демократичну, авторитарну чи тоталітарну [84, с. 72].  

Оскільки ефективність зовнішньої політики проявляється й у потенціалі долати 

спротив міжнародного середовища, а в подальшому – здатності країни зберігати 

позитивну динаміку в реалізації національних інтересів [59], звернемося до теорії 

міжнародних відносин, котра пояснює й показує можливості забезпечення 

міжнародної кооперації держав при реалізації цілей зовнішньої політики.  

М. Хьюбен коментує ситуацію в такий спосіб: «Забезпечення успішності на цьому 

рівні передбачає здатність досягати результату, утримуючи на мінімальному рівні 

спротив із боку світового співтовариства. Інші учасники міжнародного життя не 

повинні протидіяти занадто сильно, адже їх протидія здатна зробити … політику 

занадто витратною і в цьому сенсі неприйнятною для еліти, що заблокує 

зовнішньополітичну лінію» [633, р. 74]. Схожі умовиводи представлені й у праці 

Р. Клаттербака [402]. 

М. Хрустальов, зі свого боку, аналізуючи вплив міжнародного середовища на 

здійснення зовнішньої політики, розподілив перше на дві зони: конфліктогенну й 

кооперативну [235, с. 145]. У свою чергу, чим конфліктніше міжнародне середовище, 

тим складніше забезпечувати кооперацію світових політичних агентів із вирішення 

конкретного завдання. За такою логікою зменшення антагонізму інтересів  

національних агентів неодмінно призведе до досягнення зовнішньополітичного 

завдання через використання міжнародних санкцій. 

Тож держава є одиницею в зовнішньому середовищі, а середовище визначає 

контекст, у межах якого діє держава, проте як насправді діє держава або взаємодіє із 

середовищем залежить від низки факторів: набору можливостей, що отримує держава, 

як держава сприймає своє середовище, її готовності приймати певний тип дій тощо. 

До визначення феномену співробітництва, способів його досягнення існує багато 

підходів, різниця між якими залежить від поглядів представників окремих напрямів 

досліджень на природу міжнародних відносин у цілому [214]. Серед фахівців, у 

центрі наукових інтересів яких перебуває проблема обґрунтування умов, що 

забезпечують створення широкої міжнародної коаліції при реалізації саме санкційної 

політики, варто окремо виділити Д. Дрезнера [496], Л. Мартін, М. Мастандуно [750] й 

Е. Менсфілда.  

Професор Гарвардського університету Л. Мартін, яка в цій установі захистила 

дисертаційне дослідження з теми, пояснює міжнародну підтримку політики санкцій 

виходячи з двох теорій – теорії керованої стабільності й теорії обміну послугами [749, 

р. 7]. Перша виходить із того, що співробітництво в реалізації міжнародних санкцій 

може відбутися за умови єдиної домінантної країни, що його воліє забезпечити. 

Р. Кеохейн встановлює сутність теорії керованої стабільності у такий спосіб: 

«… теорія стверджує, що структура впливу, яка контролюється однією країною, 

найкраще сприяє формуванню міцних міжнародних режимів, що є чітко визначеними, 

і котрим підкоряються» [385, р. 132]. Х. Булл, зі свого боку, підкреслює, що «участь 

інших держав у здійсненні акцій колективної примусової дипломатії майже завжди 

ініціюється або диригується великою державою» [642, р. 2]. Уточнюючи зміст теорії 

керованої стабільності, його американський колега Ч. Кіндлбергер зазначив: 

«Міжнародній економічній і фінансовій системі потрібний лідер – держава, яка, 

свідомо чи несвідомо, готова виробити й інтерналізувати деяку систему правил, 

встановлювати стандарти поведінки для інших держав і змушувати їх виконувати ці 

стандарти, брати на себе більшу частину видатків для підтримки цієї системи» [686, 
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р. 28]. Друга актуалізується в умовах значного зменшення гегемонії США, зсуву в 

силових взаємовідносинах і означає врахування взаємних інтересів суб’єктів. 

Концепція обміну послугами експлуатується й у роботах Р. Аксельрода [566, р. 32].  

Відповідаючи на послаблення позицій теорії керованої стабільності, інша група 

фахівців вказує на роль формальних і неформальних інституцій і режимів, які 

стимулюють кооперацію при здійсненні санкцій. Теорія міжнародних режимів, за 

задумом її розробника С. Краснера, може бути застосована для вивчення інструментів 

зовнішньополітичного впливу, технологій управління і стабілізації світових 

політичних процесів в умовах відсутності абсолютного гегемона. «Режими можна 

визначити як сукупність явних і неявних принципів, норм, правил і процедур 

прийняття рішень, на яких збігаються очікування учасників тієї чи іншої сфери 

міжнародних відносин. Принципи є вірою у факти, причинну залежність і моральні 

принципи… Правилами є приписи і заборонні дії. Процедури ухвали рішень – це 

переважні практики реалізації колективного вибору» [639, р. 2]. Наприклад, 

Е. Менсфілд пояснює природу політичної кооперації при реалізації санкцій із позиції 

інституційної теорії [748, р. 579]. 

Тут варто акцентувати увагу на одній цікавій обставині. Річ у тім, що критика 

раціонального підходу й інституціоналізму  як теорії, що пояснює створення 

міжнародної коаліції держав при здійсненні санкцій, з точки зору конструктивізму, 

була покладена в основу формулювання концепції й ключових умовиводів 

американського спеціаліста японського походження Й. Коги (Університет Піттсбурга). У 

своєму дослідженні «Конструктивістський підхід до міжнародних санкцій: реалізм, 

лібералізм, космополітизм і гегемонізм» Й. Кога справедливо відзначає, що в 

раціоналізмі «… санкції концептуалізуються як онтологічно об’єктивні засоби, які 

існують незалежно від людської свідомості та інтерсуб’єктивних ідей», але, як 

продовжує науковець, «вони є не брутальним фактом, а інституційним фактом, чиє 

існування та функції визначаються інститутом, який створює установчі правила 

відповідних практик. Тому значення санкцій … функцій санкцій змінюється у міру 

зміни інституту міжнародних санкцій» [695]. Відштовхуючись від конструктивізму, 

Й. Кога вводить два критерії, що допомагають йому виділити типи систем 

міжнародних санкцій: функціональна диференціація політичних  одиниць 

(горизонтальна та вертикальна); процедура прийняття рішень із застосування санкцій 

(неформальна й формальна). На їх основі американський спеціаліст виділяє чотири 

типи систем міжнародних санкцій: реалістична система (горизонтальна та 

неформальна); ліберальна (горизонтальна й формальна); гегемоністська (вертикальна 

та неформальна) і космополітична (вертикальна і формальна) [695]. 

Повертаючись до раціоналізму, відзначимо, що теорія режимів, таким чином, 

з’ясовує обмеження, котрі накладаються правилами та нормами на поведінку держави 

у цьому специфічному питанні – здійсненні політики санкцій. З іншого боку, через 

інтереси, що артикулюються режимами й інформацію, яку вони можуть надати щодо 

преференцій держав та їхніх дій, ці інституції здатні допомагати країнам долати 

                                                 
 має розумітися як теорія, що є відгалуженням структурного реалізму. Тож, якщо в структурному 

реалізмі, що пояснює природу міжнародно-політичного з точки зору раціонально-матеріального, в 

онтологічній природі інститути статичні, то в конструктивізмі – динамічні, адже вони конструюються 
інтерсуб’єктивними ідеями. Останнє означає, що функції міжнародних санкцій у інституціоналізмі незмінні 

й направлені на досягнення цілком прагматичних цілей. У конструктивізмі, навпаки, зміна інститутів 

модифікуватиме і природу міжнародних санкцій, і їхню роль на світовій арені, а значить вони 
виступатимуть інституцією формування нової системи світо-політичного. 
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проблему пошуку колективної взаємодії при здійсненні політики санкцій. Р. Кеохейн 

уточнює: «Міжнародні інституції, через функції, котрі вони виконують, здатні 

представляти механізм із підтримки кооперації в умовах послаблення гегемонії» [749, 

р. 7]. Ідея пояснення багатосторонньої підтримки санкційної політики крізь призму 

теорії міжнародних режимів близька й російському спеціалісту М. Братерському [16].  

Із точки зору автора, для з’ясування сутності міжнародної коперації при реалізації 

політики санкцій, варто звернутися до політекономічної концепції нового світового 

порядку британського фахівця Р. Кокса, сформульованої з позиції неомарксизму, але 

такою, що виступає модифікованою версією теорії режимів, адже її центральним 

елементом є створення глобального класового режиму, що накладається на 

національні класові спільноти [454, р. 147]. Під новим світовим порядком Р. Кокс 

розуміє історичну структуру, що формується трьома чинниками: матеріальним 

потенціалом, ідеями й інститутами. Матеріальний потенціал швидкими темпами 

інтегрується в єдиний світовий механізм, й інтернаціоналізація економіки 

трансформує суспільні відносини і стимулює інновації в інститутах управління. 

Змінюється весь комплекс взаємовідносин суспільства й держави, і новий світовий 

порядок формуватиметься як реакція світових соціальних сил, що волітимуть 

«виторгувати кращі умови у світовій економіці» [454, р. 151]. У свою чергу, асиметрія 

взаємозалежності в умовах глобалізації за цією концептуальною схемою пояснює 

модель застосування міжнародних санкцій із боку індустріальних країн щодо держав, 

які розвиваються, причини їх зовнішньополітичної згуртованості при здійсненні 

санкційної політики.  

Зважаючи на те, що ініціатива впровадження міжнародних санкцій у зовнішню 

політику зумовлюється множинністю чинників, і особливо для аналізу використання 

цього інструменту впливу в окремих епізодах із масивом емпіричних даних, 

дослідники стали вивчати ймовірний рівень їх підтримки з боку інших держав на 

основі теорії ігор. При цьому поширеними стали такі види теорій: співпадіння, 

примусу, узгодження. Теорія співпадіння акцентує увагу на чинниках, котрі 

допомагають просувати спільні інтереси при застосуванні санкцій; друга передбачає, 

що змінні, які відповідають за збільшення тиску держави-ініціатора санкцій, 

дозволяють з’ясувати рівень їх міжнародної підтримки. Узгодження має справу з 

факторами, які спроможні подолати дилему між антагоністичними та спільними 

інтересами при реалізації політики санкцій [749, р. 18]. 

Резюмуючи вищенаведене, наголосимо на тому, що міжнародна підтримка 

політики санкцій забезпечується, насамперед, наявністю спільних цілей, високим 

ступенем взаємозалежності світових акторів, їх місцем у структурі міжнародної 

системи, їх цивілізаційною спорідненістю, що зумовлює подібність ціннісних систем. 

Одна держава допомагає іншій реалізовувати політику санкцій і очікує у відповідь 

покращення власних позицій, що призводить до узгодження зовнішніх політик 

держав-санкціонерів. Таким чином, співробітництво відрізняється від не -

співробітництва, в умовах якого держава-санкціонер вдається до однобічних дій, не 

враховуючи їх наслідків для інших держав. 

Враховуючи те, що міжнародні санкції належать до примусових заходів ведення 

зовнішньої політики, автор вважає доцільним звернутися до праць, які містять аналіз 

дієвості використання цього виду зовнішньополітичного впливу. 

Хоча обґрунтуванням умов застосування примусових інструментів зовнішньої 

політики, так званої «примусової дипломатії», удосконаленням способів її дієвості 

нині опікуються численні науково-дослідні установи у США і державах Євросоюзу, 
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серед них фундаментальністю досліджень вирізняються такі центри: Белфорський 

центр науки і міжнародних відносин Гарвардського університету, Інститут ООН із 

проблем роззброєння, Стенфордський університет, корпорація Ранд, Центр Карнегі з 

вивчення проблем миру. Під «примусовою дипломатією» розуміють «погрозу силою 

чи обмежене її застосування, аби переконати опонента відступитися чи припинити 

небезпечну діяльність – змусити його, наприклад, зупинити провокації, звільнити 

окуповану територію» [567, р. 38]. На відміну від політики міжнародних санкцій, 

примусова дипломатія передбачає застосування непримусових (стимулювальних, 

дипломатичних) заходів. До того ж, у порівнянні із санкціями вона включає 

застосування й воєнної сили [567, р. 5]. Разом із тим, примусова дипломатія здатна 

примусити супротивника задовольнити вимоги і без воєнної поразки [832, р. 138]. 

Отже, примусова дипломатія може використовувати позитивні стимули, переконання, 

так само як і негативні погрози щодо покарання для впливу на супротивників [567, р. 

10]. 

Важливо зазначити, що в методологічному плані вивчення проблеми ефективності 

примусової дипломатії також у більшості випадків, як у роботах Д. Даніела і 

Б. Хейєса [471], Б. Джентлсона [666], А. Джорджа [567], Т. Шеллінга [906], 

побудоване на концепції «раціонального актора». А. Джордж, чиї праці лягли у 

підмурок цього наукового напряму, з цього приводу пише: «Теорія виходить із «суто 

раціонального» як у цілому, так і в окремих її частинах». Така модель надає фахівцям, 

із точки зору А. Джорджа, одну суттєву перевагу, а саме дозволяє синтезувати ідеї і 

сконструювати єдину абстрактну теорію. З іншого боку, логіка вибору на користь 

«раціональності» пояснюється самим предметом вивчення, адже будь-яка погроза чи 

застосування сили неодмінно потребує чіткості й послідовності в діях і вимогах [567, 

р. 6, 67].  

Апелювання до цього наукового напряму виправдовує себе і через те, що, по-

перше, окремі дослідження безпосередньо включають до примусової дипломатії й 

санкційні заходи (Д. Даніел, Б. Джентлсон, А. Джордж, Б. Хейєс), і по-друге, 

вмотивоване запозиченням теорією міжнародних санкцій параметрів ефективності 

використання примусової дипломатії при оцінці результативності дії санкційного 

механізму (Д. Дрезнер, Р. Хаасс) [496; 583]. 

Типовими ж умовами дієвості примусових інструментів у досягненні 

зовнішньополітичних цілей, які визнаються спеціалістами, слід назвати такі: 

1) чіткість формулювання причини застосування; 2) міцна мотивація; 3) асиметрія 

впливу; 4) наполегливість у реалізації; 5) лідерство; 6) наявність відповідно підтримки 

як у середині країни, так і на міжнародній арені; 7) страх супротивника перед 

неприйнятною для нього ескалацією; 8) зрозумілість відносно термінів врегулювання 

кризи [719, р. 280-287, 292]. Для оптимізації використання примусової дипломатії 

важливо дотримуватися принципу асиметрії мотивації, що досягається двома 

способами: по-перше, вимоги, котрі висуваються до цілі, повинні стосуватися лише 

вітальних потреб ініціатора, однак не перебувати у сфері життєво важливих інтересів 

цільової країни; 2) одночасним пропонуванням стимулів, які зменшать прагнення 

цільової країни до спротиву [567, р. 77]. Підкреслюється необхідність послідовної 

реалізації примусових заходів при наявності ресурсу для тиску (Б. Джентлсон) [666,  

р. 31-32], оперативної їх імплементації, чіткого розуміння цілей, які переслідуються, 

координації дії дипломатичних акторів (Д. Даніел, Ш. Оудраат, Б. Хейєс) [471, р. 169-

188]. 
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Нарешті з’ясуємо теоретичні підходи до визначення параметрів ефективності 

застосування міжнародних санкцій у межах відповідного наукового напряму .  

За К. Портелою з Сингапурського університету менеджменту, стандартним 

критерієм визначення успішності санкцій є здатність за допомогою них досягати 

політичних цілей у цільовій країні, як правило, змін у внутрішньополітичному або 

зовнішньополітичному контексті [846, р. 2, 13].  

Б. Тейлор, експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Лондон), 

виділяє три головні групи вчених, які, аналізуючи ефективність міжнародних санкцій 

як засобу зовнішньої політики, дійшли таких висновків: «санкції не діють», санкції є 

символічним інструментом зовнішньої політики, і, нарешті, остання група науковців 

стверджує, що санкційна політика здатна досягати цілей, якщо її реалізовувати в 

конкретних міжнародних обставинах [971, р. 18, 21-23].  

Поєднання результатів роботи фахівців цих трьох теоретичних течій дасть нам 

можливість виявити головні чинники, що перешкоджають спроможності  

міжнародних санкцій досягати зовнішньополітичних цілей, і навпаки – дозволять 

встановити умови, за яких дія стратегії санкцій виявиться успішною. 

Отже, у витоків першого наукового підходу перебувають праці норвезького 

фахівця Й. Галтунга, який на прикладі аналізу накладання санкцій ООН проти Родезії 

у 1965 р. дійшов висновку, що ймовірна успішність санкційної політики є загалом 

низькою [560, р. 409]. На початку своєї публікації науковець зазначає, що санкції 

діють подібно до воєнної сили, адже вони призводять до єдиного результату – 

політичної дезінтеграції ворога, що змушує його відмовитись від відстоювання своїх 

інтересів [560, р. 389]. Цей засіб позбавляє матеріальних цінностей. Отже, теорія 

передбачає таку сувору взаємозалежність: чим більшого позбавляєшся, тим сильніша 

політична дезінтеграція. Ідея ж полягає у тому, який граничний рівень позбавлення 

матеріальних цінностей система може витримати. І коли цей рівень досягнуто, тоді 

дуже швидко розпочинається політичний хаос, що призводить до повалення режиму 

або налаштовує його на переговори.  

Водночас, на думку Й. Галтунга, такий механізм спрацьовує нечасто і цьому 

слугують такі причини. По-перше, феномен «об’єднання нації навколо прапору». 

Досліджуючи цю проблему, науковець зазначає, що теорія санкцій недооцінює 

здатність суспільства цільової країни адаптуватися до нових умов як із психологічної, 

так і з економічної точок зору. Й. Галтунг зауважує, що нація може звикнути жити 

«під тиском» [560, р. 388]. Це призвичаєння до нових реалій життя, економічні 

збитки, скоріше за все, призведуть до політичного згуртування населення навколо 

політичної еліти цільової країни, сприяючи політичній інтеграції, стабільності та 

посилюючи тим самим авторитарний режим. У цьому контексті А. Аддіс влучно 

вказує на те, що країни-санкціонери часто забувають про те, що авторитарні держави 

управляються силовими методами, і через це життя «під тиском» для населення стає 

нормою [292, р. 584].  

Наступним фактором, що значно знижує ефективність санкційних заходів, 

Й. Галтунг називає складний процес їх реалізації, і, передусім, відсутність єдиного 

спільного механізму їх застосування провідними міжнародними акторами. 

                                                 
 Автономізація теорії міжнародних санкцій, безумовно, носить відносний характер. Однак для 

зручності аналізу подібна теоретико-методологічна схема широко експлуатується західною міжнародно-

політичною наукою. У свою чергу, у такому випадку до теорії міжнародних санкцій відносять теоретичні 

роботи, центральним елементом яких є дослідження проблеми їх ефективного застосування у світових 
процесах. 
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Ускладнення імплементації санкційної політики виникають, як правило, через 

непослідовну стратегію країн, що накладають санкції, їх прагнення використати свою 

більш помірковану лінію задля зміцнення політичних позицій у тій чи іншій державі, 

регіоні. Останнє, у свою чергу, відкриває перед цільовою країною «вікно 

можливостей» для впровадження контрзаходів. У цьому випадку держава-об’єкт 

санкцій може або диверсифікувати свої економічні й політичні зв’язки, зменшуючи 

негативний вплив санкцій на економіку, або вдатися до стратегії самозабезпечення 

[560, р. 411].  

Вивчення сучасної практики ведення санкційної політики, а також її історичного 

досвіду дало підстави Г. Бінену та Р. Гілпінгу заявити про те, що «епізоди 

використання економічних санкцій довели їх нежиттєздатність у досягненні 

зовнішньополітичних цілей» [351, р. 93]. Фахівці стверджують, що санкції є занадто 

дорогими, а найбільшою перепоною до їх успішності стає політичний бар’єр, зокрема 

політичний спротив міжнародних акторів, внутрішньополітичного та внутрішньоеконо-

мічного середовища держави-санкціонера, політична система цільової країни [351,  

р. 89-93].  

К. Кнорр, наполягаючи в цілому на низькому політичному потенціалі 

міжнародних санкцій, одночасно вказує на причину такого стану справ. Нею він 

визначає наявність значних зовнішньополітичних розбіжностей у інтересах держав, 

які реалізують санкційні заходи [693, р. 134-165].  

Цікаво, але представники другого наукового напряму, що розглядають міжнародні 

санкції в контексті передачі певного сигналу для світової спільноти, також 

відштовхуються від праць Й. Галтунга. У центрі їхньої уваги культурні та спортивні, 

менше – політико-дипломатичні санкції. Лейтмотивом цих досліджень є розуміння 

санкцій як демонстрації сили, влади, несхвали. Ефективність таких санкцій лежить у 

площині міжнародного авторитету держави, що ініціює санкції, двосторонніх 

відносин між країною суб’єктом та об’єктом санкційної політики, їх супроводженням 

іншими санкційними заходами. 

Фундатором школи, що позитивно оцінює можливості санкцій у досягненні 

зовнішньополітичних завдань, вважається представник функціоналізму, британський 

учений Д. Мітрані. У своїй роботі «Проблема міжнародних санкцій» науковець 

зазначає: «В умовах сучасних реалій економічна зброя є ледве не єдиним дієвим та 

прийнятним інструментом примусу до миру» [774, р. 76]. Однак, незважаючи на 

цінність дослідження Д. Мітрані для вивчення становлення теорії санкцій у цілому, 

доробки англійського фахівця спираються на слабку емпіричну базу й не можуть 

розглядатися сучасною міжнародно-політичною наукою як достатні з точки зору їх 

теоретико-методологічного забезпечення [971, р. 21]. 

Високі оцінки санкціям як інструменту дипломатії надають у своїх роботах 

Г. Моргентау та К. Райт. Г. Моргентау, зокрема, стверджує: «Санкційна політика 

перебуває в контрасті до силової дипломатії. Санкції покликані покарати держави, що 

порушують взяті на себе міжнародні зобов’язання… Допоки міжнародне 

співтовариство існуватиме, країни підтримуватимуть мир не лише за допомогою 

силової політики, а й за допомогою режимів, у тому числі й санкційних» [843, р. 220]. 

Зі свого боку, К. Райс визнавав, що воєнні дії як засіб урегулювання міждержавних 

конфліктів поступаються засобам колективних санкцій у цивілізованому суспільстві 

[1061, р. 94]. Слід визнати, що, аналізуючи сутність міжнародних санкцій, 

Г. Моргентау і К. Райс непрямо вказують на головний параметр ефективності 
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політики міжнародних санкцій, а саме – наявність колективної міжнародної волі до їх 

здійснення. 

Неолібералізм як напрям у теорії міжнародних відносин розглядає політику 

санкцій як доволі перспективний спосіб регулювання світових політичних процесів. 

Л. Бак, Н. Галлант і К. Р. Носсал ситуацію коментують таким чином: «Якщо 

економічні санкції потенційно вважатимуться інструментом дипломатії, тоді в 

міжнародній політиці стане набагато менше насилля, ніж у минулому» [372, р. 69-84]. 

На продовження цієї тези Д. Дрейзер пише: «Неолібералісти … розвинулися як 

реакція на парадигму реалізму, вони вірять, що економічна взаємозалежність зможе 

змінити поведінку держав-націй на краще… Тому «дилема в’язниці» свідчить, 

наскільки важливі санкції для неолібералізму» [496, р. 8]. І далі – зростаючий рівень 

взаємозалежності робить вірогідним застосування каральних, але мирних стратегій у 

різних ситуаціях на міжнародній арені [496, р. 9]. 

Підтвердженням останньому є роботи Р. Аксельрода, Р. Кеохейна, Дж. Ная. 

Дж. Най із приводу міжнародних санкцій зазначав: «Взаємозалежність не означає 

гармонію. Навпаки, вона часто означає незбалансовану взаємозалежність. Тому … 

менш вразлива з двох держав здатна використовувати погрозу розірвання 

взаємовідносин як джерело сили» [810, р. 158]. Р. Аксельрод і Р. Кеохейн 

стверджують: «Аби пояснити проблему санкцій, ми маємо сфокусувати увагу на 

умовах, які визначають умови кооперації держав, можливості диверсифікації зв’язків 

[749, р. 7, 39]. Такі ж умови ефективності застосування міжнародних санкцій 

представлені й у публікації Б. Кроуфорда «Нова дилема безпеки в умовах 

міжнародної економічної взаємозалежності». 

Отже, неолібералісти первинними критеріями успішності політики санкцій 

вважають наявність тісних економічних і політичних контактів між державою-

санкціонером і цільовою країною, а також низьку спроможність оперативної 

переорієнтації цих зв’язків на треті країни. 

Н. Кроуфорд й А. Клотц конкретизують параметри ефективності застосування 

міжнарожних санкцій як інструменту політичного впливу, виділяючи з них п’ять 

головних, зокрема: 1) у цільовій державі уряд є колективним, на який здійснюють 

вплив різні групи інтересів; 2) цільова держава являє собою сукупність інститутів, які 

потребують матеріальної допомоги ззовні; 3) цільова держава залежить від розвитку 

зовнішньоекономічних відносин; 4) громадянське суспільство й неурядові організації 

мають можливість активно впливати на політичний процес у цільовій державі; 

5) підтримка санкцій на регіональному і глобальному рівнях [456, р. 29]. 

Першим фундаментальним дослідженням, присвяченим питанню ефективності 

політики міжнародних санкцій, вважається колективна монографія американських 

експертів Г. Хафбауера, Дж. Шотта, К. Елліотт «Економічні санкції у підтримці 

зовнішньополітичних цілей», що вийшла друком у США у 1983 р.  

У ході ретельного вивчення головних епізодів застосування санкційних заходів 

учені роблять висновок про те, що ефективність міжнародних санкцій у реалізації 

завдань зовнішньої політики становить близько 30 % і може навіть збільшитися, якщо 

при їх накладанні об’єктивно оцінювати політико-економічні умови розвитку цільової 

країни [618].  

Двома роками потому автори публікують своє наступне дослідження «Економічні 

санкції переглянуті», яке дістало широкого визнання в академічних колах США, ЄС 

та Японії. На прикладі всебічного аналізу 103 епізодів накладання санкцій фахівці 

з’ясовують головні причини зниження ефективності санкцій і умови їх успішності. 
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Причини невдачі санкційної політики зумовлюються, на їхню думку, впливом таких 

чинників: санкції можуть просто не відповідати окремому зовнішньополітичному 

завданню. У такому випадку санкційні заходи можна розглядати лише як 

компліментарну складову зовнішньополітичного курсу держави у цільовій країні; 

санкції можуть створювати свій власний антидот, згуртовуючи країну призначення як 

поза своїм урядом, так і в пошуках комерційної альтернативи; санкції можуть 

примусити потужних союзників цільової країни взяти на себе роль «чорного лицаря», 

тобто шляхом надання підтримки цільовій країни вони здатні компенсувати збиток, 

який санкційна політика мала завдати; дієвість санкційних заходів значно знижується 

в разі відчуження союзників і значних комерційних втрат усередині країни [616].  

У третьому доповненому та переробленому виданні американські експерти 

Інституту Петерсона з міжнародної економіки Г. Хафбауер, Дж. Шотт, К. Елліотт та 

Б. Оегг комплексно вивчають проблему ефективності санкційної політики на основі 

аналізу 204 епізодів накладання санкцій. Фахівці визначають мотивацію  

впровадження санкцій у кожному окремому випадку, з’ясовують природу санкцій та 

розмір заподіяних ними економічних збитків у цільовій країні. У ході дослідження 

автори доходять висновку, що з усіх розглянутих епізодів накладання санкцій періоду 

з 1914 по 2000 рр. їх успішність становить 34 %. Науковці встановлюють, що 

санкційні заходи, як правило, є успішними, якщо чітко визначена мета санкцій та 

вони завдають значної шкоди економіці цільової держави. До того ж, санкції скоріше 

будуть успішними, якщо до їх запровадження взаємини між країною, що накладає 

санкції, та цільовою державою були дружніми, а не антагоністичними [617]. 

Із моменту виходу у світ першої роботи фахівців Інституту Петерсона політологія 

міжнародних відносин збагатилася теоретичними роботами з дослідження проблеми 

успішності санкційної політики.  

Так, П. Валленстін, вивчивши десять випадків застосування санкцій, формулює 

три основні умови успішності санкційної політики: 1) первинна підтримка цільової 

країни на момент введення санкцій; 2) рівень торгівлі між країнами після введення 

санкційних заходів: санкції були більш успішними в тих випадках, коли вся торгівля 

не була скорочена. У разі повного розірвання торговельних відносин між країнами, 

санкції виявляються вкрай невдалими. Останнє твердження пізніше буде взяте як 

вихідна теза при розробці концепції цільових санкцій; 3) міжнародне становище 

країни-отримувача після введення санкцій: санкційні заходи є найбільш успішними, 

якщо вони накладаються колективно [1040, р. 16-44]. До цього напряму також 

належать роботи Дж. Бланчарда, Н. Ріпсмана [355], Т Моргана і В. Швебаха [779], які 

в цілому виконані в межах так званої «наївної теорії санкцій», спільною вадою яких є 

прагнення розширити змінні успішної санкційної політики.  

Вагомий внесок у розробку концепції ефективності застосування міжнародних 

санкцій зробив японський фахівець і політик М. Міягава. Загальними передумовами, 

за яких санкційна політика спричиняє суттєвий вплив, на думку вченого, є такі: 

особливо сильна залежність цільової держави від міжнародної торгівлі; погано 

розвинена внутрішня економіка; залучення до санкційних заходів найважливіших 

торговельних і політичних партнерів країни-об’єкта; обмежена можливість цільової 

держави змінити ринок експорту й імпорту; незначні валютні резерви країни-об’єкта 

[775, р. 24-60]. Із точки зору зовнішньополітичного аналізу, безумовно, ці фахівці 

розглядають державу як раціонального актора.  

Вільям Х. Кемпфер та Ентон Д. Ловенберг висунули припущення про те, що 

успішність використання міжнародних санкцій залежить від рівня попередніх 
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політичних та економічних відносин між державою-санкціонером і цільовою країною. 

Отже, на думку фахівців, чим інтенсивнішими були зв’язки між державою-

санкціонером і об’єктом, тим ефективнішою стане стратегія застосування санкцій. До 

того ж, фахівці стверджують, що міжнародні економічні санкції, які реалізує уряд, 

повинні мати широке розуміння серед населення і віднаходити підтримку в так званих 

зацікавлених групах, тобто тих, хто нестиме основний економічний тягар від їх 

використання [634; 672].  

Д. Дрезнер у своєму широко визнаному в західній міжнародно-політичній науці 

монографічному дослідженні «Парадокс санкцій. Економічна могутність і міжнародні 

відносини» підкреслює, що «політична лояльність цілі збільшуватиметься, якщо 

об’єкт санкцій та ініціатор тісно взаємопов’язані» [496, р. 45]. 

Е. Косгров [427], К. Морган, Дж. Палмер і Е. Хатіпоглу [596] у своїх доповідях на 

щорічних конгресах Асоціації міжнародних досліджень у 2007-2008 рр. виділили такі 

критерії ефективності санкційної політики: 

1) здатність досягнути міжнародними санкціями поставлених цілей. Якщо всі або 

пріоритетні цілі виконані в результаті застосування політики санкцій, то такий 

інструмент зовнішньої політики визнається дієвим у цій ситуації. У той же час цілі 

можуть бути визнані успішними, якщо ціна, за якої вони досягаються, менша, ніж 

користь від досягнення цілей;  

2) мінімальність збитків для країни, що реалізує політику санкцій. Останнє 

набуває особливої гостроти за умови, якщо ця країна мала інтенсивні політико-

економічні зв’язки з цільовою державою. І в такому випадку від застосування санкцій 

зазнає збитків також і країна-ініціатор санкціонування. Тому мінімальність збитків 

для останньої визначає ефективність санкційних заходів; 

3) мінімальність збитків нецільових суб’єктів країни, на яку поширюється дія 

санкцій. Санкції (якщо вони є всеохоплюючими, а не цільовими) завдають шкоди не 

лише уряду чи галузям економіки, а й усім громадянам цієї країни. Через це вони 

можуть призвести до піднесення національних почуттів, патріотизму, що призведе до 

згуртованості населення та еліти цільової країни і тим самим забезпечить 

протилежний зовнішньополітичний ефект санкційним заходам; 

4) багатосторонні санкції є більш дієвими, ніж якщо політику санкцій здійснює 

один суб’єкт; 

5) максимальність ефекту впливу, порівняно із потенційним використанням інших 

зовнішньополітичних інструментів.  

Цей критерій є найбільш складним для реального визначення, адже є 

гіпотетичним. Д. Болдуін ситуацію коментує в такий спосіб: «Неможливо встановити 

потенційні переваги чи втрати від застосування іншого інструменту зовнішньої 

політики, адже точно спрогнозувати його дію під впливом різноманітних факторів 

конкретної ситуації не є реальним. Це питання переноситься у площину 

компаративного аналізу зі штучно заданими координатами, які не в змозі врахувати 

комплексність епізоду ведення режиму санкцій» [340, р. 217]. 

Отже, думки Е. Косгрова, Г. Хафбауера, Дж. Шотта, К. Елліотт та Б. Оегг у цілому 

збігаються в питанні визначення факторів, за яких міжнародні санкції мають 

найбільший потенціал до успіху: 1) зовнішньополітична мета введення режиму 

санкцій є порівняно незначною; 2) цільова держава є значно меншою, економічно та 

політично слабшою ніж країна-ініціатор санкціонування; 3) міжнародні санкції 

вводяться швидко та рішуче для отримання максимальної віддачі; 4) держава, що 

застосовує санкції, уникає значних економічних чи політичних витрат для себе; 
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5) ефективність санкцій значно зростає за умови їх застосування в багатосторонньому 

порядку, за широкої міжнародно-політичної підтримки.  

Л. Мартін при вивченні умов ефективності політики санкцій у цілому  

погоджується з думкою Е. Косгрова, Г. Хафбауера, вказуючи на те, що держава-

ініціатор санкцій повинна мати широку підтримку такої своєї ініціативи з боку 

світового співтовариства. До того ж, взаємодія має відбуватись на всіх етапах 

реалізації міжнародних санкцій.  

Проте дещо оригінальною, на думку автора, виглядає встановлена дослідницею 

закономірність, яка пояснює причину і ступінь підтримки політики санкцій із боку 

світових держав. Л. Мартін із цього приводу заявляє, що поряд із провідним 

міжнародно-політичним становищем держави-ініціатора санкцій, значущим 

показником для її політичних послідовників є ціна санкцій для цієї країни. Експерт 

пише: «Висока витратність санкцій для великої країни переконує її союзників у 

серйозному ставленні до питання, що, у свою чергу, змушує їх приєднатися до 

санкцій» [749, р. 36-38]. З думкою Л. Мартін у цілому погоджується і Д. Болдуін, який 

зазначає: «Заява, яку рішуче прагнуть донести, може змусити уникати менш дорогих 

каналів комунікації» [340, р. 372]; Д. Лейтон-Браун [717, р. 303-310] та М. О’Салліван 

[820, р. 27-29], які вважають, що перед тим, як формулювати негативний висновок 

щодо здатності санкцій впливати на політичні процеси й лише вираховувати збитки 

ними заподіяні, слід порахувати витрати держав, необхідні на залучення 

альтернативних методів зовнішньої політики (у тому числі військових) для 

розв’язання міжнародної кризи. Воєнна ж сила, безумовно, завдає неспівмірно більше 

шкоди, хоча б тому, що вона апріорі направлена проти життя людини. Виходячи з цих 

умовиводів, слід поставити ефективність застосування міжнародних санкцій у пряму 

залежність від їх витратності для держави-санкціонера й цільової країни.  

На цьому фоні доволі цікавим є те, що положення про низьку витратність санкцій 

для держави, що їх ініціює, було переконливо доведене статистичним матеріалом у 

третьому виданні «Економічні санкції переглянуті» [617]. Не встановлює у своїх 

роботах прямої залежності між рівнем міжнародно-політичної підтримки санкцій та їх 

вартістю як для ініціатора, так і цілі фахівець університету Міссіссіппі й 

Оксфордського університету С. Аллен [305]. На позиції заперечення безпосереднього 

зв’язку між економічною вартістю санкцій та їх політичною успішністю перебувають 

Д. Дрезнер [496], К. Портела [846, р. 1-18], А. Черрон [388]. М. Мастандуно, 

досліджуючи вплив міжнародних санкцій у конфлікті між Сходом та Заходом, 

припускає, що для оцінки ефективності санкційної політики не варто удосконалювати 

методики підрахунку її економічної збитковості, а слід розглядати, перш за все, як 

механізм, націлений на зменшення могутності, у тому числі військової, держави-

опонента при підготовці воєнної операції проти неї [750].  

Водночас усі вищевказані науковці погоджуються з тим, що широка міжнародно-

політична підтримка санкційних заходів є невід’ємною запорукою в досягненні ними 

поставлених політичних цілей. Наприклад, А. Черрон, досліджуючи роль 

міжнародних санкцій у контексті політики ядерного нерозповсюдження на прикладі 

Ірану й Північної Кореї, вказує: «Практика Китаю, так само як і Росії, шкодить … 

санкціям Ради Безпеки». І далі: «Міжнародні санкції завжди політичні за своєю 

сутністю, вимагають напруженого торгу та компромісу, що часто досягається із 

запізненням» [388, р. 7]. 

Значення всебічної міжнародної підтримки санкцій у контексті забезпечення їх 

високої політичної життєздатності відзначали у своїх працях і Г. Гарднер, К. Кімброу, 
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М. Доксі. Так, Г. Гарднер і К. Кімброу відверто заявляють: «Без високого рівня 

міжнародного співробітництва, санкції безглузді» [563, р. 575-588]. 

Отже, наступним параметром ефективності політики міжнародних санкцій, як 

нами було встановлено, слід вважати високий рівень зовнішньополітичної підтримки 

санкційних заходів із боку світових держав.  

Питання ж економічної витратності є контроверсійним і потребує додаткового 

застосування відповідної методології економічної науки, що виходить у цілому за 

предмет цього дослідження. Разом із тим, критерій залучення до стратегії 

міжнародних санкцій головних торговельно-економічних партнерів цільової країни, 

на думку автора, є важливою умовою досягнення високої продуктивності політики 

ізоляції.  

Розвиваючи тезу про доцільність забезпечення масштабної підтримки 

міжнародних санкцій із боку світових держав, ряд фахівців провели серію 

досліджень, аби уточнити, які саме суб’єкти (окрім ключових торговельно-

економічних партнерів) тут відіграють критичну роль. Першочерговим у цьому плані 

стало з’ясування питання, наскільки значущим є геополітичне розташування держави-

цілі щодо санкціонера.  

Науковці з Інституту міжнародної економіки у Вашингтоні, вивчаючи вплив 

географічних чинників на успішність економічних санкцій, дійшли висновку про те, 

що чим менша відстань між державою-санкціонером і цільовою країною, тим 

вірогідніше, що примус дозволить реалізувати поставлені зовнішньополітичні 

завдання [618]. Цей підхід у теорії міжнародних санкцій у цілому пізніше оформився 

як «гравітаційний». За його логікою, обсяг торговельно-економічних відносин між 

державами негативно пов’язаний із відстанню між ними, що вимірюється у км між 

їхніми столицями. І навпаки, головними чинниками, котрі стимулюють економічні 

контакти, названі спільність кордонів і мов. Схожі результати отримали у своїх 

роботах П. Валленстін [1040, р. 16-43] і М. Міягава [780]. Зі свого боку, Д. Дрезнер 

також наголошує на тому, що «географічна віддаленість санкціонера» справляє 

значний вплив на ефективність політики санкцій. При цьому експерт погоджується й з 

тим, що втягнути сусідні держави у санкційну політику є проблематичною справою 

[496, р. 14-17].  

З огляду на критичну значущість питання, його подальше обговорення було 

перенесене у формат ООН. Зокрема, 17 квітня 2000 р. Рада Безпеки створила на 

тимчасовій основі Робочу групу з проблем санкцій, яка 18 грудня 2006 р. представила 

перед гарантом міжнародної безпеки доповідь, у якій акцентувалося на важливості 

встановлення постійної комунікації з сусідами цільової країни, підтримки 

співробітництва з регіональними організаціями для забезпечення успішної реалізації 

санкційних заходів [53].  

Таким чином, фактор політичної підтримки санкційних заходів із боку держав 

геополітичного довкілля, особливо сусідів першого порядку, на переконання автора, 

може бути включений до параметрів концепції ефективності політики міжнародних 

санкцій. Доцільність уведення цього індикатора диктується й тим, що при широкому 

втягненні в реалізацію санкцій сусідніх держав знімається проблема фізичного 

контролю за кордонами цільової країни, а значить функція моніторингу за 

імплементацією санкційних заходів виконуватиметься на необхідному рівні. 

Вивчаючи епізоди позитивного застосування міжнародних санкцій, Д. Дрезнер 

встановив, що ефективність примусових заходів була вищою стосовно країн із 

демократичною політичною системою [496, р. 14]. 
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М. Братерський, зі свого боку, вказує: «При демократичному ладі суспільства 

сигнал про падіння життєвого рівня населення транслюватиметься до політичних еліт 

і, можливо, матиме відповідну коригувальну реакцію. У більш авторитарних 

політичних системах, проти яких найчастіше запроваджуються санкції, еліта 

лишається поза впливу санкцій і здатна на них не реагувати» [16, с. 99]. 

Точку зору російського вченого розділяє і Дж. Кіршнер, який переконливо 

доводить, що зовнішній тиск за допомогою санкцій допомагає авторитарним лідерам 

заробити політичний капітал [687, р. 37]. Зі свого боку, Дж. Мейєлл пише: «Санкції 

часто створюють протилежний ефект, формуючи менталітет нації, що перебуває в 

облозі, що спонує до консолідації населення і цілковитого тріумфу авторитарної еліти 

цільової країни» [756, р. 639].  

Схожих висновків дійшов у своїй роботі і К. Родман. Аналізуючи епізод 

накладання міжнародних санкцій на ПАР, фахівець заявляє, що політика санкцій 

матиме більші шанси на успіх, якщо її застосовуватимуть до держав із 

демократичними політичними системами, до тих країн, де уряд політично підзвітний 

народу [880]. 

З’ясовуючи причини низької успішності політики міжнародних санкцій у 

контексті денуклеаризації Північної Кореї, С. Хеггард із Каліфорнійського 

університету і М. Ноланд з Інституту Петерсона підкреслюють: «Ефективність 

санкцій буде залежати, у першу чергу, від політичної потужності цільової держави 

абсорбувати економічні потрясіння… Авторитарні режими, які спираються на 

внутрішньо-орієнтовані коаліції, швидше за все, будуть байдужими до санкцій» [587, 

р. 5]. 

На підставі опрацювання практики використання міжнародних санкцій 

американською дипломатією С. Аллен наголосила: «Наявні доробки дозволяють 

зробити припущення про те, що внутрішньополітична відповідь на санкції значно 

залежить від типу режиму цільової країни… Сучасна політика санкцій – особливо 

санкційна політика США, яка часто направлена на цільові країни із закритими 

політичними системами, не досягає цілі» [305, р. 917]. 

Роль політичної системи в цільовій країні, на думку професора Р. Ньоюнхема з 

Пенсільванського університету, є вкрай значущою для реалізації проти неї стратегії 

санкцій. Вивчаючи спроможність міжнародних санкцій протидіяти горизонтальному 

поширенню ядерної зброї на прикладі Іранського, Лівійського та Північнокорейського 

епізодів, Р. Ньоюнхем вказує на те, що вони, ймовірніше, спрацюють, якщо цільовий 

режим хоча б частково політично відкритий [795, р. 2]. 

Не заперечує значення демократичної політичної системи в цільовій країні для 

успішного впровадження проти неї міжнародних санкцій і К. Портела [846]. 

На політичну роз’єднаність, наявність міцної опозиції та демократичний характер 

режиму в цільовій державі як детермінант результативності політики міжнародних 

санкцій вказували у своїх роботах Р. Брукс [369], М. Крейн [697], Т. Ніблок [796], 

Д. Кортрайт і Дж. Лопез [928, р. 23-40].  

Цікаві коментарі щодо ролі опозиції в цільовій країні робить американський 

теоретик Г. Лентнер. На його думку, при наявній опозиції політика міжнародних 

санкцій може не спрацювати, якщо спостерігається така картина: опозиція всередині 

цільової країни проводить активну боротьбу за владу, однак не підтримує значущих 

контактів із державою-санкціонером; у цільовій країні наявна добре організована 

опозиція, яка частково користується підтримкою ззовні, але котра прагне певний час 

використовувати зовнішню економічну допомогу задля зміцнення своїх позицій 
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усередині країни. Г. Лентнер, наприклад, вважає, що перший випадок мав місце в 

Ірані при запровадженні санкцій з боку США, а останній – у Південній Африці [638, 

р. 198-199].  

Дослідження проблематики не обійшли увагою і політики-практики. Так, Кофі 

Аннан також дійшов висновку, що в недемократичних державах у населення немає 

реальних важелів впливу на внутрішньополітичну ситуацію, що знижує ефективність 

колективних дій незбройного характеру і здатне, подовжуючи термін дії санкційних 

режимів, призвести до прямо протилежних політичних результатів. Генеральний 

секретар ООН у своїй доповіді «Ми народи: роль ООН у ХХІ ст.» змушений був 

констатувати, що «санкції не завжди призводили до дотримання рішень Ради 

Безпеки». К. Аннан відзначив: «Коли жорсткі, всеохоплюючі економічні санкції 

застосовуються проти авторитарних режимів, виникає інша проблема. У такому 

випадку зазвичай потерпає населення, а не політична еліта, поведінка якої і 

спровокувала введення санкцій. Більше того, як це не ганебно, але можновладці часто 

навіть отримують користь від таких примусових дій, оскільки вони допомагають їм 

керувати «чорним ринком» і отримувати більший прибуток… Санкції також слугують 

приводом для ліквідації внутрішньої опозиції» [47, с. 45]. 

Аби підсумувати результати проведених наукових розвідок із політики санкцій, 

переоцінити накопичений досвід, світове співтовариство організовує ряд конференцій 

дипломатів та експертів, зокрема Інтерлакенську (1998/1999 рр.), Бонн-Берлінську 

(1999/2000 рр.) і Стокгольмську, ініційовані відповідно швейцарським, німецьким та 

шведським урядами. У центрі їхньої уваги стояла проблема оптимізації та 

вдосконалення застосування політики міжнародних санкцій.  

Інтерлакенський процес проходив у два етапи: у березні 1998 і 1999 р. Метою 

проведення міжнародної зустрічі стало вироблення критеріїв успішності 

запровадження фінансових санкцій, визначення параметрів подальшої роботи, 

спрямованої на вдосконалення взаємодії держав і недержавних агентів у 

імплементації цього виду санкційних заходів.  

При цьому, якщо перший форум («Інтерлакен І») фокусував увагу на окремих 

процедурних аспектах запровадження фінансових санкцій, то другий («Інтерлакен ІІ») – 

виніс на порядок денний світової політики аналіз законодавчих відмінностей держав у 

реалізації фінансових санкцій. Науковці підкреслили, що значна кількість країн світу 

й досі не виявляє політичної волі в реалізації санкційних заходів ООН, що 

якнайкраще демонструється відсутністю сформованої нормативно-правової бази 

держав-членів у здійсненні колективних примусових інструментів. Крім того, як було 

відзначено більшістю експертів, навіть ті країни, які мають неабиякий позитивний 

досвід у імплементації санкційних режимів, використовують діаметрально 

протилежні підходи до реалізації санкцій, що зумовлюється специфікою їхньої 

зовнішньополітичної мети у цільовій державі [928, р. 65-86].  

У ході роботи конференцій їхні учасники відмітили, що фінансові санкції в цілому 

ефективніші ніж торговельні для підтримки міжнародної безпеки, адже їх вигідно 

різнить оперативність запровадження, унеможливлення проведення обхідного 

маневру задля мінімізації збитків від їх запровадження; їхній вплив на економіку 

цільової країни проявляється відразу ж після впровадження, що зводить нанівець 

спроби диверсифікації фінансових операцій і перенаправлення фінансових потоків 

владної еліти цільового режиму.  

Досягненням проведення зустрічей вважається вироблення критеріїв успішності 

фінансових санкцій, до яких відносять такі: зберігання владною елітою цільової 
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країни значних фінансових ресурсів закордоном; можливість ідентифікації рахунків 

еліти держави-об’єкта; занепокоєння щодо послаблення політичної влади має бути 

значно меншим від небезпеки втратити фінансові фонди [928, р. 41-47]. До того ж, як 

відзначалося, ефективність фінансових санкцій зростає, якщо вони націлені проти 

диктаторського режиму в бідних країнах з обмеженими ресурсами, якщо не ставиться 

мета змінити режим, а очікуваною є лише корекція політичної позиції в конкретному 

питанні, поступки в якому не розглядаються цільовою державою як життєво важливі. 

У разі ж загрози фізичному існуванню політичному режиму, втрати від дії санкційних 

заходів, скоріше за все, матимуть зворотній ефект і призведуть до мобілізації всіх 

факторів міцності цільової країни. 

Слідом за Інтерлакенським процесом Федеральне міністерство закордонних справ 

Німеччини спільно із Секретаріатом ООН і Боннським міжнародним центром з 

конверсії провели в 1999 р. і 2000 р. конференції, аби оцінити роль санкцій на 

пересування та ембарго на поставки озброєнь. У результаті зустрічі умовами 

реалізації успішної політики ембарго, насамперед під мандатом ООН, було визнано: 

наявність несуперечливого законодавства, котре містило б приписи та рекомендації 

щодо методів і часових рамок запроваджених заходів; міжнародна координація та 

моніторинг здійснюваних санкцій; підтримка політики ембарго з боку сусідів цільової 

країни [485]. 

Для вироблення спільного підходу щодо використання міжнародних санкцій 

шведський уряд у 2003 р. ініціював проведення третьої конференції, що стала 

відомою як Стокгольмський процес. У результаті його роботи дипломати та науковці 

визначили ключові параметри успішності концепції санкційної політики.  

Вони в цілому можуть бути зведені до такого:  

по-перше, було відзначено, що міжнародні санкції є вагомим політичним 

інструментом на світовій сцені. До того ж, акцентувалося на необхідності побудови 

легітимної платформи санкційної політики, співвіднесеної із моральними принципами 

розвитку людства. 

Безумовно, такий критерій націлює міжнародні санкції на відстоювання 

універсальних цінностей як фундаменту світового порядку, що цілком «вписувалося» 

у популярний на той час серед західних теоретиків мейнстрім неолібералізму та 

постпозитивізму;  

по-друге, санкційна політика має визначатися часовими критерієм, чітким планом 

проведення та умовами скасування режиму санкцій. Це означає, що ухвалюючи 

рішення щодо міжнародних санкцій, слід визначитись, які політичні цілі 

переслідуються, і встановити чіткі критерії їх досягнення цільовою країною [640,  

р. 16].  

У Стокгольмській доповіді зазначається: «Надійна оцінка можливостей санкцій та 

їх ймовірного результату є критичною для успішності їх реалізації» [640, р. 21]. 

Документ встановлює, що планування санкційної політики має включати: 

типологізацію проблеми, що підлягає розв’язанню (зазвичай поширення зброї 

масового знищення, збройний конфлікт, масштабне порушення прав людини); 

визначення кола осіб, структур відповідальних за ситуацію; встановлення засобів і 

методів, що використовують відповідальні особи, інституції; оцінка ймовірності 

політичної підтримки режиму третіми країнами, з’ясування характеру взаємин між 

ними (вивчаються можливості уникнути, зменшити вплив або нейтралізувати 

міжнародні санкції); підрахунок імовірних витрат санкційної політики для держави-

санкціонера; визначаються можливості урегулювання ситуації іншими механізмами 



Ю. О. Седляр  

 

42 

(автономно до санкційних заходів або як їх складову); окреслюються шляхи та засоби 

пристосування до наслідків санкційної політики (позитивних/негативних);  

досліджується вірогідність впливу на нецільові держави [640, р. 27];  

по-третє, усвідомлюючи, що первинна відповідальність за впровадження санкційних 

заходів покладається на держави-члени ООН, їх успішність залежить не лише від 

жорсткої координації та комунікації країн-гарантів, а й від ефективної роботи 

сформованих ними інституцій, технічних засобів контролю за санкційним режимом, 

тобто по суті формується дворівневий механізм санкційної політики – національний 

та наднаціональний;  

по-четверте, стверджується, що міжнародна підтримка має надаватися однаковою 

мірою протягом усього періоду дії санкцій, до того ж, важливою є підтримка 

санкційної політики проти цільової країни її безпосередніми сусідами [1040, р. 44], 

тобто офіційно визнається по суті геополітичний критерій ефективності. 

Як стверджують європейські спеціалісти А. де Вре та Х. Хазельзет, 

Стокгольмcький процес виділив такі головні критерії ефективності санкційної 

політики: законодавство, здатність до примусу, моніторинг та планування [640, р. 95].  

Аналізуючи зміст трьох підсумкових доповідей, автор відзначає їхню значущість 

із позиції подальшого перспективного проведення теоретичних напрацювань у сфері 

світо-політичного, водночас помітним стало й те, що документи ретранслювали у 

стислому форматі переглянуті нами положення теорії міжнародних санкцій. 

Щоправда, окреме новаторство мало місце, адже матеріали конференцій включали 

практичні рекомендації процедурного, технічного й нормативного характеру, 

направлені на вдосконалення процесу запровадження санкцій. Разом із тим, вказані 

аспекти проблеми виходять за рамки цього дослідження і докорінним чином на 

політичному вимірі реалізації міжнародних санкцій не позначаються.  

Таким чином, на підставі методологічного синтезу аналізу зовнішньої політики, 

теорії міжнародних відносин та теорії міжнародних санкцій, автор визначає 

міжнародні санкції дієвим механізмом зовнішньополітичного впливу, формування 

світових політичних процесів, а також інструментом забезпечення стабільності 

міжнародного порядку на глобальному та регіональному рівнях, якщо вони 

застосовуються за визначених обставин. Останні кваліфікуються автором як 

параметри ефективності реалізації політики міжнародних санкцій і, у свою 

чергу, включають: 

 наявність сформованої нормативно-правової бази, що визначає принципи та 

регламентує специфіку впровадження санкцій щодо цільової держави; 

 інституційне забезпечення реалізації санкційних заходів; 

 політичний консенсус у державі, що реалізує санкційну політику, щодо 

доцільності, головних засад і методів її імплементації, що забезпечує високий 

потенціал в її оперативному застосуванні; 

 експортно-імпортну залежність цільової країни від держави-санкціонера, що, 

як правило, забезпечується попередніми позитивними політичними відносинами між 

країною, що застосовує санкції, та державою-об’єктом санкцій; 

 поміркованість політичних цілей, які переслідуються міжнародними санкціями, 

що перебувають у площині коригування зовнішньополітичної діяльності країни-

об’єкта, але не спрямовані безпосередньо на зміну політичного режиму у цільовій 

державі; 

 широку зовнішньополітичну підтримку міжнародних санкцій великими 

державами світу на всіх стадіях їх імплементації; 
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  залучення держав геополітичного довкілля цільової країни до реалізації 

міжнародних санкцій; 

 сформовану опозицію у країні-об’єкті, яка політично зорієнтована на державу, 

що запроваджує санкції, демонструє готовність задовільнити її цілі при наявності 

демократичних механізмів передачі влади в цільовій країні. 

 

 

1.2. Бібліографія та джерельна база 

Монографія є результатом досліджень, проведених автором протягом  

2007-2013 років. Підготовка праці виявила необхідність залучення широкого кола 

джерел українською, російською, англійською, німецькою мовами, різних за своєю 

політичною спрямованістю, науковою цінністю, методами дослідження, висновками й 

рекомендаціями, що дозволило, у свою чергу, уникнути однобічної оцінки політики 

санкцій у міжнародних відносинах. Формулювання концепції роботи, а також її 

верифікація дипломатичною практикою міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОАД, 

Африканський Союз/ОАЄ) та індивідуальних акторів, насамперед США, зумовили 

вибір джерельно-документальної бази дослідження та його бібліографію.  

Структуризація дослідження дозволяє виділити такі групи джерел: 

1) Опубліковані установчі документи Організації Об’єднаних Націй, тексти 

резолюцій із санкцій, ухвалених РБ ООН, документи конференцій та зустрічей, 

офіційні підсумки переговорів, організованих і проведених у рамках ООН, а також 

заяви й інші матеріали щодо застосування санкційних заходів, що видаються 

Організацією Об’єднаних Націй, які становлять перше коло джерел [13, 31; 47-55; 73; 

79; 131-136; 141-191; 260; 1018-1025]; 

2) Статутні документи регіональних міжнародних організацій, як ЄС, ОАД, 

Африканський Союз/ОАЄ, у яких визначаються основні засади санкційної політики 

цих об’єднань, викладаються політичні мотиви застосування санкційних заходів, 

вказуються уповноважені органи, відповідальні за розробку та імплементацію 

політики санкцій [46; 66; 93; 343; 389; 415; 418; 420; 436-438; 477; 479; 631; 705; 726; 

797; 833; 874];  

3) Документи регіональних організацій, зокрема ЄС, ОАД, Африканського 

Союзу/ОАЄ з реалізації санкційної політики, які показують ієрархію  

зовнішньополітичних завдань об’єднань при здійсненні санкцій у кожному окремому 

епізоді, розкривають суперечності між державами-членами під час ухвали рішень 

щодо використання санкційних заходів і в процесі їх здійснення [72; 319-333; 412; 

414; 428-451; 478; 505-507; 517-521; 526-527; 770; 859]. Важливо констатувати, що 

вивчення дипломатичної практики регіональних організацій із упровадження 

санкційних заходів у більшості випадків і свідчить про ступінь політичної 

солідарності країн-учасниць, а тим самим виступає й індикатором рівня інтеграції в 

цих регіональних структурах. З іншого боку, велика кількість епізодів із застосування 

санкційних заходів у певному регіоні може свідчити про високу конфліктогенність 

геополітичної зони і, отже, виступатиме індикатором неефективної роботи 

регіональних структур із підтримки миру та безпеки; 

4) Документи зовнішньополітичних відомств провідних держав світу, що мають 

широкий дипломатичний досвід із реалізації санкційних заходів, зокрема США, 

Китаю, Російської Федерації, Японії, у яких викладено концептуальний і 

доктринальний підхід до використання політики санкцій як у контексті 

односторонньої дипломатії, так і в розрізі діяльності міжнародних організацій [26; 43-
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44; 60: 62-63; 81; 108; 126; 134-136; 139-140; 196; 238; 285; 317; 361; 381; 411; 413; 

465-467; 525; 529-530; 533; 547-548; 551-552; 555; 593; 637; 643; 645-647; 663-665; 

786-787; 805; 809; 849-850; 953; 956; 981; 985; 1000]; 

5) Тексти двосторонніх угод держав-санкціонерів із цільовими країнами, які 

виявляють характер політичних відносин між ними, показують ступінь їх економічної 

взаємозалежності, а значить і ступінь уразливості потенційної цілі перед санкціями. 

Серед них можна виділити «великі» договори (зокрема договори про дружбу та 

співробітництво), що регламентують більшість сфер взаємодії та угоди, які 

стосуються специфічних галузей співпраці, зокрема лібералізації торгівлі й взаємного 

захисту й заохочення інвестицій, зміцнення заходів довіри між сторонами [196; 233; 

245; 246; 307; 310-311; 453; 481-483; 514; 982-983];  

6) Документи, укладені цільовими державами з міжнародними акторами, 

контрагентами національних інтересів країн-санкціонерів, із міжнародними 

безпековими організаціями, геополітичним довкіллям цільової країни [130; 196; 233; 

255; 290; 304; 453; 503-504; 513-514; 664; 704; 848; 893]. Вивчення цього кола джерел 

дозволило з’ясувати ступінь втягнення цільових країн у систему міжнародного 

співробітництва, що створювало додаткові дипломатичні можливості для цільових 

країн у нівелюванні дії санкційної політики. Особливу значущість тут мають договори 

про військово-технічну співпрацю, про співпрацю у сфері ядерної енергетики, в галузі 

науки та високих технологій, про лібералізацію торгівлі, які часто стають 

об’єктивними факторами ігнорування санкційної політики. Серед документів 

виняткову значущість мають «великі» договори між цільовими державами та їхніми 

геополітичними сусідами, а також угоди про розподіл регіональних ресурсів, обміни 

населенням, про формування зон вільної торгівлі, культурну взаємодію, які часто 

формують політичну мотивацію дистанціювання держав-сусідів цілі від політики 

санкцій; 

7) Офіційні матеріали, що містять виступи та заяви, підсумки прес-конференцій 

політичних діячів та державних службовців із актуальних проблем реалізації політики 

санкцій. У таких джерелах розкриваються ті чи інші аспекти питання застосування 

міжнародних санкцій у світовій політиці, внутрішньополітичні колізії між головними 

партіями, особливості діяльності лобістських груп, груп інтересів, як діаспор, 

національних і релігійних меншин, екстремістських організацій, які зумовлюють 

специфіку використання санкційного тиску в кожному окремому епізоді [665, 668-

670; 675; 698; 754-755; 769-771; 813-814; 836; 848; 851; 852-855; 857; 866; 907-908; 

936; 940; 956; 951; 991; 1004; 1028-1029; 1042]. Разом із тим, аналіз цього сегмента 

джерел характеризує зміст трансформації політичних підходів держав світу до 

проблеми використання політики санкцій задля досягнення партикулярних 

національних інтересів, залежно від змін у регіональному геополітичному просторі та 

ротації елітних груп у країнах. Тому характер цих документів змушує нас підходити 

до них із певною обережністю, адже вони мають на меті не стільки об’єктивно 

висвітлити певні події, скільки надати їм такого тлумачення, яке відповідає інтересам 

держав, що вони представляють. Тому оцінити значення кожного з цих джерел можна 

лише шляхом його інтерпретації в конкретній ситуації; 

8) Документи, матеріали, довідникові видання провідних міжнародних 

фінансових організацій, наприклад Світового банку, Міжнародного валютного 

фонду, Азійського банку з розвитку, Європейського фонду розвитку,  

Міжамериканського банку розвитку, в яких міститься інформація стосовно соціально-

економічного та фінансового становища держав-санкціонерів та цільових країн, 
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представлені відомості про заморожування кредитних ліній, програм допомоги [360; 

394; 559; 1057]; 

9) Аналітичні матеріали впливових американських інституцій і дослідницьких 

центрів, зокрема таких, як Президентська експортна рада, Стенлі Фаундейшн, Центр 

стратегічних та міжнародних досліджень, Національна асоціація виробників, 

Європейсько-американська бізнесова рада, Інститут міжнародної економіки у 

Вашингтоні, Асоціація представників малого та середнього бізнесу США 

(USA/ENGAGE), Дослідницька служба Конгресу США, Інститут Като, ЦРУ, Інститут 

Кейсі, Асоціація Джеймса Ора, Асоціація торгівлі з Іраном, Торговельна палата США, 

Центру Ніксона. Усі вони спрямовані на вдосконалення використання стратегії 

санкцій як інструменту просування американських інтересів у світі, особливо у 

відносинах із країнами, що розвиваються, й оцінюють ефективність санкцій як 

способу забезпечення національної безпеки США, збереження її статусу світового 

лідера [310; 311; 335; 391; 423; 453; 492; 510; 613-618; 641; 648; 666-667; 678-680; 704; 

713; 822]; 

10) Програмні документи найвпливовіших політичних партій як держав-

санціонерів, так і цільових країн, ретельний аналіз яких дозволяє розкрити глибинну 

мотивацію їх зовнішньополітичної поведінки в кожному конкретному санкційному 

епізоді [532; 540; 595]; 

11) Роботи, присвячені загальним проблемам міжнародних відносин у 

90-х роках ХХ століття і на сучасному етапі, наукові розвідки з питань забезпечення 

безпеки на глобальному та регіональному рівнях, оцінкам внутрішньополітичних 

процесів у державах світу, еволюції зовнішньополітичних орієнтирів таких провідних 

світових акторів, як США, ЄС, Китай, Японія і Російська Федерація 2; 7; 9; 14; 30; 

32-33; 40; 42; 64; 77; 82; 90; 114; 204; 235; 239; 241; 255; 258; 265; 273; 276; 282; 284; 

306; 408; 457; 491; 572; 574; 595; 607; 611; 661; 664; 688-690; 734; 739; 744-745; 757; 

759; 762; 821; 830-832; 838; 843; 878; 932; 946; 970; 990 . Ці праці написані в межах 

різних наукових дисциплін, об’єднує їх те, що проблеми, пов’язані з використанням 

санкцій, згадуються в них лише побіжно, проте факти та оцінки авторів допомагають 

зрозуміти значення і причини багатьох подій та процесів, пов’язаних із санкційною 

політикою; 

12) Інтернет-джерела, поруч з електронними версіями газет і журналів, давали 

можливість досліднику отримувати останню інформацію, що стосувалась подій 

навколо реалізації санкційної політики, а отже, відповідним чином коригувати своє 

дослідження [17; 29; 34; 37; 45; 69-72; 76; 86; 97; 101-102; 104; 117; 123; 196-198; 205; 

231; 243-244; 249; 279-281; 283; 288; 312; 398; 515; 546; 553; 611; 649-650; 671; 737; 

773; 861; 890; 899; 978; 1027; 1030; 1053; 1060]. 

Формулювання концептуальної основи роботи вимагало звернення автора до 

праць із теорії міжнародних відносин, зовнішньополітичного аналізу, які пояснюють 

механізм розробки й ухвали рішень у царині зовнішньої політики з точки зору 

бюрократичної та операційної моделей, а тим самим можуть допомогти зрозуміти 

чинники внутрішнього та зовнішнього походження, що позначають конфігурацію 

санкційної політики в кожному конкретному епізоді. Серед них ґрунтовністю 

вирізняються роботи Х. Віарди [1054], Л. Джонсона, Дж. Ендікотта, Ф. Зелікова 

[1065], Ч. Кеглі-мол., Д. Пеппа [830], Р. Снайдера [932], Е. Уіткопфа 681 , російських 

учених О. Богатурова 11 , М. Косолапова [83-84], М. Рихтіка [27], М. Хрустальова 

[235], П. Циганкова [27]. Важливість впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на 

ефективну реалізацію зовнішньої політики підкреслювали у своїх працях Б. Буено де 
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Месвіта та Д. Лелмен [373], Х. Мілнер [767], С. Петерсон [838], П. Хут [622], 

C. О’Хеллорен [811], Д. Вердієр [1035], Г. В. Даунс і Д. М. Рок [492], К. Елман [512], 

Б. Рассет [889], Дж. Снайдер [932], Е. Стемм [939], Е. Кір [685], Дж. Легро [712], 

Р. Роузкранц і А. Штейн [885]. Апелювання до цієї групи джерел стало необхідним 

для виявлення чинників, що перешкоджають ефективному здійсненню санкційних 

заходів державами-націями.  

Враховуючи те, що міжнародні санкції належать до примусових заходів ведення 

зовнішньої політики, автор вважав за доцільне звернутися до праць, які містять аналіз 

дієвості використання цього способу впливу. Серед таких робіт відзначимо праці 

Д. Даніела [471], Б. Джентлсона [666], А. Джорджа [567], Б. Хейєса [471], Т. Шеллінга 

[906]. Переосмислення досягнень цього наукового напряму для дослідження 

санкційної політики виправдовує себе через те, що, по-перше, окремі роботи 

безпосередньо включають до примусової дипломатії й санкційні заходи (Д. Даніел, 

Б. Джентлсон, А. Джордж, Б. Хейєс), і по-друге, пояснюється використанням 

окремими фахівцями параметрів успішності примусової дипломатії для оцінки 

ефективності політики санкцій. 

У розрізі висвітлення проблеми важливим стало звернення до праць відомих 

зарубіжних та вітчизняних юристів, які розглядають правові аспекти застосування 

санкційних заходів, передусім у рамках Організації Об’єднаних Націй, таких 

регіональних об’єднань, як Європейський Союз, Організація Американських Держав, 

Африканський Союз/Організація Африканської Єдності. У всьому комплексі 

наукових праць цього спрямування варто відзначити монографічні роботи 

Є. Алєксандрової [1], П. Конлона [1014], І. Лукашука [94-95], Н. Ріпсмана [355], 

Б. Тузмухамєдова [256], А. Черрон [388]. Ознайомлення з працями цих фахівців 

допомогло розкрити суперечливі моменти в резолюціях з санкцій, виявити лакуни в 

документальній базі організацій із використання санкційних заходів, що стають 

правовою основою для дипломатичного маневрування цільових країн, надають їм 

«вікно можливостей» аби вжити контрзаходів задля зменшення негативних наслідків 

дії санкційної політики. 

Серед вітчизняних досліджень, присвячених вивченню правових аспектів 

застосування міжнародних санкцій ООН, ґрунтовністю вирізняється монографія 

В. Василенка [23], що розкриває повноваження Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї 

при реалізації політики санкцій у рамках ООН. 

Окремий інтерес під час написання цієї праці становили роботи Таміра Муаффака 

Зіяда, у яких розкриваються правові основи формування санкційного режиму ООН 

проти Іраку, з’ясовується контроверсійнійність процесу ухвали рішень Радою Безпеки 

ООН щодо санкцій у іракському епізоді [247-248]. 

Для об’єктивного аналізу політико-правого механізму ООН із застосування 

санкційних заходів доречним виявилося звернення до праць таких авторитетних 

західних юристів, як Д. Брайєрлі [368], Л. Валкі [1033], Є. Кемерона [377-378], 

В. Рифагена [554], О. Шахтера [904]. Вивчення правознавчої літератури дозволило 

автору виявити суперечливість процедури застосування санкцій у діяльності РБ ООН, 

осягнути проблему в контексті правозахисної роботи організації. 

Водночас для відтворення повної та об’єктивної картини процесів, що відбувалися 

в механізмі формування й реалізації санкційних заходів як інструменту зовнішньої 

політики, способу підтримки міжнародного миру та безпеки, використання джерел 

лише вищезазначеного рівня є недостатнім, оскільки вони не містять інформації про 

передумови застосування політики санкцій і трансформацію всього комплексу 
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проблем у контексті її реалізації на рівні багатосторонньої та двосторонньої 

дипломатії. До того ж, сучасний світ змінюється надзвичайно динамічно, з’являються 

нові сфери й напрямки взаємодії, які доповнюють зміст санкційної політики. Усі ці 

фактори ускладнюють самий процес застосування санкційних заходів, а останнє 

диктувало залучення додаткових джерел вітчизняного та зарубіжного походження, у 

яких розкриваються причинно-наслідкові політичні зв’язки, що характеризують 

специфіку процесу ухвали рішень щодо санкцій, механізм їх імплементації.  

Так, в українській міжнародно-політичній науці аналіз санкційної політики в 

цьому розрізі було започатковано авторитетним українським ученим і дипломатом 

В. Брузом, який присвятив низку праць вивченню ролі санкційних заходів ООН у 

забезпеченні міжнародного миру та безпеки [18]. 

У Російській Федерації дослідження політики санкцій започатковані Д. Балуєвим 

[4-5], О. Богатуровим і А. Кокошиним [114]. Роль санкцій як антикризової стратегії 

фрагментарно розглядали спеціалісти Московського інституту міжнародних відносин 

(МЗС Росії) М. Лєбєдєва [91] та Н. Штанські [275], як способу попередження 

поширення ядерної зброї – А. Лукьянова [98]. Якщо характеризувати світоглядну 

позицію цієї групи російських учених стосовно політики санкцій, то вони 

наголошують здебільшого на негативних наслідках її використання для світової 

громади й оцінюють її у розрізі інтересів російської дипломатії. Не обійшли вивчення 

цієї проблеми й наукові співробітники Дипломатичної академії МЗС РФ та ІСЕМВ 

РАН, які у 2000 р. провели міжнародну конференцію «Міжнародні санкції і світовий 

порядок ХХІ ст.». При домінуванні критичних оцінок значення санкцій у світовій 

політиці диспутанти, які взяли участь у заході, відзначили, що політика санкцій не 

втрачає значення в розбудові та примусу до миру, але здатна приносити позитивний 

міжнародно-політичний ефект, якщо застосовується в рамках міжнародних 

організацій, насамперед ООН [272]. 

Фундаментальною роботою в російській бібліографії з теми необхідно назвати 

дослідження М. Братерського, присвячені використанню здебільшого економічних 

санкцій у дипломатії США та аналізу політичних ризиків, що вони створюють [16].  

На теренах СНД у цілому невисокий науковий інтерес до вивчення політики 

санкцій пояснюється тією обставиною, що цей механізм впливу нечасто апробується 

дипломатією пострадянських країн. Разом із тим, навіть поява фрагментарних 

досліджень санкцій як засобу зовнішньополітичного впливу може свідчити про 

усвідомлення політичними елітами цих країн тієї обставини, що в сучасних реаліях 

міжнародного життя за допомогою стратегії санкцій створюються регіональні 

торговельно-економічні блоки й режими, здійснюється управління міжнародними 

фінансовими потоками, контролюється зовнішня заборгованість, прямі іноземні 

інвестиції, тим самим перетворюючи санкційні заходи на дієвий спосіб зсуву балансу 

сил на регіональному та глобальному рівнях, чинник побудови ієрархії у світовому 

порядку. З іншого боку, необхідно констатувати, що потенціал санкційних заходів не 

може використовуватися у повній мірі країнами пострадянського простору задля 

досягнення цілей зовнішньої політики, що пояснюється їх слабким фінансово-

економічним потенціалом, порівняно низьким морально-політичним авторитетом у 

провідних міжнародних організаціях.  

Розробка теоретичної бази монографії та формування фактологічного матеріалу 

вимагали опрацювання широкого кола вітчизняних та зарубіжних наукових праць, у 

яких висвітлюються питання еволюції теорії міжнародних санкцій, розглядаються 

головні проблеми, пов’язані з ефективністю використання цього інструменту 
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примусової дипломатії, та надаються перспективні рекомендації. Для виявлення їх 

специфіки, на думку автора, доцільним є поділ бібліографії на такі групи: 

І – дослідження, в яких політика санкцій вивчається з позиції лібералізму й у 

контексті її потенціалу забезпечувати міжнародний мир і безпеку. Основу 

теоретичного напряму формують доробки таких фахівців, як британського вченого, 

засновника функціоналізму Д. Мітрані, В. Вільсона, Н. М. Батлера 375; 774 , 

Р. Ф. Роксбурга 887 , Е. Рута, лауреата Нобелевської премії за мир 883 , 

Дж. Б. Скотта 912 , В. Пахіля 129 . Важливість лібералістичної парадигми 

дослідження санкцій у світовій політиці полягає у тому, що вона дозволяє розглядати 

санкційні заходи як колективний інструмент із підтримки миру й у філософському 

розрізі з позиції онтологічного колективізму.  

Аналізуючи становлення лібералістичного підходу до вивчення міжнародних 

санкцій, можна умовно виділити два етапи його еволюційного розвитку: перший 

хронологічно охоплює 1920-1930-ті рр.; другий – 1960-1980-ті рр. У міжвоєнний 

період санкційні заходи розглядалися представниками цієї теоретичної течії як 

колективна відповідь на акти агресії в міжнародних відносинах, порушення 

універсальних цінностей, справедливості, права. Пізніше розробки лібералістів  

1920-1930-х рр. були піддані критиці за надто ідеалістичне уявлення міжнародного 

середовища, прагнення ігнорувати різну онтологію внутрішньополітичної і 

міжнародно-політичної влади На другому етапі основу лібералізму формують 

дослідження П. Валленстіна 1040-1041 , Й. Галтунга 560 , М. Доксі 493-494 , 

К. Ллойда Браун-Джона 370 , Ф. Хоффмана 606 , у яких санкційна політика 

оцінюється як спосіб підтримки міжнародного миру через колективну діяльність 

держав у міжнародних організаціях.  

ІІ – роботи, в яких санкційна політика розглядається з позиції реалізму, що 

характеризує санкційні заходи з позиції онтологічного індивідуалізму, а саме в 

контексті задоволення егоїстичних інтересів держав-націй. До праць, що заклали 

основу цій теоретичній схемі аналізу політики санкцій, належать доробки 

Г. Моргентау [843], К. Райта [1061]. Подальшого розвитку реалістичний підхід 

дослідження політики санкцій знайшов у роботах Дж. Барбера [342], Д. Болдуіна 

[340], С. Вейнтрауба [1048], Л. Дамрош [470], Д. Дрезнера [496], Д. Кортрайта [502; 

727], Дж. Ліндсея [722], Дж. Лопеса [727], М. Мастандуно [750], Т. Моллер [741-742], 

К. Носсала [804], Р. С. Олсона [818], К. Портели [846], Р. Рірдона [863], З. Селдена 

[915], Б. Тейлора [971], Р. Хаасса [583], Дж. Хафбауера і Дж. Шотта [613-618], 

О. Шмітта [909], С. Романенка [195]. 

Абстрагуючись від кожного конкретного авторського випадку розуміння 

санкційних заходів, спільними положеннями в цих працях є те, що в них головним 

суб’єктом міжнародних санкцій виступає не міжнародна організація, а держава-нація; 

санкції є інструментом ведення зовнішньої політики, схожим за природою із війною, 

різниця між якими полягає лише у ступені їх впливу на світові політичні процеси; цілі 

санкційної політики не зосереджені у сфері підтримки універсальних прав людини, 

підтримки миру та безпеки, а направлені на захист національних інтересів держав, які 

реалізують санкційну політику.  

Ґрунтовними роботами, виконаними в рамках цього теоретичного підходу, є серія 

праць, написаних Дж. Хафбауером, Дж. Шоттом та К. Елліотт [613-618]. Звернемо 

увагу на опис цими вченими кола зовнішньополітичних цілей, які можуть досягатися 

за допомогою санкційних заходів. Наприклад, в одній із перших своїх робіт 

«Економічні санкції в забезпеченні цілей зовнішньої політики» Дж. Хафбауер, 
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Дж. Шотт та К. Елліотт вказують на те, що в дипломатії санкційні заходи можуть 

використовуватися, аби: 1) помірно моделювати зовнішньополітичну поведінку 

цільової країни; 2) дестабілізувати уряд цільової країни; 3) послабити воєнний 

потенціал об’єкта санкцій; 4) докорінним чином змінити зовнішню політику цільової 

країни [618, р. 31]. 

Цікаве бачення ролі санкційної політики представлене в праці європейського 

спеціаліста Олівьє Шмітта, апологета теорії стратегічних досліджень у вивченні 

санкцій, яка має назву «Розмірковуючи стратегічно про санкції: порядок денний 

досліджень». У ній О. Шмітт доводить, що цілі санкційної політики не відрізняються 

від мотивів ведення війни й можуть бути описані за формулою: «деморалізувати, 

стримати, примусити, знищити» [909, р. 320-321]. Зі свого боку, Н. Кроуфорд і 

А. Клотц визначають чотири головні «напрямки удару» санкцій усередині політичної 

системи цільової країни: еліта, що приймає рішення; державні структури, економіка 

та громадянське суспільство [456, р. 31]. Фактично ці елементи лягли в основу 

побудови концепції цільових санкцій: голова держави, високопосадовці, інститути 

влади, фінансові установи. 

У реалістичній традиції дослідження санкційної політики доволі успішно 

розвивається вивчення стратегії погрози застосування санкцій, що знайшло своє 

відображення в працях Д. Болдуіна [340], К. Носсала [804], Р. С. Олсона [818], 

Е. Роджерс [881-882]. 

Головне призначення санкцій у послабленні економічного потенціалу, руйнації 

оборонно-промислового комплексу цільової країни, дезорганізації роботи її владних 

інститутів визначається в працях таких фахівців, як Д. Болдуін [340], Б. Булл і 

А. Тостенсен [999], Л. Дамрош [470], Д. Дрезнер [496], Н. Кроуфорд і А. Клотц [456], 

М. Мастандуно [755], колективній роботі С. Честермана і Б. Пулігні [392]. Наприклад, 

Лорі Фіслер Дамрош із цього приводу пише: «Якщо військова сила залишається 

останнім аргументом, то попереднє застосування економічних санкцій повинно 

послабити воєнні ресурси цільової держави і, таким чином, посприяти досягненню 

цілей із меншим рівнем насилля» [470, р. 300]. 

Серед усіх монографічних робіт варто відзначити ґрунтовне дослідження 

К. Портели, в якому проведено комплексний аналіз політики санкцій Європейського 

Союзу з 1957 р. і до 2010 р. [846]. Оригінальність підходу авторки проявляється у 

тому, що вона намагається сформулювати концепцію ефективності застосування 

санкційної політики для колективного суб’єкта світової політики й апробувати її на 

комбіновану модель політики санкцій. З іншого боку, відмічаючи низький політичний 

потенціал санкцій як інструменту спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, 

К. Портела пропонує застосовувати санкційні заходи як компліментарний елемент у 

широкому дипломатичному підході Брюсселя при відстоюванні цілей політики ЄС, 

міжнародному врегулюванні криз і конфліктів сучасності. Авторка цілком 

справедливо вказує на те, що головними перешкодами в реалізації санкційних заходів 

у рамках ЄС є конфлікт інтересів держав-членів. Важливі умовиводи робить 

К. Портела й на підставі критичного розгляду дипломатії санкцій ЄС щодо 

африканських країн, у яких, на думку дослідниці, санкційна політика є 

контпродуктивним способом впливу, адже доктрина європейської політики санкцій 

розроблена для цільових країн, у яких центральний уряд контролює всю територію, 

функціонують державні інститути представницької демократії, наявна експортно-

орієнтована економіка, зовнішньо-орієнтовані політичні коаліції. Держави 

Африканського континенту, проти яких найчастіше застосовується санкційний тиск, 
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є, як правило, «failed states», із неефективною системою державного управління, де 

наявні міцні сепаратистські настрої, що в сукупності унеможливлює визначення 

траєкторії політичного розвитку цих країн, а тим самим, перешкоджає встановленню 

ефективності санкційної політики в цілому. 

Аналізуючи ефективність багатосторонньої та односторонньої дипломатії санкцій 

у державах Африки схожих висновків доходять такі авторитетні європейські фахівці з 

політики санкцій, як М. Бжоска [371], М. Ерікссон [516], група фахівців 

Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, як П. Валленстін 

і Д. Стрендоу [1040-1041]. 

Зі свого боку, грецький спеціаліст К. Магліверас називає головними причинами 

неефективності політики санкцій на Африканському континенті слабкість структур 

Африканського Союзу, які забезпечують виконання санкційних заходів організації, 

незацікавленість держав регіону, передусім найближчих геополітичних сусідів 

цільових країн, у здійсненні санкційного тиску. Окремими чинниками, що діють на 

пониження потенціалу санкцій у розблокуванні криз і конфліктів на Африканському 

континенті, є низька підтримка санкційних заходів із боку таких регіональних 

об’єднань, як ЕКОВАС, КОМЕСА, САДК, CEMAC, інтернаціоналізація 

африканських конфліктів [735]. Е. Свенссон зі Шведського агентства оборонних 

досліджень на прикладі епізоду застосування політики санкцій Африканським 

Союзом проти Союзу Коморських Островів доходить висновку про їхню неефективність 

через розбіжності інтересів держав-членів, незначний набір санкційних заходів, які 

спрямовувались проти окремих політиків, але не провокували антиурядові настрої 

серед населення [954]. 

Заслуговує на увагу колективна монографія експертів Ради міжнародних відносин 

(США), присвячена вивченню економічних санкцій як інструменту примусової 

дипломатії США, видану за редакцією Р. Хаасса, у минулому директора Центру 

досліджень зовнішньої політики при Брукінському інституті [583]. У своїй роботі 

колектив авторитетних учених досліджує умови застосування стратегії санкцій для 

розв’язання низки завдань, зокрема: стримування агресії і вирішення міжнародних 

конфліктів (на іракському й югославському епізодах); попередження поширення 

ядерної зброї (на прикладі Іраку, Ірану, Лівії та Пакистану); підтримки демократії і 

боротьби з «ворожими» режимами (на гаїтянському, кубинському епізодах); як 

фактору стримування і підтримки демократії (на прикладі застосування санкцій проти 

Китаю). Слід констатувати, що фахівці високо оцінюють потенціал санкцій як 

способу задоволення цілей зовнішньої політики США, однак зазначають, що 

Вашингтон має більш виважено підходити до використання «зброї санкцій» і при їх 

уведенні враховувати позицію своїх союзників, а також внутрішньополітичні умови 

розвитку цільових країн. 

Новаторський підхід до вивчення ролі санкційної політики для попередження 

розповсюдження ядерної зброї демонструє у своїй монографічній праці Б. Тейлор, 

експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (м. Лондон) та Центру 

стратегічних і оборонних досліджень Австралійського національного університету. 

На відміну від переважної більшості фахівців, які досліджують ефективність політики 

санкцій як самостійного засобу зовнішньополітичного впливу, Б. Тейлор вважає, що 

санкції є великою політичною стратегією, а тому їх значення та успішність мають 

оцінюватися в контексті й позитивних стимулів, традиційної дипломатії, які мають 

використовуватися поряд із застосуванням санкцій. Зокрема, подібну лінію поведінки 

експерт пропонує проводити у двох епізодах застосування санкційної політики: проти 
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Ірану й Північної Кореї, де донині санкції, з точки зору Б. Тейлора, не виправдовують 

себе як інструмент збереження режиму ядерного нерозповсюдження [971]. 

З. Селден, спеціаліст із питань національної безпеки США, ядерного 

нерозповсюдження, у своїй монографічній праці «Економічні санкції як інструмент 

американської зовнішньої політики», виконаній за сприяння Центру міжнародних і 

стратегічних справ Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, розглядає 

мотивацію й ефективність односторонньої дипломатії санкцій США на численних 

прикладах, зокрема американського ембарго проти Великої Британії (1807-1811 рр.), 

санкційної політики проти Бразилії, Домініканської Республіки, Індії, Іраку, ПАР, 

Південної Кореї, Родезії і колишньої Югославії. На підставі опрацювання широкого 

емпіричного матеріалу З. Селден доводить, що політичний ефект санкційних заходів 

прямопропорційно не залежить від їх соціально-економічного ефекту. Крім того, на 

нашу думку, заслуговує на окрему увагу твердження автора про те, що політика 

санкцій не діє в цільових державах з авторитарними й тоталітарними режимами, а 

особливо в тих, де влада сконцентрована в руках військових [915].  

Знаковою працею для вивчення політики санкцій у розрізі реалістичної парадигми 

стала робота нинішнього головного редактора авторитетного видання «The National 

Interest» Д. Дрезнера «Парадокс санкцій. Економічна могутність і міжнародні 

відносини». У ній фахівець пояснює виявлений ним парадокс дії санкційних заходів у 

світовій політиці, який полягає в тому, що держави-нації в зовнішній політиці схильні 

використовувати санкційну політику для впливу на ворожі країни, ніж на своїх 

союзників, однак політичний успіх санкцій у другому випадку буде на порядок 

вищим, ніж за умови бойкотування своїх опонентів [496].  

Доволі цікавими і водночас далекоглядними з точки зору подальшого розвитку 

цього теоретичного напряму виглядають коментарі К. Холсті, у минулому президента 

Асоціації міжнародних досліджень (США). Погоджуючись у цілому з 

перспективними рекомендаціями реалістів, направленими на вдосконалення 

використання цього засобу примусової дипломатії, вчений пропонує їм не ігнорувати 

принципи справедливості й моралі під час застосування санкційного впливу, 

формувати міжнародні коаліції країн на підтримку політики санкцій не лише на 

балансі сил, а й враховуючи міжнародну громадську думку [608, р. 177]. 

ІІІ – дослідження, які зосереджені на визначенні параметрів ефективності 

санкційної політики і спираються в концептуально-методологічному плані на 

політичний реалізм, лібералізм, конструктивізм. У цій групі умовно можна виділити 

такі спрямування праць: по-перше, роботи, в яких параметри ефективності політики 

санкцій досліджуються з позиції політології і зовнішньополітичного аналізу, а отже 

основні критерії ефективності санкційної політики визначаються умовами розвитку 

внутрішньополітичних процесів як у державах-санкціонерах, так і цільових країнах 

[305, 351; 369; 496; 501; 560; 570; 583; 586-587; 591; 606; 613-618; 634; 672; 915]; по-

друге, дослідження, в яких оцінка ефективності застосування санкцій у світовій 

політиці робиться з позиції теорії міжнародних відносин, а через це у фокус учених 

потрапляють питання формування міжнародних коаліцій країн, що здійснюють 

санкційні заходи, організація міжнародних переговорів 355; 383; 392; 407; 425-426; 

585; 613-618; 748-749 ; по-третє, праці, у яких зроблена спроба розробити концепцію 

ефективності політики санкцій під потенціал конкретного міжнародного суб’єкта або 

в контексті окремої моделі санкційної політики, наприклад всеохоплюючої, 

цільової/адресної, комбінованої [400; 456; 459-460; 472-473; 592; 619; 626; 727; 819]; 

по-четверте, розробки, де питання вирішується в розрізі використання конкретного 
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виду санкційних заходів, наприклад торговельно-економічних, фінансових, політико-

дипломатичних, ембарго на поставки озброєнь та товари подвійного призначення 

[687; 696; 715; 717; 722; 741; 915]; по-п’яте, роботи, де з’ясовується потенціал 

політики санкцій у контексті можливості розв’язання найбільш рельєфних загроз 

міжнародної безпеки, як розповсюдження зброї масового знищення, урегулювання 

міжнародних конфліктів і криз, стратегії стримування і попередження зсуву 

стратегічного балансу сил на глобальному рівні [540; 586-587; 640; 667; 678-680; 701; 

710; 715; 720; 820]; 

IV – дослідження з рекомендаціями практичного характеру, опубліковані науково-

дослідницькими центрами за кордоном. Зокрема, йдеться про праці науковців із 

Белфордського центру Гарвардського університету [496; 741; 749; 881-882], Інституту 

міжнародних досліджень проблем миру ім. Джоан Б. Крок [425-426], Інституту 

міжнародних досліджень ім. Уотсона Університету Брауна [570; 768; 969], Центру 

Карнегі за міжнародний мир [40; 288; 399; 895-896; 898; 922], Університету Уппсали 

[377-378], Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру [229; 237; 1016; 

1040-1041; 1051-1052], Інституту економіки у Вашингтоні [613-618], корпорації 

РАНД [937], Центру стратегічних і оборонних досліджень Австралійського 

національного університету [971], Дослідницької служби Конгресу США [678-680; 

683; 708; 842; 848; 867-870; 919-921], експертних груп ЦРУ [972-973], Міжнародного 

інституту стратегічних досліджень (м. Лондон) [806], Центру досліджень зовнішньої 

політики при Брукінському інституті [582-583; 820; 836], Центру міжнародних 

досліджень Лондонської школи економіки і політики [971], матеріали вчених, 

підготовлені на щорічні конференції Асоціації міжнародних досліджень (США) [427; 

587; 596]. 

Особливе місце в масиві наукових доробок із проблеми посідають дисертаційні 

дослідження. 

Серед західних дисертаційних праць, що стали корисними в написанні монографії 

стали роботи спеціалістів Массачусетського технологічного інституту Р. Рірдона і 

Т. Моллер. Р. Рірдон у своїй праці, присвяченій ролі санкцій як інструменту протидії 

поширенню ядерної зброї, на підставі вивчення трьох санкційних епізодів, зокрема 

проти Північної Кореї, Південної Кореї і Лівії, робить висновок про те, що санкційна 

політика показала свою ефективність лише у випадку з Південною Кореєю, 

найменший результат санкції продемонстрували в північнокорейському епізоді, 

половинчастий успіх спостерігався у Лівії. Серед чинників, що найбільше визначали 

ефективність політики санкцій, Р. Рірдон називає інтенсивність відносин цих країн із 

США, позицію держав регіонального довкілля Північної Кореї, Південної Кореї і 

Лівії, а також особливості їхніх політичних систем [863]. Т. Моллер, зі свого боку, 

обрала предметом дослідження політико-дипломатичні санкції як інструмент 

примусової дипломатії США, які авторка вивчає з позиції політичної психології, 

взаємодії розвідувальних структур, інформаційних стратегій [742].  

Оригінальну концепцію у своїй дисертації висуває фахівець Міжнародного 

інституту Флориди М. де Леон. Розглядаючи міжнародний режим санкцій як 

інструмент зовнішньої політики, науковець на іракському епізоді доводить його 

неефективність через діяльність недержавних суб’єктів міжнародних відносин, 

насамперед ТНК, чиї інтереси часто йдуть врозріз із мотивами державної політики й 

формуються економічними факторами. У такий спосіб, на думку М. де Леона, 

санкційний режим може виступати й механізмом послаблення державного 
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суверенітету держави-санкціонера, а отже певною мірою й ерозії Вестфальської 

політичної системи [715].  

У вітчизняній фаховій літературі однією з перших дисертаційних праць, 

присвячених політиці санкцій, є робота В. Пахіля. Предметом дисертації В. Пахіля 

стало вивчення політики санкцій Організації Об’єднаних Націй, насамперед у розрізі 

підтримки міжнародного миру та безпеки. Така постановка проблеми вочевидь була 

зумовлена квазіоднополярністю, яка склалася на світовій сцені внаслідок розпаду 

Радянського Союзу, що зменшила конфлікт інтересів постійних членів Ради Безпеки 

ООН, тим самим розблокувавши колективну діяльність організації з миротворчості, 

підтримки безпеки, проведення операцій із примусу до миру. До сильних сторін цієї 

роботи, на нашу думку, варто віднести ґрунтовний структурно-функціональний аналіз 

інституту санкцій ООН, а також здійснена на прикладах Родезії, ПАР, Іраку та 

колишньої Югославії порівняльна характеристика ефективності політики санкцій 

організації в контексті системної еволюції міжнародних відносин. З іншого боку, слід 

вказати на те, що представлена праця хронологічно охоплює період з 1945 по 1997 

рр., а тим самим не враховує останніх напрацювань із теми, а також спирається на 

доволі обмежену емпіричну базу, що стимулює науковців до переосмислення досвіду 

ООН із реалізації санкційних заходів 129 . 

На ниві української міжнародно-політичної науки суттєвий внесок у вивчення 

санкцій зроблено в дисертації С. Романенка, де розглядаються засади односторонньої 

дипломатії санкцій Сполучених Штатів Америки з 1917 р. і до 1997 р. У роботі 

проведено комплексний аналіз економічних санкцій як інструменту зовнішньої 

політики США, визначено коло проблем, що виникають під час їх застосування, а 

також запропоновано шляхи й методи їх вирішення в процесі формування доктрини 

санкційної політики США [195]. 

Російська наукова школа з дослідження політики санкцій представлена 

дисертацією Д. Балуєва, який розглядає її в історичному контексті на прикладі 

діяльності двох міжнародних суб’єктів – ООН і ЛАД [4].  

У підсумку зазначимо, що в цілому вивчення політики санкцій є досить новим 

напрямом міжнародних політологічних досліджень, що проводяться активно лише з 

моменту ерозії біполярного світового порядку, появи «ери санкцій у світовій 

політиці», а це, у свою чергу, визначає недостатню кількість робіт із цієї 

проблематики. Наведений вище огляд наукової літератури дає підстави для висновку, 

що проблема ефективності політики санкцій українськими фахівцями системно й 

комплексно не розглядалась, а об’єктами досліджень ставали переважно окремі її 

аспекти, такі як: місце санкцій у зовнішній політиці США упродовж 1991-1997 рр., 

санкційна діяльність ООН із підтримки міжнародного миру та безпеки. На відміну від 

своїх українських колег, західні аналітики у сфері міжнародно-політичних досліджень 

вивчали санкційну політику на концептуальному рівні й верифікували сформульовані 

гіпотези накопиченим дипломатичним досвідом із реалізації санкційних заходів таких 

провідних держав світу, як США, країни ЄС, Японія, Китай, Російська Федерація.  

Нові напрями, що витікають із роботи автора й потребуватимуть подальшого 

опрацювання, полягають у необхідності з’ясування особливостей стратегій країн, що 

розвиваються, а також держав «третього світу» у протистоянні санкційній політиці, 

нівелюванні її негативного ефекту. Окремий науковий інтерес може виникнути до 

розробки принципово нового концептуально-методологічного підходу до оцінки 

ефективності політики санкцій, який би дозволив вивчати проблему й у контексті 

дипломатії залучення. На нашу думку, недостатньо вирішеним може вважатися 
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питання організації міжнародного співробітництва при здійсненні політики санкцій, а 

отже, перспективними можуть виявитися розробки, в яких би містилися практичні 

рекомендації для держав ініціаторів санкцій у напрямку залучення геополітичних 

сусідів цільових країн, вироблення рекомендацій щодо надання останнім додаткових 

гарантій безпеки, створення посиленої системи охорони кордонів. Не у повній мірі 

розкритим лишається питання пов’язаності санкційної політики з військовими 

операціями, гуманітарними інтервенціями, що експлуатуються світовим співтовариством 

для підтримки міжнародного миру та безпеки. Важливим напрямом подальших 

досліджень у цій царині може стати розробка стратегій протидії санкційній політиці 

залежно від типу політичного режиму цільової країни, регіональної архітектоніки 

співробітництва, невід’ємним елементом якої є об’єкт санкцій. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ 

МЕХАНІЗМ ООН ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ 

 

 
2.1. Міжнародні санкції в структурі ООН 

Під час прийняття рішення про застосування санкцій органи ООН, які мають 

відповідні повноваження, повинні діяти залежно від своєї санкційної компетенції, 

тобто в рамках тих функцій, які вони отримують на основі установчих документів 

організації, яким по суті є Статут Організації Об’єднаних Націй, й уточнювальних і 

доповнювальних актів, прийнятих структурами ООН [213]. 

Оскільки Статут ООН як міжнародний договір має регулятивний і імперативний 

характер, його положення підлягають виконанню всіма його учасниками. Разом із 

тим, обов’язковість цілей та принципів установчого документа ООН зумовлює 

особливе значення статутних положень для організації та регулювання міждержавних 

відносин, адже такі положення, і особливо ті з них, які стосуються підтримки 

міжнародного миру та безпеки й заходів розблокування конфліктних ситуацій, мають 

на меті створення сприятливих умов для реалізації цілей організації у відповідності із 

принципами, на яких будується її діяльність. Згідно зі ст. 53 Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів, імперативна норма загального міжнародного права є 

«нормою, яка визнається і приймається міжнародним співтовариством держав у 

цілому як норма, відхилення від якої неприпустимо» [129, с. 18]. 

Отже, санкційний механізм ООН носить універсальний характер, що полягає в 

такому: 

 ООН має повноваження застосовувати примусові заходи для поновлення та 

підтримання міжнародного миру проти всіх суверенних держав, навіть якщо вони не є 

членами Організації, у випадках, коли Рада Безпеки визначить, що дії будь-якої з них 

можуть становити загрозу міжнародному миру. П 7 ст. 2 Статуту ООН конкретизує це 

положення-принцип, згідно з яким «Статут ні в якій мірі не дає ООН права на 

втручання у внутрішню компетенцію будь-якої країни», не впливає на застосування 

примусових заходів за главою VII Статуту ООН; 

 Статут ООН визначає санкційну компетенцію інших суб’єктів міжнародних 

відносин. Так, наприклад, ст. 51 Статуту ООН обумовлює право на «індивідуальну чи 

колективну самооборону у випадку збройного нападу». Але найбільше підтвердження 

ця теза знаходить у п. 6 ст. 2 Статуту, за яким «Організація забезпечує, щоб держави, 

які не є її членами, діяли у відповідності з цими принципами, адже це може виявитися 

необхідним для підтримки міжнародного миру та безпеки» [260]. У цьому плані 

доречним є твердження Г. Тункіна, який наголошує на тому, що «Статут ООН – це не 

звичайний договір. Він, по-перше, є правовою основою діяльності універсальної 

міжнародної організації миру та безпеки; по-друге, держави тим самим поставили 

його над усіма іншими міжнародними договорами» [257, с. 64]. Зі всією очевидністю 
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це витікає з п. 1, 4 ст. 1 Статуту ООН, де йдеться про те, що ООН ставить за мету 

«підтримувати міжнародний мир та безпеку і з цією метою застосовувати ефективні 

колективні заходи для попередження та усунення загрози миру та придушення актів 

агресії або інших порушень миру» і «бути центром для узгодження дій націй» [260]. 

Для з’ясування специфіки функціонування механізму ООН із реалізації санкційних 

заходів визначимо компетенцію органів організації у цій царині. Об’єм, характер та 

розмежування санкційних повноважень структур ООН зафіксовано у ст. 1, 2, 5, 6, 11, 

12, 19, 24, 25, 39, 41-48, 51, 94, 99, які конституюють ядро нормативної системи, 

механізм санкційного примусу, що здійснюється ООН. 

Як уже було встановлено раніше, під час створення ООН держави-фундатори 

наділили цю організацію особливими повноваженнями у сфері гарантування 

міжнародної безпеки, і через це у впровадженні будь-яких необхідних засобів задля її 

підтримки, а тим самим і в реалізації санкційних заходів, та доручили їх здійснення 

Раді Безпеки та Генеральній Асамблеї. У відповідності зі Статутом ООН, головна 

роль належить Раді Безпеки, яка діє від імені всіх держав-членів ООН і несе головну 

відповідальність за підтримку миру та безпеки. Лише Рада Безпеки може визначити 

існування загрози миру або акту агресії, приймати рішення про те, до яких заходів 

слід вдаватися для підтримання та поновлення міжнародного миру. До того ж, тільки 

Рада Безпеки здатна визначити стан, який може призвести до виникнення 

гостроконфліктної ситуації і зробити відповідні рекомендації [260]. 

З іншого боку, стаття 10 Статуту ООН уповноважує Генеральну Асамблею 

«обговорювати питання у межах Статуту, або ті, які належать до повноважень та 

функцій будь-якого із органів, передбачених цим Статутом» [260]. 

Генеральна Асамблея ухвалює резолюції необов’язкового характеру про 

застосування примусових заходів проти держави-члена організації, яка порушила свої 

зобов’язання, що витікають із Статуту ООН, у таких випадках: 

по-перше, Генеральна Асамблея може застосувати санкції проти члена організації, 

який не виконує свої фінансові зобов’язання. Примусовий захід у такому разі полягає 

у позбавленні права голосу у відповідності зі ст. 19 Статуту ООН, у якій, зокрема, 

читаємо: «Член організації, за яким існує заборгованість по сплаті організації 

грошових внесків, позбавляється права голосу в Генеральній Асамблеї, якщо сума 

його заборгованості дорівнює або перевищує суму внесків, які він має сплатити за два 

повні попередні роки». Генеральна Асамблея, однак, може дозволити такому члену 

організації брати участь у голосуванні, якщо вона визнає, що недотримання термінів 

платежу мало місце через обставини, які не залежать від нього; 

по-друге, Генеральна Асамблея спроможна за рекомендацією Ради Безпеки 

застосовувати санкції проти будь-якої держави-члена Організації, якщо проти нього 

запроваджуються заходи Ради Безпеки як превентивні, так і примусові. Ці санкції 

можуть знаходити вираз у призупиненні здійснення прав та привілеїв, які належать 

йому як члену Організації, позбавлення права голосу в органах ООН. Держава-об’єкт 

санкцій може також не запрошуватися на міжнародні міжурядові форуми та 

конференції, які проводяться під егідою ООН;  

по-третє, Генеральна Асамблея здатна за рекомендацією Ради Безпеки, відповідно 

до ст. 6 Статуту ООН, застосовувати санкції проти держави-члена організації, яка 

систематично порушує принципи Статуту та не виконує рішення органів ООН, 

позбавляючи її членства у цій Організації [260]. Різновидом таких санкцій може бути 

також відмова державі-правопорушнику в її проханні стати членом організації. У 

практиці ООН мають місце випадки таких дій Генеральної Асамблеї. Так, Південній 
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Родезії було відмовлено у членстві в ООН під час застосування Радою Безпеки 

примусових заходів проти цієї країни. З іншого боку, слід зазначити, що положення 

цієї статті містять у собі значний відбиток організації прийняття політичних рішень у 

системі ООН, адже документ не уточнює, які дії слід вважати систематичними, з чого 

складається система правопорушень, чи достатнім є невиконання одного 

міжнародного договору, чи для ізоляції необхідним є вихід із низки угод, до того ж, 

не регламентовано, яких саме. Вірогідно, у кожному конкретному випадку 

спеціалізовані органи в системі Організації Об’єднаних Націй, передусім Рада 

Безпеки та Генеральна Асамблея, мають приймати політичне рішення стосовно 

поведінки певної країни на міжнародній арені.  

Відповідно до п. 1 ст. 11, Генеральна Асамблея уповноважується також розглядати 

загальні принципи співробітництва у справі підтримання міжнародного миру та 

безпеки. Їй надається повноваження, згідно з п. 2 ст. 11, обговорювати будь-які 

питання, що належать до підтримання миру та безпеки, поставлені перед нею будь-

яким членом організації, Радою Безпеки, або державою-нечленом ООН, включаючи 

питання, які визначають роззброєння, і, за певних умов, робити рекомендації щодо 

таких питань зацікавленій державі або державам, чи Раді Безпеки, або тим й іншим 

одночасно. До того ж, Генеральна Асамблея привертає увагу Ради Безпеки на 

ситуації, які «могли б загрожувати міжнародному миру та безпеці». Однак Генеральна 

Асамблея розглядає можливість застосування положень Статуту для обговорення 

спорів чи ситуацій у разі потреби і, відповідно до ст. 11, якщо при цьому 

дотримуються положення ст. 12, у якій ідеться про те, що «коли Рада Безпеки виконує 

накладені на неї цим Статутом функції стосовно будь-якого спору чи ситуації, 

Генеральна Асамблея не може надавати будь-які рекомендації, що стосуються цього 

спору чи ситуації, якщо Рада Безпеки не запитає її про це». Обмеження міститься й у 

ст. 11 п. 2, згідно з яким будь-яке питання з підтримки міжнародного миру та безпеки, 

за яким «необхідно вдатися до дій, передається Генеральною Асамблеєю Раді Безпеки 

до чи після обговорення» [260].  

Це підтверджує висновок, який свого часу зробила Є. Александрова: «Якщо 

Генеральна Асамблея взагалі має повноваження за змістом ст. 12 надавати 

рекомендації з питань підтримки миру та безпеки, то вона не має повноважень 

приймати такі рекомендації, які передбачають застосування примусових дій. Згідно зі 

Статутом Рада Безпеки є єдиним органом, що має таке право» [1, с. 38]. Такий 

умовивід логічно співвідноситься із висновками американських фахівців Л. Гудріча й 

Є. Хамбро, які вказують на існування загального принципу, на якому базується 

система миру та безпеки за Статутом, а саме, що Генеральна Асамблея є переважно 

органом обговорення, у той час, як Рада Безпеки – органом дії [1, с. 39]. 

Повноваження Ради Безпеки впроваджувати колективні примусові засоби уточено 

й її резолюцією 255 (1968) від 19 червня 1968 року, яка була прийнята у зв’язку з 

підписанням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і передбачала 

застосування примусового впливу у випадку агресії з використанням ядерної зброї 

або загрози такої агресії проти неядерної держави [142]. 

Таким чином, у ході аналізу повноважень Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї у 

сфері застосування санкційних заходів можна дійти висновку про те, що обидві 

структури ООН стосовно один до одного мають частково взаємодоповнюючі і 

взаємовиключні повноваження. Так, виключна прерогатива Ради Безпеки полягає у 

прийнятті резолюцій про застосування колективних санкцій воєнного характеру, у той 

час як особливим повноваженням Генеральної Асамблеї є прийняття документів про 
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позбавлення права голосу. Взаємодоповнюючі функції Ради Безпеки та Генеральної 

Асамблеї полягають у можливості кожного з цих органів обговорювати в різний час і 

приймати незалежно один від одного резолюції про застосування невоєнних 

примусових заходів. Резолюції Ради Безпеки мають імперативний характер, у той час 

як резолюції Генеральної Асамблеї завжди є рекомендаційними. Спільна компетенція 

Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї проявляється в їх прерогативах щодо 

призупинення прав та привілеїв держав-членів і виключення із членства в ООН. 

Окремі функції у сфері реалізації санкційних заходів належать також і 

Генеральному секретареві. Його діяльність регулюється ст. 97 Статуту, де він 

визначається як головна уповноважена особа організації [260]. Відповідно до ст. 99, 

Генеральний секретар ООН має право доводити до відома Ради Безпеки ООН про 

будь-які питання, які, на його думку, можуть загрожувати підтримці міжнародного 

миру та безпеки [260]. Уточнювальним документом, що визначає функції 

Генерального секретаря у царині застосування колективних зусиль ООН 

непримусового та примусового характеру, є й «Декларація про попередження і 

розв’язання спорів і ситуацій, які можуть загрожувати міжнародному миру та безпеці, 

і про роль ООН», ухвалена Генеральною Асамблеєю 5 грудня 1988 р. Відповідно до 

рекомендацій, що містяться в документі, Генеральний секретар уповноважувався 

попереджати сторони, втягнуті у спір, про необхідність припинення ситуації, що 

склалася і, керуючись положеннями ст. 99 Статуту організації, пропонувати Раді 

Безпеки ООН вживати заходи для її нівелювання. Також у практиці ООН склалося 

правило, згідно з яким Генеральний секретар може надавати добрі послуги та 

здійснювати посередництво, діючи на основі резолюцій Ради Безпеки чи Генеральної 

Асамблеї ООН.  

Накладання санкцій ООН являє собою певний процес, який регламентується 

Статутом цієї міжнародної інституції. Розглянемо його особливості.  

Характерним для Статуту ООН є наявність у ньому масиву положень, що 

визначають порядок застосування санкційних заходів у системі ООН. До них слід, 

передусім, віднести ст. 18 і ст. 27, які регламентують порядок прийняття рішень 

Генеральною Асамблеєю та Радою Безпеки, разом із положеннями про прийняття 

рішень щодо запровадження санкцій, які зафіксовані у ст. 5, 6, 14, 19, 35, 41-42 

Статуту ООН. Саме ці статті визначають параметри застосування санкційного 

механізму ООН. 

Зокрема, у відповідності зі ст. 35 Статуту ООН, будь-яка держава-член організації 

може довести до відома Ради Безпеки або Генеральної Асамблеї про «будь-який 

міжнародний спір або ситуацію, яка здатна спровокувати міжнародний конфлікт або 

погрожувати підтримці миру та безпеки» [260]. Якщо ж це питання потрапляє відразу 

до Ради Безпеки, то вона його обговорює та рекомендує сторонам, які беруть участь у 

спорі, вирішити його відповідно до положень глави VI, тобто мирним шляхом. Або ж 

Рада Безпеки формує комісію для розслідування ситуації, якщо вона стосується акту 

агресії. Після розслідування створена комісія складає доповідь і передає її Раді 

Безпеки, яка, у свою чергу, обговорює доповідь. Після цього Рада Безпеки визначає, 

які заходи слід вживати для вирішення суперечностей або врегулювання конфлікту. 

Якщо заходи, які передбачені главою VI, виявляться недостатніми, і одна зі сторін-

учасниць конфлікту відмовляється виконувати попередні рішення Ради Безпеки, то 

остання переходить до застосування проти неї примусових заходів, що визначаються 

главою VII Статуту ООН, тобто санкцій проти держави, яка не тільки продовжує 

порушувати свої міжнародні зобов’язання і Статут ООН, але й відмовляється 
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виконувати рішення Ради Безпеки. Ці заходи можуть мати політичний, 

дипломатичний або економічний характер без застосування збройних сил. Тобто Рада 

Безпеки може вимагати від членів організації застосування інструментів, які 

включають повний або частковий розрив економічних відносин, залізничних, 

морських, повітряних, поштових, телеграфних, радіо або інших засобів зв’язку, а 

також розрив дипломатичних відносин [260]. У випадку, якщо Рада Безпеки ООН 

вирішить, що вищевказані заходи незбройного характеру можуть виявитися 

недостатніми, або уже виявилися такими, вона вдається до примусових дій 

повітряними, морськими або сухопутними силами, які виявляться необхідними для 

підтримки або поновлення міжнародного миру та безпеки. Такі методи впливу 

можуть включати демонстрацію, блокаду й інші операції повітряних, морських або 

сухопутних сил членів ООН. Стаття 43 також зазначає, що для цього необхідно, аби 

всі члени організації, на ознаку внесення свого вкладу у справу підтримки 

міжнародного миру та безпеки були готові й надали в розпорядження Ради Безпеки за 

її вимогою і у відповідності із особливою угодою або угодами збройні сили, допомогу 

й відповідні засоби обслуговування, які є необхідними для підтримки міжнародного 

миру та безпеки [260]. 

Отже, Статут ООН чітко визначає санкційний механізм організації із застосування 

примусових заходів воєнного характеру. Відповідно до ст. 39, 42, 43, положення яких 

наводилися вище, Рада Безпеки приймає рішення про застосування збройних сил від 

імені ООН та звертається до держав із вимогою надати в її розпорядження збройні 

сили, засоби обслуговування тощо. При цьому угоди про надання таких сил і 

допомоги мають бути укладені заздалегідь Радою Безпеки з державами-членами 

відповідно до ст. 43. До того, як такі угоди наберуть чинності, порядок організації 

збройних сил регулюється ст. 106 Статуту ООН, яка визначає: «До того, як такі угоди, 

які згадані у ст. 43, наберуть чинності, учасники Декларації Чотирьох Держав, що 

була підписана у Москві 30 жовтня 1943 р., і Франція будуть у відповідності з 

положеннями п. 5 цієї Декларації, консультуватися один з одним і, у випадку 

необхідності, з іншими членами організації з метою таких спільних дій від імені 

організації, які можуть видатися доцільними для підтримки міжнародного миру та 

безпеки» [260]. 

У свою чергу, статутні положення діяльності ООН, а також практика реалізації 

санкційних заходів сформували певну базу для узагальнення їх форм та видів. 

Так, наприклад, Статут ООН передбачає встановлення особливого всеосяжного 

режиму здійснення санкційних заходів у відповідь на акти збройної агресії через 

надзвичайно небезпечний характер їхніх наслідків для всього міжнародного 

співтовариства. У таких випадках прийнятним є застосування всієї сукупності 

примусових дій аж до збройного примусу за рішенням Ради Безпеки ООН. П. Конлон, 

колишній заступник секретаря Комітету із санкцій проти Іраку в цьому плані вказує, 

що запровадження цього санкційного режиму є складною процедурою з таких 

причин: по-перше, вимагає встановлення факту порушення міжнародних зобов’язань, 

по-друге, потребує попередньої оцінки гуманітарних наслідків дії всеохоплюючого 

режиму санкцій; і, нарешті, тривалим є процес узгодження політичних інтересів 

держав-членів ООН, особливо постійних членів Ради Безпеки [1014, р. 4-5]. Як 

відзначають фахівці, у такій ситуації важко забезпечити підтримку реалізації 

санкційних заходів на всіх етапах його функціонування [1014, р. 6]. Саме через ці 

перепони такий вид санкційного режиму ООН впроваджується нечасто. До того ж, 

цей санкційний метод, інакше інтервенція, становить небезпеку ескалації конфлікту 
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та дестабілізації регіону із завданням шкоди третім державам, як правило, 

геополітичним сусідам цільової країни.  

З іншого боку, примусові акції воєнного характеру в західній міжнародно-

політичній науці, на відміну від правничих досліджень, не кваліфікуються як 

«санкції», частіше до них відносять ембарго на поставки озброєнь та заборону на 

поширення матеріалів подвійного призначення. 

Підтримуючи у цілому такий підхід до розуміння сутності санкцій як примусових 

дій невоєнного характеру, варто зазначити, що закладений подвійний принцип 

санкційного механізму ООН поклав відлік новій академічній дискусії з приводу 

співвідношення категорій «воєнні санкції» і «невоєнні санкції» як інструментів 

забезпечення міжнародного миру та безпеки. Американський фахівець Дж. Барбер 

зазначає, що у вказаному питанні склалися дві альтернативні точки зору: 

представники першого підходу під санкціями розуміють будь-які примусові дії як 

невоєнного, так і збройного характеру, у той час, як інші оцінюють санкційні заходи 

лише в контексті альтернативних силі акцій, хоча і не відкидають для підвищення 

їхньої ефективності можливість їх доповнення інтервенціями [342, р. 369]. 

Очевидно, що подібна двозначність створює непорозуміння серед ініціаторів 

впровадження колективних режимів санкцій. Наприклад, у 1990-х рр. із викриттям 

ядерної програми Лівії США неодноразово звертались до Ради Безпеки ООН із 

пропозицією запровадити на основі Глави VII Статуту Організації Об’єднаних Націй 

особливий санкційний режим проти держави, що дозволяв би здійснювати тактичні 

авіаудари по центрах збагачення урану, але деякі члени організації виступили проти, 

аргументуючи свою позицію тим, що санкції не є силовими операціями і ООН є 

«інструментом миру» [32, с. 186]. 

Тож до арсеналу санкційних дій ООН відносять, як правило, економічні та 

торговельні санкції і більш конкретні заходи, як фінансові й дипломатичні 

обмеження, ембарго на поставки зброї, заборона на пересування тощо.  

Досвід ООН із запровадження санкційних заходів демонструє наявні приклади 

запровадження вибіркових санкцій, які можуть зводитись до заборони торговельних 

операцій, культурних, науково-технічних обмінів із країною-об’єктом і не 

поширюватись на всі види міжнародної взаємодії. Резолюцією від 17 травня 2000 р., 

наприклад, Рада Безпеки увела не лише ембарго на поставки озброєнь Еритреї та 

Ефіопії, але й наклала заборону на надання цим державам допомоги й послуг у сфері 

підготовки кадрів, пов’язаних із виробництвом, обслуговуванням чи експлуатацією 

зброї та її матеріальних засобів [172]. У документі № 1221 1999 р. щодо Анголи Рада 

Безпеки поставила питання про введення санкційних заходів у сфері надання 

електрозв’язку [170].  

Отже, як правило, санкційні режими ООН полягають у застосуванні вибіркових 

санкцій із поступовим посиленням видів колективних примусових заходів, у випадку 

погіршення міжнародної ситуації. Резолюції щодо Афганістану цікаві як раз із точки 

зору комплексного аналізу нарощування форм застосування санкцій. У них чітко 

представлена схема послідовного впровадження примусових дій невоєнного 

характеру до країни-об’єкта. Зокрема, у документі Ради Безпеки 1267 від 15 жовтня 

1999 р. відображені такі форми санкційних заходів, як конфіскація майна, 

заморожування активів, блокування допомоги по лінії міжнародних фінансових 

організацій (МВФ, Світовий Банк), заборона капіталовкладень в економіку 

Афганістану, а також надання йому фінансової, матеріальної, технічної допомоги 

[171]. Резолюцією 1390 від 16 січня 2002 р. Рада Безпека змінила характер санкцій 
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щодо «Аль-Каїди» / «Талібан», увівши заборону на поставки зброї і в’їзд в інші країни 

для членів цього терористичного угруповання, а також осіб і організацій, пов’язаних 

із їхньою діяльністю. Рада також ухвалила, що «ці заходи розглядатимуться через 12 

місяців, і наприкінці цього періоду буде прийнято рішення щодо їх удосконалення» 

[176], що й було зроблено послідовно в резолюціях 1455 від 17 січня 2003 р. [179], 

1526 від 30 січня 2004 р. [180]. У свою чергу, всеосяжні санкційні заходи 

запроваджуються відразу або з незначним проміжком часу у відповідь на появу 

особливо небезпечних викликів міжнародній безпеці.  

Вагоме місце в арсеналі санкційних заходів ООН займає заборона на поставки 

нафти, що, зазвичай, спрямована на послаблення економіки чи загального 

функціонування цільової держави, що часто додається аргументом про доцільність 

зменшення воєнної мобільності країни-об’єкта санкцій. Проте санкції на цей вид 

товару часто спричиняють складні гуманітарні наслідки, і отже, під час їх 

обговорення або піддаються жорсткій критиці, або часто бойкотуються окремими 

членами міжнародного співтовариства. Як справедливо зауважує американський 

спеціаліст С. Заіді, «хоча ембарго на поставки палива безпосередньо не стосуються 

гуманітарних проблем, вони призводять до зростання цін на транспортні послуги, а 

тому й на продукти харчування» [842, р. 202]. Цілком ясно, що за таких обставин 

найбільше страждають незахищені верстви населення в цільовій державі, а не 

політична верхівка країни-об’єкта санкцій, проти якої, власне, як правило, і 

спрямовані санкційні режими ООН.  

Ще більш руйнівними вони виглядають, коли впроваджуються на фоні війни чи 

голоду, що невідворотно призводитиме до гуманітарної катастрофи, а значить і 

принесе протилежний очікуваному політичний результат. Вочевидь, виходячи з такої 

логіки, російський експерт М. Лебедєва підкреслює, що «санкції не вирішують 

проблеми політичного урегулювання і часто призводять до ізоляції держави від 

зовнішнього світу, що обмежує можливості пошуку розв’язання конфлікту мирними 

засобами» [91, с. 236].  

Погоджуючись із думкою експертів про складні побічні дії економічних 

санкційних заходів у цілому, поміж тим, не можна не відзначити, що Організація 

Об’єднаних Націй вдається до примусових колективних дій за умови вичерпання всіх 

можливих мирних засобів міжнародного урегулювання. Через це позиція російського 

вченого скоріше може бути застосована стосовно однолатеральних санкційних 

механізмів, у яких виражається не позиція світового співтовариства, а партикулярні 

національні інтереси держави.  

У такому контексті більш помірковану «філософію санкцій» представляє у своїх 

роботах М. Косолапов, який розуміє санкції як інструмент врегулювання 

міжнародних конфліктів, і в розрізі методологічних прийомів сучасної конфліктології 

пропонує вдаватися до стратегії економічних примусових дій лише за умови виходу 

міжнародного конфлікту за межі дефініції «інституційного конфлікту», під яким 

мається на увазі протікання конфлікту в певних встановлених рамках. Очевидно, що й 

цей підхід також може стати предметом запеклих наукових дискусій, хоча б навіть із 

тієї причини, що автор не уточнює, що саме слід вкладати у поняття «певні 

встановлені рамки» і, таким чином, неясно, у який спосіб вони співвідносяться із 

гуманітарними наслідками санкційних заходів ООН [11, с. 176; 275]. 

Формат дипломатичних санкцій може корелюватися залежно від динаміки 

відносин провідних міжнародних акторів із цільовою державою, втягнення її у 

міжнародні процеси та світових політичних реалій у цілому [601, р. 14]. Через це 
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поширеним явищем у практиці ООН на першому етапі застосування інструментарію з 

підтримки міжнародного миру стало скорочення чисельності дипломатичного 

персоналу або зниження його рівня, що є, з одного боку, більш гуманною санкцією 

порівняно з повним розривом дипломатичних взаємин, адже містить у собі, 

передусім, превентивний елемент і не завдає серйозних збитків для цільової країни; з 

іншого ж – такий механізм залишає можливість для держави-об’єкта проведення 

дипломатичного маневру щодо кризового урегулювання. Зокрема, у п. 8 резолюції від 

30 травня 1992 р. Рада Безпеки прийняла рішення про «зниження рівня персоналу 

дипломатичних і консульських установ Югославії» [155].  

Інший приклад – резолюція щодо Судану від 26 квітня 1996 р., у якій Рада Безпеки 

ухвалила: «Якщо Судан не виконає її вимог щодо видачі трьох осіб, які розшукуються 

у зв’язку зі спробою здійснення замаху на життя президента Єгипту, і не припинить 

підтримувати терористичну діяльність, відносно Судану провадитимуть обмежені 

дипломатичні санкції» [166]. Вказані санкційні заходи почали діяти з 10 травня 

1996 р., тобто з моменту скорочення державами-членами ООН чисельності 

суданського дипломатичного персоналу й обмеження в’їзду на свою територію чи 

транзит через неї високопосадовців Судану. Подібний механізм застосовувався і 

стосовно Лівії резолюцією Ради Безпеки від 31 березня 1992 р. [154]. 

Водночас, як засвідчує досвід роботи Організації Об’єднаних Націй із підтримки 

міжнародного миру, у тому числі й згадані вище Лівійський й Югославський сценарії, 

рестриктивні дипломатичні методи можуть передувати й упровадженню в 

подальшому більш жорстких засобів впливу, або носити компліментарний характер 

щодо інших видів санкцій, насамперед, торговельно-економічних, як, наприклад, і в 

афганістанському епізоді [173]. 

Важливим видом міжнародних санкцій у практиці Організації Об’єднаних Націй є 

ембарго на поставки озброєнь і воєнних матеріалів.  

Разом із тим, наразі фахівці визнають, що конкуренція між головними 

експортерами зброї у світі на початку ХХІ ст. посилюватиметься, чому послугують 

такі чинники: відносна наповненість ринку якісними видами зброї, що сприятиме 

перевищенню пропозиції над попитом; розширення присутності на світовому ринку 

озброєнь нових країн-постачальників; підвищення вимог країн-імпортерів до 

ефективності й надійності продукції воєнного призначення; прагнення переважної 

більшості імпортерів купувати не готову продукцію, а до набуття інноваційних 

технологій виробництва, організації на своїй території ліцензійного виробництва і 

створення спільних підприємств; переорієнтація окремих країн-імпортерів із закупки 

нових видів озброєнь на модернізацію раніше поставленої продукції воєнного 

призначення [65; 236]. У зв’язку з цими обставинами, процес узгодження резолюцій 

ООН щодо запровадження ембарго на поставки озброєнь і воєнної техніки 

ускладнюватиметься. 

До того ж, конфігурація складу та характер ухвали рішень у Раді Безпеки 

відбивають якнайкраще інтереси саме тих держав, котрі займають перші позиції серед 

країн-експортерів зброї. Для порівняння (за винятком Китаю) у 2005-2009 рр. на США 

припадало 30 % світових поставок звичайних озброєнь, на Росію – 23 %, Францію – 

8 %, Великобританію – 4 % [229, с. 227]. США і РФ, найбільші експортери зброї, 

постачають озброєння у 150 [236] і 60 [65] держав світу відповідно, левова частка 

обсягів продаж припадає саме на країни, що розвиваються. У 2002 р., внаслідок 

перегляду своєї експортної політики, Вашингтон скорегував і підходи до реалізації 

ембарго на поставки зброї та воєнних матеріалів. Зокрема, підкреслювалося, що 
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останнє не повинно перешкоджати збереженню технологічних переваг США, їх 

позиціям на світовому ринку озброєнь. Крім того, пропонувалося запровадити 

програму з перебудови виробництва і діяльності зі збуту задля більшої орієнтації на 

зовнішні ринки [236]. Водночас Росія є більш чутливою до будь-яких коливань на 

світовому ринку торгівлі зброєю, адже для неї експорт продукції воєнного 

призначення залишається поряд із вуглеводнями найважливішим напрямом не лише 

зовнішньоекономічної діяльності, але й ключовим фактором нарощування 

геополітичної могутності [202]. Станом на 2010 р. 36 % експорту російської 

машинотехнічної продукції припадало на воєнні технології і зброю. Через це від 

успіхів Москви на ринку продукції військового призначення у цілому залежить 

здатність країни здійснювати експорт високотехнологічної продукції. Втрата ж 

воєнних контактів у стратегічній перспективі означатиме потрапляння не лише в 

економічну залежність, але й позбавить Росію права на проведення автономної 

зовнішньої політики.  

Промовистим прикладом, що демонструє гостроту економічної конкуренції й 

водночас антагонізм стратегічних інтересів Вашингтона і Москви у політиці ембарго 

в ООН, може слугувати голосування в Раді Безпеки щодо впровадження цього виду 

санкцій проти Сирії 5 жовтня 2011 р. Постійний представник США в ООН С. Райс 

прямо висловила обурення результатами голосування в Раді Безпеки ООН, заявивши: 

«США розчаровані тим, що Раді Безпеки не вдалося прийняти невідкладних заходів 

задля попередження загрози регіональній безпеці й стабільності … дехто надає 

перевагу продавати зброю сирійському режиму, ніж підтримувати сирійський народ» 

[240]. А. Мігранян ситуацію навколо Дамаска в американському виданні «National 

Interest» прокоментував таким чином: «Росія матеріально зацікавлена в цій країні, і 

санкції з боку Заходу суперечать її інтересам. У Сирії розташована єдина російська 

військова база на Середземному морі. Крім того, Росія тривалий час підтримує 

взаємовигідні торговельні відносини з режимом Асада» [764].  

І дійсно, слова російського фахівця підтверджуються дослідженням Центру 

аналізу світової торгівлі зброєю, за підрахунками якого втрати Російської Федерації у 

випадку впровадження ембарго сягнули б понад 5 млрд дол. США [269].  

У зв’язку з цим, не дивно, що, наприклад, за результатами фахівців 

Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, із 27 епізодів 

накладання ООН ембарго на поставки озброєнь протягом 1990-2006 рр. лише у 

5 випадках постійні члени Ради Безпеки ООН виконували власні домовленості 

повною мірою. У 9 ж ситуаціях хоча б одна країна серед постійних членів ООН 

надавала воєнну підтримку цільовій державі, при тому, що ще в 7 епізодах 

спостерігалося бойкотування санкційних заходів із боку хоча б однієї країни, яка має 

право вето в Раді Безпеки [1016, р. ІХ].  

Послаблення ефективності цього виду санкцій зумовлюється й тим, що потенційні 

цільові країни, усвідомлюючи латентну загрозу застосування ембарго, вдаються до 

стратегії мінімізації ймовірних ризиків шляхом масштабного нарощування закупок 

зброї напередодні прийняття рішення щодо санкцій Радою Безпеки ООН. Наприклад, 

зростаюча динаміка імпорту зброї була виявлена перед запровадженням санкцій 

проти Еритреї й Ефіопії, Ірану, а також Судану [1016, р. ІХ].  

Традиційно перепонами в імплементації ембарго на поставки озброєнь слугують 

транснаціональна злочинність, децентралізація державного управління в цільовій 

державі чи країнах-сусідах, корумпованість її владної еліти, що в сукупності зводить 

нанівець усі зусилля міжнародного співтовариства із розблокування конфлікту.  
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Оцінюючи значення цього виду санкцій у контексті підтримки міжнародної 

стабільності, слід вказати, що вони ґрунтуються на філософії, насамперед, 

політичного реалізму, у більш вузькому розумінні – концепції «негативного миру», 

котра, як підкреслюють вітчизняні фахівці О. Коппель і О. Пархомчук, «базується на 

чітко виражених потенційних суб’єктно-об’єктних відносинах … і прагне ліквідувати 

всі інструменти й варіанти насилля» [82, с. 133]. 

Проте до якого б виду примусових колективних дій не долучалася Організація 

Об’єднаних Націй, вибір санкційного режиму ООН визначається такими 

обставинами: 1) місцем країни-об’єкта санкцій у системі міжнародних відносин, 

характером політичних та економічних зв’язків цільової держави із провідними 

світовими центрами впливу, у першу чергу, виходячи із рівня відносин із державами 

постійними членами Ради Безпеки ООН; 2) політичної мети, що переслідується 

уведенням санкційного режиму, або загрозою безпеці, яку прагнуть усунути 

міжнародні актори за допомогою санкційних заходів; 3) політичною єдністю між 

світовим потугами у прагненні нівелювати виклик міжнародній безпеці, до того ж, на 

усіх стадіях дії механізму ООН із упровадження санкцій.  

Особливістю механізму ООН із реалізації санкційних заходів є й те, що ним 

передбачено попередження або зменшення негативних наслідків від упровадження 

санкційних режимів для третіх країн, що визначається як подолання побічної дії 

санкцій. До останньої відносять, як правило, непередбачуваний негативний вплив 

примусових заходів на економіку третіх країн, зокрема економічні збитки, що їх 

зазнають держави-учасниці санкцій унаслідок виконання рішень Ради Безпеки ООН, 

спрямованих на вилучення правопорушника з поля міжнародної взаємодії. Так, 

відповідно до ст. 50 Статуту ООН, «якщо Рада Безпеки вдається до превентивних або 

примусових заходів проти будь-якої держави, будь-яка інша країна, незалежно від 

того, чи є вона членом організації, перед якою постануть спеціальні економічні 

проблеми, які виникли із проведенням вищевказаних заходів, має право 

консультуватись із Радою Безпеки на предмет вирішення таких проблем» [260]. 

Положення ст. 50 мають важливе значення для забезпечення ефективної роботи 

санкційних режимів ООН. У зв’язку із цим, російський фахівець В. Шкунаєв вказує 

на механізм консультації за змістом ст. 50 Статуту як на важливу складову системи 

колективної безпеки, яка формується на підставі цього основоположного документа 

[274, с. 115]. Зі свого боку, В. Пахіль зазначає: «Цей підхід співпадає із сучасною 

концепцією колективної безпеки, яка полягає в активному співробітництві держав із 

метою попередження і врегулювання збройних конфліктів. Таке співробітництво 

передбачає справедливе розподілення витрат, пов’язаних із запровадженням 

миротворчих заходів, між усіма учасниками міжнародної взаємодії» [129, с. 27]. 

Слід вказати, що положення ст. 50 Статуту Організації Об’єднаних Націй 

неодноразово дозволяли третім країнам, які зазнавали серйозних збитків від дії 

санкційних заходів ООН, апелювати за допомогою до міжнародного співтовариства, і, 

тим самим, успішність санкцій у врегулюванні міжнародних конфліктів значно 

зростала. Наприклад, Україна, яка потерпала від дотримання санкційного режиму 

проти колишньої Союзної Республіки Югославії, неодноразово реалізовувала своє 

право на консультації з Радою Безпеки у відповідності зі ст. 50 як самостійно, так і 

спільно з іншими державами, які постраждали від виконання резолюцій S/1992/757 і 

S/1992/787. 22 лютого 1993 р. представники Болгарії, Румунії та України при ООН 

передали на ім’я Голови Ради Безпеки лист, котрий містив текст меморандуму за 

підсумками консультацій між міністрами закордонних справ цих держав. 
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Меморандум було перетворено на офіційний документ РБ ООН S/25322. У документі, 

зокрема, зазначалося, що «санкції є невід’ємною частиною міжнародних зусиль по 

мирному врегулюванню кризи у колишній Югославії, їх неухильне виконання всіма 

країнами сприятиме швидкому розв’язанню кризи». Водночас підкреслювалося, що 

«сторони зазнали значних збитків у результаті запровадження санкцій, уведених 

проти СРЮ, … висловили свою готовність розглянути це питання в Раді Безпеки, 

Спеціальному Комітеті з питань Статуту ООН і посиленню ролі організації і в інших 

компетентних органах ООН із метою винайдення найкращих шляхів вирішення цих 

проблем та полегшення тих серйозних економічних труднощів, які виникли в 

результаті дотримання санкційного режиму ООН проти СРЮ» [129, с. 27]. До того ж, 

Уганда висунула вимогу компенсації, оскільки була припинена реалізація проекту 

побудови доріг у цій країні, який повинна була б виконувати Союзна Республіка.  

Важливим у процесі реалізації санкційних заходів ООН є й те, що міжнародні 

санкції у зв’язку із загрозою миру та актами агресії застосовуються Радою Безпеки 

також із залученням регіональних угод, організацій або органів для примусових дій 

під її керівництвом.  

Статті 52, 53 Статуту ООН, які визначають санкційну компетенцію регіональних 

організацій у площині миротворчої діяльності ООН, набули подальшого розвитку та 

конкретизації відповідно до особливостей сучасної системи міжнародних відносин у 

низці резолюцій, що їх було ухвалено Генеральною Асамблеєю [260]. 

Зокрема, Декларація про вдосконалення співробітництва між Організацією 

Об’єднаних Націй і регіональними угодами або органами у сфері підтримання 

міжнародного миру та безпеки, підкреслюючи, що зусилля регіональних організацій у 

відповідних областях їх компетенції у співробітництві з ООН можуть доповнювати 

діяльність організації з підтримання міжнародного миру та визнаючи той факт, що 

більш активне співробітництво між ООН та регіональними організаціями сприяло б 

забезпеченню колективної безпеки відповідно до Статуту ООН, встановлює, що 

члени Організації Об’єднаних Націй, які уклали регіональні угоди, мають докласти 

всіх зусиль для досягнення врегулювання спорів за допомогою таких регіональних 

угод або таких регіональних органів до передачі цих спорів до Ради Безпеки. 

Водночас примусові колективні заходи не можуть застосовуватись у результаті цих 

регіональних угод або регіональними структурами без дозволу Ради Безпеки й у 

випадку застосування Радою Безпеки таких заходів [260]. Також, за ст. 54 Статуту, 

Рада Безпеки має бути завжди повністю поінформована про дії, до яких вдаються або 

які передбачаються регіональними угодами чи регіональними організаціями для 

підтримки міжнародного миру та безпеки [260].  

У свою чергу, практика застосування санкцій ООН свідчить, що тісна кооперація 

цієї організації із регіональними інститутами стає важливим чинником, що забезпечує 

успіх санкційної політики ООН. Виходячи із Глави VIII Статуту Організації 

Об’єднаних Націй, що має назву «Регіональні угоди», а також на базі розглянутих 

вище уточнювальних документів, які визначають взаємодію ООН із регіональними 

структурами, організація набула значного досвіду в цьому напрямі.  

Так, створений Радою Безпеки Комітет із санкцій проти Родезії та ПАР тісно 

співпрацював із Організацією Африканської Єдності, яка, зі свого боку, сформувала 

власні комітети для моніторингу за реалізацією санкційного режиму ООН. Крім того, 

Організація Африканської Єдності виступила ініціатором і 31 липня 1996 року 

провела під своєю егідою саміт на найвищому рівні за участю представників 

Камеруну, Ефіопії, Кенії, Руанди, Танзанії, Уганди, Заїра. На зустрічі були присутні 
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спостерігачі зі Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Учасники саміту 

прийняли рішення про застосування санкцій для трансформації політичної поведінки 

правлячої партії та відновлення демократії в Бурунді. Зокрема, було припинено 

постачання нафти до цієї країни, розірвано повітряне сполучення тощо. У серпні 1996 

року країни-члени Економічної Співдружності Західно-Африканських Країн прийшли 

до рішення про встановлення санкційного режиму проти Ліберії з метою сприяння 

зусиллям ООН, що були спрямовані на припинення громадянської війни в цій країні. 

Система санкційного моніторингу за допомогою комітетів із контролю за 

дотриманням санкцій SAMS/SAMCOMM, які були створені країнами Європейського 

Союзу для практичного забезпечення міжнародної ізоляції СРЮ, доводить, що за 

умови координації міжнародних зусиль, успішність санкцій ООН значно зростає 

навіть у складних географічних і політичних умовах. Зокрема, перші три відділи 

SAMS – у Болгарії, Угорщині та Румунії – почали свою діяльність у жовтні 1992 

разом із координаційним центром SAMCOMM у Брюсселі. Додаткові відділення 

незабаром було розміщено в Албанії, Хорватії, Македонії та Україні. До середини 

1995 року загальний персонал SAMS/SAMCOMM налічував 208 фахівців. Суттєвий 

внесок у дотримання санкційного режиму ООН проти СРЮ зробили НБСЄ й НАТО, 

які також утворили відповідні відділи моніторингу за ситуацією [502, р. 22]. 

Водночас механізм ООН із реалізації санкційних заходів не може перешкоджати 

регіональним організаціям у проведенні власних операцій із підтримки миру та 

безпеки, адже у ст. 52 установчого документа організації зазначається, що «дійсний 

Статут жодним чином не перешкоджає існуванню регіональних угод чи органів для 

розв’язання таких питань, що стосуються підтримки міжнародного миру та безпеки, 

які входять до компетенції для регіональних дій, за умови, якщо такі угоди чи органи 

та їх діяльність сумісні із цілями й принципами організації» [260]. П. 2 і 3 ст. 52 

уточнюють це положення, наголошуючи на тому, що «Рада Безпеки має заохочувати 

розвиток застосування мирного розв’язання локальних спорів за допомогою таких 

регіональних угод або таких регіональних органів з ініціативи зацікавлених держав чи 

за власною ініціативою» [260].  

Таким чином, статутні положення Організації Об’єднаних Націй сприяють 

посиленню ролі регіональних структур у розблокування кризових ситуацій на 

міжнародній арені, хоча, як з’ясувалось раніше, все одно визначають рішення в 

системі ООН як останню інстанцію з міжнародного урегулювання. 

 

2.2. Проблема оптимізації санкційної політики ООН у постбіполярний період 

Аналізуючи становлення механізму ООН із реалізації примусових колективних 

заходів, варто підкреслити, що біполярність не давала можливості його розвинути 

повною мірою. У цьому плані не можна не погодитись із твердженням американського 

вченого Ф. Меррілза, який зауважує, що «холодна війна» сприяла маргіналізації ООН 

та зумовила байдуже ставлення до ефективності багатосторонніх міжнародних 

організацій [762, р. 181]. За таких умов розвиток та еволюція інституту санкцій ООН 

були приречені на стагнацію, а сама можливість застосування колективних 

примусових заходів видавалася малоймовірною. Як справедливо зауважує 

Г. Морозов, «подих «холодної війни» паралізував ООН» [118, с. 37]. Дж. Най, зі свого 

боку, у роботі «Частковий мир: інтеграція і конфлікт у регіональній організації», де 

аналізує динаміку дев’ятнадцяти конфліктів протягом 1945-1970 рр., до урегулювання 

яких були залучені Організація Об’єднаних Націй, Організація Американських 

Держав, Організація Африканської Єдності, Ліга Арабських Держав, встановлює, що 
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у третині із досліджуваних епізодів, втручання саме регіональних організацій 

допомогло покласти край ворожнечі [808, р. 170].  

Із цією думкою погоджуються і Ч. Кеглі й Е. Уітткопф, котрі зазначають, що 

«компаративні дослідження з оцінки діяльності регіональних організацій 

підтверджують та уточнюють висновок Дж. Ная. Вони, зокрема, демонструють, що 

спори, які розв’язувались із залученням регіональних інститутів, виявляли менший 

конфлікт інтересів, ніж це відбувалося в ООН» [1058, р. 525]. Е. Хаас вказує, що на 

відміну від ООН, частота звернень до регіональних організацій для врегулювання 

міжнародних конфліктів між 1945-1981 рр. залишалась стабільною, у той час як до 

ООН скорочувалась із 1970 р. [582, р. 196]. За даними фахівця, «протягом цього 

періоду [1945-1981] відбулось 47 міждержавних спорів, 40 % із яких розглядались у 

ООН і 24 % у регіональних структурах… Це свідчить, що регіональні організації 

стали значно активнішими в управлінні конфліктами, доповнюючи і навіть 

конкуруючи з ООН. Дійсно, отримані дані підтверджують, що вишукувалась 

можливість компенсувати неефективність глобального управління» [582, р. 196-197]. 

Отже, антагонізм інтересів держав-членів Ради Безпеки в біполярну добу 

унеможливив запровадження санкцій як інструменту забезпечення міжнародної 

безпеки, а тим самим загальмував розвиток санкційного механізму організації у 

практичному й доктринальному плані. 

Яскравим підтвердженням цієї тези є невдала спроба створення єдиного механізму 

формування санкційних режимів у межах ООН. Йдеться про Комітет із колективних 

заходів, який було утворено на основі Резолюції 377/V Генеральної Асамблеї ООН від 

3 листопада 1950 р., відомої як «Єдність на користь миру» [141]. До складу Комітету 

увійшли представники 14 країн. Комітет проіснував два роки і встиг за цей час 

підготувати і представити дві доповіді Генеральній Асамблеї ООН у 1951 р. і 1952 р. 

Особливістю документів було те, що вони містили аналіз можливих негативних 

наслідків запровадження економічних санкцій і рекомендації щодо зменшення збитків 

третіх країн, вирішення гуманітарних питань і вдосконалення методів контролю за 

виконанням санкцій як на національному, так і на міжнародному рівнях.  

Важливість розв’язання цієї проблеми постала із новою гостротою після руйнації 

біполярності, що спричинило суттєву зміну параметрів проведення колективних 

заходів ООН із міжнародного врегулювання: припинення політичного протистояння 

поряд із різким збільшенням епізодів застосування колективних санкційних режимів 

ООН у 1990-х рр. Так, станом на 31 липня 1996 р. діяли вісім режимів санкцій, що 

зумовило доцільність розробки нової концепції санкційної політики [225]. До того ж, 

слід зазначити, що останньому сприяла відповідна робота, яка проводилася як на 

теоретичному, так і практичному рівнях. Через це процес удосконалення санкційної 

політики Організації Об’єднаних Націй являв собою дворівневий механізм – 

особливість, яка дозволила форсувати реформування структур організації, задіяних у 

цій сфері.  

Першою спробою вдосконалення інституту санкцій ООН у практичній площині 

вважається проведення у січні 1992 р. спеціальної зустрічі держав-членів Ради 

Безпеки ООН на найвищому рівні. У ході обговорення було запропоновано 

Генеральному секретареві проаналізувати ситуацію, що склалася, і виробити 

відповідні рекомендації. 

Програма мирного розвитку, відома як «Порядок денний для миру», що її висунув 

тодішній Генеральний секретар ООН Бутрос Бутрос-Галі, стала першим 

узагальненням теоретичного та практичного досвіду ООН із застосування примусових 
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колективних заходів невоєнного характеру для підтримки міжнародного миру та 

безпеки і проведення миротворчої діяльності в цілому. Так, відповідно до документа, 

система миротворчої роботи ООН складається із таких етапів: превентивна 

дипломатія, миротворчість, підтримка миру та постконфліктне миробудівництво 

[133].  

Саме на етапі миротворчості санкціям приділялася найбільша увага. «Порядок 

денний для миру: превентивна дипломатія, встановлення і підтримка миру» визначає 

миротворчість як дії, що приводять ворогуючі сторони до злагоди та складаються як 

із традиційної миротворчої діяльності у формі посередництва та переговорів, так і з 

«примусу до миру», що включає в себе поряд із застосуванням сили весь набір 

ненасильницьких примусових заходів, тобто санкцій. Важливим положенням 

документа стало й те, що санкції вперше пропонувалося вживати по суті на всіх 

етапах миротворчих операцій організації. Генеральний секретар ООН серед інших 

виділив такі напрями діяльності після завершення громадянського, внутрішньодержавного 

конфлікту, як роззброєння сторін, що конфліктують та можливе знищення зброї [133]. 

Очевидно, що по своїй суті ці напрями зумовлюють введення або продовження 

терміну дії обмежень на поставки певних видів озброєння у район конфлікту, тобто 

продовжують дію санкцій на етапі зміцнення миру. Враховуючи вищезазначене, 

можна дійти того, що санкції пропонувалось застосовувати протягом проведення 

миротворчих операцій ООН, у обсязі, що визначався конкретними обставинами. 

Концепція превентивного застосування санкцій із метою попередження 

міжнародних криз та конфліктів стала принциповою новацією в миротворчих 

зусиллях організації. Генеральний секретар ООН Б. Бутрос-Галі в червні 1992 р. у 

«Порядку денному для миру: превентивна дипломатія, встановлення і підтримка 

миру» вказав на можливість запровадження санкцій на етапі превентивної дипломатії. 

Як відзначає В. Пахіль, така постановка проблеми свідчить про те, що в цьому 

випадку санкції носять каральний характер за фактом попередження порушення 

державою певного міжнародного договору. Очевидно, що концентрація зусиль на 

розв’язанні конфліктів, що вже існують, є менш продуктивною, ніж її попередження. 

Саме тому міжнародне співтовариство розробляє ідею превентивного застосування 

санкцій у разі виникнення загрози вибуху конфлікту [129, с. 53].  

У свою чергу, концепція превентивного застосування санкцій ООН вступає у 

протиріччя з нормами міжнародного права і є політичним механізмом, спрямованим 

на випередження ескалації насилля на міжнародній арені. Міжнародно-правова 

доктрина ж «розуміє санкції як примусові заходи, які застосовуються тільки у 

відповідь на міжнародне правопорушення. У цьому полягає суттєва властивість 

міжнародно-правових санкцій, яка дозволяє відрізняти їх від актів неправомірного 

застосування сили в міждержавних відносинах» [23, с. 34].  

Не повною мірою розподіляє позицію В. Василенка П. Конлон, який класифікує 

санкційні заходи ООН за функціональною ознакою, виділяючи при цьому два їх 

основні види: превентивні та примусові (каральні). Перші, як, наприклад, ембарго на 

поставки зброї, можуть застосовуватись проти країн, які ще не порушили взяті на себе 

міжнародні зобов’язання. Такі санкції держави схильні підтримувати сумлінніше, 

більше того, навіть комітети з питань санкцій до їх виконання ставляться суворіше, 

адже вони переважно не стосуються цивільного населення. На противагу їм, 

примусові санкції спрямовані проти держави, яка порушила міжнародні угоди, 

частіше бойкотуються міжнародним співтовариством з політичних та економічних 

міркувань. Подібні санкційні заходи можуть бути прийнятими лише після 
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встановлення й доведення факту правопорушення [1014]. Схожа типологія санкцій 

ООН зустрічається в дослідженнях М. Доксі, М. Елерассула (зокрема у главі 7, 

присвяченій аналізу санкційного режиму ООН проти Іраку), Т. Каннінена, М. Шарфа.  

Аналізуючи вищезазначений підхід до типологізації санкційних заходів ООН, 

автор вважає його прийнятним із точки зору міжнародно-політичної науки, адже, з 

одного боку, в умовах сучасних реалій світової політики, яка характеризується 

діалектикою процесів інтеграції та фрагментації геополітичного простору,  

наростанням кризових ситуацій, санкції можуть розглядатися як інструмент 

глобального управління, що діє за двостороннім принципом на випередження і 

постфактум, з іншого ж – будь-які санкційні заходи ООН так чи інакше можна 

оцінювати з позиції превентивної дипломатії. Як це не дивно, проте і всеосяжний 

режим примусових колективних дій ООН проти Іраку також можна інтерпретувати як 

інструмент, що діяв на випередження.  

Наприклад, російський фахівець Б. Тузмухамєдов, визначаючи миротворчість, 

превентивну дипломатію, роззброєння, примусові дії як інструменти ООН із 

забезпечення міжнародного миру та безпеки, стверджує, що «межі між цими засобами 

розмиті, а деякі із сучасних заходів мають настільки багатокомпонентний характер, 

що можуть включати елементи навіть декількох із перерахованих методів» [256,  

с. 70-71].  

Правильність умовиводів науковців підтверджується й виступом Генерального 

секретаря ООН К. Аннана, який визнав і схвалив той факт, що більшість механізмів 

ООН із підтримки миру не можна однозначно віднести до якоїсь однієї категорії, що, 

на його думку, є позитивним моментом, адже знаменує початок реалізації нової 

цілісної концепції безпеки в рамках Організації Об’єднаних Націй [230, с. 37-38].  

Типовим же прикладом застосування превентивних санкцій ООН вважається 

«нігерійський епізод», який розглянемо детальніше.  

Нігерійський прецедент упровадження превентивних санкційних заходів 

розуміють як засіб впливу на уряд держави з метою змінити його антидемократичну 

політику й не допустити розгортання конфлікту. Йдеться про реакцію міжнародного 

співтовариства на політику уряду військових на чолі з генералом Сані Абахою, який 

фактично узурпував владу в країні, проголосивши недійсними результати 

національних виборів від 12 червня 1993 р. Авторитарне правління військових 

призвело до погіршення економічної та політичної ситуації, яка загострилася після 

страти дев’яти активістів опозиційного руху 10 листопада 1995 р. [922, р. 43].  

Грубе порушення прав людини в Нігерії привернуло увагу громадськості в інших 

країнах. Президент Н. Мандела одним із перших закликав міжнародне співтовариство 

не залишатись байдужим і вжити відповідних заходів. Він запропонував запровадити 

санкції проти Нігерії та ввести ембарго на поставки нафти. Зовнішньополітичні 

демарші президента ПАР було підтримано державами-членами Британської 

Співдружності, які на Оклендському саміті на найвищому рівні (Нова Зеландія) 

прийняли рішення про призупинення членства Нігерії в цій організації. Стратегію 

санкцій стосовно до Нігерії підтримали й лідери 47 франкомовних держав на зустрічі 

в республіці Бенін 4 грудня 1995 р., яка, на їхню думку, мала сприяти процесу 

утвердження демократії та верховенства закону в державі [129, с. 53-54]. 

Після цього обговорення ситуації в Нігерії було перенесено в ООН. У результаті 

розгляду проблеми Третій Комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив резолюцію, 

яка засуджувала практику порушення прав та свобод громадян у Нігерії та закликала 

Комісію ООН із прав людини звернути пильну увагу на перебіг подій у країні.  



Ю. О. Седляр  

 

70 

Примусові дії міжнародного співтовариства, спрямовані на відновлення демократії 

в Нігерії, не були об’єднаними й носили суперечливий і непослідовний характер, але 

навіть можливість запровадження санкцій ООН поряд з іншими чинниками змусила 

генерала Абаху піти на поступки. Зокрема, ним було направлено особисте послання 

Б. Бутросу-Галі, у якому пропонувалося надіслати Місію ООН із виявлення фактів 

для розслідування обставин суду та страти опозиціонерів. У посланні генерал 

переконував Генерального секретаря у своєму прагненні встановити в державі владу 

цивільних до жовтня 1998 р.  

У результаті Генеральний секретар ухвалив рішення направити відповідну Місію 

ООН для детального вивчення ситуації. Вона завершила свою роботу наприкінці 

квітня 1996 р. і в підготовленій доповіді за результатами своєї діяльності відмітила 

численні порушення прав людини з боку нігерійського уряду. Але члени Місії 

наголосили на щирому бажанні генерала Абахи повернути країну до демократичної 

форми правління. Через це Комісія прийняла досить несподіване рішення, що 

«введення санкційного режиму ООН на цьому етапі могло б лише затримати процес 

відновлення демократії в Нігерії» [129, с. 53]. Однак позитивний результат 

превентивного застосування економічних санкцій низкою країн у поєднанні з 

ініціативами в рамках ООН, які демонстрували твердий намір запровадити санкції 

проти Нігерії у разі, якщо ситуація не буде виправлена, сприяли покращенню 

політичного клімату в імовірній цільовій країні. 

Між тим, як би ми не ставились до концепції превентивних примусових 

колективних зусиль ООН, вони мають як переваги, так і недоліки, які, у свою чергу, 

також можна тлумачити релятивно. Безумовно, на поверхні перебуває дихотомія 

суджень – випередити краще, ніж розв’язувати versus випередити гірше, ніж 

розв’язувати, – адже останнє може посприяти ескалації насилля, розбалансовуючи 

ситуацію на всіх рівнях. Очевидно, що розуміння динаміки залежить від точки відліку 

й очікувань кінцевого результату конкретною стороною в кризовій ситуації. 

Утім, у першій половині 1990-х рр. найбільш гострого характеру набули дві 

проблеми з реалізації санкцій у системі ООН. Перша з них була пов’язана із наданням 

ефективної допомоги третім країнам, які потерпали від дії санкційних режимів 

організації. Важливість розв’язання цього завдання актуалізувалась із збільшенням 

кількості звернень держав-членів до Ради Безпеки із посиланням на ст. 50 Статуту 

ООН. Наприклад, під час дії санкцій проти Іраку було направлено відповідні 

звернення Йорданією, Сінгапуром, Туреччиною, всього двадцяти однією державою, у 

ході імплементації санкційних заходів проти СРЮ сім країн звернулися за 

консультаціями до Ради Безпеки, а під час упровадження примусових дій проти Лівії, 

поміж інших держав, апелювала до ст. 50 Індія, своє невдоволення також висловили 

Китай, Росія і Франція. Відтягування ж вирішення окресленого питання привносило 

додаткових незручностей у систему запровадження колективних примусових дій 

ООН, а саме – збільшувалась ймовірність бойкотування державами рішень щодо 

санкцій через створення нелегальних каналів доставки товарів цільовим країнам.  

Зі свого боку, необхідно наголосити на тому, що міжнародна політична ситуація, 

яка склалася на той час, сприяла виробленню єдиного підходу в цьому питанні, адже 

безсумнівне глобальне лідерство США нівелювало загрозу внесення контрзаходів у 

процес прийняття рішень ООН. Проте формування єдиного механізму надання 

допомоги третім державам виявилося не такою простою справою, як здавалося на 

перший погляд. При ретельному вивченні проблеми стає зрозумілим, що установчий 

документ ООН закладає широкий діапазон для можливої інтерпретації «побічної дії» 
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санкцій, крім того, він не містить чітких положень про дії, до яких мають вдаватися 

члени організації у випадку виникнення проблеми непередбачуваних збитків. Стаття 

50 Статуту ООН надає державам-членам право лише на консультацію з Радою 

Безпеки.  

І далі, термін «особливі економічні проблеми» є достатньо широким, щоб 

виправдати кожну заяву, яку може подати третя країна у зв’язку з побічними 

наслідками застосування санкцій. По-друге, у разі ж прийняття рішення про надання 

допомоги, її частка порівняно до розмірів реальних збитків третіх держав була 

настільки незначною, що це провокувало загострення відносин між розвинутими 

державами, які виступали ініціаторами санкційних заходів і країнами, що 

розвиваються, які через особливу структуру й обсяг експортних операцій змушені 

були нести головний тягар від упровадження санкційних режимів ООН. Зрозуміло, 

що подібний стан справ формував у країн, що розвиваються, стале негативне 

сприйняття санкцій як інструменту підтримання міжнародного миру та безпеки.  

Зростаюче ж незадоволення країн, які постали перед складними економічними 

проблемами внаслідок запровадження санкцій, спонукало Генерального секретаря 

ООН Б. Бутраса-Галі винести цю проблему на розгляд держав-членів ООН під час 

обговорення підготовлених ним доповідей, зокрема «Порядку денного для миру» 

(1992 р.), та розвинути його в «Доповненні до порядку денного» (1995 р.). 

Так, у «Порядку денному для миру» Б. Бутрас-Галі запропонував, щоб держави, 

які зазнали збитків унаслідок застосування санкцій, мали не тільки право 

консультуватися з Радою Безпеки, але й реальну можливість розраховувати на вжиття 

заходів для подолання труднощів економічного характеру [133]. У п. 74 «Доповнень 

до порядку денного» зазначено, що у відповідь на пропозицію виробити комплекс 

заходів, які б за участю фінансових установ і інших елементів системи ООН могли б 

вживатися для вирішення цієї проблеми, керівники міжнародних фінансових установ 

«визнали наявність супутніх санкціям наслідків і висловили готовність допомагати 

країнам, які опинилися в такій ситуації, але запропонували робити це в рамках 

існуючих мандатів на надання допомоги країнам, які зіткнулися з негативними 

зовнішніми потрясіннями або зумовленими цим проблемами платіжного балансу. 

Вони не згодні з тим, щоб виробити для цього особливі положення» [55]. Разом із 

тим, у своєму позиційному документі Генеральний секретар знову таки підкреслив, 

що «санкції завжди мають непередбачені та небажані наслідки… Вони можуть 

серйозно впливати на інші країни, які є сусідами чи основними економічними 

партнерами цієї країни» [55].  

Усвідомлюючи всю складність проблеми, Б. Бутрос-Галі задля її успішного 

розв’язання у п. 75 запропонував сформувати механізм, націлений на те, щоб «на 

прохання Ради Безпеки й до ведення санкцій проводити оцінку їх потенційного 

впливу … на треті держави; оцінювати їх результативність для того, аби Рада Безпеки 

могла мінімізувати супутні збитки; розглядати шляхи надання допомоги державам-

членам, які постраждали в результаті супутніх дій санкцій, і надавати оцінку вимог, 

що подаються такими державами відповідно до ст. 50» [55].  

Щоправда, у міжнародно-політичних дослідженнях така ідея вже була 

представлена, зокрема найбільш детально у працях М. Доксі, В. Каемпфера і 

Е. Лоувенберга [635], Дж. Нгобі [502, р. 17-29]. Як вказує, наприклад, М. Доксі, 

«… центральним питанням для функціонування багатосторонніх санкцій у 

майбутньому стане пошук шляхів надання допомоги країнам, які прагнуть підтримати 

санкції, проте вважають, що зазнають при цьому невиправдано високих збитків… 
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Фахівці мають розробити як механізм для компенсації збитків найбільш вразливим 

державам, так і з’ясувати процедуру застосування «другорядних» санкційних заходів 

для тих країн, які порушують санкційний механізм, що сприятиме зміцненню 

режимів» [494, р. 31]. 

Але у будь-якому випадку, вперше головна посадова особа організації не лише 

винесла питання справедливого розподілу тягаря санкцій міжнародним  

співтовариством у площину політичних дебатів, а й запропонувала забезпечити його 

розв’язання на інституційному рівні. Новацією ж Генерального секретаря по праву 

може вважатися теза про доцільність винайдення шляхів узгодження  

зовнішньополітичних інтересів держав-членів при вирішенні ситуації, описаної у ст. 

50, через надання відповідної політичної підтримки як на рівні ООН, так і у 

внутрішньодержавних органах. Проте ініціатива Б. Бутроса-Галі виявилась лише 

закликом до дії держав-членів, який не відбився в конкретній діяльності організації і 

не в останню чергу через те, що Генеральний секретар не приділив окремої уваги 

способу формування механізму зменшення негативної дії санкцій для третіх держав, 

зокрема й у такому аспекті, як фінансування його роботи.  

Зі свого боку, Генеральна Асамблея також не залишилась осторонь цієї проблеми, 

прийнявши резолюцію, яка призвела б до створення трастового фонду для 

компенсації на «недискримінаційній» основі, яка втім також залишилася 

нереалізованою. Така резолюція мала також створити постійний механізм для 

консультації та різноманітних форм підтримки країн, що зазнали збитків унаслідок 

дотримання санкцій, зокрема організації постачання товарів та послуг, надходження 

яких припинилося через розрив економічних зв’язків із країною-об’єктом санкцій, 

забезпечення компенсаційного зменшення міжнародних тарифів тощо. У вересні 

1993 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла компромісну резолюцію, яка лише 

закликала Раду Безпеки «посилити консультаційний процес із країнами, економіку 

яких можуть вразити санкції», та розглянути компенсаційні заходи із залученням 

міжнародних фінансових установ, серед яких використання добровільних фондів, 

додаткові шляхи кредитування та сприяння збільшенню притоку інвестицій до країн, 

що постраждали. 

Свої пропозиції щодо зменшення негативних наслідків санкцій для третіх держав у 

1993 р. представили Німеччина та Японія. Як країни з високо розвиненою 

економікою, вони виступили із закликом до держав-донорів, Світового банку 

створити компенсаційний фонд ООН для відшкодування збитків третім країнам, які 

найбільше потерпають від колективних примусових акцій Організації Об’єднаних 

Націй [502, р. 206]. Однак, не знайшовши належної політичної підтримки серед країн-

членів, і ця ініціатива не була впроваджена в життя.  

Доповідь Генерального секретаря Бутраса Бутраса-Галі в серпні 1995 р. стала 

основою для переговорів держав-членів ООН протягом наступних п’яти місяців і, 

врешті, спричинилася до прийняття резолюції Генеральною Асамблеєю, яка знову 

наголошувала на важливості проблеми, закликала Раду Безпеки «розглянути 

необхідні шляхи та засоби для підвищення ефективності методів та процедур, які 

застосовуються для розгляду заяв країн, що постраждали, про допомогу» і, разом із 

тим, не зробила значного внеску у вирішення проблеми супутніх наслідків санкцій.  

Черговою спробою привернути увагу міжнародного співтовариства до окресленого 

питання стала доповідь Генерального секретаря ООН про роботу організації, в якій, 

зокрема, констатується, що «у багатьох випадках сусідні країни, яким було завдано 

значних збитків унаслідок дотримання режиму санкцій, не отримували допомоги від 
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міжнародного співтовариства, і тому вони закривали очі на численні їх порушення» 

[48]. Показовим у цьому плані став розвиток подій навколо Іраку. Зокрема, через 

численні економічні втрати, які спричинили катастрофічне погіршення гуманітарної 

ситуації у країні і сформували зони напруги по периметру кордонів Іраку, 

геополітичні сусіди Багдада звернулися через ЛАД до ООН із вимогою лібералізувати 

санкційні заходи. У 1997 р. незадоволення арабських держав санкційною політикою 

Ради Безпеки досягло свого піку, й відновлювати торговельно-економічні, 

дипломатичні відносини з Іраком почали навіть ті країни, які в 1990-1991 рр. входили 

до складу міжнародної коаліції, зокрема Єгипет, Катар, Об’єднані Арабські Емірати. 

Р. Алькадірі, директор аналітичного відділу ризику в зарубіжних країнах 

Нафтофінансової компанії у Вашингтоні, пише: «В основі неефективної політики 

міжнародних санкцій ООН, що проводилася проти Багдада, була економічна 

зацікавленість держав близькосхідного регіону у відновленні торговельно-

економічних контактів з Багдадом» [304]. Проте, попри важливість вирішення цієї 

проблеми, розробити дієвий механізм із нівелювання негативних наслідків впливу 

колективних примусових заходів, міжнародній спільноті так і не вдалося. 

Таким чином, усі запропоновані в 1990-х рр. проекти реформування механізму 

примусових дій Організації Об’єднаних Націй невоєнного характеру, спрямовані на 

усунення побічних дій санкцій для третіх країн, по суті залишились політичними 

деклараціями, у яких відбивалися наміри учасників. Результатом ж цього, як 

справедливо підкреслюють А. Мак і А. Хан, стало те, що у практиці ООН закріпилася 

стійка традиція «ігнорування компенсаційних вимог багатими державами». Якщо ж 

запити задовольнялися, то це безпосередньо торкалося інтересів великих держав, і 

майже ніколи – бідних африканських країн [733, р. 283]. 

Другою за важливістю виявилася проблема запобігання виникненню складної 

гуманітарної ситуації в цільовій державі від дії санкційного режиму ООН. Останнє 

питання актуалізувалось унаслідок проведення моніторингу за ситуацією в колишній 

Югославії, Лівії, і, безумовно, Іраку. Значне погіршення гуманітарної ситуації в 

колишній Югославії в результаті санкцій підтверджується зростаючим безробіттям, 

що склало близько мільйона осіб, цифра дійсно є загрозливою для країни з 

населенням 11 млн осіб. Руйнівні наслідки економічної блокади знайшли своє 

відображення в шаленій гіперінфляції (у серпні 1994 р. вона досягла 1880 відсотків на 

місяць) та різкому падінні життєвого рівня. Створилася ситуація, коли дотримання 

основних свобод та прав людини опинилося під загрозою через побічну дію санкцій. 

Так, наприклад, Комітет, який був утворений резолюцією 724 РБ ООН, заборонив 

Югославії імпортувати для потреб своєї фармацевтичної промисловості сировину, 

необхідну для виготовлення ліків. Така позиція міжнародного співтовариства 

створила прикре положення в галузі охорони здоров’я в Югославії. Загальна 

смертність збільшилася на 10 %, а смертність серед новонароджених значно 

підвищилася в результаті нестачі ліків [858]. Югославська фармацевтична 

промисловість припинила випуск ліків через нестачу необхідних компонентів, імпорт 

яких заборонив Комітет із санкцій, який встановив, що готові ліки мають купуватися 

за кордоном. У той же час, імпорт ліків, які не підпадали під обмеження, 

здійснювався за складною бюрократичною процедурою. За останні шість місяців 1993 

року через затримку ліків на кордоні у зв’язку із необхідністю отримання імпортної 

ліцензії лише в дитячій лікарні в Белграді померло 53 дитини. Лікарням не вистачало 

головних дезінфекційних препаратів та більше 50 % ліків для першої медичної 

допомоги. Багато інфекційних захворювань, які були знищені в Югославії, знову дали 
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про себе знати. В СРЮ спостерігалося підвищення дитячої смертності, відсутність 

належної охорони дитинства, вагітних жінок та осіб похилого віку. Складні умови від 

запровадження санкцій склалися й у Лівії, про що яскраво свідчить Доповідь Місії 

ООН про встановлення фактів у Лівії від 6 березня 1998 р., у якій, зокрема, 

зазначається, що рівень безробіття у країні зріс із 1 % у 1992 р. до 12 % у 1996 р., а 

ціни на переважну більшість товарів і послуг за період дії санкцій підвищились на 

200 % [52].  

Украй згубним виявився вплив санкційного режиму для іракців. Згідно з даними 

західних оглядачів, більше ніж мільйон іракських дітей померли від початку 

запровадження санкцій у 1990 р. Статистика дійсно є приголомшливою. Так, 

наприклад, у липні 1989 р. (до застосування санкцій) в Іраку померло 387 дітей віком 

до 5 років, а у липні 1998 р. (під час санкцій) – 6495 дітей віком до 5 років – зростання 

смертності більше ніж у 16 разів. Кількість випадків народження дітей із низькою 

вагою (менше, ніж 2,5 кг) зросла від 4 % у 1990 р. до майже чверті із зареєстрованих 

народжень у 1997 р., передусім, через материнське недоїдання [564]. Міжнародна 

федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця навела дані, згідно з 

якими близько 70 % іракських жінок страждають від різних форм анемії. Описуючи 

гуманітарні наслідки дії санкцій ООН в Іракській державі, Б. Аль-Самарраі зазначає: 

«Санкції утискували простих людей, країна поринула в хаос, залишаючи населення у 

великому розпачі» [502, р. 135].  

Гуманітарна катастрофа в Іраку не могла залишитися поза увагою як політиків, так 

і пересічних американців. У програмі новин CВS «60 хвилин» у травні 1996 р. 

тодішньому держсекретарю М. Олбрайт сказали, що в Іраку загинуло більше дітей 

ніж у Херосимі, й запитали: «Чи все цього варте?» Вона відповіла: «Ми вважаємо, що 

ціна досягнення поставленої мети варта того» [736]. У цьому плані справедливим є 

умовивід М. Райсмана, який вказує на те, що примусовим заходам ООН незбройного 

характеру ніколи не приділялося такої уваги, яка надається оцінці впливу воєнних 

операцій на цивільне населення» [400]. Найбільш повно негативний вплив санкцій на 

гуманітарну ситуацію в цільовій державі (на прикладі Гаїті, Іраку, ПАР та колишньої 

Югославії) висвітлено в колективній монографії Т. Вайсса, Д. Кортрайта, Дж. Лопеза і 

Л. Майнера «Політичні результати і біль цивільного населення: гуманітарний вплив 

економічних санкцій» [842]. 

Цілком зрозуміло, що подібний стан речей не міг обійти увагою міжнародне 

співтовариство. Дебати з приводу того, як можна уникнути подібного негативного 

впливу санкційних заходів на населення, проводилися як у академічному середовищі, 

так і в політичних колах.  

У 1997 р., за сприяння Департаменту ООН з гуманітарних питань, фахівцями 

Інституту міжнародних досліджень ім. Уотсона Університету Брауна було 

представлено дослідження, що дістало назву «Назустріч більш гуманному й 

ефективному управлінню санкціями: покращуючи потенціал системи ООН» [768]. 

Його автори обґрунтовували доцільність упровадження єдиних світових стандартів 

для оцінки впливу санкцій на цільову країну, базовими показниками було 

рекомендовано вважати індикатори у сфері охорони здоров’я та демографічній 

структурі населення [768]. Пізніше їх використовували для моніторингу за ситуацією 

в Афганістані та Ліберії [426, р. 14].  

У світлі подальшого вивчення проблеми, за дорученням Генерального секретаря та 

керуючись резолюціями Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї, Управління ООН із 

координації гуманітарних питань і Міжвідомчий постійний комітет ООН, за 
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підтримки урядів Канади і Швейцарії, у вересні 2002 р. ініціювали процес вироблення 

єдиного підходу для оцінки гуманітарних наслідків дії санкцій. Проект документа мав 

бути представлений в Організації Об’єднаних Націй до кінця 2002 р., але через 

розбіжності позицій держав-учасниць його підготовка відклалася на два роки.  

Між тим обговорення негативних гуманітарних наслідків дії санкційних заходів 

ООН продовжувалось і в ході організованих міжнародних конференцій, присвячених 

реформуванню механізму Організації Об’єднаних Націй з реалізації санкцій. 

Так, наприклад, підсумкова доповідь Інтерлакенського процесу акцентувала увагу 

на доцільності проведення моніторингу за реалізацією санкцій, механізм яких 

повинен був розроблятися і вноситися окремим пунктом у резолюцію Ради Безпеки із 

санкцій у кожному конкретному випадку. У документі пропонувалося «… розглядати 

гуманітарні [економічні, соціальні, політичні й безпекові наслідки, спричинені 

впровадженням відповідних заходів резолюцією [Ради Безпеки], і подавати окрему 

доповідь до Ради Безпеки під час прийняття цієї резолюції із відповідними оцінками 

та рекомендаціями та після ухвали рішення представляти регулярні доповіді щодо 

будь-яких змін гуманітарного, [економічного, соціального, політичного та 

безпекового характеру]… і підготувати розширений аналіз за визначеними аспектами 

із конкретними рекомендаціями до завершення дії санкційного режиму]…» [969, р. 

34]. 

На необхідності нагального розв’язання цього завдання наголошувалося й у ході 

проведення Стокгольмської форуму, який був покликаний винайти нові шляхи 

вдосконалення застосування цільових санкційних заходів у системі ООН. У 

заключній доповіді Стокгольмського процесу з реалізації цільових санкцій, схваленій 

2003 р., зокрема, відзначалося, що «рутинна періодична оцінка гуманітарних, 

соціальних та економічних наслідків дії санкцій протягом їх реалізації є реально 

досяжною та більш бажаною метою, ніж їх недооцінення».  

Розуміючи неможливість винайдення підходу, який би надав повний аналіз впливу 

санкційних заходів, добре розроблена поточна оцінка стала би корисним 

інструментом, що забезпечив розуміння негативних гуманітарних і економічних 

наслідків дії санкцій, що, таким чином, зменшило б на одну причину в негативному 

ставленні до санкцій у цілому. Підсумкова доповідь визначила Управління ООН із 

координації гуманітарних питань та Експертну групу з моніторингу як дві головні 

агенції організації, уповноважені відслідковувати за гуманітарною ситуацією у 

країнах, проти яких запроваджуються примусові дії ООН невоєнного характеру [1040, 

р. 22].  

У свою чергу, Рада Безпеки, яка не бажала віддавати ініціативу в цьому питання 

Генеральному секретареві, ще 17 квітня 2000 р. створила на тимчасовій основі Робочу 

групу з проблем санкцій, яка 18 грудня 2006 р. направила в Раду Безпеки свої 

рекомендації з підвищення ефективності санкцій ООН, які стосуються методів 

діяльності комітетів ООН, їх координації, повноважень Секретаріату, координації 

роботи з міжнародними організаціями, умов запровадження і зняття санкцій, 

оперативної оцінки режиму санкцій, моніторингу за процесом дії санкцій/ цільових 

санкцій, їх побічної дії, зняття санкційних заходів із гуманітарних міркувань. На 

основі проведених досліджень було підготовлено серію рекомендацій, покликаних 

зменшити негативні гуманітарні наслідки, спричинені запровадженням санкційних 

режимів. У зв’язку із цим, було рекомендовано виключати продовольчі товари, 

медичні препарати та медичне обладнання із санкційних заходів. До того ж, 

пропонувалося виключати сільськогосподарське обладнання, техніку, яка 
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використовується в навчальних цілях та освітніх програмах. Важливим стало й те, що 

Робоча група виступила з ініціативою розширити напрями співробітництва з 

пересічними громадянами в цільовій країні, що повинно мінімізувати підтримку 

населенням авторитарних лідерів під час дії санкційних режимів ООН.  

Задля цього експерти рекомендували розробляти чітку стратегію комунікації із 

населенням країни-об’єкта санкцій, пояснювати причини уведення санкцій та умови 

їх зняття. У цьому плані головний акцент повинен бути зміщений на роз’яснювальній 

роботі серед населення, формування об’єктивного сприйняття ситуації, розуміння 

того, що колективні примусові дії Організація Об’єднаних Націй застосовує задля 

підтримки міжнародного миру та безпеки, а не як каральні заходи проти країни та її 

народу. Як справедливо відзначив Дж. Кроуфорд, «Рада Безпеки не накладає санкції у 

суворому правовому значенні, адже її повноваження, за Статутом ООН, не 

розглядаються як реакція на порушення міжнародного права, але здійснюються в 

ситуації, яку вона сама характеризує як погрозу миру чи порушення миру» [1017, р. 

57]. Через це санкції мають розумітися як заходи, які мають усунути ситуацію, що 

загрожує міжнародному миру та безпеці. Цей висновок Робочої групи спирається і на 

резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 51/242, у якій ідеться про те, що «мета санкцій – 

зміна такої поведінки однієї зі сторін, яка погрожує міжнародному миру та безпеці, а 

не покарання» [565]. У доповіді також містилося положення щодо доцільності 

активізації діалогу із державами геополітичними сусідами цільової країни, адже саме 

їхня політична підтримка, як відзначалося, є життєвоважливим фактором, який 

забезпечує успішність реалізації санкційних заходів ООН [53]. 

Водночас, як засвідчувала практика ООН із застосування санкцій у  

1990-х рр., навіть при завданні великих матеріальних збитків цільовій країні, 

колективні примусові заходи ООН невоєнного характеру нечасто дозволяли досягти 

поставлених політичних цілей. Останнє підштовхнуло міжнародне співтовариство у 

черговий раз переглянути умови успішності реалізації санкційних режимів ООН. У 

результаті проведеного аналізу було встановлено, що при запровадженні санкційних 

заходів була упущена важлива обставина, яка визначає ефективність санкцій ООН, а 

саме – роль політичного середовища в державі-об’єкті санкцій. Б. Бутрос-Галі у 

«Доповненні до порядку денного для миру» підкреслив, що «санкції можуть 

призводити до результатів, які йдуть у розріз із поставленою метою, породжуючи 

викликане патріотичними почуттями негативне ставлення до міжнародного 

співтовариства в обличчі ООН, і об’єднуючи населення на підтримку керівників, 

поведінку яких санкції і повинні були змінити» [55].  

Для подальшого детального вивчення цього питання було створено Групу 

високого рівня із загроз, викликів і змін, яка, користуючись досвідом роботи й 

відповідними пропозиціями санкційних комітетів, розробила рекомендації Раді 

Безпеки щодо застосування цільових «розумних» санкцій, тобто таких, які не 

впливають на цивільне населення країни. Як відзначалося у спеціально підготовленій 

доповіді Групи високого рівня із загроз, викликів і змін «Більш безпечний світ: наша 

спільна відповідальність», ці санкції «пов’язані із фінансовими питаннями, поїздками, 

авіацією чи ембарго на поставки озброєнь відіграють корисну роль у здійсненні тиску 

на правлячий режим та еліту з мінімальними гуманітарними наслідками, являють 

собою менш дорогу альтернативу іншим варіантам і можуть бути добре підлаштовані 

під конкретні міжнародні обставини. Ізолюючи порушників, навіть незначні санкційні 

заходи (включаючи спортивні ембарго) здатні слугувати важливій мети» [13]. 
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У результаті Організація Об’єднаних Націй остаточно перейшла до  

запровадження цільових санкцій або, у разі виникнення вкрай загрозливої для 

міжнародної безпеки ситуації, комбінованої стратегії. 

Формуванню концепції цільових санкцій були присвячені спеціально організовані 

за сприяння ООН міжнародні конференції, що дістали назву Інтерлакенського (1998-

2001), Бонн-Берлінського (1999-2001) і Стокгольмського процесів (2001-2003 рр.), 

ініційовані швейцарським, німецьким та шведським урядами відповідно [210]. 

Подальші результати вивчення цільових санкцій як механізму з підтримки миру та 

безпеки відбилися у підготовленій Інститутом міжнародних досліджень ім. Уотсона 

доповіді «Зміцнення цільових санкцій через об’єктивні та чіткі процедури 

Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки», яка була представлена світовій громадськості 

в березні 2006 р. Росія, зі свого боку, 29 лютого 2007 р. також запропонувала проект 

«Декларації про основні умови і стандартні критерії впровадження і застосування 

санкцій та інших примусових заходів». Документ увібрав у себе висновки експертів і 

політиків, озвучені на трьох форумах із реформування інституту санкцій ООН, і 

представив їх у вигляді системи положень і принципів, за якими має проводитись 

політика санкцій Організації Об’єднаних Націй [136]. 

Ключові тези зазначених доповідей можна в цілому звести до такого: відзначалась 

необхідність подальшої гуманізації колективних примусових інструментів; пропонувалось 

посилити цілеспрямований характер застосування санкцій через ретельний аналіз 

політичної та економічної вразливості цільового режиму; підкреслювалась важливість 

формулювання чітких політичних цілей, що переслідуються санкціями із 

встановленням часових рамок їх дії; відзначалась необхідність залучення до  

здійснення колективного санкційного режиму учасників міжнародних відносин усіх 

рівнів – держав, міжурядових регіональних організацій, неурядових структур. 

Упровадження доктрини цільових санкцій зумовлювало інтенсифікацію 

співробітництва Організації Об’єднаних Націй із національними державами, 

відповідними міжнародними агентствами та регіональними організаціями, які  

спеціалізуються на контролі над озброєнням, процедурою перетину кордонів, 

фінансовими та торговельними операціями. Неабияке значення в реалізації цільових 

санкцій ООН відігравали й спеціалізовані органи Організації Об’єднаних Націй, як, 

наприклад, МАГАТЕ. 

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), створене в 1957 р., є 

структурним підрозділом ООН, що відповідає за охорону ядерних матеріалів і 

стежить за використанням їх виключно з мирною метою. У практиці ООН експерти 

виділяють два епізоди, які широко демонструють роль МАГАТЕ в імплементації 

цільових санкцій організації, а саме ембарго на поставки озброєнь – це Іракський та 

Лівійській прецеденти. Згідно із резолюцією Ради Безпеки ООН 687, на МАГАТЕ 

було покладено контрольну місію за ліквідацією ядерних об’єктів, що розташовані на 

території Іракської держави. У п. 12 документа, зокрема, зазначається, що «Ірак 

повинен невідворотно погодитись не купувати й не розробляти ядерну зброю чи будь-

які підсистеми, чи компоненти, науково-дослідні, експериментально-конструкторські, 

обслуговуючі чи виробничі потужності, що мають відношення до вищезгаданих 

засобів; надати Генеральному секретареві й Генеральному директору Міжнародного 

агентства з атомної енергії протягом 15 днів із моменту прийняття цієї резолюції 

заяви із повідомленням про місце перебування, кількість і типи всіх засобів, вказаних 

вище, представити під виключний контроль Агентства всі свої матеріали, … прийняти 

план із метою здійснення в майбутньому постійного спостереження і контролю за 
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виконанням цих зобов’язань» [149]. П. 13 резолюції доповнює попередній і 

детермінує «розробити з урахуванням прав і зобов’язань Іраку, за Договором про 

нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 р., для здійснення в майбутньому 

постійного спостереження і контролю за дотриманням Іраком положень п. 12, 

включаючи контроль за всіма ядерними матеріалами в Іраку, які підлягають 

звітуванню та інспекціям із боку Агентства, з метою підтвердження того, що гарантії 

Агентства охоплюють усю відповідну ядерну діяльність в Іраку, план, який має бути 

представлений Раді на затвердження протягом 120 днів із моменту прийняття цієї 

резолюції» [149].  

Роль МАГАТЕ в інспектуванні видів озброєнь, які потрапили під дію санкцій, була 

вирішальною в недопущенні набуття Іраком ядерного статусу. Протягом 90-х рр.  

ХХ ст. МАГАТЕ спільно зі Спеціальною комісією ООН (СКООН) провели сотні 

інспекцій, дослідивши більше 1000 потенційних і реальних місць зберігання зброї, а 

також експериментально-конструкторських центрів. У результаті було знищено 

більшість іракських хімічних, біологічних та балістичних ракетних систем. У 1997 р. 

МАГАТЕ у співпраці із СКООН підготували звіт щодо ситуації в Іраку, у якому 

йшлося про те, що немає ознак того, що в Іраку залишаються ядерні матеріали, які 

можна використовувати для створення зброї, та що немає доказів наявності в Іраку 

заборонених матеріалів, устаткування або діяльності.  

Ефективність діяльності МАГАТЕ підтверджується й висновками досьє, 

представленого британському уряду у вересні 2002 р., у якому зазначається: «СКООН 

та команда МАГАТЕ мають великі досягнення у викритті іракської програми 

біологічної зброї та знищенні значних запасів хімічної зброї та ракет, а також 

інфраструктури для створення ядерної зброї» [656, р. 39]. Крім того, МАГАТЕ 

розробило й здійснило безпрецедентну програму інтрузивного моніторингу за дією 

санкцій, у якій Спеціальна комісія ООН (СКООН) та Комісія ООН з моніторингу, 

перевірки та інспектування (КООНМПІ) протягом листопада 2002 р. – початку 

березня 2003 р., кожна діючи від імені Ради Безпеки, співпрацюючи з місією 

МАГАТЕ в Іраку, проводили ґрунтовне спостереження за експортно-імпортними 

операціями держави. За підсумками своєї роботи тодішній Генеральний директор 

МАГАТЕ Мохаммед Ель Барадей звітував Раді Безпеки 7 березня 2003 р., що 

інспектори агентства «не виявили ознак поновлення ядерної діяльності … а також 

будь-яких ознак, пов’язаних із розробкою ядерної зброї на перевірених об’єктах». Звіт 

МАГАТЕ далі зазначав, що «протягом останніх чотирьох років на більшості іракських 

об’єктах промисловий потенціал значно зменшився». На додачу інспектори дослідили 

документи, що стосувались нібито викритих спроб іракців імпортувати уран із 

Республіки Нігер, та визнали їх «недійсними». Посадовці ООН «не виявили ознак 

того, що Ірак намагався імпортувати уран із 1990 року». Відповідаючи на закиди про 

імпорт спеціалізованих алюмінієвих труб, МАГАТЕ прозвітувало, що немає 

підтверджених фактів того, що Ірак намагався імпортувати алюмінієві труби для 

використання у процесі збагачення урану [341]. 

Отже, як стверджують фахівці з Центру Карнегі за міжнародний мир, система 

контролю МАГАТЕ виявилася більш успішною, ніж вважалося до війни [399, р. 8].  

Критичним для розробки й реалізації ембарго на поставки озброєнь у системі ООН 

стало співробітництво із країнами-учасницями Вассенаарського договору, що замінив 

режим КОКОМ 1 липня 1996 р. До складу цієї структури нині входять 40 держав, які 

поставили за мету сформувати ефективний міжнародний режим експортного 

контролю за товарами й технологіями подвійного призначення і звичайними 
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озброєннями. Країни-учасниці домовилися здійснювати моніторинг поведінки 

держав, які не підписали угоди, з метою своєчасного застосування проти них 

санкційних заходів задля контролю за їх експортом озброєнь. 

Так само як і торговельні домовленості, на кшталт ГАТТ, Вассенаарські угоди є в 

більшому сенсі зведенням правил щодо контролю над озброєннями та моніторингу, 

ніж діючою організацією, які мають на меті: 1) сприяти регіональній і міжнародній 

безпеці та стабільності шляхом підвищення прозорості й посилення відповідальності 

в передачах звичайних озброєнь та товарів і технологій подвійного використання, 

запобігаючи таким чином дестабілізаційним накопиченням. Держави-учасниці 

прагнутимуть за допомогою своєї національної політики забезпечувати, щоб передачі 

таких предметів не сприяли розвитку або посиленню військових спроможностей, які 

підривають зазначені цілі, і не були спрямовані на підтримку таких спроможностей; 

2) доповнювати та посилювати без дублювання чинні режими контролю над зброєю 

масового знищення та засобами її доставки, а також інші міжнародно визнані заходи, 

спрямовані на сприяння прозорості та посилення відповідальності шляхом 

зосередження уваги на загрозах міжнародному й регіональному миру та безпеці, які 

можуть виникати внаслідок передач озброєнь і чутливих товарів і технологій 

подвійного використання там, де такий ризик вважається найбільшим; 3) посилення 

співробітництва, спрямованого на запобігання придбанню озброєнь та чутливих 

товарів подвійного використання для військової кінцевої мети в разі, якщо ситуація в 

регіоні або поведінка держави є чи стає причиною серйозного занепокоєння держав-

учасниць; 4) запобігати придбанню звичайних озброєнь і товарів та технологій 

подвійного використання терористичними угрупованнями та організаціями, а також 

окремими терористами [24].  

Значущість цієї організації зумовлюється тим, що до її складу входять найбільші у 

світі країни-експортери зброї, як США, Росія, великі європейські держави. Значення 

ж роботи країн Вассенаарського договору для реалізації санкційних заходів ООН 

пояснюється тим, що діяльність організації включає два основні напрями: по-перше, 

складання списків товарів і технологій, які потребують контролю за їх реалізацією та 

переміщенням; по-друге, забезпечення на добровільних засадах обміну інформацією і 

можливості проведення скоординованої національної політики у сфері контролю 

експорту товарів і технологій подвійного призначення. Цінність системи списків для 

імплементації стратегії санкцій ООН полягає у тому, що організація формує три види 

списків: базовий список, список «чуттєвих» товарів і технологій, список «особливо 

чуттєвих» товарів і технологій. І хоча наразі санкційна діяльність ООН формально не 

пов’язана із функціонуванням країн Вассенаарського договору, проте зусилля двох 

сторін перетинаються у спробі відвернути дестабілізацію ситуації у «гарячих» точках 

планети через недопущення проникнення в них великої кількості озброєнь. Саме 

через це Вассенаарські списки часто співпадають або перегукуються із більшістю 

товарних груп, які потрапляють до ембарго ООН на постачання озброєнь. 

Більше того, як підкреслюють у своїх роботах визнані міжнародним  

співтовариством експерти із санкційної політики ООН Д. Кортрайт і Дж. Лопез, 

наприкінці 1990-х рр. члени Ради Безпеки на практиці почали покладатися на 

термінологію та технічні розрахунки країн Вассенаарської групи при підготовці 

резолюцій, що запроваджують ембарго на постачання зброї. Важливість такої новації 

дійсно важко переоцінити, адже за відсутності в ООН дієвих засобів тиску на 

національні уряди в дотриманні санкцій, організація у такий спосіб змушена 
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покладатися на політичну волю впливових держав, які контролюють світову торгівлю 

зброєю [640, р. 147].  

Так, терміни та підходи до класифікації товарних груп держав Вассенаарської 

домовленості відіграли критичну роль у коригуванні Радою Безпеки іракських 

санкцій. У 2002 р., наприклад, коли Рада Безпеки вишукувала нові шляхи спонукання 

іракців до виконання положень резолюції 1284 (1999) та ініціювала кооперативне 

повернення інспекторів у обмін на послаблення контролю над невійськовими 

товарами, на які поширюються санкції, Росія та США вступили у тривалі переговори 

стосовно визначення контрабандних товарів. У результаті обидві держави оновили 

список країн Вассенаарської домовленості та представили його в Організацію 

Об’єднаних Націй як «Список переглянутих товарів», який було затверджено 

резолюцією Ради Безпеки 1409 (2002) [346, р. 136-137].
  

Інтенсифікація взаємодії та обмін досвідом між міжнародними структурами 

змусили ряд західних аналітиків виступити із пропозицією підписання відповідної 

угоди між ООН та Вассенаарською групою, рекомендуючи тим самим взяти за основу 

політику країн Вассенаарської домовленості для визначення військових товарів та 

товарів подвійного призначення, які стають предметом цільових санкцій ООН. 

Подібні звернення науковців не залишили байдужими й окремих політиків. 

Німеччина, яка не має права вето в Раді Безпеки ООН, проте є серйозним політичним 

гравцем у Вассенаарській групі всебічно заохочувала використання Вассенаарських 

списків як консенсусну основу для формування як європейських списків, так і 

ембарго на постачання озброєнь у системі ООН. 

Результатом переходу до доктрини цільових санкцій стало й утворення 

спеціальних санкційних комітетів, які складають так звані «чорні списки», до яких 

вносяться особи, чия діяльність загрожує міжнародному миру та безпеці, наприклад, 

які причетні до скоєння злочинів проти людства, є членами терористичних 

угруповань або пов’язані з їхньою діяльністю тощо. Відповідно до положень 

резолюцій Ради Безпеки ООН, такі списки складалися стосовно Сомалі, Сьєрра-

Леоне, Ліберії, Демократичної республіки Конго, Кот-Д’Івуара, Лівана, Лівії, Ірану, 

Судану, Північної Кореї, а також терористичних організацій «Аль-Каїди» і «Талібан». 

Практика складання «чорних списків» Радою Безпеки бере свій відлік із 1997-1998 

рр., коли були накладені відповідні цільові санкції на сепаратистський рух 

«Національний союз за повну незалежність Анголи (УНІТА)» [158]. Ці санкції наразі 

завершені, проте на кінець 1997 р. до списку було включено 157 осіб, які стали 

об’єктами для замороження активів та заборони здійснення подорожей [859].
 
На 

основі повторного звіту зі списку в 1998 р. було вилучено 2 особи та члени їхніх 

родин [854]. Санкції на пересування було знято 17 травня 2002 р. резолюцією 1412 

[177], й остаточне скасування санкційного режиму і ліквідація відповідного комітету 

із санкцій відбулися 12 грудня 2002 р. на підставі резолюції 1448 [178].  

Наприклад, сьєрра-леонський список містив 48 осіб, яким заборонені закордонні 

поїздки [875].
 
«Вторинні» санкції, заборона закордонних подорожей, були застосовані 

проти Ліберії як результат недостатнього співробітництва з її боку у виконанні 

санкцій проти Сьєрра-Леоне, після останнього перегляду 16 грудня 2009 р. вони 

охоплюють 45 осіб [988].
 
Сьєрра-леонські та ліберійські списки із самого початку 

було складено настільки непрофесійно, відповідні комітети отримали численні 

скарги, що, у свою чергу, спровокувало нові дискусії з приводу уточнення процедури 

складання списків та вдосконалення механізму його затвердження Радою Безпеки 

ООН.  
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Чергове загостренням ситуації мало місце у грудні 2006 р. після того, як стало 

відомо, що США при побудові «чорного списку» стосовно високопосадовців 

Ісламської Республіки Іран застосовували, окрім розвідувальних даних, і пошукову 

систему Google. Інформація, отримана за допомогою цієї програми, використовувалася для 

того, аби встановити причетність фізичної чи юридичної особи до іранської 

діяльності в ядерній сфері. За даними фахівців, через такий механізм було внесено 

11 підприємств і 12 громадян країни. До них Вашингтон мав наміри застосувати 

санкції на пересування, однак пізніше було доведено факт їх непричетності до 

розробки ядерних технологій Тегерана [80, с. 96]. 

Питанню додавало гостроти й уведення санкційних заходів проти Талібану/Аль-

Каїди через просту причину – ці санкції перешкоджали проводити фінансову та 

економічну діяльність, що й викликало невдоволення більше ніж 50 держав-членів 

ООН, зокрема європейських [716]. Так, 15 жовтня 1999 р. та 19 грудня 2000 р. Рада 

Безпеки резолюціями 1267 та 1333 відповідно запровадила санкції проти режиму 

Талібан в Афганістані. Резолюція 1267, між іншим, вимагала від держав заморозити 

фонди, напряму та опосередковано підконтрольні режиму Талібан [171]. У п. 4 b 

документа зазначається, що всі держави мають «заморозити активи й інші фінансові 

ресурси, включаючи й ті, які отримують завдяки наявному майну, та які перебувають 

у власності, під прямим чи опосередкованим контролем руху Талібан» [171]. У свою 

чергу, резолюція 1333 передбачала заморожування активів, підконтрольних Усамі Бін 

Ладену та особам, пов’язаним із ним [173]. Станом на 8 серпня 2003 року у списку 

Талібан налічувалося 152 особи та 1 юридична особа, у списку Аль-Каїди – 102 особи 

та 98 юридичних осіб.
 
Грошова маса, заморожена згідно з резолюціями ООН номер 

1290 та 1333, – це ресурси Талібану (особливо активи Центрального банку 

Афганістану, після інтервенції союзників були розморожені). Однак, слідом за 

поразкою талібів, завданою їм Північноатлантичним Альянсом, Рада Безпеки 

прийняла нову резолюцію 1390 від 16 січня 2002 р., яка поновила «чорні списки», 

пов’язані з Талібаном/Аль-Каїдою, розширюючи їх навіть до ембарго на поставки 

зброї та заборону на подорожі для осіб, перелічених у них [176].  

Резолюція 1390 не включала більш широкого кола людей, ніж сьерра-

леонська/ліберійська резолюції, тим не менш, резолюція 1390 стала «відкритою» і 

мала одну особливість, адже в ній відсутній зв’язок між цільовою групою/індивідами 

та будь-якою територією або державою. Хоча Рада Безпеки раніше вже приймала 

резолюції, спрямовані проти недержавних суб’єктів (особливо резолюції по УНІТА), 

документ 1390 є першим і поки що єдиним прикладом санкційного акта без 

територіальної прив’язки.
 
Уточнювальний документ Ради Безпеки ООН 1455 від 

17 січня 2003 р. повторив зобов’язання держав-членів дотримуватись попередніх 

резолюцій та вимагав подання оновлених звітів про їх виконання протягом 90 днів 

[179]. На кінець вересня 2009 р. «чорний список» 1267 комітету налічував 

509 фізичних та юридичних осіб ООН [845, р. 17]. Розглянемо детальніше процедуру 

формування «чорних списків». 

«Чорний список» передбачає ідентифікацію цілі, що в кожному окремому випадку 

варіюється. Оскільки Секретаріату ООН, який безпосередньо відповідає за цей процес 

і допомагає санкційним комітетам, бракує як потужності, так і компетентності у 

справі визначення осіб, які підтримують або якимось іншим чином пов’язані із 

політичною діяльністю уряду цільової країни, інформація щодо імен, як правило, 

надходить з інших джерел. Такими джерелами є: по-перше, країни-члени, які 

зацікавлені у внесенні конкретної особи у список та мають достатні дипломатичні та 
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розвідувальні потужності; по-друге, це експертні комісії, засновані санкційними 

комітетами із метою проведення моніторингу за впровадженням санкцій; і третє – це 

публічні джерела. Не завжди зрозуміло, яких конкретно осіб для внесення в «чорний 

список» запропонувала та чи інша держава. Попри це фахівцями доведено, що країни 

з колоніальним минулим, стали лідерами у справі занесення в «чорні списки». 

Основним джерелом імен у санкціях стосовно пересування та фінансів УНІТА 

безсумнівно був уряд Анголи. Джерела таких імен для Ліберії та Сьерра-Леоне 

варіювалися. Так, деякі імена подавалися певними країнами, передусім, США, 

Великою Британією та Францією, інші ж походили від звітів експертних комісій  

із запровадження санкцій. Основним джерелом складання списку щодо 

Афганістану/Аль-Каїди були США [378, р. 213]. 

Досвід занесення осіб до «чорних списків» у системі ООН свідчить про те, що 

формальною основою є, у багатьох випадках, публічне джерело, офіційні списки 

(реєстри) компаній, газетні повідомлення тощо. Звіти про підозрілі та незвичні 

банківські транзакції також можуть стати сигналом для внесення осіб, що їх 

здійснюють, у «чорний список».
 
Тим не менш, секретні матеріали, такі як звіти 

посольств, найчастіше стоять за формальним джерелом або застосовуються для 

підтвердження публічної інформації щодо діяльності тієї чи іншої особи. Що 

стосується підозрюваних у міжнародному тероризмі, можна стверджувати, що 

секретні розвідувальні дані незмінно виступають головним джерелом, згідно з яким 

відбувається внесення осіб до «чорних списків». У будь-якому випадку зрозуміло, що 

ідентифікаційна інформація для списків резолюцій 1267/1390 занадто обмежена для 

того, щоб походити від звітних зобов’язань банків щодо підозрілих транзакцій.  

Саме тут, на думку Є. Кемерона, професора з університету Уппсала, автора 

доповіді «Правові гарантії та цільові санкції ООН», підготовленої у жовтні 2002 р. на 

замовлення шведського зовнішньополітичного відомства, і криється головна причина 

того, чому так важко встановити джерело, на підставі якого та чи інша особа 

потрапила до «чорного списку» ООН, адже часто на запит санкційних комітетів щодо 

оприлюднення підстав для внесення осіб до «чорного списку», держави-члени 

повідомляють, що інформація походить із надійного джерела, проте з міркувань 

національної безпеки виключається будь-яка можливість її оприлюднення. В окремих 

випадках інформація може бути надана на двосторонній основі по дипломатичних 

каналах, коли країна, яка має необхідну інформацію, довіряє державі, що її запитує, 

проте ставить умову збереження конфіденційності [640, р. 184]. 

Звісно, система ООН щодо складання «чорних списків» не може ефективно 

функціонувати без тісного співробітництва з Інтерполом. І хоча наразі відсутня 

нормативно-правова база, яка б визначала головні параметри взаємодії між 

організаціями, тим не менш санкційні комітети ООН співпрацюють з Інтерполом у 

постійному режимі при здійсненні цільових санкційних заходів. При цьому 

співробітництво являє собою трирівневий механізм: обмін інформацією та 

координація діяльності з 1) персоналом Секретаріату ООН; 2) санкційними 

комітетами; 3) експертними групами.  

Р. Фаулер, колишній Постійний представник Канади в ООН, Голова комітету із 

санкцій щодо Анголи в 1999-2000 рр., став фундатором цієї практики, посприявши 

налагодженню контактів між відповідним санкційним комітетом та Інтерполом. У 

1999 р. моніторингова група комітету з питань санкцій щодо Анголи розробила 

особливий план координації роботи з Інтерполом [640, р. 147]. Внаслідок спеціальної 

проведеної наради начальників поліції південноафриканського субрегіону на рівні 
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керівників поліцейських служб у грудні 2000 р. у Луанді, субрегіональний офіс 

Міжнародної карної поліції у м. Хараре (Зімбабве) було визначено як головний центр 

з обміну розвідувальною інформацією при реалізації санкцій ООН [1019].  

Взаємодія з Інтерполом допомагала встановлювати порушення ембарго на 

поставки озброєнь та алмазів, що, на думку міжнародного співтовариства, слугувало 

головною перешкодою з ліквідації УНІТА. Крім того, експерти Інтерполу 

здійснювали перевірку ліцензій посередницьких компаній, які могли бути  

причетними до передачі зброї УНІТА, до санкційного комітету також було 

направлено Міжнародну систему спостереження за зброєю і вибуховими речовинами 

Інтерполу, а також оновлену базу даних нелегальних каналів торгівлі зброєю.  

Санкційні комітети ООН підтримували тісний зв’язок з Інтерполом при реалізації 

цільових санкцій і проти Сьєрра-Леоне та Ліберії. У випадку із Сьєрра-Леоне, 

наприклад, у Доповіді групи експертів по Сьєрра-Леоне, представленої на розгляд 

Ради Безпеки 20 грудня 2000 р., у п. 37 Інтерполу пропонувалося «розробити єдиний 

стандарт і здійснювати ведення бази даних про серйозні випадки контрабанди й 

порушення санкцій у регіоні. Програма Інтерполу ІВЕТС (Міжнародна система 

спостереження за зброєю і вибуховими речовинами) мала бути використаною всіма 

державами та Організацією Об’єднаних Націй із метою відстеження місця походження 

зброї». П. 38 вказував на необхідність «розробки проекту по збору інформації щодо 

продавців озброєнь» [50]. Інтенсифікації взаємодії між ООН та Інтерполом у 

реалізації цільових санкцій посприяли й трагічні події в США 11 вересня 2001 р., що 

призвело до прийняття Радою Безпеки антитерористичної резолюції 1373, у якій 

підкреслювався тісний взаємозв’язок між міжнародним тероризмом та транснаціональною 

організованою злочинністю [174]. 

Вид цільових санкцій ООН і зумовлює доцільність залучення тієї чи іншої 

міжнародної структури. У випадку зі Сьєрра-Леоне, наприклад, звіт моніторингової 

групи із санкцій виявив, що саме авіаційний транспорт відігравав ключову роль у 

постачанні озброєнь повстанцям Об’єднаного революційному фронту [1023]. У 

зв’язку із цим, експерти санкційного комітету провели зустріч у Монреалі із 

представниками Міжнародної організації цивільної авіації, у ході якої була досягнута 

домовленість щодо перереєстрації усіх ліберійських літаків у Міжнародній організації 

цивільної авіації, адже їх найчастіше помічали в перевезенні нелегальних вантажів 

[1023]. Із запровадженням санкцій проти УНІТА в Анголі, Об’єднаного 

революційного фронту в Сьєрра-Леоне та уряду Тейлора в Ліберії, Рада Безпеки 

вдалася до використання стратегії торговельних санкцій як засобу здійснення 

цільового тиску на повстанські групи, які не виконують рішення ООН. Ці санкційні 

заходи спрямовувалися, передусім, на перешкоджання імпорту конфліктних алмазів, 

які визначаються як алмази, що походять із територій, котрі контролюються силами 

або угрупованнями, які перебувають в опозиції до легітимних та визнаних на 

міжнародній арені урядів. Представники санкційних комітетів, персонал Секретаріату 

ООН та експертні комісії взаємодіяли з представниками алмазної галузі та 

спеціалізованими міжурядовими агентствами задля забезпечення виконання ембарго 

на поставки алмазів.  

У липні 2000 року Світова федерація алмазної біржі та Міжнародна асоціація 

виробників алмазів заснували Всесвітню алмазну раду (ВАР), діяльність якої 

спрямовувалась на відстеження й перешкоджання експортно-імпортних операцій, 

пов’язаних із конфліктними алмазами, які потрапляли під дію колективних 

примусових інструментів ООН. Крім того, Всесвітня алмазна рада по суті взяла на 
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озброєння стратегію Інтерполу в системі обміну інформацією на трьох рівнях: із 

Секретаріатом ООН, санкційними комітетами, групами експертів з імплементації 

санкційних заходів. Водночас доцільно нагадати, що навіть до заснування ВАР, 

представники Вищої алмазної ради, офіційного представника бельгійської алмазної 

індустрії, брали участь у слуханнях у Нью-Йорку в 1999 р. під час обговорення 

виконання дії санкційних заходів проти Об’єднаного революційного фронту в Сьєрра-

Леоне. Допомога Вищої алмазної ради виявилася критичною в імплементації санкцій 

ООН проти УНІТА в Анголі [1020].  

Таким чином, налагоджене співробітництво між комітетами з питань санкцій ООН 

і Всесвітньою алмазною радою посприяли викриттю нелегальних каналів торгівлі 

алмазами, що спричинило локалізацію та подальше загасання громадянських 

конфліктів.  

Складності імплементації торговельних санкцій, у свою чергу, на початку 2000-х 

рр. зародили ідею залучення Світової організації торгівлі до здійснення санкційних 

режимів ООН. Як відзначає С. Черновітц, професор Джорджтаунського університету, 

«потенціал СОТ спонукав держав-членів Організації Об’єднаних Націй до пошуку 

підтримки цієї структури в забезпеченні їх зовнішньополітичних цілей,  

неторговельних цінностей» [640, р. 159].  

Проте, на практиці цього досягнути майже неможливо через низку обставин: по-

перше, метою функціонування СОТ є лібералізація торговельних відносин, що 

несумісне із принципами роботи примусових колективних режимів ООН; по-друге, 

рішення Ради Безпеки ООН не мають імперативного характеру в рамках СОТ; по-

третє, установчі документи СОТ не передбачають можливості подання позову до 

структури від інших міжнародних організацій, у тому числі й ООН; по-четверте, 

санкційний механізм Світової організації торгівлі може бути задіяний лише в разі 

порушення правил цієї структури, тобто нівелювання встановлених процедур 

торговельних операцій, а не заради досягнення зовнішньополітичних цілей держав-

учасниць, що саме по собі вже порушує статутні положення діяльності СОТ, які не 

дозволяють використовувати принцип екстериторіальності національного законодавства 

при ухвалі рішень, і, нарешті, по-п’яте, ефективність санкцій СОТ є досить 

сумнівною, про що свідчать і статистичні дані. Наприклад, у 2003 р. в СОТ було 

винесено рішення щодо 69 позовів.
 
Із них у 59 випадках були виявлені порушення 

(86 %). У 11 з 59 (19 %) уряд-позивач подавав ще одну скаргу (посилаючись на статтю 

21.5 ДВС) про те, що уряд-відповідач не виконав необхідних вимог у передбачений 

для цього термін.
 
Загалом, з 59 випадків санкції запроваджувалися повною мірою 

лише двічі [1059].  

У цілому ж протягом 1999-2003 рр. дозвіл на впровадження санкцій не було 

реалізовано у 57 % випадків, у повному обсязі ж санкційні заходи в рамках СОТ не 

застосовувалися з 1999 р. [640, р. 161]. Ідея залучення СОТ до імплементації 

санкційних заходів ООН не знайшла широкої підтримки й серед науковців, які 

підкреслювали, що такий механізм носитиме яскраво виражений дискримінаційний 

характер стосовно найбідніших країн, котрі в такий спосіб втратять будь-яку 

можливість відстоювати свої економічні інтереси, що лише поглибить асиметрію 

економічного розвитку країн [514, р. 199-261]. У свою чергу, слід визнати – така 

ситуація закладе фундамент для ескалації військово-політичного протистояння 

держав на міжнародній арені, більше того сформує нові розмежувальні лінії у 

відносинах за віссю Північ-Південь. З огляду на вищезазначене, санкційним 

комітетам ООН довелося в цілому відійти від цієї ініціативи, хоча не можна з 
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упевненістю стверджувати, що потенціал Світової організації торгівлі не  

використовується з політичною метою держав-учасниць. Показовими в цьому 

контексті є переговори щодо вступу до СОТ Китаю, Росії.  

Окрім спеціалізованих міжнародних агенцій, при реалізації цільових,  

комбінованих санкцій Організація Об’єднаних Націй спрямувала зусилля на 

посилення кооперації із регіональними структурами, що стало невід’ємною 

запорукою успішності колективних примусових зусиль ООН невоєнного характеру з 

таких причин: регіональні організації включають геополітичних сусідів країни-

об’єкта санкцій, які, до того ж, часто виступають і головними торговельними 

партнерами цільовому режиму, що робить їх залучення та політичну підтримку 

санкціям ООН життєво важливим чинником; регіональні структури здатні розгортати 

сили безпеки та моніторингові команди, які виступають незамінними елементами в 

розслідуванні порушень санкцій та, у разі потреби, блокади кордонів цільової 

держави для перекриття каналів ввезення заборонених видів озброєнь, товарів; 

нарешті, вони мають досвід у політичних та дипломатичних відносинах із цільовим 

режимом і спроможні відіграти позитивну роль у процесі політичного торгу, який 

може супроводжувати застосування санкцій, якщо останні виступають компліментарною 

складовою цілісного підходу до міжнародного урегулювання. 

Упровадження цільових санкцій розширило практику ООН із проведення 

польових досліджень у межах компетенції відповідних комітетів, адже, як було 

широко визнано міжнародними експертами, візити до цільових країн голів санкційних 

комітетів сприяють оперативному вирішенню спірних питань, дозволяють 

отримувати інформацію про стан імплементації санкцій по суті з першоджерел і 

виконують координаційну функцію у світлі співробітництва ООН із регіональними 

структурами [425, р. 231-247]. Крім того, вони надсилають сигнал державам та 

відповідним організаціям і недержавним акторам, що Рада Безпеки тримає під 

особливим контролем функціонування санкційного режиму. Як підкреслюється у 

записці Голови Ради Безпеки ООН від 29 січня 1999 р., «візити завжди відігравали 

позитивну роль у підвищенні поінформованості серед локальних акторів, заохоченні 

їх виконувати рішення щодо санкцій» [1022]. 

Тож серед функцій, які санкційний комітет може здійснювати під час проведення 

польових місій, виділяють такі: підвищення рівня поінформованості громадськості 

держави-об’єкта про цілі політики ООН та інформування держав-членів і 

регіональних акторів про дотримання зобов’язань щодо санкцій; проведення 

зустрічей з основними партнерами цільового режиму або з лідерами цільової країни, 

спрямовані на розгляд конкретних вимог щодо здійснення санкцій; координація 

зусиль регіональних організацій, спеціалізованих міжнародних установ, ООН задля 

зміцнення контролю за санкційними заходами; налагодження постійних контактів із 

корпораціями та недержавними акторами щодо перевірки обов’язкового дотримання 

санкцій; виявлення необхідних форм нарощування потенціалу й технічної допомоги 

для моніторингу; підготовка звітів Раді Безпеки щодо доцільності запровадження 

додаткових заходів контролю задля підвищення ефективності міжнародного 

колективного режиму санкцій у цілому. 

Голова санкційного комітету стосовно «Аль-Каїди» і «Талібану», наприклад, 

регулярно відвідує регіони, країни-сусіди Афганістану, аби зміцнити примусові дії, 

направлені проти цієї терористичної групи. Позитивно на виконання санкційної 

резолюції 1907 від 23 грудня 2009 р. проти Сомалі [188] вплинули й візити голови 

відповідного комітету у квітні 2010 р. до Ємену, Еритреї, Катару, Кенії. Більш 
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детально інформація про проведення польових місій санкційними комітетами 

представлена в Додатку 1. 

Труднощі, які поставали при реалізації цільових санкцій, значною мірою 

пояснювалися й відсутністю координації в роботі головних органів Організації 

Об’єднаних Націй, санкційних комітетів, що і стало центральною темою для 

обговорення під час проведення Стокгольмської зустрічі. У ході дебатів вдалося 

виробити серію рекомендацій, спрямованих на усунення цих перешкод, які викладено 

у третьому розділі підсумкової Стокгольмської доповіді [1040, р. 66-67].
 
 

Сформульовані пропозиції, що дістали назву «Принципи ефективного здійснення 

цільових санкцій», визначають такі головні напрями вдосконалення інституту 

цільових санкцій ООН для нівелювання посталих ризиків: по-перше, інтенсифікувати 

співробітництво між Радою Безпеки й Секретаріатом ООН, іншими структурами 

організації заради усунення політичної конкуренції між ними при запровадженні 

санкційних заходів, формування атмосфери максимального сприяння імплементації 

санкцій [1040, р. 81-89]. При цьому, як підкреслюється в документі, Рада Безпеки й 

Секретаріат мають спільно контролювати виконання резолюцій через відстеження 

відповідних змін, внесених державами-членами в національне законодавство, 

інформувати санкційний комітет щодо внесених правок або навпаки їх відсутність, 

нарощувати потенціал надання взаємодопомоги державами, й, у разі потреби, 

скласти щодо цього необхідну базу даних; по-друге, посилити координаційну 

складову взаємодії між комітетами, структурами Організації Об’єднаних Націй [1040, 

р. 67]. 

На виконання цих рекомендацій у 2000-х рр. значно розширилась кооперація між 

комітетами із санкцій щодо країн Західної Африки й тих, які були створені для 

боротьби з міжнародним тероризмом.  

Наприклад, у 2002-2005 рр. спостерігалась активізація контактів між  

1267 комітетом і заснованою в березні 2002 р. Місією ООН зі сприяння Афганістану 

(МООНСА). Співпраця зосереджувалась, зокрема, на забезпеченні політичної 

підтримки санкційних заходів 1267 резолюції, задоволенні гуманітарних потреб. 

Санкційний комітет із питань Сомалі отримує допомогу від утвореного ще 15 квітня 

1995 р. Політичного відділення ООН по цій країні. У 2004 р. запроваджено механізм 

обміну аналітичними документами між групами експертів із санкцій щодо Кот-

Д’Івуару і Ліберії. Із 2005 р. втілено в життя ідею проведення спільних місій 

санкційними комітетами ООН. Так, у 2005 р. групи експертів комітетів із санкцій 

щодо Кот-Д’Івуару та Ліберії двічі досліджували імплементацію санкцій Гвінеєю та 

Буркіна-Фасо [1021], у 2008 р. комітетами проводилася робота з виявлення фактів 

порушення ембарго на поставки озброєнь Кот-Д’Івуару з боку сусідніх країн [1024]. 

Крім того, комітети із санкцій проти Кот-Д’Івуару, Ліберії і Сьєрра-Леоне 

користувалися політичною, інформаційною і технічною допомогою Канцелярії 

Спеціального представника Генерального секретаря ООН у Західній Африці, 

Об’єднаного представництва ООН у Сьєрра-Леноне, сформованої 23 червня 2006 р., 

Комісії ООН з миробудівництва.  

У свою чергу, досвід співробітництва санкційних комітетів ООН із 

Контртерористичним комітетом (КК) слугує взірцевим прикладом координації 

діяльності структур Організації Об’єднаних Націй під час упровадження цільових 

примусових дій невоєнного характеру. Зупинимося на ньому детальніше.  

Передусім варто підкреслити, що незважаючи на те, що Контртерористичний 

комітет (КК) має у своїй роботі багато спільного із принципами функціонування 
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комітетів ООН із санкцій, він таким не є насправді. Останнє неодноразово 

підкреслювалося у виступах голови КК, посилаючись на відмінності резолюцій 1267 і 

1373, а також уточнювальні документи щодо роботи 1373 комітету [1043, р. 289-303]. 

Висновок про автономність комітетів логічно випливає і з резолюції Ради Безпеки 

1390 від 16 січня 2002 р., у якій зазначається, що комітет 1267 повинен «співпрацювати 

з іншими відповідними комітетами Ради Безпеки та Контртерористичним комітетом, 

створеним згідно з параграфом 6 резолюції 1373 (2001)» [176], з уточненими пізніше 

повноваженнями в резолюціях 1377 від 12 листопада 2001 р., 1535 від 26 березня 

2004 р., 1540 від 28 квітня 2004 р. і 1566 від 8 жовтня 2004 р.  

Отже, саме зважаючи на те, що Контртерористичний комітет не є санкційним, 

політична підтримка прийнятих ним рішень є більшою, ніж діяльності санкційних 

комітетів у цілому. 
 

Однак, як і санкційні заходи, резолюцію 1373 було прийнято відповідно до глави 7 

Статуту ООН і, таким чином, вона автоматично набуває імперативного характеру для 

виконання усіма державами-членами. Останнє є особливо важливим, адже, на відміну 

від санкційних режимів, які здебільшого стосуються індивідів та окремих держав, 

резолюція 1373 зобов’язує усі країни-члени формувати національне законодавство й 

уводити в дію виконавчі механізми для реалізації положень цього документа. 

Далекоглядним кроком, який, утім, є латентним для нефахівців, є те, що вимоги 

резолюції 1373 перегукуються, а в деяких випадках виявляються ідентичними до 

висновків санкційних комітетів щодо формування потенціалу, необхідного для 

забезпечення ефективного здійснення цільових санкцій, особливо ембарго на 

поставки озброєнь, фінансових санкційних заходів.  

Так, параграф 1 (а) резолюції 1373 зобов’язує усі держави вживати заходи для 

ефективного попередження та припинення фінансування терористичних актів [174].
 

Задля цього, як відзначається в документі, кожна держава-член ООН має сформувати 

міцну нормативно-правову основу імплементації рестриктивних заходів, забезпечену 

на інституційному рівні, що посилить координаційні та контрольні механізми у 

процесі виконання положень резолюції 1373.
 
Утворені ж правова та адміністративна 

платформи, направлені на протидію фінансуванню міжнародного тероризму, 

корелюються і посилюють роботу комітету 1267, зокрема у тій частині, що стосується 

впровадження цільових фінансових санкцій проти членів терористичних угруповань 

Аль-Каїди/Талібан. Документ запроваджує й механізм підзвітності держав-членів 

перед комітетом із виконання резолюції 1373. Імперативність положень 2 (c) й 2 (g) 

резолюції 1373, орієнтованих на перешкоджання руху терористів через кордон і 

відмову терористам у безпечному притулку [174], закладає основу для ефективного 

моніторингу руху особи або групи людей, які включені в «чорний» список 1267 

комітету ООН із санкцій. Більше того, резолюція 1373 зобов’язує усі держави 

запобігати руху небезпечних матеріалів, торгівлі нелегальними наркотичними 

речовинами, стрілецькою зброєю, вибухівкою. Зокрема, п. 3 (а) документа закликає 

всі держави «винайти можливість активізації і прискорення обміну оперативною 

інформацією … щодо торгівлі зброєю, вибуховими речовинами чи матеріалами 

подвійного призначення; використання терористичними групами комунікаційних 

технологій; і загрози оволодіння терористичними групами зброї масового знищення» 

[174].
 

Очевидно, що цей контрольний механізм сприяє успішному відстеженню 

нелегальних каналів торгівлі зброєю, яка підпадає під дію санкційних заходів Ради 

Безпеки. 
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До того ж, відповідно до резолюції 1373, держави повинні розробити систему так 

званих «вторинних» санкцій у національному законодавстві, які мають діяти 

незважаючи на характер політичних відносин із державою-ціллю. Особливістю 

вищевказаних інструментів протидії міжнародному тероризму слід вважати й їх 

перманентну та універсальну основу, що вигідно відрізняє їх від санкційних заходів, 

які мають тимчасовий характер і підлягають скасуванню в разі усунення загрози 

міжнародному миру та безпеці [640, р. 174]. 

Таким чином, Контртерористичний комітет взаємодіє з 1267 комітетом із санкцій 

за такими ключовими напрямами: 

– проведення двосторонніх консультацій із державами-членами ООН, які 

потребують інформаційної й технічної допомоги при реалізації санкційних заходів 

1267 резолюції; 

– спільна організація або відвідування конференцій, семінарів, форумів, які 

проводяться міжнародними, регіональними й субрегіональними організаціями, з 

метою вдосконалення програм надання фінансової допомоги для держав-членів 

Організації Об’єднаних Націй у межах компетенції комітетів; 

– забезпечення широкої політичної підтримки зусиль ООН у протидії 

міжнародному тероризму відповідно до мандатів 1267-го і 1373-го комітетів.  

Парадоксальним, зі свого боку, є те, що інститут цільових санкцій ООН, націлений 

на підтримку міжнародного миру та безпеки, у своїй діяльності також порушує 

фундаментальні права людини. Як відзначається у доповіді Групи високого рівня із 

загроз, викликів і змін «Більш безпечний світ: наша спільна відповідальність», «Рада 

Безпеки повинна діяти обережно. Те, як юридичні чи фізичні особи потрапляють у 

терористичний список … і відсутність процедур перегляду чи оскарження щодо тих, 

хто включений у список, викликають серйозні питання підзвітності і, ймовірно, 

порушують основні норми у сфері прав людини та конвенції» [13]. П. 109 

Підсумкового документа Всесвітнього саміту 16 вересня 2005 р. закликає Раду 

Безпеки й Генерального секретаря «забезпечити існування справедливих та ясних 

процедур включення осіб і організацій у списки тих, на кого поширюються санкції, і 

процедур їх виключення з цих списків» [73].  

Подібного по суті висновку дійшла й група провідних експертів із санкцій з 

Інституту міжнародних досліджень проблем миру ім. Джоан Б. Крок, Форуму 

«Четверта свобода», Інституту міжнародних досліджень ім. Уотсона Університету 

Брауна й Стокгольмської програми з реалізації цільових санкцій Університету 

Уппсала у ході симпозіуму, присвяченому підвищенню ефективності санкцій 

Організації Об’єднаних Націй, який відбувся 30 квітня 2007 р. з ініціативи тодішнього 

Постійного представника Греції в ООН І. Мурікіса. Як підкреслювалося у 

сформульованій у доповіді симпозіуму «Підвищення ефективності санкцій Ради 

Безпеки ООН» спільній позиції фахівців, «існують переконливі докази того, що 

санкції можуть значною мірою посприяти підтримці міжнародного миру та безпеки, 

якщо вони застосовуються не як самоціль, а запроваджуються на підтримку цілісного 

підходу до урегулювання конфлікту, що включає попередження, посередництво, 

підтримку миру й розбудову миру… За останні 15 років вдалося суттєво просунутися 

вперед у розвитку механізму цільових санкцій, проте суттєві виклики все одно 

зберігаються. Необхідний, зокрема, додатковий прогрес у роботі над процедурами 

включення у список і виключення з нього, аби зняти занепокоєння, що стосуються 

питань прав людини» [54]. Річ у тім, що сама організація прийняття рішень із 
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запровадження цільових санкцій у системі ООН створює дві головні взаємопов’язані 

проблеми, які вказують на це.  

Перша проблема пов’язана із відповідальністю. У будь-якій системі, навіть у 

міжнародній, організація, яка приймає політико-правове рішення, має нести 

відповідальність за його виконання. Проте санкційні комітети часто потрапляли в 

ситуацію, коли вони просто затверджували власні «чорні списки» окремих країн, 

особливо це стосується антитерористичних «чорних списків» США. Швидкість 

процедури – сповіщення членів Ради Безпеки та, іноді, країни, стосовно громадян якої 

приймаються санкції, за 48 годин до їх запровадження – можливо, і є стратегічним 

вибором, адже містить елемент несподіванки, але це означає, що в будь-якої держави 

є обмаль часу для того, аби перевірити, чи є конкретна інформація на представлених 

людей. Якщо ж пропонується одразу декілька осіб, а так зазвичай і буває, тоді навіть 

країни зі значними розвідувальними ресурсами мають недостатні можливості для 

перевірки запропонованих списків за своїми картотеками. При цьому слід 

враховувати, що релевантність розвідданих змінюється залежно від приналежності 

конкретної особи, яка потрапляє у «чорний список», до уряду / політичної 

партії / повстанської групи / терористичної організації тощо. Адже, як відзначають 

експерти, існує очевидна відмінність у процесі ідентифікації членів уряду цільової 

країни й певного терористичного угруповання. Членів уряду легко ідентифікувати, 

набагато важче встановити осіб, які тісно пов’язані з урядом або з окремим напрямом 

урядової роботи, і їхня діяльність може бути оцінена як небезпечна для міжнародного 

миру та безпеки. Однак навіть у випадках, коли важко встановити, кому належить 

бізнес, капітал, який підтримує ту чи іншу політичну силу, чия поведінка викликає 

занепокоєння міжнародного співтовариства, проте з’ясовано основні ресурси (нафта, 

газ, деревина, алмази), мережа власників може, теоретично, бути простеженою, 

починаючи з географічного розташування сировинної бази. Це також можна зробити, 

проте, очевидно, процедура виявиться складнішою у разі, якщо бізнес полягає в 

торгівлі промисловими товарами, імпортно-експортними ліцензіями тощо [350, р. 48].  

Тим не менш, проблеми є набагато серйознішими, якщо маєш справу з 

терористичною організацією або організованою злочинністю, діяльність яких є 

підпільною. Так, наприклад, верхівка може бути добре відомою, проте рядові члени – 

ні. А у випадку терористичного угрупування «вузли» можуть працювати в майже 

повній ізоляції один від одного. «Ядра» може навіть не існувати. І, як показує мережа 

Аль-Каїди, може не бути прив’язки до однієї країни або території, і мало або жодної 

мети, яка б поділялася всією мережею, адже сама ідея мережі є такою, що припускає 

доповнення як у плані членства, так і в плані цілей [777]. Якщо у випадку УНІТА та 

сьєрра-леонських санкцій, вони фокусувалися переважно на головних ресурсах 

цільових груп (нафта, алмази тощо), проте для терористичної групи часто не можна 

ідентифікувати основного ресурсу, що був би прив’язаний до території окремої 

держави. Або ресурс може бути нелегальним, наприклад наркотики. А що стосується 

тих, хто підтримує міжнародний тероризм нефінансовим шляхом, наприклад 

ідеологічно? Нагадаємо, що Бонн-Берлінський процес визнав «ідеологічну 

підтримку» як
 
імовірно достатню підставу, аби бути включеним до «чорного списку». 

Проте як ідеологічну підтримку можна достеменно довести? Таким чином, важко не 

погодитися із висновком Є. Кемерона щодо обмеженої надійності даних розвідки при 

поданні осіб для накладання цільових санкцій [377, р. 170-183]. Зі свого боку, 

експерти ФБР, яких важко звинуватити в непоінформованості в цьому питанні, 
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визнають, що практика формування баз даних щодо «проблемних» осіб доводить, що 

спеціальні служби часто, а може навіть постійно, помиляються в плані оцінки загроз. 

Більше того, консенсусна природа процедури прийняття рішень у санкційних 

комітетах означає, що, як тільки прізвище занесене до списку, будь-який член Ради 

Безпеки може заблокувати його видалення з політичних міркувань. Санкційні 

комітети з питань санкцій рідко, якщо взагалі такий прецедент мав місце, оцінювали 

«докази» того, що названа персона залучена до діяльності, яка становить загрозу 

міжнародному миру та безпеці. Насправді, така діяльність апріорі не може бути 

визначеною, тому не існує критеріїв для оцінки «доказів» проти, навіть якщо вони й 

подані на розгляд санкційному комітету [640, р. 186]. У такому випадку, в разі 

представлення певного прізвища державою-членом, експерти санкційному комітету 

вимушені просто довіряти їй. Якщо ж «чорний список» затверджується, не 

залишається підстав для його відхилення на національному рівні, адже ООН має 

імунітет від позовів на національному рівні. Таким чином, процедура ухвали рішення 

виключає будь-яку можливість особи виправдатися, порушуючи її невід’ємні права як 

на національному, так і на міжнародному рівнях, а через це дискредитує ООН як 

гаранта захисту прав людини у світі, перетворюючи механізм цільових санкцій на 

інструмент політичної боротьби над ідеологічними опонентами. 

Другим ускладненням є те, що не поважаються процедурні та матеріальні права, 

якими індивіди володіють згідно з національним та міжнародним законодавством. Річ 

у тім, що санкції ООН – це міждержавний механізм тиску, який наразі 

використовується проти індивідів-членів уряду, терористичних організацій тощо. З 

одного боку, виправдання порушення прав диктаторів є можливим із політичної точки 

зору, з міркувань міжнародної безпеки, однак з моральної, безумовно, – ні. Адже, 

запроваджуючи цільові санкційні заходи проти особи, провина якої є лише 

припущенням розвідувальних агенцій, означає автоматичне потрапляння ініціаторів 

санкцій у роль «диктаторів». Проте бути підозрюваним у міжнародному тероризмі 

або злочинах проти людства не означає бути автоматично позбавленим 

фундаментальних прав людини. Замороження активів (і, меншою мірою, обмеження в 

пересуванні) є суворими заходами для осіб, проти яких вжито ці санкції, та їхніх 

сімей (хоча рівень цієї суворості є відносним, тому що набагато брутальніші дії 

сьогодні у світі виправдовуються антитерористичними заходами).  

У той час як інтереси, якими ризикують, як завершення таких кривавих 

конфліктів, як громадянські війни в Анголі, Ліберії та Сьєрра-Леоне, можливість 

зупинити діяльність мережі Аль-Каїди, є, безперечно, життєво важливими, це не 

значить, що ми маємо право абсолютно ігнорувати права індивідів, які підозрюються 

у причетності до них. Однак, у той самий час, наявність цих прав не означає, що щось 

перешкоджає вдаватися до ефективних дій проти людей, які підозрюються у 

створенні загрози міжнародному миру та безпеці, – просто слід мати на увазі ці права 

під час розробки та здійснення цільових санкцій. 

Права людини, які згадуються, залежать від типу санкцій ООН (фінанси, 

пересування, ембарго на поставки зброї). В усіх випадках ідеться, в основному, про 

так звані «громадянські та політичні права», які порушуються. Заборона 

подорожування повітрям, перш за все, шкодить свободі пересування (хоча також 

може існувати вторинний ефект на приватне та сімейне життя і навіть на право на 

життя, наприклад, якщо особі потрібна іноземна медична допомога). Фінансові 

санкції шкодять приватному й сімейному життю особи, її правам на власність. 

Ембарго на озброєння може перешкоджати праву на реалізацію власності, так само як 
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і праву на власність, коли не дозволяють передавати вже оплачену зброю. Усі три 

випадки – обмеження на пересування, фінансові санкції та ембарго на зброю – є 

втручанням в особисте життя, яке не може бути оскарженим у суді і яке порушує 

право на доступ до суду, так само як і право на ефективний правовий захист. У 

визначених ситуаціях, особливо у випадку фінансових санкцій і тих, що обмежують 

пересування, може існувати конфлікт із правом на «добре ім’я». Звісно, внесення до 

списку пов’язане з ганебним соціальним та політичним тавром, яке завдає особливої 

шкоди особам, що живуть зі своєї репутації / грошових надходжень [49]. 

Беручи до уваги вказані вище упущення при застосуванні цільових санкцій, 

Спеціальний політичний комітет і Комітет з правових питань 27 вересня 2005 р. 

скликали спеціальну нараду, присвячену реформуванню інституту цільових санкцій 

Організації Об’єднаних Націй. У ході проведення зустрічі на порядок денний було 

винесено два головні питання: посилення транспарентності процесу складання 

«чорних» списків; регламентація процедури надання доказів, які підтверджують, що 

діяльність тієї чи іншої особи загрожує міжнародному миру та безпеці [539]. 

Суттєвим же практичним кроком у справі удосконалення механізму застосування 

цільових санкцій стало прийняття 19 грудня 2006 р. резолюції 1730, у якій у п. 1 Рада 

Безпеки звертається до Генерального секретаря із пропозицією створити в 

Секретаріаті контактний центр для прийому заяв про виключення зі списку й 

реалізації цієї процедури [182]. П. 2 і п. 3 цього документа відповідно «доручає 

комітетам із санкцій … переглянути свої керівні принципи», а також «продовжити 

працювати за цими питаннями» [182].  

Виконуючи положення резолюції 1730, керівні принципи роботи санкційних 

комітетів уточнювались у подальшому в низці документів, зокрема в резолюціях від 

12 лютого 2007 р., 1822 від 30 червня 2008 р. [185] і 1904 від 17 грудня 2009 р. [187].  

Враховуючи труднощі, які виникли під час складання списків, пов’язаних із 

терористичною діяльністю, резолюція 1904 п. 20 «для розгляду заяв про виключення 

зі списку і надання допомоги комітету створює Канцелярію Омбудсмена, яка 

утворюється на 18 місяців із моменту прийняття цієї резолюції…» [187]. Рішенням 

Генерального секретаря, викладеним у Листі до Голови Ради Безпеки від 3 червня 

2010 р., на посаду Омбудсмена терміном до 30 червня 2011 р. була призначена 

представниця Канади Кімберлі Прост [131], яка до цього з липня 2006 р. по червень 

2010 р. працювала суддею Міжнародного карного трибуналу у справах колишної 

Югославії [10].  

Отже, проаналізувавши документи ООН, ухвалені з метою вдосконалення системи 

запровадження цільових санкцій організації, відзначимо головні зміни, що мали місце 

у другій половині 2000-х рр. 

По-перше, процедура прийняття рішень щодо застосування цільових санкцій стала 

більш транспарентною, що відбулося за рахунок уточнення сфери імплементації 

санкційних заходів. Останнє стало очевидним після ухвали рішення про необхідність 

санкційним комітетам здійснювати перевірку доказів того, що особа чи організація, 

яку пропонується внести до списку, проводить діяльність, яка загрожує  

міжнародному миру та безпеці. Позитивним може вважатися й те, що було розширено 

часові рамки на проведення цієї експертизи до десяти днів. Прозорості застосуванню 

цільових санкцій посприяло й те, що вперше було заявлено про доцільність 

оприлюднення підстав занесення особи, групи чи організації до «чорного» списку 

ООН. Щоправда, це питання й донині залишається дискусійним, адже документи ООН 

передбачають високу ймовірність ігнорування цієї вимоги, посилаючись на  
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міркування національної безпеки держав-членів. Важливим виявилася й розробка 

механізму моніторингу за цільовими санкціями, який націлений, з одного боку, на 

розширення співробітництва із спеціалізованими міжнародними структурами й 

регіональними організаціями, які перебувають, передусім, у геополітичній зоні 

цільової країни, а з іншого – на щорічне оновлення зведених списків і проведення 

огляду тих списків, які не переглядалися протягом останніх трьох років, в 

імперативному порядку.  

По-друге, значно вдосконалились можливості захисту прав людини при 

запровадженні цільових санкцій ООН. У цьому контексті найбільш значущими 

трансформаціями на інституційному рівні стали формування контактного центру для 

прийому заяв про виключення зі списку й реалізації цієї процедури і створення 

канцелярії Омбудсмена, яка, у свою чергу, покликана розглядати найбільш 

проблематичні справи, пов’язані з порушенням прав людини. Суттєвим кроком у 

справі реформування інституту цільових санкцій ООН стало й те, що, згідно з 

керівними принципами роботи контактного центру й канцелярії Омбудсмена, стало 

можливим безпосереднє звернення особи, яка, на її думку, безпідставно була внесена 

до «чорного» списку, до Організації Об’єднаних Націй із власною заявою про 

перегляд справи. 

Водночас, фіксуючи помітні досягнення держав-членів, інститутів ООН у напрямі 

підвищення ефективності використання колективних примусових заходів невоєнного 

характеру в цілому протягом 1990-2000-х рр., необхідним стає акцентування уваги на 

тих упущеннях, спричинених дією чинників, різнопланових за походженням, формою 

та змістом, але таких, що гальмують розкриття потенціалу санкційного міжнародного 

режиму в розблокуванні кризових ситуацій на світовій сцені.  

Із точки зору структурно-функціонального підходу на поверхні опиняються дві 

проблеми. Перша пов’язана із функціональними особливостями роботи ключових 

структур ООН у реалізації санкційних заходів. Тут, на нашу думку, головне питання 

криється в недоопрацюваннях у базовій нормативно-правовій основі Організації 

Об’єднаних Націй, що ускладнює процес розмежування повноважень Ради Безпеки 

ООН, Генеральної Асамблеї та Генерального секретаря у процесі підготовки й 

імплементації рішень щодо санкцій. У ході аналізу статутних положень Організації 

Об’єднаних Націй з’ясовано, що Рада Безпеки та Генеральна Асамблея у сфері 

застосування санкційних заходів мають стосовно один одного частково 

взаємодоповнювальні та взаємовиключні повноваження. Виключна прерогатива Ради 

Безпеки полягає у прийнятті резолюцій про застосування колективних санкцій 

воєнного характеру, у той час як особливою компетенцією Генеральної Асамблеї є 

запровадження дипломатичних санкцій, що полягає у виключенні або тимчасовому 

усуненні цільової країни зі сфери міжнародної кооперації шляхом позбавлення 

останньої у такий спосіб можливості повноцінно представляти свої національні 

інтереси на світовій сцені. Взаємодоповнювальні функції Ради Безпеки та Генеральної 

Асамблеї проявляються у здатності кожного з цих органів обговорювати в різний час і 

приймати незалежно один від одного резолюції про застосування невоєнних 

примусових заходів. Резолюції Ради Безпеки мають імперативний характер, у той час 

як резолюції Генеральної Асамблеї завжди є рекомендаційними. Спільна компетенція 

Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї проявляється в їх прерогативах у призупиненні 

прав та привілеїв держав-членів і виключенні із членства в ООН. Зі свого боку, 

Генеральний секретар може надавати добрі послуги та здійснювати посередництво 

при координації діяльності Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї в реалізації 
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санкційних заходів ООН. Генеральний секретар також є першою інстанцією в 

застосуванні превентивних колективних дій організації невоєнного характеру, адже 

він уповноважений попереджати сторони, втягнуті у спір або конфлікт, про 

необхідність припинення ситуації, що загрожує міжнародному миру та безпеці, і 

пропонувати Раді Безпеки ООН вживати заходи для її нівелювання. До того ж, 

Генеральний секретар має повноваження у формуванні Канцелярії Омбудсмена при 

запровадженні цільових санкцій, створенні експертних груп комітетів із питань 

санкцій. Такий стан речей вочевидь формує потенціал для конфлікту інтересів, 

сприяючи виникненню елементів конкуренції між головними уповноваженими 

структурами Організації Об’єднаних Націй при реалізації санкцій. 

До недоглядів варто віднести й те, що ООН, маючи імперативний мандат на 

втілення в життя рішень Ради Безпеки, нездатна повною мірою здійснювати 

моніторинг за реалізацію санкційних інструментів із підтримки міжнародного миру та 

безпеки. Це пов’язано, насамперед, із відсутністю ефективного контрольного механізму 

за функціонуванням внутрішнього режиму міжнародної системи / міжнародних 

відносин, адже навіть Рада Безпеки як основний гарант стабільності у світі має 

обмежені повноваження на здійснення тиску на національну державу.  

Вплив Ради Безпеки та сформованих нею санкційних комітетів на держави-члени 

Організації Об’єднаних Націй лише в політичній і моральній площинах може бути 

проілюстровано на прикладі Листа Голови 1267 комітету із санкцій проти Аль-

Каїди/Талібану від 13 січня 2006 р. У п. 9 документа ми знаходимо: «Надаючи свою 

оцінку [виконанню резолюцій із санкцій – Авт.], Комітет виходив з того, що вона 

буде сприйнята державами-членами, що надали свої доповіді про реалізацію санкцій, 

як реакція на них. Слід сподіватися, що для 46 країн, котрі не представили відповідні 

звіти, ця оцінка виявиться джерелом натхнення» [132].  

Подібний стан справ, у свою чергу, пояснюється такими обставинами. По-перше, 

рішення Ради Безпеки концентрують у собі як нормативну, так і політичну складову. 

Яскравим підтвердженням останньої тези є тексти резолюцій Ради Безпеки про 

запровадження колективних примусових заходів незбройного характеру, які, 

оцінюючи умови реалізації санкцій ООН, посилаються на юридичні та інші 

обставини. По-друге, Рада Безпеки не уповноважена встановлювати факт порушення 

норм міжнародного права, а лише здатна оцінити ситуацію як таку, що загрожує 

міжнародному миру та безпеці, і задіяти заходи, які вона вважає доцільними задля її 

нівелювання. Зрозуміло, що за відсутності чітких критеріїв, які характеризують 

ситуацію як таку, що загрожує міжнародному миру та безпеці, рішення ухвалюється 

на підставі такої інтерпретації державами-членами наявного стану речей. У зв’язку із 

цим, імовірним і правильним стає твердження щодо політичного змісту рішення про 

санкції, що приймається Радою Безпеки. Переконливим доказом останньої тези 

можуть виступати й численні висновки міжнародних експертів із реалізації санкцій 

Організації Об’єднаних Націй, як юристів, так і тих, чиї дослідження мають 

міжнародно-політичне чи міжнародно-економічне спрямування.  

Річ у тім, що стосовно юридичної сили резолюцій, які приймає Рада Безпеки, у 

міжнародно-правовій літературі та практиці немає єдиного розуміння. Більшість 

авторів, описуючи організацію та діяльність ООН, вказують, як правило, на те, що 

рішення її органів носять рекомендаційний характер, за виключенням лише 

внутрішньо-організаційних питань, як затвердження бюджету, вибори органів, 

прийом у члени тощо. І. Крючкова у цьому контексті відзначає: «ООН не приймає і не 

уповноважена ухвалювати відповідні рішення щодо винуватості тієї чи іншої 
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держави, а лише реагує на певні ситуації, у попередженні або нівелюванні яких 

зацікавлене все міжнародне співтовариство» [85, с. 10]. По суті аналогічний висновок 

був зроблений професором Оксфордського університету О. Шахтером ще у 1964 р. 

[904, р. 960] Генеральний секретар ООН Д. Хаммершельд, зі свого боку, говорячи про 

юридичну природу рішень ООН, іронізував, посилаючись на неіснуючу в Статуті 

«главу шість із половиною» [230, с. 38]. Останнє твердження конкретизується такими 

обставинами. 

Неприйняття інституту санкцій Організації Об’єднаних Націй міжнародним 

правом викликано тим, що саме їх існування ставить під сумнів дію міжнародних 

юридичних норм, адже примус у міжнародному праві відсутній. Так, Е. де Ваттель 

вказує: «Коли не можна застосувати примус, щоб змусити поважати своє право, 

реалізація цього права є досить сумнівною» [25, с. 249]. Отже, прийняття Статуту 

ООН і закріплення в ньому принципу незастосування сили чи погрози силою 

нівелювало можливість звернення і застосування норм «класичного міжнародного 

права», що передбачає використання сили в міждержавних відносинах. 

Дотримуючись цієї логіки, британський фахівець Д. Брайєрлі звертає увагу на те, що 

«впровадження міжнародних санкцій не містить усіх структурних елементів 

класичного права» [368, р. 202]. Сучасні російські дослідники Г. Курдюков і 

П. Чиков, котрі спеціалізуються на механізмі реалізації примусових дій у практиці 

міжнародних об’єднань, відмічають, що міжнародні організації не володіють 

владними повноваженнями над державами в запровадженні санкцій [88, с. 171-172]. У 

цьому ж руслі висловлюється С. Черниченко, котрий, аналізуючи концепції примусу в 

діяльності міжнародних інститутів, звертає увагу на те, що «примус здійснюється не 

«зверху», як у середині держав, адже учасники міждержавних відносин не 

перебувають у підпорядкуванні один до одного» [271, с. 215]. За виразом 

вітчизняного експерта В. Василенка, казати про «міжнародне право на основі Статуту 

ООН передчасно» [23, с. 20-21]. Отже, першим положенням, що піддає сумніву 

юридичний характер інституту санкцій Організації Об’єднаних Націй, є наявність 

правового вакууму в цілому щодо застосування міжнародним співтовариством 

примусових заходів для підтримки миру та безпеки на світовій сцені.  

На позиції заперечення лише правових ознак міжнародних санкцій ООН наполягає 

також угорський юрист Л. Валкі. Він, зокрема, пише: «Міжнародне право не регулює 

форм відповідних реакцій, а також деталей щодо того, який вид контрзаходів можна 

застосувати. В обох випадках процес відбувається поза сферою дії права» [1033, р. 

268]. 

Цікаво, але подібну точку зору висловив і спеціальний доповідач Комісії 

міжнародного права ООН В. Рифаген. Виходячи з фактичної відсутності, на його 

думку, норм із реалізації міжнародної відповідальності, він дійшов висновку щодо 

недоцільності постановки питання про правовий характер міжнародних санкцій [554]. 

С. Малінін і В. Мусін, вважаючи, що міжнародно-правова доктрина санкцій 

передбачає форми відповідальності, пишуть: «Міжнародна відповідальність держави 

може виникнути як перед окремою країною, так і перед міжнародним 

співтовариством у цілому. Однак у кожному із цих випадків форми відповідальності 

не співпадають. Якщо перед потерпілою країною держава-деліквент несе як 

політичну, так і матеріальну відповідальність, то перед міжнародним співтовариством 

у сучасних умовах можлива лише політична форма відповідальності» [105, с. 86]. Зі 

свого боку, Ю. Рибаков зазначає, що «міжнародні санкції ООН є, по суті, формою 

відповідальності й належать, зокрема, до політичної відповідальності» [199, с. 154]. 
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Спростування існування санкцій ООН як елементу міжнародно-правової норми 

може спиратися також на тому, що характер прийняття Радою Безпеки рішень щодо 

запровадження санкційних заходів вступає у протиріччя із визнаним юридичною 

наукою принципом правової рівності країн, адже де-юре встановлено рівність 

державних суверенітетів. Наведене твердження потребує уточнення. Дослідник 

Кембриджського університету Е. Сміт акцентує увагу на такій колізії, закладеній 

установчим документом у санкційну діяльність Організації Об’єднаних Націй: 

«Система міжнародної безпеки в рамках ООН має базуватися на колективній 

співучасті в її підтримці, забезпеченні та захисті всіх її членів. Однак система 

колективної безпеки ООН, як виявилось, була створена для розв’язання ситуацій, 

пов’язаних із силовим порушенням status quo будь-якою із країн, за винятком п’ятірки 

постійних членів Ради Безпеки» [480, р. 86]. Виключення ж принципу колективної 

узгодженості через механізм вето діаметрально видозмінює правову природу 

діяльності Ради Безпеки та прирікає її на фактичну нелегітимність у власних діях. 

Останнє ж обмежує юридичну компетенцію Ради, що, у свою чергу, на практиці 

призводить фактично до необмеженої сфери діяльності Організації Об’єднаних Націй 

із підтримки міжнародного миру та безпеки.  

Імовірно, через вказані обставини міжнародно-правова наука прагне тлумачити 

санкції як відповідальність, але це не зовсім відбиває онтологічний зміст поняття 

санкцій як примусових заходів. А. Черрон, зі свого боку, цю колізію пояснює таким 

чином: «Застосування санкцій ООН  в одних випадках, а в інших ні, вибір більш 

жорстких заходів в окремих випадках, а в інших ні, ухвала рішень щодо скасування 

санкцій або їх зміцнення завжди політичні за природою» [388, р. 7]. 

Фінський науковець К. Кільунен констатує: «Результатом цього є те, що санкції 

ООН не можуть бути застосовані для розв’язання конфліктів між великими 

державами. Спроба ж їх реалізації у цій площині здатна перетворитися на пропаганду 

війни і все одно не привнесе ясності у вирішення проблеми» [544, р. 18-19]. 

Е. Аречага також відзначає контроверсійну природу діяльності ООН з імплементації 

санкцій, висловлюючи припущення, що наявність такого принципу в Статуті 

організації може бути виправдана лише тим, що «реалізація буд-яких примусових дій 

стосовно великої країни означатиме не підтримку миру, а початок третьої світової 

війни» [3, с. 178]. Італійський фахівець Б. Конфорті, зі свого боку, достатньо 

прямолінійно заявляє: «З точки зору ratione materiaе, Рада Безпеки володіє обмеженою 

компетенцією в питаннях підтримки миру та міжнародної безпеки… Рада – орган, 

який складається з держав і втілює їх політичну волю» [277, с. 23]. 

Критика лише юридичної обумовленості санкційного механізму Організації 

Об’єднаних Націй може також відштовхуватись від положень, які обмежують 

механізм дії національного права при запровадженні міжнародних санкцій шляхом 

примусу. Адже, як підкреслює І. Лукашук, головна роль у національному праві 

належить соціальним факторам, оскільки «у переважній більшості випадків його норм 

дотримуються добровільно внаслідок переконаності в їх доцільності» [94, с. 132]. 

Транспарентності цій ситуації не додає й те, що сам термін «санкція» 

використовується в різних варіаціях, як, наприклад, «міжнародні санкції», 

«міжнародно-правові санкції», «санкції держав», «санкції міжнародних організацій», 

«політичні, дипломатичні, воєнні, торговельно-економічні, фінансові санкції».  

Між тим, оцінюючи природу інституту санкцій ООН, слід зазначити, що вони в 

будь-якому випадку не є лише юридичною нормою, або політичним інструментом, 
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функціонування якого зумовлене лише національними інтересами держав [111, с. 

354]. 

Однак саме через політичні розбіжності держав при прийнятті резолюцій щодо 

впровадження міжнародних санкцій, світовому співтовариству не вдалося не тільки 

повністю ліквідувати, але й, по можливості, мінімізувати невиконання, несвоєчасне 

чи свавільне впровадження рішень Ради Безпеки. До того ж, країни в подальшому 

інтерпретують положення тексту тієї чи іншої резолюції в інтересах політики [35, с. 

109-110]. Таким чином, немає скоординованого колективного втягнення держав у 

політичний процес застосування колективних примусових дій невоєнного характеру. 

У доповіді Стокгольмської міжнародної зустрічі у зв’язку з цим зазначено, що 

країни «мають бути повною мірою поінформовані про логічне обґрунтування 

запровадження санкційних заходів, від перших кроків у цьому напрямі й до реалізації 

санкційного режиму». У такий спосіб держави-члени виявлятимуться залученими до 

політики санкцій, що, у свою чергу, гарантуватиме політичну підтримку й «політичну 

волю» імплементувати їх [979].  

Унікальність ситуації із санкціями може бути проілюстрована на механізмі 

впровадження примусових дій окремими членами ООН. Одним із позитивних 

прикладів реалізації санкцій ООН як інструменту забезпечення міжнародного миру 

може вважатися бельгійський випадок. Брюссель 11 травня 1995 р. ухвалив документ 

«Про імплементацію міжнародних санкцій». У ньому привертає увагу той факт, що 

держава оцінює рішення Ради Безпеки ООН як достатню причину для встановлення 

особливого режиму зовнішньоекономічної діяльності з цільовою країною, що 

зміцнюватиме колективні зусилля світової спільноти задля встановлення 

міжнародного миру [789, р. 110-111]. Означений процес упровадження санкційних 

заходів ООН переконливо свідчить про те, що бельгійська влада виходить із 

неподільності та взаємозумовленості безпеки міжнародної та національної. Рішення 

Ради Безпеки Великобританією здійснюються, насамперед, відповідно до «Акта про 

ООН» 1946 р. У пункті 1 ст. 1 документа наголошується на тому, що, у разі звернення 

Ради Безпеки ООН до уряду Великої Британії, він «може ввести такі положення, котрі 

видаватимуться йому доцільними для забезпечення ефективного виконання 

відповідних заходів» [795, р. 586]. Швейцарія, яка тривалий час не брала участі в 

реалізації міжнародних санкійних заходів, посилаючись на свій статус нейтралітету, 

лише з набуттям членства в ООН 10 вересня 2002 р. імплементувала санкційні заходи 

проти Іраку. Зовнішньополітичне відомство Берну щодо цього відзначило, що через 

універсальність санкційного режиму неучасть у ньому зашкодить позиціям країни на 

міжнародній арені, у тому числі й статусу нейтралітету [85, с. 22].  

Досвід країн Північної Європи з виконання санкційних резолюцій Ради Безпеки 

ООН вважається найбільш негативним на європейському геополітичному просторі. За 

висновками фахівців, північноєвропейські держави не сформували надійного 

механізму реалізації політики санкцій ООН та здійснюють санкційні резолюції на 

національному рівні шляхом прийняття окремих документів.  

Практика запровадження санкцій ООН Російською Федерацією свідчить про те, 

що країна підпорядковує взяті на себе зобов’язання із підтримки міжнародного миру 

та безпеки партикулярним національним інтересам. Зокрема, у Наказі Президента 

Росії № 235 від 18 лютого 1993 р. «Про порядок уведення ембарго на поставку 

озброєнь і воєнної техніки, надання послуг воєнно-технічного характеру, а також на 

поставку сировини, матеріалів, обладнання і передачу технологій воєнного і 

подвійного призначення зарубіжним державам» відзначається, що впровадження 
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санкцій повинно відбуватися з урахуванням позиції Російської Федерації під час 

голосування щодо пакету санкційних заходів в ООН (п. 1), наданих пропозицій із 

боку федеральних органів (п. 2-3). А в Постанові «Про ставлення Державної Думи, 

Федеральних Зборів РФ до запровадження санкцій Ради Безпеки ООН», що була 

прийнята 15 листопада 1996 р. внаслідок проведення широкого діалогу між 

політичними партіями, громадськими організаціями, суб’єктами підприємницької 

діяльності, сформульована рекомендація до уряду «розробити систему заходів для 

мінімізації економічних збитків, заподіяних санкціями». У документі законодавча 

гілка влади рекомендувала Президенту вжити заходів задля виключення можливості 

заподіяння шкоди інтересам Російської Федерації через імплементацію санкцій 

Організації Об’єднаних Націй
1
.  

Отже, політичний характер прийняття Радою Безпеки рішень щодо санкцій 

породжує низку серйозних ускладнень у процесі їх подальшої імплементації, серед 

яких виділяється бойкотування міжнародними учасниками санкційних режимів 

Організації Об’єднаних Націй, що зумовлене впливом як об’єктивних, так і 

суб’єктивних факторів.  

Задля їх систематизації доцільним, на нашу думку, стає розподіл акторів світової 

політики, до речі, за усталеною теоретичною схемою, на державних та недержавних 

учасників. Що стосується перших, то бойкотування колективних примусових заходів 

ООН невоєнного характеру продиктовано, як правило, такими обставинами: по-

перше, відсутністю або низьким розвитком механізму організації політичної влади, 

що унеможливлює ефективне контролювання політичних, економічних, соціальних, 

гуманітарних процесів у окремо взятій країні, цільовій чи її геополітичного 

сусіда/сусідів.  

Цілком ясно, що за умови децентралізації політичних процесів здійснювати 

моніторинг за імплементацією санкцій не виявляється можливим. Найчастіше ж така 

ситуація складається, коли в санкційному режимі ООН безпосередньо або  

опосередковано задіяні «failed states», у регіональному розрізі – переважно країни 

Африки; по-друге, під впливом політичних факторів, внутрішньо- та зовнішньосистемного 

походження, у разі, якщо санкційний режим ООН здатний спровокувати  

турбулентність у внутрішньополітичному середовищі держави, або стратегія санкцій 

ООН розцінюється в контексті ймовірної зміни параметрів присутності національних 

інтересів міжнародного актора в цільовій державі, або компліметарно, як елемент 

переформування структури міжнародного урегулювання, де роль санкцій суб’єктом 

визначається як «вікно можливостей» для локалізації кризової/конфліктної ситуації із 

перехопленням політичної ініціативи задля досягнення партикулярних міжнародно-

політичних цілей. У такому випадку санкції здатні оцінюватися крізь сформований 

комплексний набір інструментів примусу цільової країни до переговорного процесу; 

по-третє, з економічних міркувань, у разі значної негативної побічної дії санкційного 

режиму ООН.  

За таких обставин суб’єкти міжнародного спілкування, не маючи можливості 

отримати компенсацію, вдаються до обхідних шляхів підтримки торговельно-

економічних відносин із цільовою країною, підриваючи в такий спосіб колективні 

зусилля ООН щодо врегулювання ситуації, яка загрожує міжнародному миру, 

сприяючи функціонуванню «чорного ринку», зміцнюючи тіньові схеми й 

організовану злочинність у країні-об’єкті санкцій; по-четверте, через гуманітарні 

                                                 
1 Див. коментарі в СПС Гарант. – М., 1999. – С. 237. – Авт. 
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наслідки дії санкційного режиму ООН. Гуманітарний фактор є тим показником, який 

значною мірою визначає політичну позицію держав геополітичного довкілля цільової 

країни при запровадженні санкцій. Це пояснюється тим, що гуманітарні проблеми, 

породжені дією санкцій у цільовій країні, здатні спричинити складну гуманітарну 

ситуацію в державах-сусідах через неконтрольований наплив біженців, які часто 

приносять із собою непідйомний вантаж соціально-демографічних проблем.  

Щодо відмови недержавних учасників підтримувати санкції, то така позиція 

пояснюється специфікою їх діяльності, особливо, якщо йдеться про організації зі 

сприяння лібералізації торговельно-економічних відносин держав. Зрозуміло, що 

рестриктивні заходи не відповідають загальним статутним принципам їх 

функціонування, а це, у свою чергу, не дозволяє Організації Об’єднаних Націй 

повною мірою використати потенціал таких агентів задля підтримки міжнародного 

миру та безпеки. Однак слід відзначити, що певні покращення в системі кооперації 

таких учасників світової політики зі структурами ООН все ж таки мали місце, чому 

послугувала зміна доктрини реалізації колективних заходів у межах організації, а 

саме перехід від всеосяжних до цільових санкцій.  

Крім того, політичні протиріччя між державами-членами ООН при здійсненні 

санкцій неминуче виносять на порядок денний питання доцільності переформатування 

санкційного механізму організації у бік збалансованого представництва зовнішньополі-

тичних інтересів суб’єктів міжнародної політики у ключовому її органі – Раді Безпеки. 

І дійсно, всі реформи ООН, націлені на вдосконалення використання такого 

інструменту підтримки міжнародної безпеки, як санкції, по суті проводилися в 

контексті так званого консервативного підходу, за яким не передбачено ні 

структурної зміни Ради Безпеки, ні модифікації характеру ухвали рішень щодо 

застосування санкцій.  

Через консервативний підхід до перетворення Організації Об’єднаних Націй не 

були реалізовані розроблені академічним співтовариством моделі реформування її 

санкційного механізму, націлені на збалансування політичних інтересів держав-

членів. До них, зокрема, належить представлений експертами Комісії Карнегі з 

попередження небезпечних конфліктів проект, за яким передбачене підпорядкування 

Другого Єдиного Комітету ООН із колективних заходів Генеральній Асамблеї ООН. 

Доказом правильності такого рішення дослідники Комісії вважають об’єм 

легітимності пропозицій Комітету внаслідок підтримки його діяльності всіма членами 

Організації. Фахівці Йєльського університету з метою демократизації процесу 

прийняття політичного рішення із запровадження санкцій ООН висловилися за 

спільне управління Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю санкційним 

механізмом ООН [821, р. 106-108]. Така ідея дійсно дозволяє репрезентувати широке 

коле учасників при запровадженні колективних примусових заходів ООН, позбавить 

його привілейованості на користь егалітаризму. Однак, з іншого боку, подібна модель 

також є порівняно нежиттєздатною і мало перспективною, адже ускладнить 

бюрократичний бік організації інституту санкцій ООН, викличе небезпеку 

загострення політичної конкуренції між структурами організації.  

За таких обставин, на думку автора, можливим шляхом гармонізації 

зовнішньополітичних інтересів держав-членів ООН при прийнятті рішення щодо 

санкцій може виявитися професіоналізація та підвищення транспарентності процесу 

його ухвали. У цьому плані первинним може стати розширення кількісного складу 

персоналу структурних одиниць Секретаріату ООН, що відповідають за реалізацію 

документів Ради Безпеки ООН про запровадження примусових заходів невоєнного 
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характеру. Комітети ООН із контролю за санкціями складаються із представників 

держав-членів РБ ООН. Але підготовча робота виконується порівняно невеликим 

підрозділом фахівців, які мають безпосередній професійний досвід у цій царині. Як 

правило, до складу такого підрозділу входить біля 10-12 чиновників ООН, які мають 

забезпечити функціонування всіх санкційних комітетів організації. Кількісний склад 

персоналу структурних одиниць Секретаріату ООН, що відповідають за реалізацію 

резолюцій Ради Безпеки ООН про запровадження примусових заходів, видається 

мізерним у порівнянні із кількістю експертів у галузі санкцій, що працюють, 

наприклад, в урядових установах США: 50 фахівців у відділі контролю за іноземними 

активами Міністерства фінансів, 24 співробітники в держдепартаменті, великий штат 

працівників, зокрема в Міністерстві торгівлі, які мають безпосереднє відношення до 

процесу вироблення санкційної політики, збору, аналізу й узагальнення інформації 

щодо санкцій.  

Потребує удосконалення і процедура формування санкційних комітетів. У зв’язку 

із тим, що санкційні комітети створюються рішенням Ради Безпеки Організації 

Об’єднаних Націй і дублюють склад її учасників, можливо встановити чіткі вимоги до 

кандидатів, які подаватимуться для обрання Радою Безпеки до комітетів. Так, 

наприклад, наразі санкційні комітети укомплектовані з представників країн-членів 

Ради Безпеки, які переважно є дипломатами, не володіють необхідними 

вузькоспеціалізованими знаннями задля ефективного моніторингу за санкційними 

заходами, і тому здатні, насамперед, відстоювати зовнішньополітичні інтереси 

держав, які їх делегували до цього органу. Однак, як засвідчив досвід роботи 

санкційних комітетів ООН, такий порядок їх комплектації автоматично переносить 

конфлікт інтересів держав-членів Ради Безпеки в роботу комітетів.  

Цілком ясно, що докорінно змінити ситуацію здатне лише реформування роботи 

Ради Безпеки ООН у бік демократизації процедури ухвали рішень щодо 

запровадження інструментів із підтримки міжнародного миру та безпеки. Однак, 

через малу ймовірність структурного перетворення ООН, може виявитися 

далекоглядним кроком обрання до комітетів осіб, які володіють безпосередньо 

необхідними фінансово-економічними, правовими, географічними, соціологічними, 

культурними знаннями, мають досвід роботи в цільовій країні, обізнані в її історії, 

традиціях, і котрі, навпаки, якнайменше опікуватимуться проблемою узгодження 

політичних інтересів держав-членів Ради Безпеки ООН. Стратегічним завданням, як 

нам здається, може стати зміна характеру ухвали рішень у комітетах із принципу 

консенсусу на користь простої більшості. З метою підвищення ефективності 

контролювальної функції комітетів за реалізацією колективних санкцій, необхідним є 

залучення до їх роботи фахівців від країн-сусідів цільової держави, а також тих країн, 

які, за попередніми оцінками, найбільше потерпатимуть від дії санкційного режиму.  

Перспективним може виявитися створення аналітичного комітету Ради Безпеки 

ООН для підготовки резолюцій щодо санкцій. До завдань такого «мозкового центру» 

доречно віднести аналіз факторів міцності потенційного цільового режиму як 

політичних, так і економічних. Повноваження органу в подальшому можуть бути 

розширеними за рахунок виведення формули оцінки ефективності санкційного 

режиму для кожної окремої ситуації, складання поетапного плану впровадження 

санкцій та виявлення ризиків їх порушення. У зв’язку із цим, доцільним може стати 

розробка вторинних санкцій для групи держав потенційних нонконформістів 

санкційних заходів, насамперед головних політичних і торговельно-економічних 

партнерів цільової країни, а також її сусідів першого геополітичного порядку.  
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Експертна група спроможна до того ж готувати проект документа для Ради 

Безпеки та Генеральної Асамблеї, у якому буде представлений комплексний підхід до 

реалізації санкційного режиму ООН, що передбачатиме компліментарне поєднання 

примусових і стимулювальних заходів, визначених у часі. Цінністю такої стратегії є 

те, що вона братиме до уваги динаміку санкціонування, потреби в часі для проведення 

дипломатичних переговорів, дозволить якнайбільше врахувати політичні підходи 

країн-членів ООН під час упровадження режиму колективних санкцій. 

Важливим при утворенні такого аналітичного центру, на нашу думку, має бути 

обрання кандидатів до його складу за принципом рівного або пропорційного 

географічного представництва, що дозволить уникнути однобічності висновків при 

підготовці підсумкових документів для подальшого подання до Ради Безпеки та 

Генеральної Асамблеї. З метою гармонізації політичних інтересів держав-членів 

ООН, може виявитися доречним формування складу цього органу в такий спосіб, щоб 

він різнився від складу учасників Ради Безпеки, яка й буде ухвалювати рішення про 

впровадження санкційного режиму. 

До того ж, необхідним видається включення до складу аналітичної групи фахівців 

із держав найближчих геополітичних сусідів об’єкта санкцій, країн, котрі виступають 

стратегічними партнерами цілі. Більшу транспарентність і демократичність у роботу 

такого органу здатне внести й закріплення принципу простої більшості при прийнятті 

рішень.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ПОЛІТИКА САНКЦІЙ ООН 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ІЗ ПІДТРИМКИ 

МІЖНАРОДНОГО МИРУ ТА БЕЗПЕКИ 

 

 
3.1. «Тегеранський ядерний вузол» і політика санкцій як спосіб його розв’язання 

Однією з найбільших загроз міжнародній безпеці у ХХІ ст. є поширення ядерної 

зброї. З огляду на вищезазначене, горизонтальне ядерне розповсюдження, передовсім 

іранський епізод, являє собою найбільшу небезпеку стратегічній ситуації в сучасній 

системі міжнародних координат. 

Появу інтересу іранської влади до ядерної зброї фахівці датують   

1980-1988 рр. та пов’язують із ірансько-іракською війною. Саме в цей період Тегеран 

починає фінансувати програми зі збагачення урану як відповідь на іракську атаку 

хімічною зброєю [545, р. 14]. Однак лише в серпні 2002 р. іранська ядерна програма 

стала сприйматися як загроза міжнародній стабільності, адже саме в цей час іранські 

дисиденти у вигнанні на прес-конференції у Вашингтоні заявили про те, що в Ірані діє 

два ядерні об’єкти.  

У червні 2003 р. інспекція МАГАТЕ підтвердила наявність двох ядерних об’єктів у 

країні – заводів зі збагачення урану у Натанзі (центр Ірану) та в Ераку [971, р. 61]. 

Ситуація ускладнилася ще й відмовою Тегерана надати інспекторам МАГАТЕ повний 

доступ до своїх ядерних технологій. Як наслідок, експерти Агенції повідомили, що не 

можуть підтвердити, що нинішня програма Ірану носить мирний характер, і 

оголосили про надходження до них документів, які свідчать про можливу участь 

військових Ірану у придбанні технологій подвійного призначення. 

Зважаючи на зазначене вище, цілком зрозуміло, що міжнародна спільнота не 

могла не реагувати на ядерні прагнення іранського керівництва. Звернення до санкцій 

як інструменту нівелювання ядерної загрози Тегерана було зроблене невипадково. З 

цього приводу фахівці в царині міжнародно-політичної науки окреслюють декілька 

чинників, що змусили провідних світових акторів зупинитися саме на санкційних 

заходах, серед яких, на нашу думку, доцільно виділити такі:  

по-перше, воєнна інтервенція в Іран наразі матиме незначні шанси на успіх, адже 

сучасна воєнно-промислова інфраструктура держави нараховує 400 об’єктів та 25000 

воєнних цілей різного ступеня складності. Водночас, якщо не США, то Ізраїль, їхній 

перший союзник на Близькому Сході, може завдати вибіркові авіаудари по ядерних 

об’єктах ІРІ, як це ми спостерігали в Іраку 1981 р. та Сирії 2007 р. Однак, на думку 

переважної більшості фахівців, у випадку нанесення ударів по ядерних об’єктах 

Ірану, кількість людей, які закликатимуть до створення іранської ядерної бомби, 

значно зросте [648, р. 51-67]. Через це санкції, котрі виступають альтернативним 

інструментом зовнішньополітичного впливу, виконують стримувальну функцію щодо 

ядерних амбіцій Тегерана, і, з іншого боку, сприяють формуванню політичної 

опозиції щодо нинішньої влади й реалізації ідеї ядерного Ірану, чим можуть 
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скористатися США та їхні західні партнери під час проведення чергових виборів у 

ІРІ, аби спробувати змінити чинний теократичний режим у державі без воєнного 

втручання; 

по-друге, значення санкційної політики держав ООН у протидії набуттю Іраном 

ядерного статусу може зрости, якщо ж її розглядати і як прелюдію до підготовки 

широкомасштабної воєнної інтервенції міжнародної коаліції держав (як у епізоді з 

Іраком). Останнє, зокрема, яскраво підтверджується зробленою 4 лютого 2006 р. 

заявою Р. Перла, Голови консультативної ради при Міністерстві оборони США, 

архітектора американської політики воєнного втручання в Ірак 2003 р. У ній фахівець 

підкреслив: «Захід не повинен допустити значної помилки й занадто довго чекати, аби 

застосувати після санкцій воєнну силу, якщо Іран упритул наблизиться до створення 

ядерної зброї» [540, р. 185]. У такому випадку місія політики санкцій ООН зміститься 

у площину послаблення потенціалу країни, аби мінімізувати її економічну 

спроможність вести тривалу воєнну кампанію. Крім того, доцільно зважати й на той 

факт, що виснажлива політика санкцій здатна зменшити політичну підтримку влади 

населенням, що може виявитися критичним при розігруванні такого сценарію; 

по-третє, у згортанні ядерної програми Ісламської республіки зацікавлені провідні 

регіональні держави Близького Сходу, насамперед Ізраїль, Саудівська Аравія та 

Об’єднані Арабські Емірати. А наявність підтримки міжнародного санкційного 

режиму ООН країнами геополітичними сусідами цільової держави є запорукою 

успішності санкцій у досягненні зовнішньополітичних цілей, адже дозволяє фактично 

контролювати кордони об’єкта санкційної політики. 

Однак США стали єдиним постійним членом РБ ООН, що наполягали на 

застосуванні жорстких колективних санкційних заходів проти Ірану по суті відразу 

після встановлення МАГАТЕ у 2003 р. факту порушення державою Угоди про 

гарантії і підтвердження наявності в країні таємних ядерних об’єктів. Виступаючи за 

впровадження колективного режиму санкцій проти Тегерана, Вашингтон у 2003 р. 

звернувся за політичною підтримкою до своїх європейських партнерів, і був 

розчарований їх прагненням відтягнути в часі прийняття Радою Безпеки ООН 

санкційної резолюції.  

Опозиційну лінію до дипломатичних зусиль Білого дому в Організації Об’єднаних 

Націй традиційно проводили офіційні Москва та Пекін. Патова ситуація в Раді 

Безпеки 2003 р. з питання впровадження міжнародних санкцій проти Тегерану 

пояснювалася антагонізмом інтересів постійних членів, що позначилося на 

застосуванні в подальшому альтернативних підходів до розв’язання іранського 

«ядерного вузла» і забезпечило проведення трирічного дипломатичного торгу між 

великими державами, який передував упровадженню першого пакету санкцій проти 

ІРІ по лінії Організації Об’єднаних Націй. Тож розглянемо зовнішньополітичні 

стратегії постійних членів Ради Безпеки ООН на іранському напрямі, що визначило 

складний шлях підготовки першої санкційної резолюції ООН проти Тегерана. 

Насамперед, заради справедливості зазначимо, що саме санкції були обрані США 

як головний інструмент впливу на Іран ще з часів Ісламської революції 1979 р. Хоча 

їх прийняття 14 листопада 1979 р. пов’язано зі справою захоплення американських 

громадян, у 1980-х рр. пакет санкцій США було переглянуто та розширено у зв’язку з 

підтримкою іранським урядом ісламістських організацій у Єгипті, Лівані та 

Палестині. У 1984 р., наприклад, Сполучені Штати звинуватили Іран у спонсорстві 

тероризму та наклали заборону на більшість видів фінансової допомоги, включаючи 

американське кредитування, надання фінансової допомоги через міжнародні 
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інститути, а також ембарго на воєнні озброєння. Подальші заборони стосувалися 

товарів подвійного призначення. 30 жовтня 1987 р., у зв’язку із продовженням 

підтримки Іраном терористичних організацій, президент Р. Рейган Виконавчим актом 

№ 12613 заборонив увезення до США іранських товарів [530].  

Проте стратегія застосування жорстких рестриктивних заходів із боку США проти 

Тегерана співвідноситься, насамперед, із його ядерною діяльністю, яка потрапила під 

пильний нагляд американської розвідки наприкінці 1980-х рр. [222].  

Після включення Тегерана до списку країн «вісі зла» у 2001 р., Вашингтон узяв 

курс на зміцнення одностороннього режиму санкцій [869, р. 14], втягуючи до нього 

інших міжнародних акторів, у тому числі й через лобіювання прийняття відповідних 

резолюцій Радою Безпеки ООН.  

Однак Великобританія, Німеччина та Франція, опираючись американським 

зусиллям щодо впровадження санкцій проти ІРІ у рамках ООН, у форматі «великої 

трійки» взяли на себе ініціативу провести переговори з іранським керівництвом для 

розв’язання посталої кризи дипломатичним шляхом. Задля цього 21 жовтня 2003 р. 

було сформовано робочу групу у складі Д. де Вільпена, Дж. Стро і Й. Фішера. Слід 

визнати, що «європейська трійка», по суті, не відкидала саму ідею здійснення 

економічного тиску на Тегеран, однак, на відміну від США, держави Євросоюзу 

виступали за реалізацію компліментарної стратегії щодо Ісламської Республіки Іран, 

що поєднувала б у собі рестриктивні і стимулювальні заходи [223].  

Налаштованість Євросоюзу на конструктивний діалог із Тегераном зумовлювалася 

як політичними, так і економічними факторами й бере свої витоки ще з 1990-х рр. 

Річ у тім, що прагматична позиція колишнього іранського президента А. Хашемі-

Рафсанджані у 1995 р. відкрила шлях для налагодження торговельно-економічної 

взаємодії ЄС й ІРІ. Обраний у 1997 р. президентом С. М. Хатамі, який взяв курс на 

лібералізацію політичної й економічної сфери держави, значно посприяв подальшому 

розширенню діалогу між сторонами . У 1998 р. Тегерану вдалося досягнути 

принципової домовленості з європейськими партнерами про поглиблення співробітництва 

за рахунок енергетичних проектів.  

Пожвавленню співпраці слугувала й започаткована практика проведення 

обов’язкових консультацій у межах сформованих робочих груп двічі на рік. У 1999 р., 

наприклад, створена робоча група з енергетики, у 2000 р. – робочі групи з торгівлі та 

інвестицій, у справах біженців. Із 1999 р. Іран проводив доволі успішні переговори 

щодо приєднання до програми ТРАСЕКА. 

Через це у 2001 р., коли Вашингтон подовжив ще на п’ять років дію «Акта про 

санкції проти Ірану» і наполягав на приєднанні до нього європейців, Євросоюз 

відмовився прийняти його позицію. В офіційній заяві комісару ЄС із зовнішніх справ 

К. Паттена від 31 липня 2001 р. позиція Брюсселя щодо американського підходу 

визначалася як «справа принципу й політики в тому, що Європейський Союз не 

дотримуватиметься односторонніх санкцій із екстериторіальним ефектом». У 

документі також вказувалося, що такі ініціативи «загрожують відкритій міжнародній 

торговельній системі», і ЄС захищатиме компанії, які потраплятимуть під дію цього 

акта [942]. Як підкреслює Б. Тейлор із Міжнародного інституту стратегічних 

                                                 
 Із 1998 р. можна констатувати ще більшу трансформацію іранської зовнішньополітичної лінії 

стосовно ЄС у бік всеосяжного діалогу, котрий охоплював міжнародні проблеми глобального розвитку та 

боротьби з міжнародним тероризмом, питання роззброєння й непоширення ЗМУ, регіональні проблеми 

(Афганістан, Центральна Азія, Ірак, близькосхідне врегулювання), а також питання двостороннього 
співробітництва, включаючи торгово-економічну сферу. 
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досліджень, така реакція Брюсселя була очікуваною й у цілому вписувалася в 

параметри європейської політики на іранському напрямі. Адже з самого прийняття 

документа А. Д’Амато Євросоюз усіляко підкреслював неприпустимість застосування 

однобічного підходу до Ірану та Лівії [971, р. 73]. П. Гілфорд, тодішній речник 

Комісару ЄС із торговельних питань, розкритикував документ, зважаючи на те, що 

він зазіхає на суверенітет інших держав [1064].  

Промовистою відповіддю Вашингтона став і прес-реліз Європейської комісії від 9 

серпня 1996 р., у якому йшлося: «Ми підкреслюємо, що ЄС не вірить у те, що акт 

проти Ірану й Лівії є прийнятним і ефективним засобом у боротьбі з міжнародним 

тероризмом. Ми також доводимо до відома американської адміністрації про свої 

наміри захищати свої права й інтереси, котрі випливатимуть із дії акта, і ми також 

залишаємо за собою право вживати будь-яких заходів задля нівелювання цього 

виклику» [525].  

Варто нагадати, що конфлікт інтересів Брюсселя та Вашингтона, який було 

викрито прийняттям «Акта про санкції проти Ірану і Лівії», зумовив проведення 

тривалих дипломатичних переговорів між сторонами задля узгодження подальших 

дій щодо Тегерана. Перемовини, по суті, тривали майже рік і завершилися 

підписанням 11 квітня 1997 р. «Меморандуму про взаєморозуміння». У ньому 

Євросоюз оцінив «взаєморозуміння як скасування дії положень акта до європейських 

компаній» [523]. Білий дім, зі свого боку, вкотре підкреслив, що він не може 

погодитися із таким формулюванням Євросоюзу [583, р. 91].  

Цікавим виявилося й те, що окремі європейські енергетичні компанії, як 

наприклад, французька Total, користуючись політичною підтримкою Парижа, почали 

продавати всі свої активи у США з метою переорієнтації діяльності на Євразію [829]. 

Тенденції автономії від США у веденні зовнішньої політики з боку ЄС лише 

наростали протягом 2003-2004 рр., адже Париж і Берлін на той час яскраво 

демонстрували відданість ідеї мультиполярного світу, не зупиняючись навіть перед 

відкритим осудом воєнного втручання американців у Ірак. 

Блокування європейськими державами впровадження санкційних заходів проти 

Тегерана в Раді Безпеки ООН пояснювалося й їхнім прагненням захистити 

енергетичну співпрацю Євросоюзу з Іраном, якій сприяв і російський фактор, що 

змушував ЄС шукати альтернативні шляхи доставки вуглеводнів, зменшуючи свою 

залежність від РФ. А вона дійсно була критичною. Наприклад, за даними 

Міжнародного Енергетичного Агентства, Австрія імпортувала газ із Росії для 

забезпечення 74 % усіх потреб від енергоресурсів, Франція – 26 %, Фінляндія – 100 %, 

Німеччина – 39 %, Італія – 30 % [347]. Крім того, спроби Москви використати 

енергетику як політичний чинник у відносинах із сусідами провокували постійні 

«газові кризи», що ставили під загрозу енергетичну безпеку держав Європи.  

Стратегічний курс на диверсифікацію поставок вуглеводнів за рахунок 

прикаспійських держав було зафіксовано й у тогочасній нормативно-правовій базі 

Євросоюзу. Зокрема, Європейська Оборонна Стратегія, прийнята Європейською 

Комісією у грудні 2003 р. [287], та Політика Добросусідства ЄС 2004 р. [411] 

проголошували Каспійські ресурси критично важливими задля енергетичної безпеки 

Європи.  

Тож у момент викриття «ядерного досьє» Тегерана у 2003 р. Євросоюз якраз 

опікувався наймасшабнішим проектом «Nabucco», котрий мав кинути виклик 

монополії «Газпрому» на європейському енергетичному ринку. Нагадаємо, що проект 

«Nabucco» – магістральний газопровід протяжністю ≈3,3 тис. км з Центральної Азії в 
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країни Європейського Союзу, за першим задумом мав забезпечувати іранським газом 

Австрію та Німеччину. Проектна потужність газопроводу мала скласти 26-32 млрд 

кубометрів газу на рік, а його вартість оцінювалася 5,8 млрд дол. США [262]. Через це 

економічна ізоляція Тегерана шляхом запровадження міжнародних санкцій по лінії 

ООН суперечила стратегічним енергетичним інтересам Брюсселя. 

Отже, неприйняття європейськими державами односторонньої «політики батога» 

стосовно Ісламської Республіки Іран оформилось ще в 1990-х рр., логічно 

продовжилось на початку 2000-х рр. і зумовлювалося ще й низкою інших обставин.  

По-перше, Євросоюз неодноразово звинувачував Вашингтон у тому, що 

американська дипломатія, виступаючи за прийняття міжнародних санкцій, у тому 

числі в Раді Безпеки ООН, прагне захистити інтереси свого близькосхідного союзника 

Ізраїлю. Більше того, стверджувалося, що за санкційною ініціативою США стоїть 

впливове єврейське лобі, зокрема Американсько-ізраїльський комітет громадських 

зв’язків, який зацікавлений у перебільшенні ядерної загрози Ірану [908]. 

Адміністрація Б. Клінтона відкидала закиди Євросоюзу, акцентуючи на тому, що 

санкції позитивно вплинуть на регіональну безпеку на Близькому Сході, сприятимуть 

просуванню арабсько-ізраїльського мирного процесу.  

Зі свого боку, Білий дім видав чергову порцію критики на адресу Німеччини, 

ставлячи їй у провину те, що Берлін своїми інвестиційними проектами допомагає 

Тегерану «зірватися з гачка» [583, р. 87]. Б. Шмідтбауер, тодішній державний 

секретар Німеччини з координації німецьких розвідувальних служб, відповідаючи 

американським дипломатам на такі обвинувачення, заявив: «Немає жодних підстав 

стверджувати, що німці коли-небудь надавали свої воєнні технології, аби допомогти 

іранцям. Це є нашою позицією, якої ми суворо дотримуємось» [599]. Крім того, 

Берлін посилався на видане спеціальне розпорядження уряду для німецьких компаній, 

які працюють на іранському ринку, котрим заборонено оформлювати контракти, що 

передбачають продаж Ірану матеріалів, технологій воєнного призначення [568]. 

Другою тезою європейців на користь неприпустимості міжнародної ізоляції 

Тегерана було й те, що Брюссель розглядав політику санкцій Вашингтона проти Ірану 

як один із факторів політичної боротьби між республіканцями та демократами [583,  

р. 87].  

Незадоволення Євросоюзу американською політикою санкцій проти Ісламської 

Республіки Іран було викликано й непослідовністю Білого дому в реалізації 

запроваджених ним же санкційних заходів. Наприклад, на фоні дії «Акта про 

нерозповсюдження», а також «Акта про санкції проти Ірану і Лівії» Вашингтон 

декілька разів відходив від своєї принциповості, намагаючись дипломатичним 

шляхом домовитися з іранським керівництвом про згортання ядерної програми. У 

1997 р. США зробили серйозний крок назустріч Тегерану, аби перевести вирішення 

проблем двосторонніх взаємин у дипломатичний формат. Оскільки іранцям було 

добре відомо, що У. Крістофер відстоює жорсткий санкційний курс Вашингтона щодо 

ІРІ, його заміна на посаді державного секретаря М. Олбрайт дозволила Білому дому 

здійснити дипломатичний маневр, «заморозивши» тимчасово дію санкційних актів, і 

розпочати американсько-іранський діалог із «чистого» аркуша [459].  

Чергові подібні спроби, проте безуспішні, поліпшити взаємодію з Тегераном 

американці здійснили у 2001 р. і 2006 р. напередодні розгляду Конгресом питання про 

чергову пролонгацію «Акта про санкції проти Ірану» [678]. 

Вибірковий підхід Вашингтона до реалізації санкційної політики, на думку 

європейців, проявлявся й у дії так званих «вторинних санкцій», тобто тих, що 
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запроваджуються проти третіх держав, які інвестують у іранський нафтогазовий 

сектор або співпрацюють із Тегераном у ядерній або військово-технічних сферах. 

Наприклад, у липні 1997 р. Державний департамент заявив, що не має наміру 

застосовувати санкції проти турецьких компаній, які фінансують будівництво 

газопроводів з Ірану [778]. Останнє, на думку С.-Г. Ріхтера, мало сприйматися 

Тегераном як сигнал для початку переговорів [876].  

А в 1999 р. широкому загалу стали відомі положення секретної угоди, укладеної в 

1995 р. віце-президентом США А. Гором і головою уряду Росії В. Черномирдіним 

(так званої «пам’ятної записки Гор-Черномирдін»), що дозволяла Москві завершити 

виконання наявних контрактів з експорту озброєнь у Іран до 31 грудня 1999 р., після 

чого всі поставки мали бути припинені. Очевидно, що цей документ суперечив цілій 

низці нормативних актів США, зокрема американському закону про  

нерозповсюдження 1992 р., котрим забороняються поставки зброї Ірану й Іраку й 

передбачається введення санкцій щодо держав, залучених до поставок «дестабілізуючих» 

озброєнь і «чутливих технологій» Багдада й Тегерана. Доповнення 1996 р. до Закону 

США «Про допомогу іноземним державам» 1961 р. також передбачають 

упровадження санкцій стосовно країн, котрі постачають зброю державам, які 

підтримують тероризм, у категорію яких потрапляє й Іран. У своєму листі до міністра 

закордонних справ Росії І. Іванова від 13 січня 1999 р. держсекретар США 

М. Олбрайт зізнається, що «без пам’ятної записки 1995 р. продаж Росією звичайних 

озброєнь Ірану став би предметом санкцій на підставі американського законодавства» 

[1029]. 

Вагомим аргументом Брюсселя в переговорах із Вашингтоном щодо 

відтермінування прийняття міжнародних санкцій Організацією Об’єднаних Націй 

проти Тегерана стало й те, що, на його переконання, вихід США і Євросоюзу з Ірану 

не зупинить його ядерної програми, а навпаки додасть їй у розвитку нових імпульсів. 

За твердженням європейських високопосадовців, зустрівшись із жорстким тиском із 

боку Заходу, іранське політичне керівництво створюватиме з нього образ ворога, що 

стане зайвим аргументом на користь набуттю країною ядерного статусу й лише 

зміцнить позиції теократичного режиму, який сприйматиметься іранцями як останній 

форпост у стримуванні «західної агресії» на Близькому Сході.  

Не додавала європейцям оптимізму в оцінці успішності санкційної політики й 

стратегія Ісламської Республіки Іран на диверсифікацію політичних та економічних 

контактів за рахунок КНР, Росії, КНДР тощо. І дійсно, усвідомлюючи факт 

неможливості залучення західних експертів через політику санкцій США, Іран 

звернув свою увагу на держави, які могли ігнорувати тиск Білого дому.  

Так, ще з кінця 1980-х рр. Тегеран розширив контакти з Північною Кореєю для 

отримання 15-мегаваттного дослідницького реактора. А в січні 1990 р. між Іраном і 

КНДР було укладено Угоду про співпрацю в ядерній сфері і передачу воєнних 

технологій звичайного призначення. 21 лютого 1993 р. Іран і Північна Корея 

підписали контракт на поставку двох реакторів потужністю 300 МВт кожний [60,  

с. 84-85]. Однобічність американців відкрила шлях Пекіну для нарощування своєї 

присутності в Ісламській Республіці Іран. У червні 1985 р. тодішній спікер іранського 

парламенту А. Хашемі-Рафсанджані відвідав Пекін, де підписав із Китаєм Угоду про 

співробітництво у галузі ракетних технологій [679, р. 14].  

Поміж цього, як стало відомо на початку 1990-х рр., у 1994 р. Китай поставив у 

Ірані мініатюрний ядерний дослідницький реактор потужністю 27 КВт. А у вересні 

1992 р. сторони підписали Протокол про співробітництво між Китаєм та Іраном у 
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сфері атомної енергетики, відповідно до якого, КНР мала доставити в Ісфаханський 

центр ядерних досліджень обладнання та ядерні установки для подальших науково-

дослідних робіт [265, с. 8]. У лютому 1993 р. Китай та Іран уклали Угоду, за якою 

передбачалося будівництво двох 300-мегаваттних ядерних реакторів на території ІРІ.  

І хоча з 1995 р. з покращенням відносин із США, Китай почав дослухатись до 

аргументів Вашингтона щодо доцільності згортання його кооперації з Тегераном у 

ядерній сфері, лише в 1997 р. китайська сторона прийняла остаточне політичне 

рішення про припинення поставок матеріалів для будівництва іранських ядерних 

реакторів. Зокрема, у серпні 1997 р. віце-прем’єр КНР Лі Ланкінгом за підсумками 

своєї зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Б. Нетаньяху заявив про денонсацію 

Китаєм підписаної з ІРІ угоди 1993 р. [673, р. 7]. А в жовтні 1997 р. ірансько-

китайське співробітництво у сфері ядерної енергії стало предметом зустрічі 

керівників США і КНР. У результаті переговорів Дзян Дзе Мін погодився 

задовольнити вимоги американської сторони щодо припинення участі в реалізації 

ядерної програми Тегерана. У відповідь на таку поступку Вашингтон зняв санкції на 

продаж КНР чутливих технологій, необхідних для вдосконалення ядерної 

інфраструктури держави.  

Із 1997-1998 рр. місце Китаю у співпраці з Іраном у ядерній сфері зайняла 

Російська Федерація. КНР хоча й припинила поставки частин ядерних реакторів у 

Ісламську республіку, однак продовжувала зміцнювати свої позиції у нафтогазовому 

секторі країни, незважаючи навіть на дипломатичний тиск і санкції Вашингтону.  

Таким чином, передбачаючи непоступливість двох постійних членів Ради Безпеки 

ООН з прийняття пакету санкцій проти Ірану в Раді Безпеки ООН, європейські країни 

протягом 2003-2004 рр. робили акцент на продовженні переговорного процесу з 

Тегераном.  

До того ж, конструктивний підхід «євротрійки» до розв’язання іранської проблеми 

цілком відповідав і заявленим офіційним Брюсселем зовнішньополітичним  

настановам. Так, наприклад, у затвердженій 12 грудня 2003 р. Європейській стратегії 

безпеки, у якій тероризм і розповсюдження ядерної зброї розглядаються як дві 

найбільші загрози, вказано, що застосування економічного тиску може виявитися 

інструментом їх нівелювання. Зокрема, у частині ІІ п. «Боротьба з існуючими 

загрозами» зазначено, що «боротьбу із розповсюдженням зброї масового ураження 

можна вести шляхом посилення експортного контролю в поєднанні із заходами 

політичного, економічного й іншого характеру» [287]. 

Однак переговорний процес між Тегераном і Брюсселем, по суті, тривав до 2005 

р., проходячи стадії загострення та зниження напруги, і в результаті не виправдав 

сподівань учасників. 

У березні 2005 р. з’явились нові факти, що підтверджували воєнний характер 

іранської ядерної програми, і процес ядерного врегулювання перейшов у фазу 

відкритого протистояння. Зокрема, у цей час пакистанський уряд оприлюднив дані, 

що засвідчували причетність ІРІ до доктора А. К. Хана, міжнародної нелегальної 

мережі торгівлі зброєю [971, р. 62]. На підвищення політичного градусу у взаєминах 

Ірану із США та державами ЄС зіграло й те, що в результаті президентських виборів у 

червні 2005 р. до влади прийшов консервативний політик М. Ахмадінежад, за спиною 

якого стояв Верховний Лідер А. Хаменеї. Новообраний голова держави ще прозоріше 

заявив про свою відданість ідеї ядерного Ірану.  

Водночас деякі західні експерти з питань озброєння та міжнародної безпеки, як, 

наприклад, Б. Тейлор, не вважають, що перемога М. Ахмадінежада стала ключовим 
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фактором, що визначив подальший ядерний шлях Тегерану [971, р. 63-64]. 

Підтвердженням цьому, на їхню думку, є те, що президент С. М. Хатамі за декілька 

тижнів до виборів віддав наказ поновити переробку урану, незважаючи на 

домовленості, досягнуті внаслідок переговорів із європейською «трійкою». Як вказує 

російський фахівець А. Головачов, в умовах наростаючого протистояння між 

Тегераном і Вашингтоном, а також на фоні нестабільних ірансько-іракських взаємин, 

ще за часів А. Хашемі-Рафсанджані була розроблена спеціальна директива, у якій 

ядерна зброя розглядалась як гарантія безпеки ісламського режиму в державі. У ній, 

зокрема, виділялися такі положення: використання всіх можливостей задля набуття 

необхідних технологій виробництва ядерної зброї; відправлення в різні країни 

спеціалістів для збору необхідної інформації, у тому числі проникнення в ядерні й 

технологічні центри з метою розвідки; створення секретних ядерних центрів, 

підприємств, які могли б не тільки доповнювати один одного, а й проводити роботи в 

автономному режимі [36]. Цей документ був взятий до виконання і С. М. Хатамі. Цей 

факт підтвердився через шість днів після його відставки 8 серпня 2005 р.  

24 вересня 2005 р. МАГАТЕ ухвалила нову резолюцію щодо Ірану. У ній було 

зафіксовано, що іранські упущення з виконання Угоди про гарантії являють собою 

порушення за статтею ХІІ Статуту МАГАТЕ, тобто недотримання зобов’язань по 

ДНЯЗ. Ці порушення породжують питання, що перебувають у компетенції Ради 

Безпеки ООН [36].  

Однак точка неповернення була перейдена 3 січня 2006 р., адже саме в цей день 

іранська сторона направила офіційну ноту до Секретаріату МАГАТЕ із заявою про 

наміри поновити з 9 січня 2006 р. ті науково-дослідні, збагачувальні роботи у сфері 

мирного використання атомної енергії, які були Іраном раніше заморожені. 

«Євротрійка» неочікувано відреагувала різко, повідомивши Тегеран, що продовження 

переговорів за таких обставин, яке було заплановане на 18 січня 2006 р., може зовсім 

не відбутися. А 10 січня 2006 р. іранці у присутності інспекторів МАГАТЕ розпочали 

демонтаж пломб із центрифуг. У цей момент, на чому сходиться більшість експертів, 

європейцям стало остаточно зрозуміло, що розвиток ситуації пішов за іншим 

сценарієм, який докорінно відрізнявся від того, котрий розігрувався раніше при 

президенті С. М. Хатамі. 

Уже 12 січня 2006 р. у Берліні пройшла зустріч міністрів закордонних справ 

«європейської трійки», за підсумками якої було прийнято спільну заяву. У ній 

вказувалося, що через неконструктивні дії Тегерана подальші переговори з «трійкою» 

неможливі, і саме з цієї причини європейці прийняли рішення скликати позачергову 

сесію МАГАТЕ, поставивши на порядок денний якої питання про передачу іранського 

ядерного досьє на розгляд Ради Безпеки ООН. 16 січня 2006 р. у Лондоні пройшли 

консультації представників «євротрійки», Росії, США та Китаю стосовно подальших 

кроків щодо Ірану. На ній європейці знову озвучили свою напередодні 

сформульовану пропозицію щодо зміни формату урегулювання іранської ядерної 

проблеми. Однак, судячи з офіційних виступів європейських лідерів, консолідованої 

довгострокової стратегії дій Євросоюз на той момент ще не мав. Обговорювалися 

лише два кроки: заява голови, а потім, у випадку відсутності належної співпраці з 

боку Ірану, резолюція, що робила виконання вимог МАГАТЕ обов’язковим. Утім, 

обережно європейці почали говорити і про санкції як засіб політичного тиску на 

Тегеран. Сприяв цьому значною мірою і загальний перебіг подій, адже вже у лютому 

2006 р. Іран відмовився від виконання Додаткового протоколу до Угоди про гарантії з 

МАГАТЕ.  
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При детальному ж обговоренні пакету санкцій проти Тегерана розбіжність у 

політичних позиціях провідних європейських країн ставала очевидною. Наприклад, 

Австрія, Іспанія, Італія та Німеччина виступили за обмежені санкції, які б 

безпосередньо стосувалися ядерної програми Тегерана й не зачіпали нафтогазового 

сектору держави. Позиція Німеччини поміж інших вирізнялася прагненням відстояти 

свої економічні, а понад усе енергетичні інтереси в Ірані. 11 квітня 2006 р. тодішній 

міністр закордонних справ Німеччини Ф. В. Штайнмайєр зазначив, що 

«Європейський Союз розглядатиме питання санкцій лише в разі, якщо не вдасться 

розблокувати ситуацію по лінії ООН» [522]. Канцлер Німеччини А. Меркель також 

наполягала на тому, аби санкційна резолюція ухвалювалась у Раді Безпеки, 

підкресливши: «Організація Об’єднаних Націй є тим місцем, де ведуться переговори 

щодо санкцій проти Ірану» [365]. Великобританія та Франція, зі свого боку, заявили 

про свою підтримку американського підходу до Тегерану. Виявлені розбіжності в 

черговий раз надали можливість європейським дипломатам повернутися до 

переговорів з іранською владою.  

Уже у травні 2006 р. досить несподівано «європейська трійка» представила пакет 

пропозицій іранській стороні, яким передбачалося забезпечення держави реактором 

на легкій воді, Тегерану надавалась можливість отримувати низькозбагачений уран із 

Росії в обмін на те, що він припинить збагачувальні роботи. М. Ахмадінежад у 

черговий раз розкритикував європейську ініціативу, заявивши: «Європейські зусилля, 

спрямовані на усунення Ірану з бізнесу в ядерній сфері, аналогічні до торговельного 

обміну цукерка за золото» [386].  

Однак, попри наявний конфлікт інтересів між європейськими країнами, 

зовнішньополітична діяльність нового президента Ісламської Республіки Іран, його 

агресивні дипломатичні випади в бік Ізраїлю і США остаточно переконали 

високопосадовців Європейського Союзу в доцільності запровадження проти Тегерану 

колективного санкційного режиму ООН.  

Більшої політичної рішучості ЄС щодо санкційного способу іранського ядерного 

урегулювання додавала й нова дипломатична стратегія США. Зокрема, у  

2005-2006 рр. Вашингтон корегує свою політику санкцій проти Ірану в бік зміцнення 

рестриктивних примусових заходів і, по-друге, відпрацьовує нові технології ведення 

перемовин, у тому числі за рахунок залаштункової дипломатії і «вторинних» санкцій, 

зі своїми партнерами по Раді Безпеки ООН, які володіють правом вето. 

Річ у тім, що нова санкційна стратегія США, втілена в життя за розпорядженням 

президента № 13382 від 29 червня 2005 р., націлювалася на вирішення двох ключових 

завдань: по-перше, робилася спроба роз’єднати й послабити політичну еліту 

всередині Ірану шляхом подальшого перекривання для окремих її представників 

доступу до американської фінансової системи; по-друге, у зовнішньополітичній 

стратегії США у цей час стають помітними тенденції до екстериторіальності 

санкційних заходів, що оцінювалося Вашингтоном як механізм забезпечення 

політичної консолідації постійних членів Ради Безпеки та світової спільноти в цілому 

стосовно вироблення санкційної резолюції щодо Ірану.  

Зокрема, у цей час США значно розширюють санкції, насамперед, проти 

китайських компаній, так само як і проти більш слабких партнерів із Росії, Білорусі, 

Македонії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Тайваню, які підозрювались у сприянні 

фінансуванню іранської ядерної програми [971, р. 68-69]. Паралельно Державний 

департамент США веде переговори з європейськими партнерами, аби вони вчинили 

тиск на ті фінансові установи, які активно працюють у іранській економіці. 
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Вашингтон поставив їх перед дилемою: або закрити бізнес у Ірані, або втратити 

активи у США.  

Якщо захист демократії через міжнародні санкції був зрозумілим Великобританії і 

Франції, для двох інших постійних членів Ради Безпеки ООН – Китаю і Росії – 

підтримка демократичних процесів у Ірані через санкційний тиск розглядалися лише 

в розрізі політики втручання Заходу у внутрішні справи третіх країн. До того ж, Пекін 

і Москва не приховували свого прагнення сконструювати багатополярний світ на 

початку ХХІ ст., у зв’язку з чим Іран та його ядерне досьє і пов’язана з ним політика 

санкцій для кожної зі сторін розглядалися, насамперед, у розрізі стратегії протидії 

американській експансії на Близькому та Середньому Сході.  

Саме через це цілком очікуваним стало вкрай негативне ставлення Китаю до ідеї 

запровадження міжнародних санкцій ООН проти Тегерана. У листопаді 2004 р. 

тодішній міністр закордонних справ КНР Лі Джаосін, оприлюднюючи підхід країни 

до розв’язання іранської ядерної проблеми і можливості впровадження міжнародних 

санкцій проти Тегерана в рамках ООН, заявив, що Китай блокуватиме будь-яку 

спробу перенести розгляд іранської ядерної програми в ООН [488]. Ця сама теза 

неодноразово озвучувалась іншими чиновниками китайського МЗС протягом 2004-

2005 рр. [731]. 

Неприйняття Пекіном політики санкцій як засобу тиску на Тегеран із метою 

змусити останній припинити свою ядерну діяльність пояснювалося поміж того й 

іншими обставинами.  

Китайська політична верхівка традиційно негативно ставиться до санкцій як 

інструменту з підтримки міжнародного миру та безпеки [846; 667, р. 29].  

Крім того, за китайською політикою відхилення санкцій стосовно Тегерана в Раді 

Безпеки ООН стояли неабиякі геополітичні плани Піднебесної.  

Зокрема, прагнення китайської сторони розбудовувати стратегічні відносини з 

Іраном пов’язані з геополітичною метою КНР – зміцнити свою роль у Прикаспійських 

державах, Центральній Азії та на Близькому Сході. Як вказує Б. Джентлесон, 

«економічно слабкий Іран йде у розріз із амбітними геополітичними планами Китаю 

щодо зміцнення ШОС… Санкції напряму пов’язані з великою стратегією Китаю, 

спрямованою на перетворення країни … у глобальний центр впливу» [667, р. 29-30].  

З іншого боку, несхвала Пекіном пакету санкцій проти Ірану була викликана й 

економічними міркуваннями держави. Так само як європейські країни, Китай убачав у 

міжнародних санкціях ООН проти ІРІ загрозу своїм енергетичним проектам і 

торговельно-економічній співпраці.  

Річ у тім, що одним із ключових моментів, котрий визначає успішний розвиток 

економіки Китаю, є стабільне енергозабезпечення. За оцінками Групи Світового 

банку, щорічне зростання ВВП КНР протягом 2000-2005 рр. складало в середньому 

10 % [394]. У 2003 р. за обсягом споживання енергії Китай вийшов на третє місце, 

поступившись лише США та Японії. При цьому рівень споживання нафти в Китаї 

зростає в середньому на 7,5 % щорічно, у сім разів більше ніж у США. За оцінками 

Міжнародного енергетичного агентства, зростання рівня споживання нафти Китаєм 

збільшуватиметься на 38 % до світового обсягу споживання чорного золота [453]. У 

світлі вказаного вище стратегічне значення Ірану для КНР важко переоцінити, адже 

ІРІ наразі є третім постачальником серед країн-експортерів нафти в Китай, 

поступаючись лише Саудівській Аравії та Анголі. Більше того, ірансько-китайська 

енергетична співпраця була взаємовигідною, адже Пекін на той час будував у ІРІ дві 

гідроелектростанції – «Талеган» і «Мулла Садра», а також переміг у конкурсі на 
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будівництво ГЕС «Рудбар». Для реалізації цих проектів КНР відкрила кредитну лінію 

на суму 1 млрд дол. США [71]. 

Ініційована США політика економічної ізоляції Ірану в рамках ООН 

перешкоджала й планам китайської дипломатії щодо реалізації висунутої Пекіном 

концепції створення «Великого Китаю», тобто розширення сфери свого міжнародного 

впливу через економічне проникнення та завоювання міцних позицій у країнах 

геополітичного довкілля. У рамках цієї доктрини формується азійсько-європейський 

трансконтинентальний коридор (новий «Шовковий шлях»), котрий проходитиме 

через Іран, Китай, Туреччину та Центральну Азію. При цьому прокладання нових 

газо- і нафтопроводів має стратегічне значення для зовнішньополітичних цілей 

Піднебесної, адже дозволить, з одного боку, обмежити американський контроль за 

поставками вуглеводнів з Каспію, а з іншого – зміцнить власну енергетичну безпеку 

КНР.  

Сприяти втіленню ідеї «Великого Китаю» був покликаний підписаний двома 

сторонами у 2003 р. «Протокол про взаємодію у транспортній сфері», за яким Китай 

виділив 400 млн дол. на розбудову енергетичної інфраструктури ІРІ. Заборона ж на 

здійснення інвестицій у нафтовий сектор ІРІ через ООН, на чому особливо наполягав 

Білий дім, таким чином ставила під сумнів реалізацію цього проекту.  

Крім того, у 2005-2006 рр. Китаю вдалося зайняти міцні позиції на 

інвестиційному ринку Ірану, де на той час працювало понад 1200 китайських 

компаній [203, с. 2]. Цьому значною мірою посприяла й Угода про підтримку 

взаємних інвестицій від 1 липня 2005 р., яка розширила можливості для залучення 

китайських інвестицій не лише в нафтогазову й енергетичну промисловість ІРІ, а й у 

машинобудування, інфраструктурні проекти [194]. 

У зв’язку із цим, у січні 2006 р., коли європейська «трійка» підтримала США і 

запропонувала перенести розгляд ядерного досьє Тегерана в Раду Безпеки ООН, 

Китай виступив проти такого кроку та доцільності застосування міжнародних санкцій 

щодо ІРІ.  

Зокрема, 12 січня 2006 р. представник МЗС КНР Кун Цюань на прес-конференції 

висловив сподівання на те, що Іран зробить усе можливе для встановлення взаємної 

довіри з європейськими партнерами та відновлення переговорів [852]. У цей же час 

член Державної Ради КНР Тан Цзясюань у ході зустрічі з секретарем Вищої ради 

національної безпеки Ірану Алі Ларіджані підкреслив, що «всі зацікавлені сторони 

повинні здійснювати дипломатичні кроки для створення сприятливих умов і 

відновлення переговорів» [940]. На пряме ж запитання журналістів із приводу 

можливого застосування санкцій Організації Об’єднаних Націй офіційний 

представник китайського МЗС на прес-конференції 26 січня 2006 р. укотре відповів, 

що «впровадження міжнародних санкцій лише ускладнить ситуацію… Китайська 

сторона заперечує проти запровадження санкцій чи їх погрози як способу розв’язання 

міжнародних криз» [62]. 

Однак політична позиція Пекіна в Раді Безпеки ООН при обговоренні проекту 

санкційної резолюції проти Ірану завжди характеризувалася обережністю і 

прагненням ухилитися від прямої конфронтації із США, що вигідно вирізняло її від 

російської. Останнє й стало тим ключовим чинником, що визначив позитивне 

голосування Пекіна за пакетом антиіранських санкцій у грудні 2006 р. Коментуючи 

зовнішньополітичну лінію КНР на переговорах у Раді Безпеки ООН із застосування 

санкцій щодо Тегерана, Ф. Лукьянов підкреслив: «Пекін уникає лідерства з іранського 

питання – ні на користь, ні проти Тегерана. Якби Москва виступила … категорично 
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проти санкцій, Пекін її, скоріше за все, підтримав би. Але залишатися наодинці й 

накладати вето, брати на себе відповідальність за розвиток подій, Китай категорично 

не хоче. Ймовірно, дещо подібне ми будемо спостерігати і надалі – Пекін продовжить 

торгуватись із США і дивитиметься на Росію, аби не похитнути приємний йому 

баланс» [96].  

Іншим фактором, котрий визначив політичну підтримку Пекіном пакету санкцій 

проти Тегерана в Раді Безпеки ООН, стала роль США в китайській економіці. З цього 

приводу експерт ПІР-Центру Г. Пастухова пише: «При очевидному розвитку та 

розширенні економічних зв’язків Китаю та Ірану роль останнього в китайській 

національній економіці лишається номінальною. З економічної точки зору Китай 

важливіший для Ірану, ніж Іран для Китаю. Більш привабливим для експорту 

китайських товарів, безсумнівно, є американський ринок» [128, с. 60].  

Найжорсткіший спротив ухвалі санкційної резолюції Організації Об’єднаних 

Націй протягом 2003-2006 рр., між іншим, чинила Москва [218]. Аби з’ясувати 

мотиви Російської Федерації у блокуванні прийняття резолюції із санкцій у Раді 

Безпеки ООН, дослідимо ретельніше параметри ірансько-російського діалогу. 

Передовсім, варто підкреслити, що на ставлення Москви до впровадження 

міжнародних санкцій ООН проти Ісламської Республіки Іран впливали такі чинники: 

 географічна близькість Ірану до російських кордонів, особливо з урахуванням 

прагнення Російської Федерації сформувати по периметру кордонів держави пояс 

стабільності. У цьому аспекті значення Тегерана не можна переоцінити, адже Іран 

враховує те, що не роблять ні США, ні ЄС, ні Туреччина, а саме – бере до уваги 

інтереси Росії в Центральній Азії та Південному Кавказі. Більше того, на переконання 

іранської дипломатії, відсутність тісної взаємодії між Російською Федерацією й 

Ісламською Республікою Іран здатна призвести до суттєвого зсуву в регіональному 

балансі сил, що дозволить Вашингтону значно додати у своєму впливі у неспокійному 

Південному Кавказі, чого Москва не може собі дозволити [22, с. 6]; 

 Ісламська Республіка Іран є потужним гравцем на Близькому та Середньому 

Сході, без підтримки якого Росія значно послабить свої можливості впливати на 

політичну ситуацію в цьому багатому на енергоресурси регіоні. Останнє для Москви 

означатиме й автоматичне послаблення позицій і на світовому енергетичному ринку, 

а особливо на європейському; 

 Іран є важливим торговельно-економічним партнером Росії, що забезпечує 

конкурентоспроможність російських енергетичних компаній на зовнішніх ринках і 

слугує важливим фактором підтримки російського військово -промислового 

комплексу. Як підкреслив Т. Грехем, «Іран для Росії – третій ринок за збутом зброї 

(після Індії й Китаю) і одна з небагатьох країн, де Росія будує ядерні реактори» [575, 

р. 39]. 

Хоча старт двосторонньому російсько-іранському співробітництву був даний ще в 

1992 р., налагодження тісних контактів між Росією та Іраном припадає на  

1996-1997 рр. і пов’язується із діяльністю тодішнього міністра закордонних справ 

країни Є. Примакова, який наповнив міждержавні зв’язки новим політичним змістом. 

Г. Голан у широко відомій на Заході монографії «Росія й Іран. Стратегічне 

партнерство?» із цього приводу вказує на те, що «прихід Є. Примакова до МЗС 

зумовив зміну ставлення Росії до Близького Сходу і Перської затоки, що було 

викликано теплими почуттями міністра до Ірану й інших регіональних країн» [574, 

р. 4].  
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Курс на політичне зближення з Тегераном і опір міжнародним санкціям проти ІРІ 

диктувалися і внутрішньополітичною ситуацією в Росії. Так, обрання до Державної 

Думи КПРФ і ЛДПР не могло не позначитися на зовнішній політиці країни, що й 

зумовило перехід до стратегії диверсифікації зовнішніх контактів Москви за рахунок 

Китаю, Індії, Ірану тощо. Саме в такому політичному кліматі ідея російсько-

іранського військово-політичного альянсу виглядала доволі привабливою.  

Прихід до влади В. Путіна надав відносинам між Іраном і Російською Федерацією 

ще більшої прагматичності, збалансованості та геополітики. Тегеран оцінив курс 

нового президента Росії як повернення до великої політики [740, р. 260-261]. 

Зрозуміло, що політична вмотивованість блокування санкцій по лінії Організації 

Об’єднаних Націй проти Тегерана лише зросла з відродженням геополітичних амбіцій 

Москви за президентства В. Путіна. 

Однак неприйняття російським керівництвом політики міжнародних санкцій у 

рамках ООН було зумовлене й значними економічними інтересами країни.  

Річ у тім, що зі зміною влади у Кремлі 2000 р. пов’язують вихід Росії із досить 

неоднозначної домовленості «Гор-Черномирдін», дотримання якої завдало Москві 

збитків у декілька мільярдів дол. США. Наприклад, за даними, опублікованими 

«Независимой газетой», втрати «лише у грошовому вимірі оцінюються експертами на 

суму близько 4 млрд дол. США, із яких 2 млрд – збитки внаслідок зриву вже 

укладених контрактів і ще 2 млрд – за контрактами, які перебували на стадії 

доопрацювання й були згорнуті» [38].  

Знаковою подією після виходу Російської Федерації зі своїх зобов’язань перед 

американцями в розвитку російсько-іранської взаємодії можна вважати офіційний 

візит президента ІРІ С. М. Хатамі до Москви у березні 2001 р. У ході зустрічі лідери 

держав підтвердили, що співробітництво Росії й Ірану в економічній, політичній, 

торговельній, культурній сферах відповідають національним інтересам обох країн, а 

також сприяють зміцненню миру в регіоні. Під час візиту сторони обговорили 

співпрацю й у ядерній сфері та нафтогазовій промисловості. Американська сторона 

стверджує, що під час своїх відвідин Москви С. М. Хатамі домовився з російським 

керівництвом про поставки сучасних озброєнь на суму близько 7 млрд дол. США 

[888, р. 28]. І дійсно, за інформацією Центру аналізу світової торгівлі зброєю, у 

2001 р. Тегеран розпочав реалізацію 25-річної програми переозброєння національних 

збройних сил, котра передбачала в основному орієнтацію на закупівлю озброєнь і 

воєнної техніки російського виробництва. Загальний обсяг фінансування програми 

оцінюється у 25 млрд дол. США [197].  

Поміж того, офіційна Москва розуміла, що, у разі прийняття санкційної резолюції 

в Раді Безпеки ООН, їй доведеться обмежити або навіть відмовитись від своїх 

контрактів із Тегераном у ядерній сфері. За словами старшого радника Департаменту 

з питань безпеки і роззброєння Є. Зведре, ядерне співробітництво Росії з Іраном 

найбільше непокоїло американських і ізраїльських політиків із тієї причини, що 

начебто воно прискорює процес набуття Іраном ядерної зброї. Тому американці 

наполягали на забороні ядерного співробітництва між РФ та ІРІ у межах резолюції 

ООН. Як далі пише експерт, США та Ізраїль пояснюють це таким чином: 

1) російський реактор може використовуватися для вироблення плутонію для зброї; 

2) технології й обладнання із збагачення урану застосовуватимуться Тегераном у 

воєнних цілях; 3) контракти з Іраном у царині атомної енергетики дозволять 

іранським фахівцям набути досвід роботи з ядерними матеріалами, що сприятиме 

розвитку воєнної ядерної програми [64, с. 40].  
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Тож на кону стояла доля здійснюваного фахівцями Мінатому Бушерського 

проекту. Нагадаємо, що положення контракту на завершення розпочатого німцями 

будівництва першого енергоблоку АЕС у Бушері були узгоджені ще у вересні 1994 р., 

результатом чого й стало підписання 5 січня 1995 р. низки угод, зокрема: Контракту 

на завершення будівництва першого енергоблоку АЕС у Бушері; Протоколу 

переговорів між міністром Російської Федерації з атомної енергії В. Михайловим і 

віце-президентом ІРІ, Президентом ОАЕІ Р. Амроллахі [122, с. 133]. Вартість 

будівництва лише першого ядерного енергетичного блоку Бушерської АЕС 

оцінювалась на рівні від 800 млн до 1 млрд дол. США. Крім того, передбачалось, що в 

майбутньому Росія зможе поставити в Іран ще три реактори. Один – у 1000 МВт, і 

два – по 440 Мвт кожний.  

Економічна зацікавленість проектом «Бушеру» для Росії, окрім фінансових 

дивідендів, проявлялася ще й у тому, що до виконання замовлення було залучено 

300 російських підприємств, контракт зберігав 20  000 робочих місць для 

високопрофесійних кадрів [89]. 

За умови поставки ще трьох реакторів сума контракту значно би збільшилась: за 

західними джерелами – до 8 млрд дол. США. За підрахунками колишнього керівника 

Мінатому В. Михайлова, сума досягла би 3-3,5 млрд дол. США [204, с. 10]. Не слід 

скидати з рахунків і супровідні документи з реалізації проекту «Бушер». До таких, 

наприклад, варто віднести підписану 24 серпня 1995 р. російсько-іранську угоду про 

поставки російського ядерного палива для іранської АЕС у Бушері протягом  

2001-2011 рр. на суму 30 млн американських доларів на рік [694, р. 127]. І хоча 

російська сторона не реалізовувала останній контракт до 2005 р., його економічна 

привабливість від цього не зменшилась. Отже, як вказує Г. Голан, контракт [по 

«Бушеру»] забезпечив фізичне виживання атомному міністерству Російської 

Федерації, по суті, Мінатом отримав можливість функціонувати без турботи з 

приводу того, що завтра співробітники та спеціалісти галузі не отримають заробітну 

плату [574, р. 32].  

Наприкінці січня 2006 р. політика Москви щодо іранського «ядерного досьє» 

почала змінюватися у бік зближення з дипломатичними настановами європейських 

держав і США. У цей час Російська Федерація вперше на офіційному рівні доволі 

прозоро дала зрозуміти своїм західним партнерам, що вона підтримає ініціативу про 

перенесення розгляду справи щодо Ірану в Раду Безпеки ООН. Однак чіткої відповіді 

на пропозиції застосування санкцій проти Тегерану Кремль не сформулював.  

Зрушення в російській позиції щодо перегляду формату іранського ядерного 

врегулювання були викликані конкретними подіями. Передовсім, привертає увагу той 

факт, що якраз напередодні 25 січня 2006 р. В. Путін висунув ініціативу створення на 

території Росії, а також інших ядерних держав, системи міжнародних центрів із 

надання послуг ядерного паливного циклу, включаючи й збагачення урану, на 

недискримінаційній основі й під контролем МАГАТЕ. Такою заявою Москва, 

перехоплюючи дипломатичну ініціативу в Євросоюзу, фактично запропонувала 

власний шлях вирішення іранської ядерної кризи. За словами російського лідера, цей 

проект «міг би бути розрахований на тривалу перспективу за участю країн, які мають 

серйозні, великі запаси уранової сировини» [139].  

Цікавим є те, що план В. Путіна отримав визнання серед міжнародних експертів, 

зокрема й такого патріарха американської дипломатії, як Г. Кіссінджер [690].  

Дійсно, ідея могла би стати ефективним запобіжним засобом від силових акцій, 

санкцій із боку світової спільноти, одночасно забезпечуючи суворе дотримання ДНЯЗ 
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і міжнародних норм із нерозповсюдження. Однак Тегеран недвозначно відхилив 

пропозицію російського президента. Реакція Кремля хоча й була емоційною, проте 

реальних кроків назустріч американській дипломатії у підготовці проекту резолюції 

Ради Безпеки ООН щодо санкційних заходів проти ІРІ влітку 2006 р. Москва так і не 

здійснила. Російські керманичі, відкидаючи запропонований Білим домом пакет із 

санкцій, разом із Китаєм наполягали на продовженні дипломатичних переговорів з 

Іраном [353, р. 73].  

Послідовна політична лінія адміністрації В. Путіна на блокування санкційної 

резолюції ООН проти Тегерана зумовлювалась і зростаючим із 2003 р. геополітичним 

значенням ІРІ для національних інтересів Російської Федерації. 

Річ у тім, що з початком у березні 2003 р. воєнної кампанії союзників у Іраку та 

послабленням через це політичної ваги Багдада в міжнародних процесах на 

Близькому Сході, стратегічне значення Тегерана у визначенні регіонального 

геополітичного ландшафту додало себе неабиякими перевагами, чим і прагнув 

скористатися Кремль.  

На відміну від Пекіна, який був утягнений у стратегічну енергетичну конкуренцію 

з Вашингтоном на Близькому Сході, й обрав Тегеран одним із плацдармів для 

проникнення в район Перської затоки, Москва, не володіючи ресурсами Піднебесної, 

прагнула не стільки послабити економічні позиції США в затоці, скільки захистити 

власні інтереси у своїх традиційно життєво важливих зонах впливу – на Кавказі й у 

Центральній Азії.  

Коментуючи позицію російської влади на переговорах щодо підготовки першого 

пакету санкцій проти ІРІ в Раді Безпеки 2006 р., Т. Грехем із Центру Карнегі за 

міжнародний мир написав: «Москва надзвичайно цінує рішення іранського 

керівництва не втручатися в Центральну Азію та його відмову підтримати чеченських 

повстанців, які підривають вибухонебезпечну ситуацію на російському Північному 

Кавказі (на противагу американській політиці, котра, на переконання Москви, 

направлена на підрив її влади в регіоні)» [575, р. 37]. Цей факт, на думку Б. Тейлора, і 

визначив прагнення Російської Федерації мінімізувати набір санкційних заходів 

Організації Об’єднаних Націй проти ІРІ, аби змусити країну згорнути свою ядерну 

програму. Як відзначає фахівець, Москва навряд чи колись підтримає санкційну 

резолюцію Ради Безпеки ООН, що загрожуватиме існуванню іранського режиму [971, 

р. 85]. 

З іншого боку, російська сторона розуміла, що її поступки щодо впровадження 

міжнародних санкцій ООН проти зміцнілого Ірану можуть стати тим серйозним 

важелем на переговорах із Вашингтоном, аби змусити останній зважати на інтереси 

Росії [971, р. 88], наприклад стосовно проблеми розширення НАТО на Схід. 

Розраховувала Москва й обміняти свою лояльність при голосуванні в Раді Безпеки 

ООН щодо пакету санкцій проти ІРІ на лояльність американців у питанні вступу 

Російської Федерації до СОТ. Як написав голова московського бюро New York Times 

Дж. Л. Кліффорд, «очевидним є те, що Росія не розглядає санкції виключно в 

іранському контексті, а в розрізі цілого кола проблем у відносинах із Вашингтоном. 

Вона проводитиме переговори у прив’язці до договору про скорочення стратегічних 

озброєнь і зростаючого занепокоєння з приводу загрози поглинання НАТО України та 

Грузії. Якщо Вашингтон піде в цих питаннях назустріч Кремлю, то останній 

погодиться підтримати міжнародні санкції» [401]. 

Непоступливість Москви на переговорах у Раді Безпеки ООН про прийняття 

пакету санкцій проти ІРІ пояснювалася ще нечутливістю економіки країни до так 
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званих «вторинних» санкцій із боку Вашингтона, адже Росія на той момент не набула 

членства в СОТ, і її присутність на американському ринку була майже непомітною 

для російського політичного керівництва. Що стосується загрози санкцій із боку 

Євросоюзу, то вона видавалась малоймовірною з огляду на симетричну  

взаємозалежність сторін у енергетичній сфері. Тож чому Москва все ж таки 

підтримала пакет санкцій ООН проти Ірану? 

Трансформація підходу російської владної еліти до політики міжнародних санкцій 

стосовно ІРІ, на думку американського дослідника Т. Грехема, зумовлювалась тим, 

що Москві, з точки зору енергетичних інтересів, було вкрай вигідне виведення 

іранських вуглеводнів із європейського ринку, адже останнє б зміцнило позиції 

російських компаній у Європі, а через це й політичний вплив федерації у ЄС, а 

особливо в геополітичному плані близьких до Росії державах Східної Європи [575,  

р. 39]. Як зазначають аналітики авторитетного видання Financial Times Дж. Блітц і 

Г. Дайєр, «це є єдиним головним чинником, який пояснює, чому Москва все ж таки 

долучилася до санкційної стратегії проти Ірану в ООН» [356]. У свою чергу, 

Б. Тейлор із Міжнародного інституту стратегічних досліджень мотиви Російської 

Федерації підтримати впровадження міжнародних санкцій проти ІРІ пояснює тим, що 

Кремль був упевнений у тому, що Китай не допустить ізоляції нафтогазового сектору 

іранської держави [978, р. 85].  

Утім, визначена полярність інтересів постійних членів Ради Безпеки ООН, котра й 

зумовила трирічні переговори щодо документа організації, призвела до того, що 

перша санкційна резолюція ООН № 1737 проти Ірану, прийнята 23 грудня 2006 р. 

[183], була максимально чутливою до зовнішньополітичних цілей європейських 

держав, Китаю і Росії.  

Більшість західних експертів визначила дві перші резолюції Ради Безпеки ООН із 

санкцій щодо Ірану як «європейські». Останні ж зробили все, аби резолюція 

стосувалася лише питань, пов’язаних із іранською ядерною програмою та не 

зачіпляла їхні економічні й енергетичні проекти [1006]. Поміж іншого, Москва 

«розбавила» текст санкційного документа Організації Об’єднаних Націй у такий 

спосіб, що до нього не увійшло навіть ембарго на поставки звичайних озброєнь, на 

чому наполягали США. Європейські держави, до того ж, значно скоротили список 

фінансових установ Ірану, які підлягали б дії санкцій ООН, виключивши з нього 

навіть банки Меллі та Садерат, які Вашингтон звинувачував у фінансуванні ядерних 

досліджень Тегерана й підтримці діяльності терористичної організації «Хезболла». Не 

підтримали європейці й включення до санкційного списку ООН банків Сепах і Мелат. 

Останні дві установи, наприклад, обслуговують зовнішні фінансові операції 

політичної еліти Ірану, зокрема КСІР, котрий вкладає кошти в ядерні проекти 

держави. У цілому обсяг підозрілих транзакцій цих банків сягав до 2 млрд дол. США 

щорічно [491].  

Тож з урахуванням змін і виключень, зроблених у проекті резолюції 

1737 відповідно до пропозицій Китаю, Росії і Франції, узгоджений варіант документа 

робив його майже непомітним для впливу на іранську владу. Розглянемо головні 

положення першої санкційної резолюції ООН № 1737 проти ІРІ.  

У преамбулі тексту 1737 документа Ради Безпеки ООН відмічається серйозне 

занепокоєння з приводу того, що «у доповіді Генерального директора МАГАТЕ від 27 

лютого 2006 р. перераховано ряд питань … і проблем, котрі стосуються ядерної 

програми Ірану, включаючи теми, які можуть мати воєнний ядерний аспект, і що 

МАГАТЕ не може зробити висновок про відсутність у Ірані незаявлених ядерних 
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матеріалів чи діяльності». Далі вказується на те, що «після більше ніж трьох років 

зусиль Агенції щодо з’ясування всіх аспектів ядерної програми Ірану наявні пробіли в 

інформації продовжують викликати стурбованість, і МАГАТЕ не здатна досягнути 

прогресу у своїх зусиллях надати гарантії відсутності в Ірані незаявленого ядерного 

матеріалу і діяльності» [183]. З огляду на вищезазначене, Рада Безпеки переповнена 

рішучістю «переконати Іран виконати вимоги … МАГАТЕ, а також стримати 

розробку Іраном чутливих технологій на підтримку його ядерної та ракетної програм» 

і виконати свій головний обов’язок за Статутом ООН з підтримки міжнародного миру 

та безпеки [183]. Тож, задля здійснення впливу на Іран з метою припинення ним 

ядерної діяльності, діючи на підставі ст. 41 Глави VII Статуту ООН, Рада Безпеки 

впроваджує санкційні заходи. 

Зокрема, п. 3 зобов’язує «всі держави застосувати необхідні заходи для 

попередження прямих чи непрямих поставок, продажу чи передачі зі своєї території, 

чи своїми громадянами, або з використанням морських чи повітряних суден під їхнім 

прапором Ірану чи для використання в Ірані або в його інтересах – незалежно від 

країни походження – усіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, 

котрі могли б сприяти діяльності Ірану, пов’язаній із збагаченням, переробкою чи 

важкою водою, або розробкою систем доставки ядерної зброї» [183]. П. 4 за змістом 

доповнює і розширює попередній, адже «постановляє всім державам вжити необхідні 

заходи для попередження прямої чи непрямої поставки, продажу чи передачі 

[Ірану] … будь-яких інших предметів, які держава визначає як такі, що сприятимуть 

діяльності, пов’язаній із збагаченням, переробкою чи важкою водою, розробкою 

систем доставки ядерної зброї; будь-яких інших предметів, якщо держава визначає, 

що вони сприятимуть діяльності, яка пов’язана з іншими темами, з приводу яких 

МАГАТЕ висловила занепокоєння» [183].  

Крім того, резолюція Ради Безпеки ООН п. 6. встановила, що «всі держави також 

вживатимуть необхідні заходи задля припинення надання Ірану будь-якої технічної 

допомоги чи професійної підготовки, фінансової допомоги, інвестицій, брокерських 

та інших послуг і передачі фінансових ресурсів чи послуг, пов’язаних із поставкою, 

продажем, передачею, виробництвом чи використанням заборонених предметів, 

матеріалів, обладнання, товарів і технологій, вказаних у п. 3, 4», тобто таких, які 

пов’язані з ядерною діяльністю Ірану та розробкою систем доставки ядерної зброї. 

П. 7 документа за змістом продовжує попередній, адже у ньому йдеться про те, що 

«Іран не може експортувати будь-які предмети [пов’язані з його ядерною діяльністю – 

Авт.], і що всі держави-члени заборонять придбання таких предметів з Ірану їхніми 

громадянами чи з використанням морських чи повітряних суден під їхнім прапором, 

незалежно від того, походять вони з території Ірану чи ні» [183].  

Значущим щодо визначення кола санкційних заходів, накладених проти Тегерана, 

є положення п. 12 документа № 1737 Ради Безпеки ООН, у якому зазначено, що «всі 

держави заморозять грошові засоби, інші фінансові активи й економічні ресурси, 

котрі наявні на їхній території на дату прийняття цієї резолюції чи у будь-який 

наступний період і які перебувають у власності чи під контролем фізичних і 

юридичних осіб, вказаних у додатку, а також інших фізичних і юридичних осіб, котрі, 

як встановлено Радою Безпеки чи Комітетом, беруть участь у чутливій у плані 

розповсюдження ядерної діяльності Ірану й у розробці систем доставки ядерної зброї, 

безпосередньо пов’язані з цим» [183].  

Між тим, п. 14 і 15 певною мірою обмежують дію положень п. 12, оскільки в п. 14 

ми знаходимо: «держави можуть дозволити поповнення рахунків, заморожених на 
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виконання положень п. 12, за рахунок відсотків чи інших нарахувань, призначених за 

цими рахунками, чи виплати за контрактами, угодами чи зобов’язаннями, які було 

укладено до дати, коли вказані рахунки підпали під дію положень цієї резолюції». А у 

п. 15 вказується на те, що «заходи, передбачені п. 12, не повинні перешкоджати 

здійсненню вказаними фізичними чи юридичними особами виплат за контрактом, 

укладеним до включення такої фізичної чи юридичної особи у список, за умови, що, 

як встановлено відповідними державами, контракт не пов’язаний із будь-якими 

забороненими предметами, матеріалами, обладнанням, товарами, технологіями, 

допомогою, професійною підготовкою, фінансовою допомогою, інвестиціями, 

брокерськими та іншими послугами, згаданими у п. 3, 4 і 6» [183].  

Отже, п. 14 і 15 створюють «вікно можливостей» для держав-членів ООН оминути 

заборони, визначені в цьому ж документі, адже, за цією ж резолюцією, країнам-

членам дозволено самим, виходячи з їхньої політичної волі та інтересів 

ідентифікувати той чи інший матеріал або технологію як таку, що пов’язана з 

ядерною діяльністю Тегерана.  

Більше того, особливо цікавим на цьому фоні виглядає останнє положення п. 15 

санкційної резолюції Ради Безпеки ООН за номером 1737, у якому прописана 

процедура, за якою держава може розморозити активи, котрі підпадають під заборону 

ООН. Тож розморожування може бути здійснене «після того, як відповідні держави 

повідомили Комітет [із санкцій – Авт.] про свій намір дозволити … розморожування 

грошових засобів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів у цілях, якщо 

це доцільно» [183]. У такий спосіб Рада Безпеки ООН дозволила державам-членам не 

лише самим визначати ступінь загрози здійснюваних ними транзакцій і поставок до 

Ірану, а й значною мірою посприяла приховуванню їхніх реальних мотивів у 

здійсненні таких операцій.  

Текст документа також встановлює обмеження на пересування для осіб, що 

причетні до ядерної діяльності Тегерана. Так, п. 10 закликає всі держави «бути 

уважними щодо в’їзду на їхню територію чи транзитного проїзду через них фізичних 

осіб, котрі опікуються чутливою в плані розповсюдження ядерною діяльністю Ірану і 

розробкою систем доставки ядерної зброї» [183].  

Звертає на себе увагу той факт, що резолюція 1737 була гуманітарного 

спрямування, адже п. 13 містить таке положення: «Усі заходи, уведені п. 12, не 

застосовуються щодо грошових коштів, інших фінансових активів чи економічних 

ресурсів, котрі, як було встановлено відповідними державами, необхідні для покриття 

основних видатків, включаючи оплату продуктів харчування, аренду житла чи 

іпотечного кредиту, ліків і медичного лікування, податків, страхових виплат чи 

комунальних послуг» [183]. 

Про слабкість санкційного документа 1737 Ради Безпеки ООН проти Тегерана 

свідчить і той факт, що по суті на його фоні Росія здійснювала поставки в країну  

29 модернізованих зенітно-ракетних комплексів «Тор-М1», загальною сумою  

700 млн дол. США, здатних вражати всі типи літаків, гелікоптерів, а також крилаті 

ракети й безпілотні летальні апарати. З іншого боку, як вказує Б. Тейлор, «пакет 

санкцій, запроваджений 1737 документом ООН, доцільно розглядати як спосіб 

відновлення переговорного процесу з Тегераном щодо його збагачувальної 

діяльності» [971, р. 64]. 

Вказана вище суперечливість положень та значні виключення в першому 

санкційному документі Організації Об’єднаних Націй призвели до того, що майже 

відразу після його прийняття США розпочали переговори з іншими постійними 
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учасниками Ради Безпеки щодо ухвали другого пакету санкцій проти ІРІ по лінії 

ООН.  

Обговорення деталей документа всупереч очікуванням експертів не забрало багато 

часу. 21 лютого 2007 р. на засіданні Ради Безпеки було представлено доповідь щодо 

виконання Іраном вимог 1737 документа, у якій підкреслювалося, що МАГАТЕ 

підтверджує відмову Тегерану надати доступ інспекторам Агенції до своїх ядерних 

об’єктів. У зв’язку із цим, 24 березня 2007 р. Рада Безпеки ООН схвалила новий 1747 

документ, яким було значно розширено та зміцнено набір колективних примусових 

дій невоєнного характеру.  

Неабияким політичним досягненням постійних членів слід визнати те, що 

сторонам у цілому вдалося досягнути компромісу із запроваджуваних санкцій. 

Зокрема, Росія погодилась проголосувати за накладання ембарго на поставки 

наступальних озброєнь до Ірану. П. 6 документа закликає всі держави «проявляти 

пильність із приводу прямих чи непрямих поставок, продажу чи передачі Ірану зі 

своєї території чи їхніми громадянами … будь-яких бойових танків, бойових 

броньованих машин, артилерійських систем великого калібру, бойових літаків, 

гелікоптерів, воєнних кораблів, ракет чи ракетних систем» [183].  

Зміцнюючи систему санкційних заходів, резолюція 1747, до того ж, забороняла 

всім державам-членам надавати будь-яку технічну чи фінансову допомогу Тегерану, 

пов’язану з поставками зброї до країни, адже у ній вказувалося на те, що держави 

мають утримуватися від «надання Ірану будь-якої технічної допомоги або 

професійної підготовки, фінансової допомоги, інвестицій … послуг, пов’язаних із 

поставкою, продажем, передачею, виробництвом чи використанням [звичайних 

озброєнь], з метою попередження дестабілізаційного накопичення зброї» [183]. 

Варто підкреслити, що санкційна політика ООН стосовно ІРІ здійснювалась за так 

званою комбінованою стратегією, суттєвим елементом якої стали санкції на фінансові 

активи й пересування іранських політиків і військовослужбовців, котрі причетні до 

ядерної програми держави. Формуючись за цією схемою, резолюція 1747 на зразок 

1737 документа в додатку містила список із 28 осіб та установ, котрі, на думку 

міжнародного співтовариства, були причетні до ядерних чи ракетних технологій 

Ірану. У своїй більшості перелік складено із представників КСІР і співробітників 

Банку Сепах, який, поміж іншого, розглядається американською розвідкою як 

ключове джерело фінансування діяльності міжнародних терористичних організацій на 

Близькому Сході.  

Подібно до документа 1737, резолюція 1747 передбачала у 60-денний термін 

підготовку МАГАТЕ звіту про виконання Іраном положень рішення Ради Безпеки й 

укотре попереджала Тегеран, що, у разі подальшого ігнорування вимог ООН, 

санкційна політика набуватиме більш жорсткого характеру [183]. 

Незважаючи на подальше невиконання рішень Ради Безпеки ООН, викладених у 

документах 1737 і 1747, ухвала третього документа організації, котрим би 

визначалися нові параметри політики міжнародних санкцій проти Тегерана, 

відкладалася з двох причин.  

Перша обставина зумовлювалась тим, що в серпні 2007 р. Іран і МАГАТЕ 

долучилися до чергового раунду переговорів із вироблення принципів «Робочого 

плану дій» між сторонами. Згідно з документом, Тегеран брав на себе зобов’язання у 

тримісячний період надати МАГАТЕ чіткі відповіді на питання Агенції, пов’язані з 

роботою всіх ядерних об’єктів у ІРІ. Через це безрезультатними виявилися спроби 
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досягнути політичного консенсусу з упровадження нових примусових невоєнних 

заходів ООН. 

І по-друге, у листопаді 2007 р. Американська національна розвідувальна служба 

підготувала доповідь «Іран: ядерні прагнення і можливості», де було зібрано 

результати роботи 16 розвідувальних служб США. Центральним елементом 

документа, на нашу думку, можна назвати висновок його авторів про те, що «Іран 

зупинив свою ядерну програму у 2003 р.» [791]. 

Водночас такий умовивід фахівців, зважаючи на подальші змістовні формулювання 

щодо іранського ядерного питання, не може розглядатися як остаточний. 

Підтвердженням цьому може служити хоча б положення, де йдеться про те, що ІРІ 

продовжує утримувати технології, спроможні допомогти країні набути ядерного 

статусу. Разом із тим, автори доповіді демонстрували готовність конструктивно 

підійти до розв’язання іранського ядерного вузла, висловлюючись фактично проти 

зміцнення санкційних заходів проти Тегерана [791].  

Усупереч очікуванням міжнародного співтовариства, Тегеран скористався 

відтермінуванням прийняття нового пакету санкцій у рамках ООН, аби активізувати 

свою ядерну діяльність.  

Уже у квітні 2007 р. голова іранської Організації з атомної енергії Г. Агазаде, 

виступаючи в Натанзі перед високопосадовцями, вченими-ядерниками заявив, що 

його держава вийшла на «промисловий рівень збагачення урану». Він також 

повідомив про те, що «в Ірані розгорнуто промислове виробництво центрифуг, які 

використовуються для збагачення ядерного палива» [70]. 

4 лютого 2008 р. Тегеран здійснив успішний запуск космічної ракети «Кавешгяр-

1», що може свідчити про те, що країна впритул наблизилася до виробництва 

балістичних ракет великого радіуса дії. За словами колишнього начальника Головного 

штабу Ракетних військ стратегічного призначення Росії генерала-полковника 

В. Єсіна, «таке досягнення наочно демонструє те, що іранські фахівці опанували 

виробництво таких рідинних ракетних двигунів, котрі дозволяють у перспективі 

створити й балістичні ракети дальністю дії 3500-4000 км, а можливо й більше» [249]
.
 

У зв’язку із цим, Рада Безпеки ООН 3 березня 2008 р. ухвалила третій 

1803 документ, який визначив нові санкційні заходи, направлені на недопущення 

набуття Іраном ядерного статусу. Резолюція була поставлена на голосування 

Великобританією та Францією і віднайшла підтримку всіх членів Ради Безпеки ООН, 

утрималась лише Індонезія [107].  

Резолюцією ООН № 1803 світова спільнота знову підтвердила збереження всіх 

санкційних заходів, упроваджених у 1737 і 1747 документах організації. Крім того, 

набір міжнародних санкцій проти ІРІ знову було посилено за рахунок того, що до 

заборон потрапили операції з іранськими банками «Садерат» і «Меллі», з їхніми 

закордонними філіями. Догляду також підлягали вантажі, котрі перевозилися 

компаніями «Іран ейр» й «Іран шіппінг лайнз» [184].  

Реалізуючи комбіновану політику санкцій, Рада Безпеки ООН у додатках 

розширила коло осіб (до 18) та установ (до 12), які підпадали під дію цільових 

примусових дій невоєнного характеру.  

На відміну від попередніх рішень Ради Безпеки, у документі відзначалося, що Іран 

співпрацює з МАГАТЕ, що було відображено в доповідях Генерального директора 

МАГАТЕ від 15 листопада 2007 р. і 22 лютого 2008 р., а також у п. 2  

підкреслювалося, що «подальша взаємодія Тегерана з Агенцією сприяла б 
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відновленню впевненості міжнародного співтовариства у виключно мирному 

характері ядерної програми Ірану» [184]. 

Водночас із резолюцією було зроблено спільну заяву країн «шістки» (п’ять 

постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Німеччина), у якій висловлювалося 

сподівання на відновлення довіри до іранської ядерної програми, і країні 

пропонувалось надати фінансові преференції в разі згортання ядерної діяльності 

[107]. 

Ухвала Радою Безпеки ООН третього пакету санкцій проти ІРІ викликала 

негативну реакцію політиків у Тегерані. За висловом представника Ірану в МАГАТЕ 

Алі Асгара Солтаніє, рішення стало «ножем у серце Агенції». Офіційний представник 

іранського уряду Голам Хоссейн Ельхам повідомив про призупинення переговорів із 

«шісткою» і висловив пропозицію відтепер вести переговори виключно з МАГАТЕ. 

Найбільш бурхливу відповідь ООН надав президент Ірану М. Ахмадінеджад. Зокрема, 

у своїй заяві від 8 квітня 2008 р. він оголосив, що розпочато роботи з розміщення на 

заводі в Натанзі додаткових 6 тис. центрифуг [107]. 

Наприкінці серпня 2009 р. пройшов черговий раунд переговорів країн «шістки» 

щодо можливого зміцнення санкційних заходів проти Тегерана в рамках Організації 

Об’єднаних Націй. Традиційно ініціаторами більш жорстких санкцій стали США.  

20 серпня 2009 р. держсекретар США Х. Клінтон провела телефонну розмову зі 

своїм російським колегою С. Лавровим, у ході якої американський дипломат 

висловилась за доцільність застосування нових «травмуючих санкцій» ООН стосовно 

Тегерана, аби змусити його припинити збагачувальні роботи. До них, за задумом 

Білого дому, мали бути віднесені заморожування активів іранського Центрального 

банку й заборона на поставки очищеного бензину. Однак Москва повелася очікувано 

й укотре не підтримала Вашингтон. Знову ж, підтримавши Росію, Китай також 

виступив за продовження переговорів з Іраном [250]. 

Певну розрядку в перемовини принесла й заява МАГАТЕ про уповільнення роботи 

іранського атомного проекту, але вказала й на те, що підозри стосовно розробки 

ядерної зброї Тегераном виглядають вірогідними. Свідченням цьому є наявність в ІРІ 

понад 5 тис. діючих центрифуг, але з нововстановленими їх кількість сягне 8300. 

Загальна кількість напрацьованого Іраном низькозбагаченого урану перевищила 1,5 

тонни. Водночас Іран погодився на вдосконалення камер спостереження та системи 

збору інформації на об’єкті в Натанзі. Важководний реактор у Ераку готовий на 63 %. 

Цей об’єкт, як відзначають фахівці, у подальшому може бути залучений у 

виробництво плутонію для ядерної зброї [644]. 

Нове ж загострення ситуації навколо іранської ядерної програми мало місце у 

вересні 2009 р., адже у цей час МАГАТЕ стало відомо про другий підземний завод зі 

збагачення урану у Фордоу – черговий таємний ядерний центр на півночі поблизу 

Куму. У листопаді 2009 р., відповідаючи на критику міжнародного співтовариства у 

зв’язку зі своїм ядерним досьє, Тегеран заявив про наміри збудувати в майбутньому 

ще 10 заводів зі збагачення урану [971, р. 59].  

Криза поглибилася у січні 2010 р., після того, як іранська сторона не зреагувала на 

останню пропозицію МАГАТЕ надіслати відповідно ¾ свого низькозбагаченого урану 

до Росії для збагачення з подальшим переробленням у паливні стрижні (для 

іранського реактора) у Франції. У лютому 2010 р. М. Ахмадінеджад оголосив Іран 

«ядерною країною» і заявив про намір підняти рівень збагаченого урану з 3,5 % 

максимуму до 20 %, рівень, необхідний для виробництва ядерного палива для 
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реактора. Отже, цей крок ще більше наблизив іранську державу до 90 % рівня, 

потрібного для виробництва ядерної зброї.  

Невдовзі, після початку процесу збагачення до 20 %, МАГАТЕ видала доповідь 

«Впровадження Угоди про гарантії і відповідних положень Резолюцій Ради Безпеки 

ООН в Ісламській Республіці Іран», у якій висловлювалося хвилювання з приводу 

того, що «минула чи сучасна таємна діяльність стосовно розвитку ядерних технологій 

може призвести до створення ядерної ракети» [222].  

Заклики до посилення міжнародних санкцій на фоні таких подій виглядали 

закономірними. Американський президент Б. Обама оголосив про доцільність 

запровадження нового «посиленого режиму санкцій, який продемонструє Ірану, 

наскільки він ізольований від усього світу» [222].  

З іншого боку, слід зазначити, що політичний підхід адміністрації Б. Обами у 

2009 р. щодо Ірану контрастував із підходом адміністрації Дж. Буша-мол., адже для 

нього стало притаманним намагання поєднати санкції з активними і стійкими 

зусиллями щодо залучення Ірану до переговорів із ядерної проблеми. Про це свідчить 

і затягування майже на рік процесу прийняття нового пакету санкцій стосовно 

Тегерана. Зокрема, у квітні 2009 р. було внесено низку законопроектів (HR 2194, 

S. 908, H.R. 1208, і H.R. 1985), націлених на посилення дії «Акта про санкції проти 

Ірану» в тій частині, що визначає процедуру накладання санкцій на іноземні компанії, 

що постачають у Іран бензин або обладнання для будівництва НПЗ на його території. 

У ході їх обговорення вони були об’єднані в закон «Акт про санкції стосовно 

іранського бензину» (IRPSA), що був ухвалений лише 15 грудня 2009 р. голосуванням 

412/12 [222].  

Коли ж стало зрозуміло, що поступки тільки додають рішучості іранському 

керівництву у просуванні ядерної програми, Вашингтон робить декілька жорстких 

кроків проти ІРІ. Уже в березні 2010 р. президент Б. Обама продовжує на рік 

торговельну та інвестиційну заборону щодо Ірану (розпорядженням 12959) й ініціює в 

ООН новий раунд переговорів із вироблення чергового документа стосовно санкцій 

проти Тегерана. 

На цей раз європейські країни-члени Ради Безпеки ООН виступили на боці 

американської адміністрації, адже Євросоюз остаточно перестав розраховувати на 

реалізацію стосовно ІРІ так званого «лівійського варіанту», коли, відчувши на собі 

силу американської силової стратегії, а потім і політики міжнародних санкцій у межах 

ООН, іранці підуть на переговори та змінять свою позицію в ядерному питанні в 

обмін на економічну та фінансову допомогу.  

Проте прийняття нової резолюції щодо санкцій Ради Безпеки ООН вимагало згоди 

ще двох держав із правом вето – Китаю та Російської Федерації.  

Консультації між державами «шістки» розпочались відразу після проведення 

всесвітнього вашингтонського саміту 12-13 квітня 2010 р., присвяченого проблемам 

ядерної безпеки. Незважаючи на те, що державний секретар США Х. Клінтон 

повідомила про те, що сторони «зберігають єдність», постійний представник США в 

ООН С. Райс змушена була констатувати, що Китай «погодився розпочати серйозні 

переговори», але обговорення теми зміцнення санкцій стосовно Ірану «імовірно, буде 

складним, адже в Раді Безпеки з цього приводу досі немає одностайності» [201]. 

Американське видання «Wall Street Journal» повідомило, що німецьким і 

британським дипломатам вдалося домовитися з американською стороною, аби вона 

не наполягала на прямому обмеженні експорту іранського газу та нафти, імпорті 

Іраном нафтопродуктів, а також дозволила б Тегерану й надалі працювати на 
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світовому фінансовому ринку. Якби ж Вашингтон не пішов на поступки, то Китай і 

Росія скористалися б своїм правом вето в Раді Безпеки ООН.  

Завідувач сектору з питань Ірану Інституту сходознавства РАН, експерт МДІМВ 

МЗС Росії Н. Мамєдова відзначає особливу роль Китаю під час обговорення 

санкційних заходів проти ІРІ в ООН протягом 2009-2010 рр. У своєму інтерв’ю 

«Времени новостей» фахівець пояснила: «У Китаю найбільш міцні економічні позиції 

в Ірані. До 20 % китайського імпорту нафти надходить з Ірану, в іранському експорті 

це більше третини. Пекін інвестує в різні галузі іранської економіки, у будівництво, 

комунікації. Тільки в нафтогазову промисловість найближчими роками піде понад 

100 млрд дол. США» [201]. Через це КНР втрачати Іран немає сенсу, адже вона 

володіє достатніми засобами впливу, аби натиснути на Тегеран, якщо в того й справді 

є воєнні ядерні амбіції. У відносинах із США Китай здатний тривалий час успішно 

розігрувати «іранську карту» з урахуванням високої зацікавленості Ірану в 

партнерстві з ним. 

Стримане ставлення Пекіна до проекту четвертої санкційної резолюції Ради 

Безпеки ООН проти Тегерана стало очевидним наприкінці квітня 2010 р. під час 

зустрічі голови МЗС КНР Яна Цзечі та секретаря Вищої ради національної безпеки 

Ірану Саїда Джалілі. На прес-конференції, котра відбулася після переговорів, 

китайський дипломат повідомив, що «Китай продовжуватиме виходити з необхідності 

мирного вирішення ядерної проблеми Ірану» і що незалежна держава може розвивати 

ядерну енергетику [201].  

На думку С. Лузяніна, така «політична мотивація Пекіна полягає в його прагненні 

зберегти Тегеран як стримувальний чинник для США – головного стратегічного 

конкурента Китаю на найближчу перспективу в Азії і в цілому у світі. Китай займає 

найбільш обережну, якщо не сказати негативну, позицію щодо можливості ухвали 

жорсткіших санкцій проти Ірану. Пекін прагнутиме зберегти напруженість у ірансько-

американських відносинах до останнього, адже це йому вигідно й тактично, і 

стратегічно. До того ж, стратегія Китаю значно змінюватиметься, адже ця країна себе 

раніше позиціонувала як регіональна держава, а нині як глобальна» [201]. 

Але ситуація на переговорах щодо четвертого пакету санкцій у Раді Безпеки ООН 

дещо відрізнялася від того, що ми спостерігали раніше, адже Росія, всупереч 

очікуванням іранських і російських дипломатів, демонструвала готовність підтримати 

країни Заходу. Корекція російської стратегії щодо міжнародних санкцій 

зумовлювалась низкою подій, які мали місце на світовій сцені протягом 2009 – першої 

половини 2010 рр. Зупинимося на головних із них. 

По-перше, Москва була роздратована активізацією енергетичних контактів між 

Іраном і Туреччиною, що оцінювалося російською владою як загроза національним 

інтересам федерації за двома азимутами – енергетичному та геополітичному. Кремль 

забив на сполох ще у 2008 р., коли Тегеран і Анкара уклали двосторонню угоду про 

поставки газу до Європи, заради чого на першому етапі передбачалося збудувати 

газопровід довжиною 660 км і вартістю 1,3 млрд дол. Цей договір не був утілений у 

життя через тиск Вашингтона на Туреччину, однак загострення турецько-ізраїльських 

відносин через події навколо Флотилії свободи у травні 2010 р. змусили Туреччину 

повернутися до досягнутої з Тегераном домовленості. Цей факт російське МЗС не 

могло проігнорувати, адже угода означала для Москви загрозу потенційного входу 

іранського газу на європейський ринок, а значить у перспективі й можливість втрати 

своєї монополії в Європі. Підписання контракту яскраво продемонструвало Кремлю й 

те, що Тегеран не взяв до уваги наміри федерації переорієнтувати поставки іранського 
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газу до Азії в обмін на блокування Москвою міжнародних санкцій у Раді Безпеки 

ООН. 

Крім того, ірансько-турецьке зближення Росія традиційно сприймає в розрізі 

посунення її геополітичних інтересів у Чорноморсько-Каспійському, а також 

Центральноазійському регіонах. На цей раз підозри російського керівництва мали під 

собою реальне підґрунтя, адже протягом 2008-2009 рр. Тегеран нарощував 

дипломатичну активність у Азербайджані й Туркменії, уклавши з обома країнами 

низку угод економічного характеру всупереч інтересам Москви. Отже, голосуючи за 

санкції, Кремль прагнув покарати Іран і остаточно перекрити доступ іранським 

вуглеводням до Європи [137]. 

По-друге, із насторогою російське керівництво поставилось до воєнно-політичного 

зближення між Анкарою, Тегераном і Пекіном, якому було дано старт у квітні 2010 р. 

спільними турецько-китайськими навчаннями, підтриманими ІРІ. 

По-третє, трансформація підходу Москви до впровадження антиіранських санкцій 

у рамках ООН спричинялася й певними змінами у внутрішній політиці Росії. Обрання 

Д. Медвєдєва президентом Російської Федерації започаткувало традиції постмодернізму у 

веденні Кремлем зовнішніх справ. Головна відмінність постмодерністської дипломатії 

Д. Медвєдєва від консервативного підходу В. Путіна полягає в тому, що вона 

формувалася після руйнації біполярності, схильна більше дослухатись до цінностей 

Заходу і не розглядає охорону державного суверенітету як базовий принцип 

міжнародних відносин [97]. Тож політична відповідальність за підтримку Росією 

більш жорстких санкцій у рамках ООН лежить безпосередньо на екс-голові держави. 

По-четверте, політика «перезавантаження» в російсько-американських відносинах, 

призупинення Вашингтоном подальшого розширення НАТО на Схід за рахунок Грузії 

й України, відтермінування створення системи ПРО в Європі довело Москві, що з 

Б. Обамою вона може розраховувати на врахування її інтересів у життєво важливих 

питаннях зовнішньої політики, тому й погодилась підтримати економічні санкції 

проти ІРІ. З іншого боку, Росія сама розраховувала на реалізацію угоди із США в 

ядерній енергетиці, що відкрило б американський ринок для Росатому [253, с. 25]. 

По-п’яте, подразнювальним фактором, котрий подіяв не на користь Тегерана під 

час обговорення четвертої санкційної резолюції в Раді Безпеки ООН, стало те, що 

іранське керівництво спробувало обійти Москву й за допомогою Бразилії і Туреччини 

внести розкол у політичну єдність постійних членів і в такий спосіб заблокувати 

ухвалу нового документа організації щодо санкцій [388, р. 136]. 

І нарешті, не виправдалися сподівання Кремля стосовно нарощування економічної 

присутності Росії в Ірані. Наприклад, у торговельно-економічних відносинах Ірану із 

зарубіжними країнами частка Російської Федерації становить близько 5 %, і санкції 

ООН, поміж того, не торкнулися основних статей російського експорту до Ірану – 

металопрокату, автомобілів, деревини або поставок зерна [255, с. 134]. 

Нова політична реальність у Раді Безпеки ООН визначила успішність ухвали нею 

9 червня 2010 р. четвертого пакету міжнародних санкцій проти Ірану. Резолюцію № 

1929 підтримали 12 країн, Ліван утримався, Бразилія і Туреччина проголосували 

проти. 

Документ звертає на себе особливу увагу, адже в ньому, порівняно з іншими 

рішеннями організації, перелік санкційних заходів було значно розширено.  

Відзначаючи, що вирішення іранської ядерної проблеми зробить свій внесок у 

глобальні зусилля з нерозповсюдження, сприятиме реалізації мети звільнення 

Близького сходу від зброї масового знищення та засобів її доставки, Рада Безпеки тим 
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не менш наголосила на тому, що Іран донині не розпочав співпрацю з МАГАТЕ, аби 

усунути питання, пов’язані з його ядерною діяльністю, а також не виконує вимог, 

викладених у 1696, 1737, 1747 і 1803 резолюціях організації [189].  

У зв’язку із цим, Рада Безпеки ООН, діючи на підставі ст. 41 Статуту організації, 

постановляє, що «Іран не повинен брати участь … у будь-яких видах комерційної 

діяльності, пов’язаних із видобутком, виробництвом чи використанням ядерних 

матеріалів і технологій, у роботах із важкою водою або технологіями, пов’язаними з 

балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю» [189]. Крім того, 

документом заборонено іншим державам інвестувати в такі види діяльності ІРІ. 

П. 8 резолюції Ради Безпеки ООН підтверджує дію ембарго на поставки озброєнь 

до Ірану, а також закликає всі держави вжити заходів для попередження наданню 

Тегерану допомоги в технічній підготовці, фінансових ресурсах чи послугах, 

консультаційної допомоги, інших послугах чи допомоги, пов’язаних із поставкою, 

продажем, передачею, виробництвом, підтримкою в експлуатаційному стані чи 

використанням таких озброєнь і їх матеріальних засобів [189]. 

П. 9 резолюції 1929 конкретизує ембарго на поставки зброї та воєнних матеріалів, 

апелюючи до держав вжити заходів задля недопущення передачі технологій чи 

надання технічної допомоги у сфері виробництва чи застосування балістичних ракет 

[189]. 

П. 10-12 встановлюють коло осіб, до яких запроваджуються цілеспрямовані 

санкції. До списку, поданого в додатку 1929 документа Ради Безпеки ООН, потрапили 

представники КСІР та особи, причетні до їх роботи, а також ті, які сприяють чутливій 

у відношенні розповсюдження ядерній діяльності Ірану чи розробки систем доставки 

ядерної зброї [189]. 

Резолюцією 1929 Рада Безпеки увела заборону на операції з товарами, 

пов’язаними зі збагаченням, переробкою чи важкою водою, розробкою систем 

доставки ядерної зброї.  

Крім того, суттєвим кроком, націленим на вдосконалення моніторингу за 

дотриманням уведених заборон, стало запровадження більш жорстких оглядів 

вантажів, що вивозяться або ввозяться на територію ІРІ. Зокрема, у п. 14 читаємо: 

«Всі держави мають здійснювати … огляд будь-яких вантажів, які прямують до Ірану 

чи з цієї країни, якщо в держави наявна інформація, що вантаж містить предмети, 

поставка, продаж, передача чи експорт котрих заборонені» [189].  

Принципово новою тезою 1929 резолюції стало впровадження процедури 

утилізації виявлених у вантажах заборонених предметів, а також накладання на 

держави зобов’язання в п’ятиденний термін надавати 1737 Комітету письмову 

доповідь про результати проведення оглядів заборонених вантажів [189]. 

Звертає на себе увагу й прагнення міжнародного співтовариства обмежити 

фінансування Тегераном своїх ядерних розробок. Наприклад, резолюція 1929 закликає 

держави не допускати надання фінансових послуг й інших активів і ресурсів, якщо 

вони володіють інформацією, що такі послуги здатні посприяти чутливій у галузі 

розповсюдження ядерній діяльності Ірану чи розробки систем доставки ядерної зброї 

[189]. 

П. 22 документа Ради Безпеки закликає країни проявити пильність у веденні 

ділової активності зі структурами, зареєстрованими в Ірані, включаючи КСІР і ІРІСЛ, 

якщо в них є підстави вважати, що така активність сприятиме розробці ядерної зброї 

або систем її доставки. Подібну обережність пропонується проявляти й стосовно 

здійснення операцій з іранськими банками та їхніми зарубіжними філіями [189]. 



Ю. О. Седляр  

 

126 

Важливою статтею ухваленого документа є те, що ним було посилено механізм 

контролю за імплементацією санкційного режиму проти ІРІ шляхом формування 

Групи експертів. Остання мала складатися з восьми осіб, до повноважень котрої 

належали: допомога в діяльності 1737 Комітету ООН; збирання, вивчення й аналіз 

інформації, що надходитиме від держав, спеціалізованих органів ООН щодо 

виконання ними положень 1737, 1747, 1803 і 1929 документів Ради Безпеки; 

вироблення рекомендацій для Комітету та Ради, спрямованих на покращення 

виконання санкційних заходів; підготовка для Ради Безпеки проміжної доповіді про 

результати своєї роботи не пізніше ніж через 90 днів після створення Групи й 

підсумкової доповіді за 30 днів до завершення її повноважень із висновками та 

рекомендаційними настановами [189].  

Отже, із 2006 по 2010 рр. Рада Безпеки ООН ухвалила чотири резолюції, які 

оформили параметри ведення політики санкцій щодо до ІРІ.  

Зважаючи на те, що однією з головних умов успішності реалізації міжнародних 

санкцій ООН задля досягнення поставлених світовим співтовариством завдань є 

наявність у цільовій країні міцної опозиції, зорієнтованої на задоволення вимог Ради 

Безпеки при одночасному функціонуванні демократичної багатопартійної політичної 

системи, здатної забезпечити легітимну передачу влади на виборах, визначимо 

ступінь відповідності іранських політичних реалій цьому критерію [209].  

Витоки формування багатопартійної системи в Ірані сягають 1989 р., адже саме в 

липні цього року набув чинності «Закон про партії» [209, с. 500]. Відповідно до 

вказаного нормативного акта, всі політичні партії, об’єднання та рухи, котрі прагнуть 

здійснювати масову політичну діяльність, повинні отримати спеціальний дозвіл МВС 

Ірану після надання програмних і статутних документів. МВС, зі свого боку, 

перевіряє їх на лояльність до релігійної доктрини хомейнізму, через що всі існуючі 

партії тією чи іншою мірою автоматично стають приналежними до групи правлячого 

шиїтського духовенства.  

Крім того, особливістю партійної системи ІРІ є відсутність у ній партій західного 

зразка – з конкретними програмами та позиціями. Абсолютна більшість організацій, 

які вважаються в Ірані політичними партіями, являють собою, по суті, політичні рухи, 

котрим не властива чітка організація, постійні партійні структури та інститут 

постійного членства. 

Через це всі політичні партії та рухи в Ірані, згідно із розстановкою внутрішніх сил 

в країні, належать до двох основних таборів найвищого клерикального духовенства, 

між якими відбувається міжфракційна боротьба – консерваторів і реформаторів. 

Умовно виділяється ще й третє крило центристів, які, увібравши в собі ідеї двох 

попередніх груп, готові приєднатися до тієї чи іншої сили залежно від кон’юнктури, 

що складається. 

Консервативне політичне крило, у свою чергу, поділяється на два табори: 

поміркованих і радикальних консерваторів. 

Поміркований консервативний рух прагне до проведення масштабних  

економічних реформ, котрі були б спроможні продемонструвати альтернативу 

ліберальним ідеям реформаторів. До цієї ідейної платформи належать такі великі 

партії, як «Вільна коаліція молоді Ірану», «Товариство послідовників лінії імаму і 

рахбару». Головні програмні установки цієї політичної сили в царині внутрішньої і 

зовнішньої політики в цілому можна звести до такого: фактичне встановлення в Ірані 

влади великого капіталу, інтелігенції і технократів; забезпечення незалежності 

прагматичного зовнішньополітичного курсу; недопущення підкорення Ірану 
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зовнішнім силам, насамперед США; відмова від ідеї «експорту ісламської революції», 

що дозволить Тегерану вести конструктивний діалог зі своїми арабськими сусідами; 

стримування в Ірані розвитку ліберальних ідей і демократичної системи цінностей. 

При цьому ідеологія поміркованих консерваторів пов’язана з ідеями іранського 

державного націоналізму, що слугує бар’єром у діалозі із Заходом [209, с. 501]. 

Кінцевою метою діяльності партії відповідно до програмних документів, є здобуття 

Іраном регіонального впливу, модернізація його економіки. Партії цього крила в 

цілому підтримують ідею набуття Тегераном ядерного статусу.  

Зі свого боку, радикально-консервативний рух пропагує зміцнення традиційних 

консервативних установок, сформованих після ісламської революції. Організаційною 

та ідейною платформою консервативної течії є група «Товариство духовенства, що 

бореться», яке формально пішло з політичної арени в 1997 р., але й донині об’єднує 

представників клерикальної еліти. Основу цього крила консервативного духовенства 

складають представники теологічної школи м. Кум – «мозковий центр» шиїзму, 

переважна більшість членів Ради експертів, КСІР, «Басиджу». Для прибічників цієї 

течії притаманні жорсткі та недипломатичні оцінки регіональної ситуації на 

Близькому Сході, непримиренна критика політики міжнародної ізоляції Ірану по лінії 

ООН, відстоювання ідеї нуклеаризації держави [209, с. 502].  

До ключових ідейних установок радикальних консерваторів можна віднести: 

відданість ісламським цінностям; підтримка шиїтського теократичного режиму; 

рішуче неприйняття проникнення в іранське життя західної культури та ідеології; 

державне управління економікою та недопущення її лібералізації; збереження 

закритості Ірану для світового співтовариства при наданні пріоритетів у зовнішній 

політиці розбудови тісних відносин з ісламськими державами. Ця впливова політична 

група через це по суті зацікавлена в міжнародних санкціях проти Тегерана, котрі 

дозволяють їх використовувати лише в розрізі об’єднання іранського народу проти 

«іноземних окупантів» [209, с. 502]. 

Реформаторське крило іранського духовенства представлене двома впливовими 

політичними течіями – поміркованих і радикальних реформаторів. Лідери 

поміркованих реформаторів – С. М. Хатамі і М. Каррубі – пропагують перетворення 

соціально-економічного життя країни за ліберальними цінностями. У зовнішній 

політиці помірковані реформатори відстоюють висунуту С. М. Хатамі концепцію 

діалогу цивілізацій, висловлюються за відмову від ядерної програми й нормалізацію 

відносин із США та Євросоюзом. Оскільки своїм ключовим завданням представники 

цієї течії вважають інтегрування Ірану в систему міжнародного співробітництва, 

світові фінансові установи, то ця політична сила незацікавлена в ізоляції Ісламської 

республіки й готова, у разі приходу до влади, задовольнити вимоги санкційних 

резолюцій Ради Безпеки ООН. У програмній промові в Тегерані С. М. Хатамі заявив, 

зокрема, таке: «На світовій арені наша нація з її революційною історією та створеною 

політичною системою відстоює зниження міжнародної напруги і встановлення миру. 

Ми не робимо брехливих заяв, коли проголошуємо це як принцип» [209, с. 503]. 

Радикально-реформаторський рух у більшості представлений не професійними 

політиками, а малодосвідченими функціонерами. Проблема радикальних реформаторів 

полягає у відсутності консолідації, а також чіткої програми дій, за допомогою якої 

вони реалізують поставлені завдання. А проголошені ними ідеї на тлі іранської 

політичної реальності дійсно виглядають революційними та малодосяжними. Серед 

лідерів цієї політичної сили варто назвати брата колишнього президента М. Р. Хатамі, 

колишнього голову комісії меджлісу із зовнішньої політики й національної безпеки 
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М. Мірдамі, М. Арміна і Е. Кулаі, у минулому депутатів парламенту, екс-міністра 

науки і освіти М. Моіна. Радикальні реформісти своїми головними завданнями в 

царині міжнародної політики вбачають: прискорення процесів урегулювання 

іранської ядерної програми; скасування політики міжнародної ізоляції Тегерана та 

налагодження повноправних взаємин із Вашингтоном і Брюсселем; створення 

громадського фронту спротиву релігійно-консервативним силам; витіснення 

шиїтського духовенства із системи державного управління; перетворення Ірану на 

відкриту державу з ринковою економікою. На відміну від поміркованих, які прагнуть 

економічної лібералізації, радикали виступають за демократизацію політичного й 

суспільного життя у державі за західною моделлю.  

Центристський рух, у свою чергу, намагається проводити компромісну політику й 

маневрує поміж іншими політичними гравцями, маючи на меті потрапити до 

виконавчої гілки влади. Не маючи власних яскравих лідерів, за своїми політичними 

переконаннями центристи тяжіють, з одного боку, до поміркованих консерваторів – 

А. Хашемі-Рафсанджані, а з іншого – до поміркованих реформаторів – М. Каррубі. 

Політична сила виступає за здійснення послідовних еволюційних реформ, 

лібералізацію суспільно-політичної сфери життя суспільства. Основу цієї течії 

формують дві найбільші політичні партії «Партія поміркованості і розвитку», «Партія 

служителів споглядання за Іраном». Перша з них є більш консервативною, вона є 

«продуктом» діяльності А. Хашемі-Рафсанджані, інша – ідейно близька до 

реформаторів-технократів. Опорою центристів є міська інтелігенція, дрібний і 

середній бізнес. Утім, при всій своїй критиці влади, вищевказані політичні структури 

не виступають за повалення шиїтських основ у політичній системі держави. 

Виступи опозиції 2009 р. після перемоги М. Ахмадінежада в першому турі 

голосування наочно продемонстрували керівництву країни незначні демократичні 

сторони створеної системи державного управління. У результаті влада Ірану, 

усвідомлюючи доцільність консолідації внутрішньополітичних сил в умовах 

міжнародних санкцій ООН, взяла курс на повернення в політику ортодоксального 

хомейнізму, що було неможливо без ліквідації ліберально налаштованих політичних 

сил, а значить – опозиції, зорієнтованої на конструктивний діалог із Заходом.  

Через це, у першу чергу, було розгорнуто боротьбу із вільнодумством і 

прибічниками «зеленого руху», яка виражалася в проведенні чисток серед державних 

службовців, викладацького складу вищих навчальних закладів (насамперед 

Тегеранського державного університету) і студентства [209, с. 503-504].  

Наступним кроком стало посилення репресивно-карального державного апарату. 

Зокрема, у жовтні 2009 р. керівництво ІРІ оголосило про початок другого етапу 

структурного реформування КСІР і «Басиджу», спрямованого на розширення 

повноважень цих структур у боротьбі із внутрішніми опонентами теократичного 

режиму. У результаті додаткову підтримку з боку апарату Верховного лідера і 

президента отримав план реструктуризації КСІР, який реалізується з 2008 р. Його 

виконання, за задумом можновладців ІРІ, націлене допомогти змістити акценти у 

військовій доктрині Корпусу з протистояння відкритому зовнішньому вторгненню на 

боротьбу з можливими «кольоровими революціями» (або, як вони офіційно 

визначаються, «м’якими загрозами»). Головними елементами цієї програми є: 

(1) децентралізація управління Корпусом зі зміщенням уваги керівництва КСІР на 

політичну ситуацію у провінціях, (2) злиття провоєнної організації «Басиджу» з КСІР 

[209, с. 505]. 
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У рамках першого етапу реалізації цього плану влітку 2008 р. в іранських 

провінціях на базі розміщених там бригад Корпусу було сформовано 29 обласних 

командувань КСІР, які несли повну відповідальність за розвиток ситуації у 

підконтрольних їм районах. Ще дві групи КСІР (Сейєд аш-Шохада і Мохаммад Росул 

Алла) було розгорнуто у провінції Тегеран. Одночасно новоствореним структурам 

передавались під контроль розміщені в районах їх відповідальності підрозділи 

«Басиджу», які, за необхідності, мали першими розпочинати придушення 

антиурядових демонстрацій. Більшій злагодженості в реагуванні на масові 

заворушення мало слугувати й призначення командирів провінційних сил «Басиджу» 

на посади заступників командирів підрозділів КСІР у провінціях. 

У липні 2009 р. голова поліції Тегерана А. Раджабзад повідомив ЗМІ про плани 

створення в столиці п’ятдесятитисячного резервного підрозділу «молодих 

поліцейських чинів» із добровольців, які, у разі необхідності, надаватимуть підтримку 

основним правоохоронним силам. Фактично, цим кроком у надрах поліції було 

запущено процес формування нової допоміжної силової структури, покликаної 

замінити загони народного опору «Басиджу», котрі продемонстрували свою 

професійну непридатність під час президентської кампанії 2009 р.  

У жовтні 2009 р. на найвищому політичному рівні було прийнято рішення про 

подальшу реорганізацію «Басиджу», на базі якого мають утворитися окремі 

структури: «Організація знедолених басиджів», що виконуватиме культурно-

просвітницькі та ідеологічні функції, а також Сухопутні сили опору, що успадкували 

військові обов’язки «Басиджу» в боротьбі з контрреволюцією і підпорядковуються 

КСІР. Командувачем реформованого «Басиджу» став Могаммад Реза Нагді. Варто 

підкреслити, що ще в 1993 р. А. Хаменеї призначив М. Нагді заступником директора 

сил спеціального призначення «Кодс», відділу КСІР, що відповідає за міжнародні 

операції. Пізніше М. Нагді очолив розвідувальне управління тегеранської поліції й у 

1997 і 1998 рр. зіграв не останню роль в ув’язненні колишнього мера Тегерана 

Г. Карбаші та його найближчого оточення, катуванні політичних в’язнів, насамперед 

чільників опозиційної партії колишнього президента А. Рафсанджані [209, с. 506]. 

Таким чином, вибір аятоли Хаменеї призначити таку постать головою «Басиджу», 

надзвичайно активного в студентському середовищі, може означати лише одне, а саме – 

ліквідувати протестні настрої серед студентства, яке формує активне крило 

дисидентського руху. 

Для зміцнення самого Корпусу в окрему й незалежну структуру під керівництвом 

колишнього голови контррозвідки Міністерства інформації Г. Тайєба була виділена 

розвідка КСІР, котра опікуватиметься «м’якими загрозами» та організацією 

антиурядових виступів. Призначення Г. Тайєба, колишнього командувача «Басиджу», 

одним із головних чиновників не залишило байдужою іранську опозицію, котра 

вбачає в цьому вчинку влади спробу посилити диктатуру М. Ахмадінежада і посіяти 

страх серед опозиціонерів. За словами колишнього суперника президента М. Каррубі, 

Г. Тайєб причетний до ґвалтувань і тортур демонстрантів, які відбували термін 

ув’язнення [289]. 

Вибух політичної активності, який мав місце після виборів 2009 р., також дозволив 

М. Ахмадінежаду виявити політичних опонентів у рядах високопосадовців, 

відповідальних за прийняття рішень у галузі економіки, і провести чистку у 

профільних міністерствах.  

У першу чергу, це стосувалося міністерства нафтової промисловостві. Зокрема, 

руками голови Національної іранської нафтової компанії (НІНК) С. Джашнсаза у 2009 
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р. відправлено у відставку заступника міністра з питань планування А. Торкана, 

голову пенсійного фонду нафтовиків Карбасіян, директора спеціальної енергетичної 

зони «Південний Парс» А. Разаві, директора Національної бурильної компанії Рафії, 

фінансового директора НІНК Х. Аллахдада, директора з питань геологічної розвідки 

НІНК С. М. Мохдата. Вказані особи не могли зберегти свої посади, адже саме на них 

робили ставку США і держави ЄС у спробі послабити правлячий режим, 

запроваджуючи більш жорсткі міжнародні санкції резолюцією Ради Безпеки ООН 

1929 9 червня 2010 р. За менш оптимістичним сценарієм вищезгадані політики могли 

б вплинути на погляди іранського керівництва у ядерному питанні [289]. 

Іншими системними заходами, які націлювалися на зміцнення позицій правлячої 

еліти Ірану в умовах міжнародних санкцій ООН, стали економічні перетворення, 

направлені на пожвавлення розвитку іранського народногосподарського комплексу й 

водночас зниження залежності країни від експортно-імпортних операцій.  

У цьому плані звертають на себе увагу кроки іранської влади, вчинені для захисту 

внутрішнього виробника. 17 червня 2009 р. уряд Ірану видав постанову, якою 

зобов’язав всі державні підприємства використовувати у виробничому процесі лише 

продукцію іранського виробництва, заборонивши тим самим ввозити до країни 

товари, еквіваленти яких можна відшукати всередині держави. Документ також 

значно обмежив можливості рекламувати імпортну продукцію.  

Напередодні ухвали вищезазначеного документа Кабінет міністрів затвердив 

зведення митних зборів на 1388 р., за яким значно збільшувались (в окремих випадках 

до 21-31 %) податки на імпортні продукти харчування, у тому числі й рис [289].  

До того ж, у країні було проведено реструктуризацію існуючих боргів, із наданням 

відстрочок погашення заборгованостей виробничим підприємствам. У межах 

проведення заходів на підтримку вітчизняного виробника було прийнято рішення про 

збільшення терміну звільнення від податків із 15 до 20 років для підприємств, 

розташованих у вільних торговельно-економічних зонах Кіш, Кешм, Чахбахар, 

Арванд, Аракс і Енезелі.  

По-друге, здійснювалися кроки задля лібералізації економіки і сприяння розвитку 

фінансових інститутів. Так, 28 червня 2009 р. парламентом Ірану був прийнятий закон 

«Про розвиток нових фінансових інститутів для заохочення реалізації 44 статті 

Конституції ІРІ», який впорядкував діяльність пайових інвестиційних фондів (ПІФ) і 

передбачав 5-20 % відрахування з податку на прибуток компаній, що проводять 

операції на товарній біржі чи виставили свої акції на продаж, полегшивши у такий 

спосіб податковий тягар іранським фізичним і юридичним особам, які працюють на 

зарубіжних товарних біржах. 

По-третє, уряд запровадив низку змін у системі прийняття рішень у соціально-

економічній сфері. Помітним зрушенням у цьому плані може вважатися анулювання 

непопулярного рішення про скасування ради кредитно-фінансового контролю.  

У результаті весь вищезазначений комплекс заходів призвів до того, що позиції 

іранського керівництва в середині країни на фоні зміцнення політики міжнародних 

санкцій ООН виявилися значно зміцнілими: голос опозиції було придушено, а всі 

гілки влади зрештою продемонстрували консолідований підхід у баченні ситуації 

навколо ядерної програми, а отже, і наслідків санкційних заходів, запроваджених по 

лінії Організації Об’єднаних Націй, звівши нанівець зусилля Вашингтона зупинити 

через них ядерні розробки Тегерана.  

Показовим став виступ президента М. Ахмадінежада, який у своїй промові укотре 

підкреслив безперспективність тиску на Іран міжнародними санкціями [649]. Ця теза 
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рефреном повторюється й у виступах найближчих прибічників голови іранської 

держави, включно із першим віце-президентом М. Р. Рахімі та радником президента 

М. Хашеми-Сомаре [515]. Найбільш важливою для президента виявилася надана 

підтримка його дій із боку Верховного лідера С. А. Хаменеї в умовах ізоляції 

Тегерана [650]. 

І нарешті з’ясуємо ступінь підтримки колективних санкційних заходів із боку 

регіональних гравців, аби встановити ймовірні параметри дипломатичного й 

економічного маневрування Тегерана з метою мінімізації негативного впливу, 

викликаного міжнародним режимом санкцій ООН.  

Передусім, слід відзначити, що арабські країни Близького Сходу традиційно 

відчувають неабиякі труднощі при виробленні власної позиції з проблеми вибору 

інструментарію стримування іранської ядерної програми й санкцій зокрема. 

Доленосним у цьому контексті став для них 2010 р., який, попри численні умовиводи 

західних аналітиків щодо одностайної (за винятком Сирії та Лівану) підтримки 

арабськими державами міжнародних санкцій ООН проти Тегерана, довів протилежне 

[78]. 

Найбільш послідовним противником іранської ядерної програми виступає 

Саудівська Аравія. Останнім часом країна періодично ставить питання про 

необхідність більш жорсткого реагування на дії іранців, які, за словами Ер-Ріяда, 

переймаються нічим іншим, як створенням власної ядерної бомби. Королівство ще 

напередодні запровадження Радою Безпеки ООН четвертого пакету санкцій 

резолюцією № 1929 від 9 червня 2010 р. виступило на захист самої ідеї їх прийняття, 

зазначаючи, що при цьому повинні бути враховані недоліки попередніх заходів 

примусового характеру, які, на їхній погляд, жодним чином не торкнулися економіки 

Ірану.  

Така позиція Саудівської Аравії викликана тим, що країна є природнім 

конкурентом Ірану в боротьбі за регіональне лідерство, при цьому антагонізм їхніх 

національних інтересів проходить за всіма азимутами конструкту суперництва на 

Близькому Сході. Зокрема, релігійний чинник (Іран – лідер шиїтської гілки ісламу, а 

Саудівська Аравія – сунітської) формує диференційований підхід країн до 

близькосхідного урегулювання, підсилює занепокоєння Ер-Ріяду щодо «експорту 

ісламської революції». Більше того, саудівська монархія не може не реагувати на 

політичну підтримку, що надає Тегеран радикальним угрупованням ХАМАС і 

Хезболла. І нарешті, міжнародні санкції невідворотно підривають нафтогазовий 

сектор Тегерана, виводячи тим самим країну зі світового енергетичного ринку, що 

відповідає геоекономічним і геостратегічним планам монархії. Однак, з іншого боку, 

Ер-Ріяд, демонструючи лояльність до політики ізоляції ІРІ, самий не володіє 

достатнім потенціалом, аби завдати суттєвих збитків іранській економіці. І хоча з 

2000 р. до 2008 р. обсяг торгівлі між державами невпинно зростав, досягнувши свого 

максимуму в 901 млн дол. США у 2008 р. [585, р. 8], Ер-Ріяду не вдалося посісти 

місця стратегічного партнера Тегерана [641]. 

Водночас у ставленні Ер-Ріяда до колективних примусових заходів щодо перської 

країни традиційно прослідковується певна непослідовність. По-перше, Саудівська 

Аравія, незважаючи на союзницькі відносини з Вашингтоном і гучні заяви 

керівництва, до 2009 р. із значним запізненням виконувала рішення Ради Безпеки 

ООН [585, р. 8]. Посилення ж у 2010 р. інтересу Ер-Ріяда до санкцій як способу 

вирішення іранської ядерної програми пов’язують із тим, що королівство вкрай 

занепокоїлося можливою спробою західних коаліціянтів вирішити ядерну проблему 
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ІРІ воєнною інтервенцією, що здатне не тільки зруйнувати і так украй хиткий баланс 

інтересів країн регіону, але може завдати відчутного удару по позиції правлячого 

монархічного режиму в державі.  

Єгипет, зі свого боку, на відміну від Саудівської Аравії, фактично надав підтримку 

ІЯП: у листопаді 2009 р. уряд АРЄ розкритикував резолюцію МАГАТЕ щодо Ірану. 

Представники Єгипту утрималися від голосування щодо неї, підтвердивши право ІРІ 

на мирний атом, але засудивши Тегеран за несвоєчасне інформування Агенції з 

будівництва наявних об’єктів. 19 липня 2010 Іран і Єгипет, незважаючи на санкції 

ООН, оголосили про рішення відкрити в Тегерані представництво банку «Misr Iran 

Development Bank» (MIDB), що фінансує спільні проекти. Політична самостійність 

Каїра викликали незадоволення Вашингтона, який наполягав на згортанні 

економічних контактів між державами [78]. 

Непослідовним опинився і союзник США Бахрейн. З одного боку, ще у 2008 р. 

шейх Бахрейна С. Халіфа заявив, що передбачуваний військовий компонент ядерної 

програми Ірану істотно ускладнює відносини між Манама і Тегераном, а з іншого – 

під час візиту високопоставленої делегації бахрейнський у ІРІ 2010 р. представники 

Манами висловили підтримку іранським зусиллям на опанування мирного атома, із 

жалем підкресливши, що деякі сили намагаються перешкодити цьому [78]. 

Кувейт офіційно висловив підтримку всім пакетам санкцій РБ ООН, накладеним 

на Іран, проте аж до середини листопада 2010 р. не поспішав задовольняти вимоги 

резолюцій ООН на практиці. Невизначена позиція країни пояснюється відсутністю 

внутрішньополітичного консенсусу з цього питання. Наприклад, спікер парламенту 

Дж. Харафі ще у 2008 р. вказав, що деякі західні країни спеціально провокують Іран, 

ускладнюючи ситуацію, яку потрібно вирішувати виключно дипломатичним шляхом. 

Кувейт також закликав США поважати іранський суверенітет [78]. 

Подібні позиції мають Катар і Оман. Офіційно вони озвучили політичну підтримку 

міжнародним санкціям, але на практиці намагаються не загострювати відносини з ІРІ. 

Більше того, помітні й обережні зусилля держав обійти рішення ООН, зважаючи на 

те, що Іран є невід’ємною частиною регіону й тісно пов’язаний із арабським світом 

культурно та історично [78]. 

Незначних успіхів у питанні підтримки санкційного тиску на Тегеран Заходу 

вдалося досягнути при роботі з Іраком, ОАЕ і Ліваном, котрий утримався при 

голосуванні резолюції № 1929. Ще в січні 2010 р. іракське керівництво висловило 

МАГАТЕ свою стурбованість щодо іранських планів із будівництва ядерних 

реакторів поблизу кордону з Іраком. 1 серпня 2010 р. представники іракського 

Центрального банку заявили, що, у зв’язку з новими санкціями ООН, два іранські 

банки «Корафарін» і «Парсіян» не отримають дозвіл на відкриття своїх філій у цій 

країні. А вже 10 серпня 2010 р. було ухвалено протилежне рішення [78]. Зі свого боку, 

на початку вересня 2010 р. керівництво Лівану повідомило про своє рішення 

дотримуватися положень резолюцій Ради Безпеки ООН. Зокрема, всім фінансовим 

інститутам країни було розіслано відповідні директиви, а шести філіям банку 

«Садерат» запропонували згорнути роботу в країні. Однак цей крок Бейрута був 

більше схожий на демонстрацію лояльності рішенням ООН, ніж на політичну 

налаштованість скоротити торговельно-економічні контакти з Тегераном [78]. 

Амбівалентну позицію щодо міжнародних санкцій зайняло і керівництво ОАЕ. На 

перший погляд, Абу-Дабі 28 червня 2010 р. з посиланням на резолюцію Ради Безпеки 

ООН № 1929 було прийнято рішення про замороження банківських рахунків 41 

іранської компанії та фізичних осіб, включаючи «хатах-оль-анбія». 30 червня 2010 р. 
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постійний представник ОАЕ в МАГАТЕ заявив про те, що влада його країни 

перехопила вантаж, що прямував до Ірану. За словами дипломата, затримані 

матеріали належали до товарів подвійного призначення і могли бути використані 

Тегераном для розвитку його ядерної та ракетної програм. Серед них був і титан, який 

застосовується у виробництві ракет далекого радіуса дії. А 28 липня 2010 р. ОАЕ 

зупинили діяльність іранських компаній у вільній торговельно-економічній зоні Рас-

аль-Хайма. На початку серпня 2010 р. у пресі з’явилася інформація, що судна, котрі 

транспортують бензин у ІРІ, стали піддаватися більш ретельному огляду в портах 

ОАЕ, а термінали Фуджейра і Джебель Алі наразі фактично закриті для них. До того 

ж, еміратська влада здійснила низку серйозних заходів у всіх великих містах країни, 

зокрема і в Дубаї [78]. 

У той же час, навіть у випадку з ОАЕ говорити про повний успіх західної 

дипломатії щодо створення режиму санкцій стосовно Ірану, на нашу думку, не 

доводиться. Так, Абу-Дабі, що традиційно має тісні контакти з ІРІ, заявив, що не піде 

на повну відмову у співпраці з Іраном. Зокрема, посол ОАЕ в США Юзеф аль-Отайба 

у серпні 2010 р. повідомив, що не всі операції потрапляють під дію санкцій ООН, і 

тому країна надалі визначатиме, які напрями торговельно-економічного 

співробітництва все ж доведеться «заморозити», а котрі розвиватиме надалі. У 

продовження його слів, міністр закордонних справ ОАЕ А. Гаргаш відзначив існуючу 

для Еміратів необхідність дотримуватися балансу між вимогами резолюцій ООН та 

економічними та політичними інтересами [78]. Звертає на себе увагу, що виконання 

постанов РБ ООН, а також зобов’язань перед деякими західними країнами, 

відбувається в ОАЕ з певною затримкою. У зв’язку з цим, серед експертів складається 

враження, що влада країни надає іранцям певний термін для виходу з-під дії 

міжнародних санкцій. Проте замість пояснень політики ОАЕ у черговий раз завірили 

світову громаду в повному дотриманні рішень ООН [78]. 

Однак, як засвідчили події 2011 – початку 2012 рр., політика санкцій ООН 

продемонструвала порівняно низьку ефективність у нівелюванні ядерної загрози з 

боку Ісламської Республіки Іран. Останнє ж пояснюється низкою обставин, які 

справляють значний вплив на реалізацію міжнародних санкцій. 

Дійсно, протягом 2006-2010 рр. Рада Безпеки ООН ухвалила чотири санкційні 

резолюції проти Тегерана. При цьому схема їх застосування надає автору можливість 

стверджувати про їх комбінований характер. Адже всі документи організації містили 

положення, що стосувалися уведення рестриктивних санкційних заходів як проти 

державних структур ІРІ, так і націлювалися на обмеження роботи окремих 

високопосадовців, причетних до іранської ядерної та ракетної програм.  

Більше того, стратегія реалізації міжнародних санкцій свідчить про нарощування 

кола санкцій проти Ірану протягом 2006-2010 рр. Якщо перший 1737 документ ООН 

містив лише окремі заборони, направлені на обмеження фінансування ядерних і 

ракетних розробок ІРІ, то наступні три документи розширили набір санкцій за 

рахунок уведення ембарго на поставки наступальних видів озброєнь, у кожній 

наступній резолюції збільшувалася кількість установ, підприємств та осіб, до яких 

запроваджувалися санкції. Резолюції 1803 і 1929, поміж іншого, вирізняються тим, що 

ними було вдосконалено контрольний механізм за реалізацією санкцій ООН через 

утворення допоміжної для Комітету з питань санкцій структури, Групи експертів, і 

впровадження системи жорсткого огляду іранських суден та вантажів, а також 

заснування практики звітності держав-членів перед Комітетом ООН за виконанням 

вимог Ради Безпеки ООН. 
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Позитивним кроком світової спільноти при впровадженні міжнародних санкцій, на 

думку автора, стала гуманітарна їх спрямованість, що знижувало ризик ускладнення 

соціально-демографічних проблем у країні й запобігало виникненню гуманітарної 

катастрофи у регіоні. 

З іншого боку, процес ухвали антиіранських санкцій у рамках Ради Безпеки ООН 

виявив високий ступінь розбіжностей і конфліктності в національних інтересах 

постійних членів Ради Безпеки. Так, США, які традиційно виступали ініціатором 

ухвали чергового пакету санкцій проти Тегерана, постійно натрапляли на політичний 

спротив Китаю та Російської Федерації, чиї дипломати прагнули мінімізувати набір 

антиіранських санкцій, тим зводячи зусилля Вашингтона щодо ізоляції Тегерана на 

світовій сцені нанівець.  

При цьому, відмічаючи прагнення КНР і Росії максимально скоординувати свої 

зусилля в Раді Безпеки ООН для блокування жорстких санкцій проти Ірану, автор 

відзначає диференційований підхід двох держав у веденні переговорів із США з цього 

питання. Так, для Росії протягом 2003-2008 рр. притаманна була стратегія «лобового 

дипломатичного зіткнення» із Вашингтоном, позиція Пекіна, навпаки, проявлялася у 

бажанні відстояти свої інтереси в Тегерані при одночасному уникненні прямого 

протистояння з американською стороною в рамках ООН. Окреслена ж відмінність у 

китайській і російській дипломатії, на нашу думку, може бути пояснена як 

тогочасною конфігурацією міждержавних американсько-китайських і американсько-

російських відносин, так і ідейною основою Москви та Пекіна в реалізації своїх 

національних інтересів на світовій сцені. 

Проте якісно ситуація, як нами було встановлено, почала змінюватися у  

2009-2010 рр. Зсув у політичному кліматі в Раді Безпеки ООН у зазначений період 

спричинився трансформацією позиції Росії, яка, прагнучи скористатися наданим 

політикою «перезавантаження» «вікном можливостей», демонструвала готовність 

підтримати пропозиції Вашингтона в обмін на подальше врахування США інтересів 

федерації на пострадянському просторі й у питанні вступу країни до СОТ. До того ж, 

корекція політики Москви із санкцій проти Тегерана диктувалася змінами у 

внутрішній політиці Росії та модифікованим змістом російсько-іранських відносин. 

Політичній консолідації постійних членів Ради Безпеки ООН послугувало і 

зменшення дисонансу в діалозі по лінії США-ЄС. 

Нова ж міжнародно-політична реальність у Раді Безпеки утворила, на перший 

погляд, більш сприятливу платформу для нарощування примусових заходів проти 

Ірану, однак на цей раз гальмувальним фактором при ухвалі санкційної резолюції 

стали геоекономічні інтереси КНР, яка показала вражаюче зміцнення своїх позицій як 

у Ірані, так і у світовій політиці в цілому.  

Вказані вище розбіжності між головними акторами політики міжнародних санкцій 

проти ІРІ не лише мінімізували набір примусових заходів, але й стали на шляху їх 

реалізації. У цьому плані, на нашу думку, доречно виділити три моменти. По-перше, 

котроверсійність інтересів постійних членів ООН спричинила недосконалість 

змістовного наповнення резолюцій, увівши до них двозначні й суперечливі 

положення, що негативно відобразилося в подальшому на процесі їх упровадження у 

життя. До того ж, документи оминули такий важливий напрям санкційної політики, 

як підтримка опозиції та державних демократичних інститутів. По-друге, тривалий 

дипломатичний торг між країнами з правом вето надали Тегерану час задля 

диверсифікації своїх зовнішньополітичних та економічних контактів, аби зменшити 

ймовірний негативний вплив санкцій; по-третє, іранське керівництво здійснило серію 
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системних заходів задля придушення опозиції, зорієнтованої на задоволення вимог 

ООН, і структурних перетворень у економіці, націлених на зниження експортно-

імпортної залежності від третіх країн, що є дієвими інструментами нівелювання 

негативних впливів політики міжнародної ізоляції. 

І нарешті, на зниження ефективності антиіранських санкцій подіяла й 

амбівалентна позиція держав геополітичного довкілля ІРІ при реалізації рішень ООН. 

Демонструючи, з одного боку, політичну підтримку санкціям, практично всі держави 

регіону Близького та Середнього Сходу виявляли схильність або до відтермінування 

виконання вимог ООН, або просто їх ігнорували, що в сукупності дозволило Тегерану 

витримати тиск Організації Об’єднаних Націй і не зупинити свою ядерну діяльність. 

 

3.2. Північна Корея у «лещатах» міжнародних санкцій ООН: евентуальний 

прорив чи біг на місці? 

Рельєфним питанням із точки зору підтримки міжнародної безпеки нині виступає 

ядерна програма Північної Кореї. Міжнародне співтовариство, передусім США, 

Євросоюз, Південна Корея та Японія, розглядає ядерну діяльність КНДР як серйозний 

виклик світовій стабільності, адже остання не лише підриває основи режиму ядерного 

нерозповсюдження, а й несе в собі небезпеку передачі ядерної зброї, матеріалів або 

технологій терористичним угрупованням, нестабільним авторитарним режимам чи 

«failed states».  

Загострення напруги навколо ядерних технологій Північної Кореї мало місце в 

1993-1994 рр., коли Пхеньян оголосив про свій намір вийти з ДНЯЗ. Невизначеності 

ситуації додало те, що у травні 1994 р. КНДР розпочала видаляти паливні стрижні зі 

свого реактора потужністю 5 Мвт, що довело відносини Північної Кореї із США, 

Японією і Євросоюзом до найнижчої точки розвитку. 28 травня 1994 р. група 

інспекторів ООН змушена була виїхати з КНДР, адже їх пропозиції з моніторингу за 

проведенням цієї операції північнокорейський режим остаточно відхилив.  

Відповідь Білого дому на ситуацію озвучила М. Олбрайт, яка на той час обіймала 

посаду постійного представника США в Раді Безпеки ООН. М. Олбрайт, у зв’язку із 

цим, оголосила, що Вашингтон не бачить іншого способу вплинути на 

північнокорейське керівництво, як за допомогою політики ізоляції через  

упровадження міжнародних санкцій, про що, за словами дипломата, було досягнуто 

принципової згоди Великобританії, Росії та Франції [757, р. 158]. Відтоді розпочалася 

ініційована американською стороною політична лінія міжнародної ізоляції країни в 

рамках ООН, аби змусити Пхеньян відмовитись від ядерної зброї та сісти за стіл 

переговорів. 

Звернення до стратегії ізоляції КНДР через упровадження санкцій ООН, на думку 

фахівців Міжнародного центру Карнегі за міжнародний мир, диктується тим, що 

ліквідація північнокорейського ядерного потенціалу за допомогою військової сили 

викликає серйозні сумніви з таких причин:  

 через украй закритий характер країни розвідка нездатна надати вичерпної чи 

навіть великою мірою достовірної інформації про місця переховування ядерних 

боєприпасів, пускових установок ракет і самі ракети;  

 перебуваючи в підземних сховищах, деякі ядерні боєприпаси й ракети можуть 

зберегтися після удару, навіть якщо він здійснюватиметься боєзарядами глибокого 

проникнення;  

 північнокорейські війська є занадто численними, аби бути розосередженими 

одномоментно внаслідок серії потужних авіаударів 40, с. 76 .  
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До того ж, вплив на Північну Корею за допомогою воєнної сили не принесе 

Сполученим Штатам бажаних результатів, адже, на відміну від Іраку або операції в 

Косово, проведення таких дій на півострові ускладнюється й геополітичними 

обставинами: по-перше, КНДР перебуває у небезпечній географічній близькості до 

Китаю, який не дозволить розігрування ситуації за таким сценарієм; по-друге, 

військовий тиск на Югославію або Ірак був для США і способом зміцнити свої 

позиції в цьому регіоні шляхом нарощування воєнної інфраструктури. На 

Корейському ж півострові позиції американців досить сильні й без того, і вони не 

мають потреби в їхньому форсованому закріпленні подібними методами; по-третє, 

перехід конфлікту в «гарячу» фазу протистояння вкрай невигідний й іншим великим 

регіональним гравцям – Росії та Японії, інтереси яких хоча і є різнонаправленими, 

проте збігаються в зусиллях не допустити ескалації конфліктів по периметру своїх 

кордонів і посилення американської воєнної присутності в регіоні 40, с. 76 . 

Перша спроба Вашингтона накласти міжнародні санкції ООН щодо Пхеньяна 

припадає на середину 1990-х рр. 

Уже 10 червня 1994 р. Рада управляючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій 

уперше пропонувалося застосувати санкції щодо Північної Кореї за перешкоджання 

проведенню інспекцій ядерних об’єктів у повному обсязі.  

13 червня 1994 р., у зв’язку із прийняттям резолюції МАГАТЕ, відбулося спільне 

засідання представників США, Японії та Південної Кореї, на якому сторони дійшли 

згоди про координацію дипломатичних зусиль в ООН задля накладання повного 

ембарго на поставки озброєнь КНДР як першого пакету санкцій проти Пхеньяна. До 

того ж, Білий дім пропонував до кінця 1994 р. узгодити з постійними членами Ради 

Безпеки ООН і другий пакет санкцій, яким передбачалися економічні обмеження, 

зокрема і впровадження ембарго на поставки нафти до КНДР. 

У відповідь на запропонований американською стороною пакетний план щодо 

санкцій ООН МЗС КНДР оприлюднило заяву, в якій ішлося про те, що Північна 

Корея розглядатиме санкції агресивним актом проти неї, що прирівнюватиметься до 

оголошення війни. Проект санкційної резолюції Ради Безпеки ООН американські 

дипломати збиралися подати на голосування у червні 1994 р., проте його ухвалу 

раптово було заблоковано Китаєм. 

Негативне ставлення Китаю в середині 1990-х рр. до політики санкцій щодо КНДР 

у рамках Ради Безпеки ООН зумовлювалося низкою факторів, серед яких виділимо 

такі: 

по-перше, Пекін традиційно негативно сприймає примусову дипломатію в 

контексті потенційних і реальних інструментів міжнародного врегулювання, адже 

вона порушує основний принцип китайської дипломатії – невтручання у внутрішні 

справи інших держав. Такий підхід був представлений у базових зовнішньополітичних 

документах КНР середини 1990-х рр., зокрема «Новій концепції безпеки», «Концепції 

гармонійного розвитку», котрі сформували ідейну платформу політики добросусідства, 

нової економічної дипломатії Пекіна 562 . Остання ж ставить у прямопропорційну 

залежність посилення міжнародних позицій Піднебесної до розширення її 

економічних зв’язків із державами світу, насамперед країнами геополітичного 

довкілля 1034, р. 68-69 . Зважаючи на зазначене цілком логічною стала заява 

співробітника МЗС КНР про те, що «санкції недоречні й лише ускладнюють 

північнокорейську ситуацію» [602];  

по-друге, китайська сторона наполягала на тому, що торговельно-економічні 

відносини з Північною Кореєю мають бути повністю відокремлені від її ядерної 
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діяльності, і вищезгадана проблема не повинна ставати перешкодою на шляху 

прагматичного економічного партнерства; 

по-третє, розуміючи, що міжнародні санкції ООН завдадуть серйозного удару по 

стагнуючій економіці КНДР, Пекін побоювався формування зони напруги на кордоні 

з Північною Кореєю і загострення гуманітарної ситуації в регіоні через ймовірний 

потік біженців, що здатне порушити конструкт стабільності непідйомним вантажем 

соціально-демографічних проблем. Китайські високопосадовці також розглядали 

ймовірність політичної переорієнтації Пхеньяна на США у разі припинення або 

суттєвого зменшення економічної допомоги КНДР з боку КНР 40, с. 74 ; 

по-четверте, ірраціональність поведінки владної еліти у Пхеньяні викликала 

неабияке занепокоєння Китаю щодо можливої непередбаченої військової реакції 

КНДР на впровадження пакету санкцій у рамках Організації Об’єднаних Націй. У 

свою чергу, розвиток ситуації за таким воєнно-силовим сценарієм здатний був 

поставити під сумнів вражаючі темпи економічного зростання КНР [911]; 

по-п’яте, у стратегічному плані Пекін також розглядав збереження тісних відносин 

із Пхеньяном у контексті зростаючої геополітичної конкуренції із США, особливо з 

урахуванням можливостей північнокорейських збройних сил діяти на противагу 

американському воєнному контингенту в Південній Кореї [923, р. 179]. 

Важливість китайської позиції для успішного ядерного урегулювання корейської 

проблеми за допомогою міжнародних санкцій посилювалася тим, що, за оцінками 

європейських фахівців, саме КНР створювала «подушку безпеки» для режиму 

Північної Кореї, постачаючи країні близько 90 % нафти, 80 % споживчих товарів і 

45 % продуктів харчування. Свідченням суттєвої залежності у торгівлі є той факт, що 

Північна Корея мала 994,6 млн дол. США дефіциту в торговельному балансі з Китаєм 

[971, р. 45]. 

Усвідомлюючи неможливість досягнути компромісу з Пекіном щодо застосування 

міжнародних санкцій, Вашингтон спробував зняти напруженість навколо ядерної 

програми Пхеньяна дипломатичним шляхом. Задля цього з 15 по 18 червня 1994 р. 

Північну Корею з посередницькою місією відвідав Дж. Картер, який запропонував 

Кім Ір Сену заморозити ядерні об’єкти в Йонбені в обмін на поставку реакторів на 

легкій воді й економічну допомогу з боку США. Тодішній північнокорейський лідер 

погодився на пропозиції американської делегації, і 22 червня 1994 р. державний 

департамент оголосив про відновлення переговорного процесу з 8 липня 1994 р. у 

Женеві [834, р. 192]. Політична ж практика довела, що традиційна дипломатія не 

спромоглася змусити Пхеньян відмовитися від ядерної зброї, і необхідно було шукати 

інших примусових засобів впливу на керівництво КНДР. 

Із приходом до влади у США республіканської адміністрації Дж. Буша-мол. і 

включенням Північної Кореї до категорії держав так званої «вісі зла», державний 

департамент відновив свої спроби денуклеаризувати КНДР через ухвалу відповідної 

резолюції із санкцій у рамках Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Д. Реннек, 

експерт із питань політики санкцій Дослідницької служби Конгресу США, вважає, що 

Вашингтон наполягав на запровадженні санкційних заходів ООН проти Пхеньяна, 

адже останній являє собою серйозну загрозу для національної безпеки США з трьох 

причин: Північна Корея фінансує та продає зброю терористичним організаціям; 

порушує режим ядерного нерозповсюдження; є державою не лише тоталітарною, але 

й такою що сповідує марксистсько-ленінську ідеологію 867 . Г. Дінмор і Д. Домбі, зі 

свого боку, зазначають, що США прагнули застосувати міжнародні санкції, 

насамперед, для повалення північнокорейського політичного режиму 492 . Б. Тейлор 
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стверджує, що стратегію ізоляції Білий дім волів використати задля залучення 

Пхеньяна до шестисторонніх переговорів 971, р. 30 . 

Відновлення ж переговорів щодо пакету міжнародних санкцій між постійними 

членами Ради Безпеки ООН стало можливим лише в березні 2003 р. завдяки тому, що 

Китай офіційно повідомив Білий дім, що він не виключає можливості застосувати й 

міжнародні санкції проти КНДР, якщо остання не зупинить свою ядерну діяльність 

[971, р. 45].  

І дійсно, починаючи з другої половини 2003 р., Пекін висловлює все більшу 

готовність долучитися до міжнародних санкцій проти Північної Кореї. Зокрема, 

Китай періодично скорочував поставки нафти до КНДР у період між вереснем і 

листопадом 2006 р. і потім у лютому та березні 2007 р. Крім того, Китай допомагав 

зусиллям США в накладанні фінансових санкцій, заморозивши північнокорейські 

рахунки у Banco Delta Asia відразу після проведення Північчю ядерних випробувань у 

жовтні 2006 р. Китайські поставки озброєнь у Північну Корею також були істотно 

обмежені за 2003-2008 рр., Північна Корея тепер змушена була купувати більшу 

частину військової техніки в Росії та Казахстані [532, р. 418-419]. У 2005 р. МЗС КНР 

розглядав можливості скорочення поставок продуктів харчування до КНДР, проте 

пізніше було вирішено відійти від цієї ідеї з гуманітарних міркувань [684]. 

Беручи до уваги ці обставини, у квітні 2005 р. тодішній помічник держсекретаря 

США К. Хілл провів переговори з китайськими колегами, аби вмовити Пекін, згідно зі 

сформульованою К. Райс ще у 2003 р. ідеєю «технічного переривання поставок 

палива», використати цей важіль впливу на Північну Корею через ухвалу 

відповідного пакету санкцій Радою Безпеки ООН. Відповідь Пекіна, щонайменше, 

викликала роздратування американців, адже офіційна відмова пояснювалася вмістом 

високої частки парафіну в нафті, що призвело би до засмічення трубопроводів і 

необхідності їх заміни [684]. У такий спосіб Китай вкотре запобіг упровадженню 

економічних санкцій проти КНДР у рамках ООН 388, р. 128 . 

Гальмуючим фактором, хоча й не домінантним, на шляху прийняття санкційної 

резолюції ООН проти Північної Кореї на початку 2000-х рр. виступала й позиція 

Російської Федерації.  

Ставлення Кремля щодо санкцій проти Північної Кореї визначалося дією 

чинників, різнонаправлених за своїм змістом і ступенем впливу. 

Ядерна Північна Корея негативно позначається на національній безпеці Російської 

Федерації, адже здатна спровокувати нову гонку озброєнь у регіоні, у тому числі за 

рахунок нарощування китайської та американської воєнної могутності, збільшення 

воєнних видатків Японією. Останнє суттєво послабить військове становище Москви в 

АТР, де зосереджені її стратегічні економічні та політичні інтереси. Небезпечним для 

Російської Федерації є й руйнація режиму ядерного нерозповсюдження, що може 

призвести в політичній реальності до потрапляння ядерних матеріалів і технологій до 

терористичних організацій, а в подальшому їх проникнення на Північний Кавказ. 

З іншого боку, Кремль був незацікавлений і в поваленні північнокорейського 

політичного режиму через ініційовану Вашингтоном стратегію ізоляції, що значно 

посилило б позиції США на Корейському півострові.  

До того ж, Російська Федерація, подібно до Китаю, не розглядала примусові 

інструменти зовнішньополітичного впливу як ефективні способи міжнародного 

врегулювання. У «Концепції зовнішньої політики» 2000 р. зазначено, що 

«застосування силових методів … не може усунути глибинні соціально-економічні, 

міжетнічні та інші протиріччя, які лежать в основі конфліктів» 81 . Документ також 
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відзначає неухильне прагнення Росії підтримувати дружні відносини із країнами 

геополітичного довкілля, адже в ньому підкреслюється важливість «формування 

поясу добросусідства по периметру російських кордонів» 81 .  

Повне неприйняття Москвою міжнародних санкцій щодо КНДР також видавалося 

малоймовірним з огляду на те, що загострення воєнно-політичної ситуації, яке 

ставало неминучим при нарощуванні ядерного потенціалу Пхеньяна, заблокувало б 

інвестиції в розробку східно-сибірських нафтогазових родовищ 40, с. 76-77 .  

Тож Російська Федерація готова була підтримати лише мінімальний пакет санкцій 

проти Пхеньяна, аби змусити останній піти на поступки в ядерній сфері 388, р. 129 .  

Отже, антагонізм національних інтересів держав із правом вето в Раді Безпеки 

ООН не дозволив превентивно використати потенціал примусових інструментів 

невоєнного характеру в північнокорейському епізоді. 

Лише ядерні випробування Північної Кореї 9 жовтня 2006 р. пом’якшили 

протиріччя між постійними членами, і Рада Безпеки ООН резолюцією 

№ 1718 спромоглася запровадити перший пакет міжнародних санкцій проти 

Пхеньяна. Розглянемо основні положення резолюції. 

Документом № 1718 РБ ООН засудила ядерні випробування КНДР і визначила їх 

як загрозу міжнародному миру та безпеці. У зв’язку із цим, діючи в межах своїх 

повноважень, на підставі ст. 41 Статуту ООН, Рада Безпеки постановила запровадити 

ембарго на поставки озброєнь і ядерних матеріалів, увела заборону на експорт товарів 

розкоші, а також застосувала цілеспрямовані санкції проти окремих політиків 

держави, причетних до її ядерної програми 181 . 

Зокрема, п. 8 зобов’язує країни-члени вжити заходи для попередження прямої та 

непрямої поставки, продажу чи передачі КНДР: а) бойових танків, броньованих 

машин, крупнокаліберних артилерійських систем, бойових літаків, гелікоптерів 

вогневої підтримки, воєнних кораблів, ракет і ракетних систем, чи пов’язаних із ними 

матеріальних засобів; б) усіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, 

котрі могли б посприяти здійсненню програм Північної Кореї, пов’язаних із ядерною 

зброєю, балістичними ракетами або іншими видами зброї масового знищення; 

в) предметів розкоші. Водночас резолюція № 1718 вимагала й від Пхеньяна 

припинити експорт вищеперерахованих предметів.  

Важливо відмітити й те, що державам постійним членам Ради Безпеки ООН 

вдалося досягнути згоди щодо оперативного застосування фінансових і економічних 

санкцій стосовно установ та осіб, причетних до ядерної діяльності КНДР, балістичних 

ракет або інших видів зброї масового ураження 181 .  

Розширений пакет міжнародних санкцій, який би включав ембарго на поставки 

нафти, Раді Безпеки так і не вдалося ухвалити через заперечення Пекіна, який 

побоювався завдати серйозного удару по стратегічних галузях економіки Північної 

Кореї 388, р. 128 . 

Вузьке коло санкційних заходів, як і очікувалося, не лишило великих шансів на 

успіх політиці ізоляції в досягненні денуклеаризації Північної Кореї, що яскраво 

продемонстрував перебіг шестисторонніх переговорів, до яких залучені США, 

Північна та Південна Кореї, Китай, Японія та Росія, які не скликалися з вересня 

2007 р. У 2009 р. Пхеньян офіційно вийшов із переговорного процесу в рамках 

«шести» і 25 травня того ж року провів другі ядерні випробування.  
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Відповіддю світового співтовариства на них стала ухвала другого пакету санкцій 

ООН резолюцією 1874, який, попри інший характер загроз, майже повністю дублював 

набір санкцій, встановлених резолюцією 1718.  

Серед політичних цілей, що зумовили застосування санційних заходів проти 

Пхеньяна, у документі ООН було вказано: невідкладне поверення КНДР до ДНЯЗ і 

гарантій МАГАТЕ; призупинення всіх видів діяльності, пов’язаних із її програмою з 

виробництва балістичних ракет; встановлення мораторію на пуск ракет і проведення 

будь-яких ядерних випробувань [186]. 

Разом із тим, документ 1874 містив окремі доповнення до 1718 резолюції. Зокрема, 

заборона на експорт північнокорейської важкої військової техніки, що мала місце в 

Резолюції 1718, була поширена на всі види озброєнь, у тому числі й стрілецької; усім 

державам-членам ООН приписувалося оглядати підозрілі північнокорейські судна у 

відкритому морі; від усіх держав-учасниць та фінансових установ вимагалося 

призупинити фінансову допомогу, виплату позик та експортних кредитів Північній 

Кореї, за винятком тих, які здійснювались із гуманітарною метою; постановлялося 

державам-учасницям припинити спеціальну підготовку громадян КНДР, що могла б 

допомогти у програмах розробки ЗМЗ 186 . 

Відтоді міжнародні санкції ООН стали дедалі очевидніше оцінюватися 

амбівалентно у своїй онтологічній природі – як спосіб денуклеаризації КНДР і як 

іманентна складова проблеми, що діє на пониження спроможності розв’язати 

корейський «ядерний вузол» мирним шляхом.  

Так, скорочення поставок продовольчої допомоги та добрив, що їх здійснюють 

Південна Корея та США, ще більше загострюють і без того глибоку гуманітарну 

кризу у КНДР. У зв’язку із цим, Північна Корея рішуче відмовляється повертатися до 

шестисторонніх переговорів, допоки міжнародні санкції ООН щодо неї не будуть 

скасовані і не буде підписано мирної угоди зі Сполученими Штатами щодо 

формально завершеної Корейської війни 1950-53 рр. Пхеньян, зокрема, вважає, що 

скасування санкцій ООН стало б важливим «заходом зміцнення довіри» [592]. 

Чому ж політика міжнародних санкцій ООН показала низьку ефективність у 

денуклеаризації КНДР? Імовірно, аби відповісти на це питання, доцільно розглянути 

головні фактори міцності північнокорейського режиму, котрі, за теорією міжнародних 

санкцій, нівелюють їх дієвість як засобу підтримки миру та безпеки. 

Перш за все, складні дипломатичні переговори в Раді Безпеки та непоступливість 

Китаю в питанні впровадження міжнародних санкцій проти КНДР дозволили 

Пхеньяну провести серію економічних реформ (1998-2002 рр.), націлених на 

автаркізацію народногосподарського комплексу Північної Кореї. 

Із 1994 р. було взято курс на зміцнення державного управління країною. Піком 

цього процесу став перегляд Основного закону КНДР у 1998 р., що надав можливість 

розширити повноваження військових, зокрема Комісії Національної Оброни. Кім Чен 

Ір ініціював упровадження нової ідеологічної доктрини «сонгун» («першість 

військової політики»), аби закласти надійний фундамент своєму режиму [217, с. 99]. 

Затягування застосування санкційних заходів ООН більше ніж на десятиріччя 

дозволило Північній Кореї диверсифікувати свої зовнішньополітичні та 

зовнішньоекономічні контакти за рахунок країн, що розвиваються, тим самим звівши 

до мінімуму свою економічну залежність від держав-ініціаторів політики 

міжнародних санкцій. Наразі важко оцінити обсяг торговельно-економічних зв’язків 

КНДР із державами, що розвиваються, через закритість північнокорейського режиму. 

Однак, за даними Корейського торговельно-інвестиційного агентства (KOTRA), 
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Північній Кореї у 2006-2007 рр. вдалося утричі збільшити обсяг торгівлі з Бразилією, 

Таїландом та Індією, на які у 2007 р. припадало близько 11 % експортно-імпортних 

операцій. Ще більш вражаючими були досягнення у відносинах із країнами 

Середнього та Близького Сходу, зокрема з Єменом, Іраном і Сирією. Виходячи з 

політичних міркувань і через значний обсяг контрабанди, торгівлі зброєю, хоча б 

якихось правдоподібних даних про їхню торгівлю з Пхеньяном отримати неможливо 

587, р. 13 . 

Низька результативність міжнародних санкцій ООН у розв’язанні корейського 

ядерного питання зумовлюється і непослідовністю підходів Південної Кореї та Японії 

у їх реалізації проти КНДР.  

Наприклад, Сеул, який до жовтневих випробувань 2006 р. не відчував ядерної 

загрози, прагнув по можливості не дратувати Пхеньян, заморозивши активи КНДР, і 

продовжував «політику відкритих дверей», сподіваючись уникнути збройного 

зіткнення з Північчю і сприяти поступовій мирній трансформації північнокорейського 

режиму. Ставлення Південної Кореї до санкційних заходів можна визначити за 

виступом її тодішнього президента Но Му Хена у квітні 2005 р., який заявив: «На 

мою думку, санкції не змусять Північню Корею відмовитись від своєї ядерної 

програми і … зростаючий тиск на неї лише ускладнить ситуацію. Заборони можуть 

запроваджуватися лише в разі відсутності надії. Я вірю, що така надія допоки є… 

Північнокорейська загроза сьогодні зменшилась набагато більше, ніж коли-небудь. 

Це – наслідок того, що у Північної Кореї немає сучасної високотехнологічної зброї, а 

її економічні можливості не дозволяють їй вести воєнну кампанію» 40, с. 75 .  

Економічні зв’язки між Пхеньяном і Сеулом активно розвивались із 1997 р., чому 

сприяли тодішні президенти Республіки Корея Кім Де Чжун і Но Му Хен. Економічну 

діяльність у КНДР здійснювало 672 південнокорейські компанії, а обсяг 

двосторонньої торгівлі досягав 724 млн дол. США. Понад 65 % торговельного 

експорту Пхеньяна припадало на Південь [206, с. 10]. При цьому розвиток торгівлі з 

КНДР скоріше був політичним інструментом впливу Сеула на Пхеньян, адже 50 % 

усіх південнокорейських компаній, які брали участь у бізнесі з Північною Кореєю, не 

мали реальних прибутків, а їхня діяльність пояснювалась гуманітарними та 

національними мотивами [206, с. 13]. 

Непослідовність зовнішньополітичної лінії Сеула у здійсненні санкційних заходів 

прослідковувалась і у 2006-2009 рр. У 2010 р. Республіка Корея прийняла рішення 

про скасування всіх програм державної допомоги Пхеньяу, через що населення 

Північної Кореї недоотримало понад 1 млн тон зернових. Разом із тим, це рішення 

було продиктоване радше ситуативними факторами, як напад на судно «Чхонан», 

обстріл КНДР острова Йонпхендо [56, с. 382], і не може свідчити про докорінний 

перегляд Сеулом свого підходу щодо політики санкцій ООН проти КНДР. 

Важливе значення в забезпеченні ефективності політики санкцій проти Північної 

Кореї відіграє позиція Японії. 

Британський спеціаліст Б. Тейлор вважає, що підхід японської дипломатії до 

антикорейських санкцій визначають такі чинники: 

по-перше, внутрішньополітична ситуація в Японії вимагає підтримки 

дипломатичних та торговельно-економічних контактів із КНДР заради повернення 

японських громадян, які були викрадені Північною Кореєю упродовж 1970-1980 рр. 

Насамперед, ця обставина, як переконані експерти, позначає непослідовність 

дипломатії санкцій Токіо проти Пхеньяна [710];  
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по-друге, Японія оцінює політику санкцій як оптимальний засіб впливу на 

Пхеньян для вирішення питання ядерного роззброєння Північної Кореї, адже 

застосування військової сили є загрозливим для національної безпеки Японії з огляду 

на чисельність північнокорейської армії та високу ймовірність застосування проти неї 

ядерної зброї, якщо інтервенція здійснюватиметься за підтримки Токіо; 

по-третє, Японія розглядає політику санкцій проти КНДР як спосіб 

продемонструвати свою здатність до лідерства в регіональних і глобальних справах. 

Незважаючи на той факт, що Японія дедалі активніше долучається до миротворчості, 

бере участь у операціях із ліквідації наслідків стихійних лих, Токіо залишається 

країною, яка, за словами Р. Семюелса, фахівця із зовнішньої політики Японії, «все ще 

низько оцінює свою вагу в міжнародних відносинах» [900, р. 63].
 

Частково це 

пов’язано з тим фактом, що Японія, як і раніше, у веденні зовнішніх справ обмежена 

своїми конституційними зобов’язаннями. Міжнародні санкції в цьому контексті 

виступають очевидною альтернативою погрозі силою або її застосуванню, що 

дозволяє Японії демонструвати лідерство, як це було при підготовці першої 

санкційної резолюції РБ ООН 2006 р. [971, р. 41-43]. 

У Японії оформлення внутрішньополітичних умов для здійснення санкційного 

тиску проти КНДР припадає на 2001-2002 рр. і пов’язується із приходом до влади 

Д. Куідзумі, який вдало використав провокаційні дії Пхеньяна для налаштування 

громадськості проти КНДР. Так, якщо в серпні 1998 р., напередодні випробування 

ракети Тепходонг-І, загрозу з боку Північної Кореї відчувало 19,6 % населення, то в 

жовтні 2001 р. ця цифра зросла до 50,4 % [710]. Серпневе випробування, а також 

інциденти 2001 р. переконали японську громаду в тому, що Східна Азія є 

небезпечною, і тому Японія повинна більш рішучо реагувати на воєнні загрози з боку 

Північної Кореї [900, р. 67-68, 81]. За словами Абе Сіндзо, «візуальні образи дали 

суспільству зрозуміти, що жителі Північної Кореї не є тими «миролюбними людьми у 

світі», як стверджується в нашій Конституції» [710]. 

На офіційному рівні першим політиком Японії, хто відкрито висловився на 

підтримку санкційної політики проти Пхеньяна, був колишній міністр оборони 

Шигеру Ішиба. Його тоді підтримував і нинішній голова японського уряду Абе 

Сіндзо. 13 грудня 2002 р. молоде крило ЛДП Японії, яке очолили Ямамото Ічіта і 

Коно Таро, сформували так звану групу «Асоціацію за перегляд політичного курсу 

щодо Північної Кореї», що робила ставку на односторонньому скасуванні 

торговельно-фінансових відносин із Пхеньяном задля досягнення цілей зовнішньої 

політики [710]. У 2003-2004 рр. японська політична еліта дійшла консенсусу щодо 

необхідності розробки жорсткого пакету санкцій проти КНДР, що було доручено Абе 

Сіндзо [619, р. 469]. 

29 січня 2004 р. було схвалено «Поправки до закону про проведення зовнішніх 

операцій і до зовнішьоторговельного законодавства» (Gaikoku Kawase/Gaikoku Bōeki-

hō Kaisei-an – абревіатура «Kawase-hō»), якими дозволялось застосовувати обмеження 

на торгівлю у відносинах із Північною Кореєю з міркувань національної безпеки. 17 

грудня 2004 р. Д. Куідзумі під час зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Но 

Му Хеном констатував, що «тиск» на Північну Корею є «необхідним» [710]. Однак 

слід констатувати, що заклик до Сеула застосувати санкційні заходи проти Пхеньяна 

Республіка Корея розцінила як безпрецедентний крок у зовнішній політиці Японії, що 

згодом може перерости в більш агресивну регіональну політику Токіо.  

Між тим, цікавим є той факт, що населення Японії необхідність ухвали жорсткого 

пакету санкцій проти Пхеньяна у 2004-2006 рр. ототожнювало не з ядерною 
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програмою Північної Кореї, а з тим фактом, що Пхеньян рішуче відмовлявся 

звільняти захоплених у полон японців, що було для пересічних громадян основним 

індикатором агресивності КНДР щодо Токіо. Наприклад, за даними екзит-полу 2005 

р., проведеного на запит Міністерства закордонних справ, 87,6 % респондентів у 

Японії відзначили, що головною проблемою у двосторонніх відносинах Японії з 

Північною Кореєю є питання повернення захоплених заручників, а такою вважали 

ядерну програму КНДР 63,9 % японців [376]. 

Відповіддю уряду на соцільний запит щодо здійснення тиску на КНДР стала 

ухвала в березні 2005 р. у Японії «Закону про відшкодування збитків за забруднення 

моря», яким фактично було заборонено північнокорейським суднам заходити в 

японські порти [206, с. 11], і, тим самим, суттєво скоротилися обсяги двосторонньої 

торгівлі з Пхеньяном.  

Ракетні та ядерні випробування Північної Кореї 2006 р. змусили японський уряд 

вдатися до жорсткого санкційного курсу проти Пхеньяна. Сигналом до розробки 

нової нормативно-правової бази з політики санкцій проти Північної Кореї стала 

аналітична доповідь, підготовлена розвідкою 5 липня 2006 р. Як коментує ситуацію 

авторитетний японський спеціаліст із питань безпеки Японії Хісахіко Оказакі, «всі 

ключові фігури в кабінеті Д. Коідзумі були ознайомлені з останніми даними розвідки 

щодо ядерної програми Північної Кореї і знали про те, що вона здійснюватиме 

випробування за годину до першого ракетного випробування, і вже на 7 год. 30 хв. 

рішення про деталі застосування санкційних заходів було прийнято» [710]. 

Санкційний документ умовно складався з дванадцяти пунктів, із них дев’ять 

описували коло санкційних заходів, що вживатиме Токіо в односторонньому порядку, 

в останніх трьох містилося звернення до ключових міжнародних гравців, зокрема 

США, ООН і держав-членів G8 підтримати політику санкцій Японії проти КНДР. 

Набір санкційних заходів включав: 1) заборону для північнокорейських суден 

заходити в порти Японії строком на півроку; 2) політико-дипломатичні санкції, 

зокрема заборону для офіційних осіб відвідувати КНДР; 3) заборону для етнічних 

корейців, які живуть у Японії, повертатися в країну, якщо вони виїхали до КНДР; 4) 

заборону для японського уряду й установ підтримувати ділові контакти з Північною 

Кореєю; 5) переривання авіасполучення з Північною Кореєю. При цьому в документі 

йшлося про те, що якщо Пхеньян не припинить ракетні випробування та не зупинить 

ядерну програму, Токіо залишає за собою право застосовувати більш жорсткі заходи 

тиску, включаючи повну заборону на ведення торговельно-фінансових відносин, 

здійснення валютних грошових переказів [710]. 

Варто вказати на те, що в Японії фактично всі політичні сили, включаючи 

комуністів і соціалістів, підтримали односторонні санкційні заходи проти Пхеньяна. 

Деякі радикально налаштовані до Пхеньяна політики, як Такео Хіранума, 

розкритикували кабінет Д. Коідзумі за «відкладання того, що мало бути здійснене 

набагато раніше». 7 липня 2006 р. Токіо офіційно звернувся до Ради Безпеки ООН із 

проханням визнати випробування Північної Кореї загрозою міжнародному миру та 

безпеці й підтримати санкційну політику проти КНДР, проти чого виступили Китай і 

Росія [710]. 

17 липня 2006 р., посилаючись на агресивність зовнішньої політики Пхеньяна і 

заявляючи, що він ігнорує «волю світового співтовариства», японські дипломати 

вдруге звернулись до РБ ООН із проханням ввести санкції проти КНДР, 

підкресливши при цьому, що Токіо готує новий документ із санкційної політики, що й 

було зроблено 19 вересня 2006 р. Саме в цей день уряд Японії вніс нові поправки до 
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«Закону про проведення зовнішніх операцій і до зовнішьоторговельного  

законодавства» (2004 р.), за новою редакцією якого було заморожено всі фінансові 

активи Північної Кореї в Японії і була введена заборона на здійснення грошових 

переказів у КНДР. Крім того, документом було заморожено рахунки  

15 північнокорейских компаній, які вели бізнес у Японії [710]. Президентські вибори 

в Японії, які проводилися 20 вересня 2006 р., принесли перемогу Абе Сіндзо, 

захиснику санкційного тиску на Пхеньян, що й визначило подальшу лінію Токіо на 

ізоляцію КНДР у рамках ООН у 2006-2007 рр. Аби показати своїм міжнародним 

партнерам приклад, 13 жовтня 2006 р. уряд Абе Сіндзо увів заборону на пересування 

для всіх жителів Північної Кореї і запровадив повне ембарго на торгівлю з 

Пхеньяном. Як визнавав із цього приводу самий Абе Сіндзо, нинішній прем’єр-

міністр Японії, «усі прийнятні варіанти санкцій були вивчені та схвалені ще в 2004 р. 

… випробування ж 2006 р. зробило застосування санкційних заходів доречним 

сценарієм» [710]. Фактично розроблені у 2006-2007 рр. документи слугують і донині 

юридичною основою проведення політики санкцій проти КНДР. 

Але для дипломатії Японії давно існують серйозні перешкоди в здійсненні 

санкційної політики щодо Пхеньяна. Особливе місце серед них посідає загроза 

теоризму. Річ у тім, що КНДР вже давно не приховує того факту, що готова 

використати тероризм для досягнення цілей державної політики. Японський уряд 

вважає, що на території країни діють, щонайменше, 600 агентів Північної Кореї, які 

можуть відповісти терористичними атаками на введення жорстких санкційних заходів 

проти Пхеньяна [720, р. 398]. Механізм створення мережі таких резидентів був 

описаний ще в 1994 р., коли на часі стало обговорення першого пакету міжнародних 

санкцій проти КНДР. Він може бути охарактеризований таким чином: професійні 

агенти змушують резидентів у Японії допомагати їм, погрожуючи життю їхніх батьків 

у КНДР. «Тримаючи їхніх батьків резидентів  у заручниках, професійні агенти 

можуть змусити резидента виконати їхні вимоги» [1013]. Насправді, масштаб цієї 

небезпеки для Японії важко визначити достеменно, адже на території держави живуть 

700000 корейців, кожен третій із яких має батьків або близьких родичів у Північній 

Кореї [720, р. 393-394]. 

Історичне минуле Японії також відіграє значущу роль у визначенні позиції 

держави щодо санкційної політики проти КНДР. У ході дебатів щодо санкцій, 

японські політики вказують на делікатність, яку вони відчувають під час обговорення 

цього питання. Наприклад, відразу після того, як Японія висловилась на підтримку 

санкцій у 1994 р., Північна Корея нагадала Токіо про його політику щодо корейців у 

ХХ ст. [588]. 

Стримувальним фактором для японського уряду, який ускладнює прийняття 

жорсткого пакету сакцій проти Північної Кореї, є прагнення уникнути гуманітарної 

катастрофи у КНДР, що дестабілізуватиме регіональну ситуацію у Північно-Східній 

Азії. Японські дипломати з цього питання зазначають: «Ми дивимося на фінансування 

не так, як Сполучені Штати. Ми оцінюємо їх більшою мірою з позиції корейців, які 

живуть у Японії, як спосіб допомогти їхнім родинам» [902]. Із точки зору К. Матаке, 

такий підхід може приховувати прагнення Японії зберегти регіональну стабільність 

або статус-кво [664, р. 247]. 

Аналіз діяльності політичних партій Японії та їхні минулі зв’язки із КНДР також 

впливають на участь Токіо в санкційному режимі. Як підкреслює американська 

дослідниця Дж. Лінд із Массачусетського технологічного університету, Ліберально-

демократична партія (ЛДП), Соціал-демократична партія (СДП) і партія Шинто 
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Сакігаке мають політичні контакти з КНДР, що робить їх опонентами застосуванню 

санкцій проти Пхеньяна [720, р. 401]. З огляду на те, що СДП і партія Шинто Сакігаке 

не мають суттєвого впливу на політичне життя Японії з середини 1990-х рр., особливе 

значення набуває роль ЛДП, яка за оприлюдненими даними видання Shukan Bunshun, 

дозволила направити у КНДР близько 14 млрд дол. США [720, р. 401]. 

Хоча політичний ефект санкційних заходів проти КНДР допоки є незначним, у 

Японії серед політиків зберігається занепокоєння стосовно розвитку ситуації після 

ймовірного занепаду північнокорейського режиму. Токіо розуміє, що занепад режиму 

в Пхеньяні може посприяти возз’єднанню двох Корей, що Японія прагне відтягнути. 

Чунь-інь Мун пише: «Японія не просто опирається, вона відчуває страх перед 

возз’єднаннням Корей. Делікатне поєднання історичного непорозуміння, провини за 

мілітаристське минуле й занепокоєння щодо майбутніх відносин – усе це підживлює 

недовіру Японії до Кореї» [732, р. 132]. Із ним погоджується і Д. Арасе, який 

підкреслює: «Чи возз’єднання відбудеться швидко через конфлікт, чи повільно через 

поглинання, Японія все одно зіштовхнеться з довгостроковою проблемою добре 

озброєної армії, єдиною корейською нацією, яка має як історичні, так і сучасні скарги 

до Японії» [760, р. 48]. 

Тому в Японії функціонує щонайменше 18 банків, які підтримують фінансові 

контакти з Північною Кореєю, і японські урядовці стверджують, що вони точно не 

знають, скільки банків здійснюють грошові перекази до КНДР через треті країни 

[894]. Крім того, санкційна політика Японії щодо Північної Кореї також не 

відрізняється послідовністю, адже дія санкцій тимчасово на різних підставах 

скасовувалась урядом держави у березні 2007 р. [676], червні 2008 р. [662], а у 2009 р. 

через Японію до КНДР поставлялися товари розкоші [971, р. 39-42]. 

Однак ставлення Японії до політики санкцій проти Північної Кореї може 

змінитися у бік зміцнення, і цьому посприятиме зміна поколінь, прихід до влади нової 

генерації, позбавленої «почуття провини за минуле, яке мають люди старшого 

покоління, і що визначає їхнє ставлення до сусідніх держав» [661, р. 9-10]. 

До того ж, низька ефективність роботи 1718 комітету із санкцій, через недостатнє 

фінансування та політичні розбіжності держав постійних членів, мінімізувала 

можливість забезпечити широку міжнародну підтримку санкційним резолюціям 

проти КНДР й ускладнила контроль за виконанням документів Ради Безпеки ООН.  

Вилучення владою Таїланду та ОАЕ північнокорейської зброї, наприклад, 

становить лише невелику частину від «сотень мільйонів доларів», що їх, за оцінками 

комітету Ради Безпеки із санкцій, Пхеньян заробляє щорічно на експорті зброї в обхід 

документам ООН 817 .
 
Невиконання міжнародних санкцій ООН підтверджується, 

наприклад, і вилученням тайською владою у 2009 р. 35 тонн зброї (включаючи 

гранатомети та ракети) у м. Бангкок під час дозаправки вантажного літака, що 

прямував із Північної Кореї до Південної Азії, і далі до Близького Сходу 558 .
 

Подібні інциденти мали місце й у 2008 р., коли влада Об’єднаних Арабських Еміратів 

перехопила австралійське судно, що прямувало до Ірану з десятьма контейнерами 

північнокорейських ракет на борту 938 . 

Більше того, китайська сторона неодноразово блокувала оприлюднення в Раді 

Безпеки ООН висновків групи експертів із виконання КНДР вимог санкційних 

резолюцій організації. Наприклад, друга доповідь експертів, підготовлена ще у травні 

2010 р., була представлена через заперечення Китаю лише в листопаді 2010 р. і то в 

урізаному варіанті, що, у свою чергу, не дозволило комітету із санкцій ООН вчасно 

припинити експорт ядерних технологій до Ірану. У доповіді, зокрема, стверджувалося,  
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що КНДР постачала ядерні матеріали, а також технології з виробництва балістичної 

зброї до Ірану, М’янми та Сирії. Документ описує чотири випадки експорту 

Пхеньяном заборонених технологій і озброєнь 263 . Тож через позицію Китаю можна 

стверджувати, що моніторингова робота комітету ООН фактично заблокована з 

2008 р. 

Згідно з даними вчених із Південної Кореї, незважаючи на санкції ООН, Китай 

продовжує нарощувати свою економічну присутність у країні. Так, комерційні 

операції КНДР із Китаєм складають 80 % від загального обсягу міжнародної торгівлі 

Пхеньяна. Південнокорейські фахівці вважають, що показники торгівлі КНР із КНДР 

зросли з 20 % у 1999 р. до 50 % у 2009 р. Помітне збільшення двосторонньої торгівлі 

пов’язане з розвитком китайських північно-східних провінцій, а також із проектом, 

котрий має забезпечити Піднебесній вихід до Японського моря через порт Раджин, 

який становить для Пекіна виняткове значення, адже прокладає для КНР одночасно 

шлях як до Південної Кореї, так і до Японії, а також відкриває провінцію Цзилін для 

торгівлі з державами Північно-Східної Азії. У 2010 р. КНДР і Китай уклали угоду про 

оренду пірса у порту Раджин на десять років 280 .  

По висхідній розвивається прикордонна торгівля між КНР і КНДР, яка 

регламентується угодою 1954 р. про прикордонну торгівлю між Яньбянь-Корейським 

автономним округом і КНДР у містах Тумень, Намьян, Хверьон, Кхьонвон і Мусан. У 

2002 р. була створена особлива адміністративна зона Сінийджу, а у прикордонному 

китайському місті Даньдун, що знаходиться на протилежному від Сінийджу березі 

річки Амнокан, існує розгалужена інфраструктура, орієнтована на торгівлю із КНДР 

[116, с. 117].  

Американські ж експерти вказують на те, що Пекін із 2008 р. не надає достовірної 

інформації щодо розвитку торговельно-економічних контактів із Пхеньяном. Цьому 

допомагає й те, що з 2008 р. китайська сторона взагалі прибрала графу звітності про 

рівень торгівлі з КНДР, а включила її показники до загального обсягу торгівлі КНР із 

державами Азії 586-587 . 

Тож, на нашу думку, не варто сприймати корекцію курсу Пекіна надто 

оптимістично, адже незважаючи на більшу готовність Китаю підтримувати політику 

ізоляції Пхеньяна через упровадження багатосторонніх санкцій, його позиція є досить 

обережною, що створює враження того, що китайське керівництво залишається 

твердим у своїх намірах захистити КНДР від потенційної шкоди, якої здатні завдати 

санкційні заходи. Наприклад, у листопаді 2010 р. Вашингтон після чергових ядерних 

випробувань КНДР закликав комітет із санкцій ООН активізувати роботу з підготовки 

проекту більш жорсткого пакету санкцій проти Пхеньяна. Білий дім при цьому 

посилався на отримані з супутників знімки підприємства із збагачення урану в 

ядерному дослідницькому центрі в Йонбені. Постійний представник США в ООН 

С. Райс запропонувала провести консультації з країнами-членами Ради Безпеки для 

узгодження тексту нової санкційної резолюції щодо КНДР. Однак після переговорів 

американським дипломатам вдалося отримати політичну підтримку лише з боку 

Великобританії [243].  

Імовірно, політика залучення в китайській дипломатії й надалі братиме верх над 

прагненням ще більше натиснути санкціями на Пхеньян. Ключова рушійна сила 

санкційної політики Китаю була визначена експертами Фонду Карнегі за 

міжнародний мир, які пишуть: «Залишається незрозумілим, наскільки далеко Пекін 

готовий піти у здійсненні тиску та ізоляції КНДР із метою примусити її згорнути 

свою програму. Китай, можливо, незацікавленій у ядерному Пхеньяні на своїх 
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кордонах, але він також прагне не допустити колапсу режиму чи війни між США і 

КНДР, що неминуче призведе до появи американських військ на його кордоні. Тому 

Китай може дійти висновку, що статус-кво є прийнятним… Більше того, деякі 

політики в Китаї можуть надати перевагу ідеї тримати північнокорейську ядерну 

проблему – загрозу інтересам США – у підвішаному стані на противагу 

американським інтересам на Тайвані, життєво важливому напрямі для Китаю» [40, с. 

75]. 

Важливим чинником, що діє на зниження ефективності політики санкцій проти 

Північної Кореї, варто назвати переконаність державного керівництва КНДР у тому, 

що санкційна політика спрямована не стільки на денуклеаризацію корейського 

півострова, скільки на зміну режиму в країні. У такій ситуації можна прогнозувати, 

що режим КНДР мобілізує всі доступні йому ресурси, аби втриматися при владі, бо це 

гарантує фізичне виживання державним чиновникам вищої ланки та командуванню 

збройними силами Північної Кореї. Експерт Центру міжнародних досліджень 

Массачусетського технологічного університету Дін Ченг у зв’язку із цим вказує на те, 

що ядерний статус КНДР забезпечує виживання режиму, адже «ядерні сили Північної 

Кореї підкреслюватимуть легітимність династії Кіма, усуваючи корені внутрішньої 

нестабільності» 391, р. 17 . Наявність ядерної зброї вирішує й два стратегічні 

завдання для Пхеньяна на міжнародній арені: по-перше, нівелює ризик повалення 

режиму шляхом здійснення військової інтервенції; по-друге, усуває небезпеку зсуву 

стратегічного балансу на корейському півострові на користь Сеула [391, р. 19-20].  

Варто наголосити на тому, що прямопропорційно до зміцнення санкційного 

режиму північнокорейське керівництво зміцнює збройні сили й посилює авторитарні 

тенденції в державному управлінні, тим самим формуючи внутрішньо-орієнтовану 

політичну коаліцію, нечутливу до зовнішніх економічних стимулів, і таку, що ставила 

б міркування національної безпеки над матеріальним добробутом нації та 

реформуванням народногосподарського комплексу. Ця стратегія вже показала високу 

ефективність у політичному абсорбуванні збитків, заподіяних санкційними заходами 

[587], і у Кім Чен Іра не було причин їй не довіряти й на цей раз. Американські 

фахівці Гудкінд і Вест, наприклад, вважають, що політика санкцій проти КНДР не 

буде успішною, адже режим показав свою міць, встоявши перед випробуванням так 

званого «важкого маршу» упродовж 1994-1998 рр, у ході яких від голоду в Північній 

Кореї померло, за різними даними, від 600 тис. до 1 млн осіб, або до 5 % усього 

населення [587].  

Так, протягом одного року (квітень 2009 – червень 2010 р., наприклад, поправки 

2010 р. взагалі не було опубліковано в Північній Кореї) в Конституцію КНДР були 

внесені суттєві зміни. Зокрема, було уведено розділ, що стосується повноважень 

голови Державного комітету оборони (ДКО), який оголошений «верховним 

керівником» держави. Голова ДКО відтепер «керує всіма державними справами», 

«оголошує про надзвичайний і воєнний стан, видає накази про мобілізацію». Раніше 

ці функції покладалися на весь ДКО. До повноважень голови ДКО включена 

«ратифікація і денонсація важливих договорів, укладених з іншими державами». Цю 

функцію також може виконувати Президіум Верховних народних зборів КНДР. 

Конституційні поправки 2009 р. розширили повноваження ДКО, який віднині 

розробляє «найважливіші політичні установки держави». В Основний закон КНДР 

інкорпорований курс на здійснення «сонгунської революції», а першочерговим 

завданням армії оголошений захист політичного керівництва КНДР.  



Ю. О. Седляр  

 

148 

Наступним важливим кроком, направленим на централізацію державного 

управління в умовах санкційного тиску, стало скликання у 2010 р. Конференції 

Трудової партії Кореї (ТПК). Головне завдання з’їзду – оновлення бюрократичного 

апарату. 

Аналіз кадрового складу вищих органів ТПК, сформованого під час з’їзду, 

свідчить про прагнення верхівки сформувати внутрішньополітичну коаліцію, що 

підтримувала б клан Кимів і слугувала зміцненню його ролі в державі. Як свідчать 

результати зборів, основу бюрократичного апарату складатимуть воєнна номенклатура і 

так звані технократи, до завдань останніх віднесено покращення економічного 

становища держави при збереженні чинного політичного режиму.  

На партійному форумі було сформовано новий склад Політбюро ЦК у складі 

17 членів і 15 кандидатів, серед яких 8 вищих генералів КНА, включаючи першого 

заступника голови ДКО, міністра оборони, начальника Генерального Штабу. 

Відтворено діяльність Президиуму Політбюро ЦК ТПК у складі п’яти членів: Кім Чен 

Ір – Генеральний секретар ТПК, голова ДКО; Кім Єн Нам – голова Президіуму ВНР 

КНДР; Цой Єн Рим – прем’єр-міністр, віце-маршал КНА; Чо Мєн Рок – перший 

заступник голови ДКО і віце-маршал КНА Лі Єн Му – начальник Генерального штабу 

збройних сил КНДР [56, с. 386-387]. 

Високий ступінь політичної міцності північнокорейського режиму зберігся і при 

новому лідері корейської нації – Кім Чен Ині, який 29 грудня 2011 р. замінив на цій 

посаді свого померлого батька Кім Чен Іра. Свідченням зміцнення влади Кім Чен Ина 

та проявом високої довіри населення та чиновників до нього як до нового очільника 

держави може слугувати присвоєння йому в липні 2012 р. звання маршала [29]. Крім 

того, на посилення політичного авторитету Кім Чен Ина, за словами О. Воронцова, 

експерта Інституту сходознавства РАН, подіяли і його перші виважені кроки з 

організації державного управління Північною Кореєю. Зокрема, Кім Чен Ин, 

прийшовши до влади, зумів поєднати при керівництві державою тенденції 

індивідуалізму, харизму лідера та колективну мудрість «старої гвардії», прибічників 

його батька, тим самим запобігши ймовірності розколу в еліті Північної Кореї. 

Далекоглядним, на думку О. Воронцова, у розрізі укріплення влади у КНДР, було 

рішення Кім Чен Ина вирівняти баланс між роллю армії та партії за рахунок 

скорочення впливу військових на політико-економічну ситуацію в державі [29]. 

Стратегічним кроком з усунення дисбалансу було й посилення ролі Кабінету міністрів 

як центрального державного органу, який відповідає за здійснення зовнішньополітичних 

та зовнішньоекономічних функцій. Тож прогнози аналітиків США, Японії та 

Південної Кореї стосовно виникнення хаосу й загострення внутрішньополітичної 

боротьби після смерті Кім Чен Іра не стали реальністю, й авторитетні вчені змушені 

були визнати, що північнокорейський режим є «динамічним і стабільним» [29].  

Однак міжнародні санкції ООН не втрачають своєї актуальності при вирішенні 

корейської ядерної проблеми, адже так чи інакше виносять на порядок денний 

питання виживання Північної Кореї та її перспективного розвитку як суб’єкта світової 

політики у ХХІ ст. 

За оцінкою В. Хрустальова, експерта ПІР-Центру (Росія), налагодження контактів 

із оточуючим світом Пхеньяну життєво необхідне в найближчі роки через низку 

факторів: 

по-перше, народногосподарський комплекс КНДР наразі все сильніше відчуває 

нестачу конвертованої валюти, так само як і дефіцит експортного потенціалу. З 

іншого боку, Північна Корея залежна від іноземних поставок продовольства та 
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кондиційних енергоносіїв. Надходження з експортних операцій як джерело 

наповнення бюджету і здійснення масштабних державних інвестицій фактично 

відсутні. Через це країна дедалі більше відчуватиме потребу у прямій зовнішній 

допомозі, ніж у періодичній гуманітарній підтримці;  

по-друге, в умовах критичного дефіциту ресурсів, Північна Корея постає перед 

необхідністю перманентного збільшення видатків на оборону і ВПК. Експортних 

надходжень від продажу корейських легких озброєнь навряд чи може вистачити, аби 

ліквідувати наявний дефіцит. Вирівнювання дисбалансу також ускладнюється 

мобілізацією в галузь професійних трудових ресурсів, які, між тим, створюють 

неконкурентоспроможний за технологічними параметрами продукт;  

по-третє, політика міжнародних санкцій зумовила появу й морально-

психологічного пресингу на Пхеньян через світові засоби масової комунікації. 

Останнє, у свою чергу, поставило КНДР перед проблемою, з якою у свій час 

зіштовхнулася Куба, а саме – необхідністю купувати товари і технології за 

неспівмірно високими цінами на «чорному ринку»; 

по-четверте, міжнародні санкції перешкоджають науково-технологічному 

розвитку держави. Північнокорейське керівництво розуміє, що ізоляція країни не 

дозволяє їй підготувати високопрофесійних фахівців у експортно-орієнтованих і 

високотехнологічних галузях виробництва, що автоматично консервує відсталість 

народногосподарського сектору. До того ж, нищівна дія поступової декваліфікації у 

промисловості поєднується з низьким рівнем освіти і науки, а також зі складною 

демографічною ситуацією у провінціях [252, с. 103-104]. 

Технологічна відсталість Північної Кореї може бути проілюстрована загальним 

станом паливно-енергетичного сектору держави. У КНДР, наприклад, усі ПЕС 

працюють на вугіллі, але труднощі в його видобутку пов’язані з нерегулярним 

постачанням на шахти електроенергії, нестачею транспортних засобів для 

перевезення сировини. Основні виробничі потужності вугільних підприємств мають 

високий ступінь зношеності, обладнання часто виходить із ладу через відсутність 

елементарних фіксуючих конструкцій. ГЕС, які розташовані переважно на півночі та 

північному сході країни, через зношеність інфраструктури можуть ефективно 

працювати лише в сезон дощів (із середини липня до середини серпня). При цьому їх 

виробнича потужність не перевищує 30-40 % на рік. Виробництво електроенергії 

менше за необхідний рівень у 1,5-2,5 рази [252, с. 104].  

Важко сказати, чи усвідомлювало керівництво Північної Кореї небезпеку 

застосування більш жорсткого санкційного тиску, коли здійснювало запуск супутника 

у грудні 2012 р. і провело треті ядерні випробування 12 лютого 2013 р. Пояснення та 

прогнозування дій лідерів КНДР давно вже стало невдячною справою, наприклад, у 

таких міжнародних фінансових інститутах, як Світовий банк, посада експерта з 

питань Північної Кореї є вакантною з 2003 р. Однак, на нашу думку, мотиви 

проведення Пхеньяном чергових ядерних тестів можуть бути пояснені або логікою 

«пастки бідності», або необхідністю консолідації суспільства проти «зовнішнього 

ворога». Разом із тим, непрямо це може бути сигналом про допомогу або 

демонстрацією впевненості у власних силах перед політикою санкцій. Але так чи 

інакше нові випробування пов’язані із санкціями, підтвердженням чому є реакція 

Пхеньяна на початок переговорів у рамках РБ ООН щодо введення додаткових 

санкційних заходів проти КНДР. У Північній Кореї дії дипломатів в ООН назвали 

мобілізацією проти неї всіх міжнародних сил [232]. 
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Прогнозовано, що РБ ООН відповіла Пхеньяну ухвалою нової санкційної 

резолюції. Але, якщо не брати до уваги емоційну дипломатичну риторику, 

конфігурація санкційної політики докорінно не відрізняється від тієї, що була 

закладена попередніми документами РБ ООН. Так, резолюцією РБ ООН 2094 від 

7 березня 2013 р. введено додаткові цільові обмеження на пересування  

пінічнокорейських дипломатів, діяльність яких пов’язана з ядерною програмою 

Пхеньяна, застосовані обмеження на їхню фінансову діяльність у третіх державах, 

посилено торговельне ембарго за рахунок предметів розкоші [191]. Влучну, на нашу 

думку, оцінку політичному значенню документа 2094 надав постійний представник 

КНР в ООН Лі Баодон, заявивши, що «основним пріоритетом наразі є розрядка 

напруги» на Корейському півострові та повернення Північної Кореї до 

шестисторонніх переговорів [125]. 

Отже, політика міжнародних санкцій ООН через антагонізм національних 

інтересів постійних членів Ради Безпеки швидше за все й надалі демонструватиме 

свою низьку результативність у денуклеаризації Корейського півострова. Зупинимося 

на головних чинниках, які запобігають ефективному застосуванню санкційних заходів 

для ядерного роззброєння Північної Кореї. 

Насамперед, варто констатувати, що затягування переговорного процесу в Раді 

Безпеки ООН щодо вироблення першого пакету санкцій проти КНДР фактично на 

дванадцять років (1994-2006 рр.) дозволило Пхеньяну диверсифікувати зовнішньополітичні 

й зовнішньоекономічні контакти за рахунок країн, що розвиваються, а також так 

званих «держав-ізгоїв», тим самим створивши широкі можливості для 

дипломатичного маневрування після досягнення консенсусу між постійними членами 

Ради Безпееки ООН у питанні доцільності здійснення санкційного тиску на Північну 

Корею. Отже, тривалий процес узгодження національних інтересів держав із правом 

вето в Раді Безпеки ООН не дозволив їм використати санкційні заходи як 

превентивний засіб для недопущення набуття КНДР статусу де-факто ядерної 

держави, а поставив їх перед реальністю ядерної Північної Кореї, дозволивши 

останній здійснити й ряд кроків, направлених на зміцнення режиму в цілому.  

Окрему значущість у розрізі зменшення ефективності політики санкцій у 

північнокорейському епізоді відіграли внутрішньополітичні перетворення, націлені 

на формування внутрішньо-орієнтованої коаліції, відданої режиму, безпека якої, 

згідно із доктриною сонгун, спиралася б на збройні сили країни. При цьому роль 

останніх у державному управлінні мала зміцнюватися у міру наростання загроз як 

внутрішнього, так і зовнішнього характеру, про що, зокрема, свідчать останні 

поправки до Основного закону КНДР 2009-2010 рр.  

Затягування з ухвалою санкцій дозволило КНДР використати стратегію опори на 

власні сили для мінімізації негативного ефекту здійснюваної санкційної політики в 

рамках ООН. І хоча економічні реформи, що мали забезпечити міцний фінансово-

економічний ресурс держави, носили половинчастий характер, а в деяких галузях 

промисловості були, по суті, промовистою політичною декларацією, вони 

підживлювали патріотичні почуття серед населення, а з тим і його відданість чинному 

режиму. У розрізі верифікації концепції автора на північнокорейському епізоді слід 

відзначити одну особливість, а саме – значення економічних перетворень у цих 

обставинах відіграє другорядне значення, адже в цільових державах двох типів – 

жорстких тоталітарних і так званих «failed states» – суттєве погіршення соціально-

економічних умов не впливатиме на ефективність політики санкцій, незалежно від 
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поставленої мети. З іншого боку, надати об’єктивну оцінку реформам немає змоги 

через закритий характер країни, адже статистичні дані не публікуються в Північній 

Кореї з 1965 р. [206, с. 1].  

Непослідовна політика регіональних потуг, як Японії і Китаю, що водночас 

виступають і важливими торговельно-економічними партнерами КНДР, також 

зумовила низький результат міжнародних санкцій як способу денуклеаризації 

Північної Кореї. Аналізуючи еволюцію дипломатичних підходів Сеула й Токіо до 

антикорейських санкцій, можна дійти висновку про те, що до 2006 р., першого 

ядерного випробування Пхеньяна, обидві держави робили ставку на стратегію 

втягнення як спосіб вирішення північнокорейської ядерної програми. Розроблена ж 

японським урядом у 2004-2006 рр. нормативна база з політики санкцій проти 

Пхеньяна свідчить радше про наміри керівництва держави тим самим задовольнити 

запит суспільства на посилення безпеки, а набір розроблених санкційних заходів 

доводить, що вони розглядались Токіо як засіб реагування на загрозу локального 

типу. 

Крім того, аналіз зовнішньополітичної лінії Токіо після ухвали першої санкційної 

резолюції Ради Безпеки ООН свідчить про те, що через внутрішньополітичні фактори 

Японія продовжувала виступати важливим фінансово-економічним донором 

північнокорейського політичного режиму, тим самим нівелюючи негативні наслідки 

санкційної політики. Із 2007-2008 рр. Китай поступово займає місце Японії в 

забезпеченні Пхеньяна фінансово-економічними ресурсами, відіграючи при цьому 

роль «парасольки безпеки» для північнокорейського режиму.  

Важливо підкреслити роль дипломатії Китаю у блокуванні виконання 

контролювальних функцій комітету із санкцій ООН проти Кореї, що стало помітно з 

2008 р. Неможливість здійснення комітетом ООН моніторингової функції за 

реалізацією антикорейських санкцій зменшує потенціал впливу цього інструменту 

підтримки миру, нівелює саму ідею збереження режиму ядерного нерозповсюдження 

санкційними заходами. 

Прийняття РБ ООН останньої третьої санкційної резолюції, на нашу думку, якісно 

не змінить ситуацію на краще. Наприклад, Північна Корея вже заявила про свою 

готовність використати ядерну зброю проти США у випадку військової операції 

Вашингтона. І тут виняткову роль для головних фігурантів, насамперед учасників 

шестисторонніх переговорів, відіграє та обставина, що всі вони прагнуть 

денуклеаризації Північної Кореї, однак відмовляються повною мірою визнати, що ця 

проблема нерозривно взаємопов’язана з питанням існування режиму, а значить і 

політичною долею держави у цілому. І тут виходить на поверхню головний елемент 

північнокорейського ядерного вузла: чи готові переговірники прийняти евентуальне 

об’єднання двох Корей після падіння династії Кімів?  

Допоки учасники шестисторонніх переговорів не дійдуть консенсусу щодо 

перспективного об’єднання двох держав, не винайдуть формулу розрахунку 

геополітичних дивідендів один одного, санкційна політика нагадуватиме механізм 

маскування «бездіяльності» й виступатиме способом консервації проблеми, 

збереження статус-кво. А це означає, що дії світового співтовариства й надалі 

лишатимуться бігом на місці, ніж спрямовуватимуться на евентуальне вирішення 

північнокорейського ядерного виклику. 
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3.3. Міжнародні санкції ООН як засіб урегулювання міждержавного 

конфлікту (на прикладі іраксько-кувейтського епізоду) 

Упровадження міжнародних санкцій Організації Об’єднаних Націй як інструменту 

з підтримки міжнародного миру та засобу урегулювання міждержавних конфліктів 

наразі залишається однією з найбільш дискусійних проблем міжнародно-політичної 

науки. Кожний окремий випадок їх використання викликає неабиякий резонанс як у 

академічному співтоваристві, так і провокує запеклі дебати в дипломатичних колах. З 

ерозією біполярності в 1991 р. і поліпшенням у зв’язку із цим політичного клімату в 

міжнародному середовищі відкрилася нова сторінка застосування колективних 

примусових заходів невоєнного характеру в рамках ООН. Проте і донині одним із 

найбільш суперечливих епізодів упровадження колективних санкцій ООН є іракський 

випадок, який, з одного боку, продемонстрував високу ефективність роботи 

організації в розблокуванні міждержавного конфлікту, нівелюванні загрози 

зовнішньої агресії, а з іншого – став серйозним випробовуванням релевантності 

санкційного механізму Організації Об’єднаних Націй щодо його спроможності 

протидіяти викликам і загрозам світовій стабільності в новій системі міжнародних 

координат [215]. У зв’язку із цим, доцільним стає ретельний аналіз санкційної 

політики ООН проти Іраку через його агресію щодо Кувейту. 

Насамперед, варто відзначити, що конфлікт Іраку та Кувейту має досить глибокі 

історичні корені. Емірат Кувейт входив до складу Османської імперії, але з середини 

XVIII століття панування над ним турків було номінальним. Родоначальники сучасної 

правлячої династії Ас-Сабах у 1762 р. утворили в Кувейті емірат, який користувався 

широкою автономією. Наприкінці XIX ст. емірат фактично потрапляє під протекторат 

Великобританії, хоча формально все ще залишається у складі Османської імперії. 23 

січня 1899 р. між Кувейтом і Великобританією був укладений договір, згідно з яким 

контроль за зовнішньою політикою та безпекою Кувейту переходив до 

Великобританії. Після початку Першої світової війни, у листопаді 1914 р., Кувейт 

проголошується «незалежним князівством під британським протекторатом» [87, с. 5]. 

На півночі Кувейт тепер межував з Іраком, який став незалежним у 1932 р. У період 

між світовими війнами в Кувейті було відкрито багаті запаси нафти, але їх розробка 

розпочинається лише у 1946 р. Кувейт отримав незалежність у 1961 р., і в цьому ж 

році останні британські солдати були виведені з Кувейту. Ставши незалежною 

державою, яка при досить незначній площі володіла величезними запасами нафти, 

Кувейт перетворився на об’єкт територіальних зазіхань із боку Іраку. Так, Ірак, хоча і 

визнав свій кордон із Кувейтом при здобутті незалежності в 1932 р., проте 

неодноразово висував претензії на всю або частину території Кувейту. Зокрема, у 

1961 р., тобто відразу ж після проголошення незалежності Кувейту, президент Іраку 

Абдель Керім Касем заявив, що Кувейт завжди був частиною Басри і, отже, належить 

Іраку. Знадобилося втручання Великобританії та Ліги арабських держав для 

нормалізації обстановки в регіоні [87, с. 6].  

У 1969 році Ірак висунув вимогу до Кувейту, аби той дозволив іракським військам 

розташуватися на кувейтській стороні спільного кордону для захисту берегової лінії 

Іраку від можливого вторгнення з боку Ірану. Незважаючи на те, що офіційної згоди 

Кувейту так і не було отримано, іракські війська залишалися на його території майже 

десять років. Ірак неодноразово давав зрозуміти, що визнає чинні кордони, тільки 

якщо розташовані в Перській затоці безпосередньо поблизу Іраку острови Бубіян і 

Варба будуть або передані Іраку, або передані йому в оренду. Після приходу в 1979 р. 

до влади С. Хусейна претензії Іраку до Кувейту також висувалися неодноразово. 
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Попри це, під час ірансько-іракської війни Кувейт, побоюючись експорту ісламської 

революції, політично фактично підтримував Ірак, надаючи йому кредити.  

Водночас виснаження Іракської держави тривалою війною з Іраном змусило 

Багдад вишукувати форсовані шляхи нарощування свого воєнно-політичного й 

економічного потенціалу, передусім, за рахунок слабкого сусіда – Кувейту. 

Зокрема, у 1990 р. в Іраку розпочалася і швидкими темпами наростала потужна 

пропагандистська піар-кампанія, покликана створити сприятливу моральну 

атмосферу для подальших дій Багдада щодо вторгнення на територію Кувейту. Зросла 

кількість виступів президента Саддама Хусейна та інших іракських високопосадовців, 

що містили політичні, територіальні та фінансові претензії до Кувейту [989, р. 14-15]. 

У заявах ішлося про те, що Кувейт, використовуючи спеціальне обладнання, 

видобував нафту в надрах Іраку і таким чином завдав збитків Багдаду на суму 2,4 

млрд дол. США. Кувейт звинувачувався в тому, що він незаконно володіє островами 

Варба, Бабія та Фаілака в Перській затоці, що унеможливлювало доступ Іраку до вод 

затоки. Надходили претензії і в галузі економіки. Зокрема, Багдад закидав Кувейту та 

іншим державам-членам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки 

(РСАДПЗ) у тому, що вони заблокували в ОПЕК збільшення квоти Іраку й тим самим 

перешкоджають відновленню іракської економіки після тривалого конфлікту з 

Тегераном.  

Із лютого до липня 1990 року висунуті президентом Іраку Саддамом Хусейном та 

іншими офіційними особами Іраку заяви сприяли появі декількох політичних, 

територіальних і фінансових скарг проти Кувейту. Серед звинувачень Іраку було 

вказано те, що Кувейт видобував сиру нафту шляхом буріння похилих свердловин у 

нафтовому родовищі Рамаілія. Прагнучи всіляко уникнути ескалації конфлікту, уряд 

Кувейту заявляє про свою готовність обговорити всі спірні питання та виділити Іраку 

позику в розмірі 9 млрд доларів, проте ситуація продовжує загострюватися. У другій 

половині липня 1990 р. Ірак розгорнув свої військові сили вздовж кордонів Кувейту.  

Кувейт відповів, що ці та інші звинувачення з боку Іраку не мають жодних підстав. 

31 липня 1990 р., за ініціативою короля Саудівської Аравії Фахда і президента Єгипту 

Х. Мубарака, які намагалися виступити як посередники, спадкоємець престолу 

Кувейту і віце-голова Революційної командної ради Іраку зустрілися в Саудівській 

Аравії, аби запобігти розгортанню збройної міждержавної конфронтації. Однак 

переговори виявилися непродуктивними, і 2 серпня о 1 ночі за місцевим часом 

іракські війська перейшли міжнародно визнані кордони й почали вторгнення та 

подальшу окупацію Кувейту.  

Таким чином, у ніч на 2 серпня 1990 року Ірак здійснив збройний напад на Кувейт 

і за кілька годин окупував країну. Військові потенціали противників були явно 

неспівставними: армія Кувейту складалася з 20 тис. осіб, іракська – зі 150 тис. З 

огляду на повну військову перевагу противника, наземні підрозділи збройних сил 

Кувейту вели оборонні бої, у той же час відступаючи на територію Саудівської Аравії. 

Основна частина військової авіації Кувейту встигла перебазуватися на саудівські 

аеродроми. Спочатку Ірак обґрунтовував вторгнення проханням тимчасового уряду, 

ніби створеного кувейтською опозицією еміра. Та оскільки сформувати дієвий 

опозиційний уряд не вдалося, то 8 серпня було оголошено про фактичну анексію 

Кувейту та приєднання його до Іраку «повністю і навічно» як дев’ятнадцятої провінції 

«Аль-Саддама» на знак «відновлення історичної справедливості» [8, с. 87].  

Проте фактичні причини нападу полягали в небажанні уряду Іраку 

розраховуватися за борги розміром у декілька мільярдів доларів, набуті під час війни 
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з Іраном, а по-друге, мали безпосередній зв’язок із заявою президента Іраку С. 

Хусейна в червні 1990 року, в якій політик стверджував, що Кувейт краде іракську 

нафту. Справді, в Кувейті будували похилі шахти, конструкція яких дозволяла 

видобувати нафту з іракських надр, водночас в Іраку схожих технологій не існувало, 

проте пропозиції поділити з Іраком кошти від реалізації нафти Кувейт відкинув.  

Прагнучи відтермінувати реакцію ООН і можливі військові дії держав щодо 

звільнення Кувейту, С. Хусейн оголосив, що всі іноземні громадяни, які перебували 

на той час на кувейтській території (25 тис. осіб, включаючи жінок і дітей), стають 

заручниками, яким загрожує смерть у разі відкриття кампанії проти Іраку.  

Пізніше, намагаючись домогтися прихильного ставлення арабського світу, 

С. Хусейн здійснив серію авіаударів по території Ізраїлю. Ізраїльський уряд, за 

порадою США, цього разу утримався від властивої йому в таких випадках акції 

збройної відплати і на провокацію не піддався. Однак певні політичні дивіденди 

агресія проти Ізраїлю все таки надала Багдаду. Тут слід зазначити, що в серпні 1990 р. 

лише 12 з 21 держав-членів Ліги арабських держав (ЛАД) беззастережно засудили дії 

Іраку. 10 серпня 1990 р. ЛАД прийняла резолюцію 195, за якою підтверджувалась 

наявність іракської загрози країнам РСАДПЗ. Крім того, стаття 6 документа 

оголошувала про намір членів відповісти на запит Саудівської Аравії та інших держав 

Затоки й розгорнути міжарабські сили для відсічі іноземної агресії [734, р. 9]. Однак 

тією чи іншою мірою Багдад підтримали уряди Йорданії, Лівії та лідер Організації 

визволення Палестини Я. Арафат. За таку позицію палестинського лідера з часом 

поплатилися палестинці, які жили та працювали в Кувейті до війни. Хоча більшість із 

них не підтримали окупації і приєдналися до кувейтського опору, після повернення 

еміру палестинці були позбавлені права на працевлаштування в Кувейті, розпочалося 

їх переслідування та масові виселення з країни [247, с. 252]. Алжир та Ємен 

утримались, Судан та Мавританія висловили застереження, а Туніс не брав участі в 

голосуванні. Подібна ж бездіяльність регіональної структури щодо розблокування 

збройного конфлікту вказала на єдино можливий шлях міжнародного урегулювання, а 

саме – звернення до Організації Об’єднаних Націй. 

Отже, військово-політична криза, яка утворилася на Близькому Сході в результаті 

окупації території Кувейту збройними силами Іраку, стала об’єктом діяльності 

Організації Об’єднаних Націй. У перший ж день виникнення конфлікту на основі 

звернень держав-членів ООН питання про відносини між Іраком і Кувейтом було 

внесено до порядку денного Ради Безпеки ООН [42, с. 9-14]. 

Уже 2 серпня 1990 року Рада Безпеки одноголосно прийняла резолюцію № 660 

(1990), у якій іракська агресія визначалася як загроза міжнародному миру та безпеці. 

Резолюція засуджувала вторгнення Іраку до Кувейту і вимагала від Багдада негайно 

вивести військові частини на позиції, які вони займали до 1 серпня 1990 р. [143]. 

У своїй наступній резолюції № 661 (1990) Рада Безпеки, враховуючи, що 

положення резолюції 660 не були виконані і що «продовжується окупація Кувейту 

Іраком, яка супроводжується людськими втратами і знищенням матеріальних 

цінностей», та діючи на підставі Глави VII Статуту ООН, постановила застосувати 

санкції ООН проти Іраку з метою відновлення правління законного уряду Кувейту. 

Пункт 3 резолюції вимагав від усіх держав припинення «імпорту всіх товарів … 

вироблених у Іраці та Кувейті», забороняв будь-яку діяльність, яка сприяла б 

перевезенню товарів» із країни-об’єкта санкцій, а також операції, які пов’язані з 

іракськими товарами і потребують переведення грошових та інших засобів для 

здійснення таких видів діяльності й операцій [144]. 
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Резолюція № 661 (1990) уводила військове ембарго проти Іраку й окупованих 

територій і забороняла надання будь-яких фінансово-економічних ресурсів особам чи 

органам у Іраці та Кувейті, крім платежів, призначених виключно для медичних і 

гуманітарних цілей, продуктів харчування. У пункті 6 документа Рада Безпеки 

постановила заснувати Комітет Ради Безпеки для здійснення функції контролю за 

виконанням санкційного режиму [144]. На комітет ООН із питань санкцій стосовно 

Іраку накладалися такі завдання: розглядати доповіді про хід здійснення резолюції 

661 (1990), які представлятимуться Генеральним секретарем; збирати з усіх держав-

членів подальшу інформацію щодо вжитих ними дій, що стосуються ефективного 

виконання санкційних положень, які містяться в цьому документі. 

Ставка на санкції як основний інструмент розблокування іраксько-кувейтського 

конфлікту була зроблена з низки об’єктивних причин. Американський фахівець 

З. Селден поміж них виділяє такі: виснаження іракської економіки внаслідок тривалої 

війни з Іраном; експортно-орієнтований характер народного господарства країни. 

Зокрема, напередодні запровадження ембарго експорт нафти забезпечував близько 

97 % надходжень іноземної валюти і був головною статтею державного прибутку. До 

того ж, географія експортних поставок нафти демонструвала критичну залежність 

Багдада саме від американського та європейського ринків; високий рівень підтримки 

примусових заходів ООН із боку регіональних гравців, що дозволяло фізично 

ефективно імплементувати ухвалені Радою Безпеки документи [915, р. 86-87]. У 

цілому схвальне ставлення до санкцій ООН домінувало в американському 

експертному середовищі, яке, за висловом Г. Шуллера з Центру міжнародних і 

стратегічних відносин, було переконано, що «впровадження і посилення ембарго на 

поставки іракської нафти … дозволить вирішити поставлені цілі» [531]. Більш 

обережний у своїх оцінках санкційної політики ООН Г. Кіссінджер розглядав 

примусові дії організації передовсім як механізм примусу Багдада до проведення 

конструктивних переговорів. Виступаючи перед воєнним комітетом Сенату він, 

зокрема, заявив: «Якщо санкції кусатимуть під час проведення політичного 

процесу … Ірак проявлятиме більшу лояльність на переговорах» [915, р. 87]. Що 

цікаво, міжнародні санкції ООН підтримували навіть ті, хто не був повністю 

переконаний у їхній спроможності допомогти реалізації зовнішньополітичних цілей, 

адже вони розглядали їх як надійний засіб подальшого послаблення держави. 

А. Шлезінгер прокоментував ситуацію таким чином: «Чому б не дати санкціям 

можливості подіяти?.. ЦРУ вже відмічає скорочення воєнних витрат Іраку. Якщо ж 

нам доведеться воювати, краще це робити зі слабкою країною, ніж сильною» [907]. В 

економічному послабленні Багдада шляхом санкцій був зацікавлений і Ізраїль. 

Занепокоєний безперервною розробкою нових озброєнь у Іраку, в особливості зброї 

масового знищення (хімічної, біологічної та ядерної), Тель-Авів спонукав потужне 

єврейське лобі в Конгресі США здійснювати вплив на американську адміністрацію у 

Вашингтоні для усілякого обмеження діяльності Іраку в цьому напрямі.  

Механізм реалізації санкційного тиску на іракський уряд було посилено в 

подальшому резолюцією Ради Безпеки № 665 від 25 серпня 1990 р., у якій Рада 

закликала ті держави-члени, які співпрацюють з урядом Кувейту та скеровують у 

регіон військово-морські сили, використовувати такі співмірні конкретними 

обставинами заходи, які можуть бути необхідними, аби зупиняти всі морські судна, 

що проходять в обох напрямках, для огляду та контролю їхніх вантажів та місця 

їхнього призначення для забезпечення суворого виконання положень резолюції 661 

(1990) [145]. Також було висловлено пропозицію згаданим вище державам-членам 
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налагодити співпрацю, виходячи з необхідності, з метою забезпечення дотримання 

положень резолюції 661 (1990), максимально використовуючи політичні та 

дипломатичні методи. Інші держави-члени ООН могли, відповідно до Статуту ООН, 

надавати їм будь-яку допомогу, яка могла знадобитися. Для виконання 

вищевикладених заходів було закликано усі зацікавлені держави координувати свої 

дії, використовуючи за потреби механізми Військово-штабного комітету, і, після 

консультації з Генеральним секретарем, представляти доповіді Раді Безпеки й 

Комітету Ради Безпеки із санкцій, заснованому резолюцією 661 (1990) про ситуацію у 

взаєминах між Іраком і Кувейтом, аби сприяти нагляду за здійсненням цього 

документа [145]. 

Резолюція Ради Безпеки ООН із проблеми врегулювання іраксько-кувейтської 

кризи – № 666 (1990) – визначила гуманітарний вимір санкційного режиму. У ній 

Рада Безпеки змусила Комітет із санкцій постійно тримати в полі зору становище із 

продовольчими товарами в Іраці й Кувейті і, на основі доповідей Генерального 

Секретаря ООН про гуманітарну ситуацію у вказаних країнах, надавати рекомендації 

Раді Безпеки про шляхи задоволення гуманітарних потреб. Пункт 6 резолюції № 666 

(1990) Ради Безпеки наголошував на тому, що «продукти харчування повинні 

надаватися через Організацію Об’єднаних Націй у співробітництві з міжнародними 

гуманітарними установами і під їхнім наглядом для забезпечення справедливого 

розподілення» [146]. 

Санкційний режим ООН проти Іраку було модифіковано конкретизацією 

транспортних санкцій, яка містилася в положеннях резолюції № 670 (1990) Ради 

Безпеки. У цьому документі Рада Безпеки підтверджувала, що резолюція 661 (1990) 

стосується всіх видів транспорту, включаючи авіацію; зобов’язала всі держави не 

дозволяти зліт повітряних суден зі своєї території для перевезення будь-яких вантажів 

у Ірак або Кувейт, крім вантажів гуманітарного спрямування за умови дозволу 

Комітету із санкцій; закликала всі держави затримувати кораблі, зареєстровані в Іраці, 

які використовуються для порушення резолюції 661 Ради Безпеки, або відмовляти 

таким суднам у заході в їхні порти, крім ситуацій, які визнаються необхідними для 

запобігання людських жертв [147].  

Отже, санкційний режим ООН проти Іраку носив імперативний характер і був 

фактично всеохоплюючим. Проте санкції не розповсюджувалися на товари 

гуманітарного спрямування, що створювало можливість для перевезення медичних 

товарів і продуктів харчування до Іраку.  

29 листопада 1990 р. після тривалого та напруженого обговорення в Раді Безпеки 

було узгоджено і прийнято текст резолюції № 678 (1990), яка стала основою для 

формування антиіракської коаліції. Ця резолюція уповноважувала «держави-члени, 

які співробітничають з урядом Кувейту, якщо Ірак до 15 січня 1991 р. або до цієї дати 

повністю не виконає рішень Ради Безпеки, вжити всіх необхідних заходів із метою 

підтримки і виконання резолюції 660 (1990) і всіх наступних відповідних резолюцій 

Ради Безпеки й поновити міжнародний мир і безпеку» [148]. 

Однак припинення іракської окупації, яке змусило Організацію Об’єднаних Націй 

вжити примусових заходів для врегулювання конфлікту, згода Іраку поновити status-

quo не призвели до зняття санкцій ООН проти цієї країни. 

Свідченням цьому стало прийняття одного з найбільш складних і далекосяжних за 

своїми наслідками документів, яким стала Резолюція 687 (1991), ухвалена 3 квітня 

1991 р. Водночас контури у її змісті були намічені в попередньому документі 686 

(1991). 3 березня 1991 р. у листах однакового змісту на ім’я Голови Ради Безпеки та 
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Генерального Секретаря Ірак висловив згоду на виконання своїх зобов’язань за 

резолюцією 686. Двома днями пізніше в таких же, ідентичних листах Ірак заявив, що 

він вирішив повернути Кувейту золото, цінні папери, археологічні об’єкти, захоплені 

під час окупації. Крім того, 5 березня 1991 р. Рада революційного командування Іраку 

ухвалила, що всі рішення щодо Кувейту, прийняті після 2 вересня 1990 р. визнаються 

«не чинними й не дійсними». Варто підкреслити, що це рішення було опубліковано в 

офіційному виданні «Gazette of Iraq» від 18 березня 1991 р. Проте такі дії іракського 

керівництва не зупинили нарощування санкційних заходів проти Іраку, що відбилося 

ухвалою доленосної резолюції 687. 

Слід відзначити, що перед голосуванням щодо документа Рада Безпеки відхилила 

17 поправок, запропонованих Кубою, в яких містилися положення щодо негайного 

припинення вогню без попередніх умов. Крім того, Куба наполягала на тому, аби 

прибрати положення, які містяться в резолюції 687 (1991) про можливість приймати 

державою «будь-які необхідні заходи» до Іраку, що могло бути розцінено як дозвіл 

Ради Безпеки на застосування збройних сил. Між тим, члени Ради Безпеки ООН 

приступили до консультацій із метою вироблення узгодженого рішення, яке 

встановлює умови остаточного припинення вогню. 5 постійних членів Ради у своїх 

заявах після голосування погодилися, що резолюція 686 намітила відповідний напрям 

подальшої роботи та підкреслили, що Організація Об’єднаних Націй стоїть перед 

найбільш важкою та серйозною фазою кризи. 

Після переговорів, що тривали протягом місяця, Рада Безпеки ООН зрештою 

ухвалила 3 квітня 1991 р. резолюцію 687 (1991), чотирнадцяту за рахунком, прийняту 

у зв’язку з іраксько-кувейтською кризою [149]. Ухвалу ініціювали Бельгія, Франція, 

Румунія, Великобританія, США і Заїр. 12 держав-членів підтримали резолюцію, 1 – 

проти (Куба), 2 – утрималися (Еквадор і Ємен). Розглянемо детальніше зміст 

документа. 

У його преамбулі Рада Безпеки ООН схвалила відновлення суверенітету, 

незалежності, територіальної цілісності Кувейту, і повернення його законного уряду. 

Рада знову підтвердила свою основну мету – відновлення міжнародного миру та 

безпеки в регіоні, підкреслила важливість укладання міжнародних угод, предметом 

яких був Ірак, направлених на стабілізацію ситуації у регіоні, протидію поширенню 

зброї масового знищення. Рада Безпеки ще раз нагадала, що Ірак і Кувейт, як 

незалежні суверенні держави, підписали в Багдаді 4 жовтня 1963 р. «Узгоджений 

протокол між Державою Кувейт та Іракської Республікою про відновлення дружніх 

відносин, визнання і пов’язаних із цим питаннями», тим самим офіційно визнавши 

кордон між Іраком і Кувейтом і приналежність островів, документ, що було 

зареєстровано в Організації Об’єднаних Націй відповідно до ст. 102 Статуту ООН, і в 

ньому Ірак визнав незалежність і повний суверенітет Кувейту в його межах, як це 

зазначено в листі прем’єр-міністра Іраку від 21 липня 1932 р. і визнано керівництвом 

Кувейту в його листі від 10 серпня 1932 р. Також у резолюції Рада Безпеки виклала 

своє занепокоєння гуманітарною ситуацією як у Кувейті, так і в Іраку [149]. 

Повертаючись до питання санкцій проти Іраку, відзначимо, що резолюція 687 

(1991) не тільки не скасувала санкційний режим проти Іраку, а навпаки істотно його 

вдосконалила. Ця резолюція характеризувалася як «мати всіх резолюцій» [103, с. 539], 

прийнятих у подальшому щодо кувейтсько-іракського питання. Як цілком влучно 

вказує В. Ржевська, «протягом наступних дванадцяти років суверенітет держави Ірак 

неодноразово піддавався усіляким обмеженням, які … були наслідком нападу на 

Кувейт» [193, с. 8]. 
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Зокрема, Рада Безпеки ООН ухвалила, що, відповідно до резолюції 661 (1990) й 

уточнювальних до неї документів і до прийняття нею подальшого рішення, всі 

держави повинні, як і раніше, запобігати продажу або постачанню Іраку з їхньої 

території з використанням морських, повітряних суден під їх прапором озброєння і 

військових матеріалів усіх видів, включаючи продаж або передачу іншим шляхом всіх 

видів звичайного військового обладнання, у тому числі для напіввійськових груп, і 

запасних частин і компонентів такого обладнання та засобів їх виробництва; 

компонентів для виробництва ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї і закликала 

всі держави та міжнародні організації діяти суворо відповідно до цих вимог, 

незважаючи на наявність укладених контрактів, угод, ліцензій або інших 

домовленостей [149]. Тож у такий спосіб Рада Безпеки ООН, по суті, забезпечила 

повну ізоляцію Багдада. 

З іншого боку, міжнародне співтовариство продовжувало приділяти увагу й 

гуманітарній складовій санкційної політики. Зокрема, у п. 20 документа Рада Безпеки 

ООН ухвалила, що з цього моменту заборони на продаж або поставку до Іраку товарів 

або продукції, крім ліків і предметів медичного призначення, і заборони на пов’язані з 

ними фінансові операції, що містяться в резолюції 661 (1990), не повинні 

застосовуватися до продуктів харчування, про які повідомляє Комітет Ради Безпеки, 

заснований резолюцією 661 (1990) про ситуацію у відносинах між Іраком і Кувейтом, 

і, зі схвалення цього Комітету, за спрощеною і прискореною процедурою «відсутності 

заперечень», до матеріалів та поставок задля задоволення основних цивільних потреб, 

визначених у доповіді Генерального секретаря від 20 березня 1991 р., і щодо 

задоволення будь-яких гуманітарних потреб, визначених надалі Комітетом [149]. 

Резолюцією також була передбачена можливість перегляду положень п. 20 кожні 

60 днів у світлі політики та практики уряду Іраку щодо виконання всіх відповідних 

документів Ради Безпеки ООН з метою визначення того, чи слід зменшити або зняти 

згадані в ньому заборони. Передбачалося, що після прийняття Радою постанови про 

те, що Ірак завершив виконання всіх вимог, що викладено у п. 8-13, санкції на імпорт 

товарів і продукції, вироблених у Іраку, і заборони на здійснення пов’язаних із ними 

фінансових операцій, що містяться в резолюції 661 (1990), втратять чинність. До 

прийняття Радою Безпеки такого рішення Комітет із санкцій, заснований резолюцією 

661 (1990), у разі необхідності надати відповідні фінансові ресурси Іраку для 

здійснення діяльності відповідно до п. 20, уповноважується ухвалювати рішення 

щодо виключень із заборони на імпорт товарів і продукції, вироблених у Іраку [149]. 

Окрема увага в документі приділялася проблемі підтримки Багдадом 

міжнародного тероризму. Рада Безпеки ООН у п. 32 резолюції 687 (1991) зобов’язала 

Ірак повідомити Раду про те, що він не здійснюватиме й не підтримуватиме будь-які 

акти міжнародного тероризму, не дозволятиме будь-якій організації, націленій на 

вчинення таких актів, діяти на його території, і недвозначно засудити і відкинути всі 

акти, методи й практику тероризму [149]. 

Кількома днями потому, відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 689 (1991) від 

9 квітня 1991 р., була створена іраксько-кувейтська місія Організації Об’єднаних 

Націй із спостереження (ІКМООНН). До завдань військових спостерігачів з 

ІКМООНН, які незабаром прибули у прикордонний район Іраку з Кувейтом, входило 

спостереження за створеною відповідно до документа 687 (1991) демілітаризованою 

зоною вздовж іраксько-кувейтського кордону, а також виконання інших положень 687 

резолюції із санкцій [151]. Отже, міжнародне співтовариство таким кроком 
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продовжило формування інституцій із контролю за виконанням рішень щодо 

подальшої ізоляції Багдаду. 

Разом із тим, усвідомлюючи загрозу загострення гуманітарної ситуації в Іраку, 

Рада Безпеки ООН напередодні 5 квітня 1991 р. ухвалила документ 688 (1991) [150]. 

У резолюції Рада Безпеки зверталася до Генерального секретаря з проханням 

продовжувати зусилля з покращення гуманітарної ситуації в Іраку і невідкладно 

представити доповідь щодо становища іракського цивільного населення, і особливо 

курдської меншини, яка потерпала не лише матеріально, але й від репресій у інших 

формах, яким піддавала її іракська влада. У тексті також йшлося про доцільність 

використовувати всі наявні в розпорядженні Генерального секретаря засоби, 

включаючи фінансові ресурси відповідних установ ООН, для негайного задоволення 

первинних потреб біженців та переміщених осіб з числа іракського населення. Рада 

Безпеки ООН закликала всі держави-члени та гуманітарні організації взяти участь у 

зусиллях організації з надання гуманітарної допомоги й постановила, аби Ірак 

співпрацював із Генеральним секретарем у здійсненні гуманітарних місій [150]. 

На виконання положень 688 документа Ради Безпеки США, Великобританія, 

Франція й деякі інші держави у рамках проведення гуманітарної операції ввели в 

Іракський Курдистан свої війська, після чого висунули вимогу уряду С. Хусейна 

залишити три курдські провінції. П. Маланчук з Університету Амстердаму відзначив 

ефективність цієї гуманітарної місії, підкресливши, що вона, поза всякого сумніву, 

зменшила людські страждання [739, р. 131]. Пізніше союзники оголосили про 

створення двох зон, заборонених для польотів іракської авіації, які також 

використовувалися задля надання гуманітарної допомоги біженцям і цивільному 

населенню, котре потерпало від політики міжнародних санкцій ООН щодо Багдада. 

Для об’єктивної оцінки ситуації в Іраку протягом червня-липня 1991 року 

працювала місія, очолювана виконавчим представником Генерального Секретаря 

ООН із питань надання гуманітарної допомоги. Члени місії дійшли висновку, що 

результати гуманітарної діяльності організації в країні залишаються назадовільними. 

У доповіді місії зазначалося, що покриття гуманітарних потреб Іраку уявляється 

можливим лише за умови використання внутрішніх резервів країни, оскільки 

міжнародна медична і продовольча допомога не є достатньою. 

Цей умовивід було взято за основу для вироблення нових принципів вирішення 

проблеми мінімізації негативного впливу санкційної політики Організації Об’єднаних 

Націй. У резолюції Ради Безпеки № 706 (1991) ООН вперше застосувала так звану 

формулу «нафта в обмін на продовольство» (oil-for-food). За цією формулою Рада 

Безпеки дозволила продаж іракської нафти протягом 6-місячного періоду на загальну 

суму не більше 1,6 млрд дол. США. Вказані кошти передавалися під управління 

Генерального Секретаря ООН і перераховувалися на особливий депозитний рахунок. 

Їх частина, за пунктом 2 резолюції, надавалася Генеральному Секретареві «для 

фінансування закупівлі продовольчих товарів, ліків та матеріалів на основні потреби» 

[152]. У резолюції 712 (1991) від 19 вересня 1991 р. Рада Безпеки підтвердила 

можливість експорту Іраком нафти на суму, вказану в документі 706, і передбачила 

використовувати надходження від продажу нафти в гуманітарних цілях. У зв’язку із 

цим, в Іраку встановлювався суворий контроль із боку Організації Об’єднаних Націй 

за контрактами та розподілом товарів гуманітарного призначення, придбаних на 

кошти, отримані від продажу нафти [153]. 

Резолюція Ради Безпеки ООН 986 (1995) від 14 квітня 1995 р. постановила 

дозволити імпорт нафти і нафтопродуктів, вироблених у Іраку, включаючи фінансові 
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та інші безпосередньо пов’язані з цим основні операції, в обсязі, достатньому для 

отримання суми, що не перевищує в цілому 1 млрд дол. США кожні 90 днів для цілей, 

зазначених у цій резолюції, і при дотриманні визначених умов. Як такі умови 

документ передбачав: 1) згоду Комітету, заснованого резолюцією 661 (1990), з метою 

забезпечення транспарентності укладання кожної угоди та дотримання контролю за 

іншими положеннями цієї резолюції після подання відповідною державою заявки, 

схваленої урядом Іраку, на кожну запропоновану закупівлю іракської нафти і 

нафтопродуктів, включаючи детальну інформацію про закупівельну ціну за 

справедливими ринковими ставками, експортний маршрут, відкриття акредитиву, 

кошти з якого підлягатимуть перерахуванню на цільовий депозитний рахунок, що 

буде відкритий Генеральним секретарем ООН для виконання цілей цієї резолюції, а 

також про будь-які інші безпосередньо пов’язані з цим фінансові або інші основні 

операції, 2) пряме перерахування покупцем у відповідній державі повної суми 

платежу за кожну закупівлю іракської нафти і нафтопродуктів на цей цільовий 

депозитний рахунок. Комітету із санкцій було доручено здійснювати контроль за 

продажем нафти і нафтопродуктів, що будуть експортуватися Іраком трубопроводом 

Кіркук-Юмурталик з Іраку до Туреччини і з нафтового терміналу Міна-аль-Бакр за 

сприяння незалежних інспекторів, яких призначає Генеральний секретар, котрі 

інформуватимуть Комітет про кількість нафти і нафтопродуктів, експортованих з 

Іраку після набуття чинності цього документа, і стежити за тим, аби закупівельна ціна 

на нафту і нафтопродукти була розумною з погладу існуючої ринкової кон’юнктури і 

щоб більша частина нафти і нафтопродуктів поставлялася трубопроводом Кіркук-

Юмурталик, а решта – експортувалася з нафтового терміналу Міна-аль-Бакр. 

Резолюцією також передбачалося, що гроші з цільового депозитного рахунку, 

відкритого Генеральним секретарем ООН, використовуватимуться для фінансування, 

відповідно до процедур Комітету з санкцій, експорту в Ірак ліків, предметів 

медичного призначення, продуктів харчування, матеріалів і поставок на основні 

гуманітарні потреби, вказані у п. 20 Резолюції 687 (1991), за умови, якщо: 1) кожен 

товар експортується на прохання уряду Іраку, 2) Ірак надійно гарантує їх 

справедливий розподіл на основі плану, поданого Генеральному секретарю і 

затвердженого ним, включаючи перелік товарів, які будуть закуповуватися; 

3) Генеральний секретар ООН отримає належним чином засвідчене підтвердження 

того, що відповідні експортовані товари надійшли до Іраку. Також передбачалося 

перераховувати в Компенсаційний фонд таку процентну частку коштів, депонованих 

на цільовому депозитному рахунку, яка була встановлена Радою в п. 2 резолюції 705 

(1991) від 15 серпня 1991 р. (тобто 30 % вартості щорічно експортованих 

нафтопродуктів). Усі витрати Організації Об’єднаних Націй, пов’язані з 

використанням послуг незалежних інспекторів і дипломованих бухгалтерів вищої 

кваліфікації та проведенням заходів для виконання положень цієї резолюції, також 

повинні були фінансуватися за рахунок коштів, отриманих від продажу іракської 

нафти так само, як і поточні оперативні витрати Спеціальної комісії до подальшого 

повного погашення витрат, пов’язаних зі здійсненням місії з пошуку та знищення 

зброї масового ураження в Іраку [164]. 

20 травня 1996 р. Організація Об’єднаних Націй та уряд Іраку підписали 

Меморандум про взаєморозуміння, у якому було визначено практичний механізм 

виконання угоди про постачання продовольства в обмін на нафту. Згодом, 8 серпня 

1996 р., Комітет із санкцій затвердив процедуру виконання резолюції 986 (1995). А 9 

грудня 1996 р. Генеральний секретар доповів Раді Безпеки про те, що всі заходи, 
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необхідні для забезпечення ефективного втілення резолюції 986 (1995), уже прийняті. 

У результаті резолюція 986 (1995) набула чинності 10 грудня 1996 р. [164], і вже 20 

березня 1997 р. до Іраку надійшла перша партія продовольства. Резолюцією 1051 

(1996) від 27 травня 1996 р. Рада Безпеки запровадила щодо Іраку механізм 

спостереження за експортом/імпортом у межах програми «нафта в обмін на 

продовольство». До того ж, у документі визначено загальні принципи, яких слід 

дотримуватися при налагодженні роботи механізму спостереження. У тексті, зокрема, 

Рада Безпеки ООН акцентувала увагу на тому, що механізм, затверджений цією 

резолюцією, не завдає шкоди й не чинить перепон у реалізації чинних або майбутніх 

угод чи режиму нерозповсюдження на міжнародному або регіональному рівнях, 

включаючи заходи, про які йдеться у резолюції 687 (1991) [165]. 

Усвідомлюючи всю важкість гуманітарної ситуації в Іраку, що провокувала 

напругу в регіоні через формування зон турбулентності по периметру кордонів 

держави, і котра, утім, не спровокувала кризу влади С. Хусейна, Рада Безпеки ООН у 

1997 р. видозмінює стратегію запровадження санкцій, уперше вводячи в її фрейм 

цільові заходи. Зокрема, у документі 1134 (1997) від 23 жовтня 1997 р. 

обумовлювалося, якщо Ірак не дотримуватиметься п. 2-3 резолюції 1115 (1997), Рада 

Безпеки зобов’яже держави-члени негайно перешкодити в’їзду на свою територію або 

проїзду через неї всіх офіційних іракських осіб та військовослужбовців, діяльність 

яких призвела до недотримання п. 2-3 резолюції 1115 (1997) [167]. 12 листопада 

1997 р. Рада Безпеки ООН документом 1137 (1997) ввела обмеження на поїздки всіх 

офіційних іракських осіб та військовослужбовців, які причетні до невиконання Іраком 

рішень ООН, включаючи випадки відмови у в’їзді в країну посадовим особам 

Спеціальної комісії та відмови надати інспекторам Спеціальної комісії доступ на 

об’єкти, визначені експертами комісії. У цій ж резолюції Рада постановила, що 

перегляди санкційних заходів, передбачених у п. 21-28 документа 687 (1991), 

відновляться у квітні 1998 р. відповідно до п. 8 резолюції 1134 (1997) у разі, якщо 

уряд Іраку скасує своє рішення від 29 жовтня 1997 р., за яким визначено 

обмежувальні умови співробітництва іракської влади зі Спеціальною комісією [168]. 

У 2001 р., відштовхуючись від висновків експертів із доктрини «цільових 

санкцій», викладених у підсумкових доповідях Інтерлакенського і Бонн-Берлінського 

процесів, США і Великобританія ініціюють чергову корекцію санкційної політики 

ООН. Улітку 2001 р. Лондон представив на розгляд Ради Безпеки декілька проектів 

резолюцій, де йшлося про доцільність зміни санкційного режиму щодо Іраку, 

обговорення яких пройшло 20 червня 2001 р. У ході слухань постійний представник 

Великобританії в ООН Дж. Грінсток визначив головним лейтмотивом документів із 

реформування політики санкцій «полегшення страждань іракського народу, аби 

переконати людей у тому, що ми чуємо про їхні потреби» [248, с. 184]. У 

підготовленому британцями проекті пропонувалося трансформувати політику санкцій 

двома способами: по-перше, через зміну процедур, завдяки яким Ірак імпортуватиме 

товари; по-друге, шляхом перекривання доступу іракського уряду до ресурсів, 

отриманих унаслідок проведення дозволених Комітетом із санкцій експортно-

імпортних операцій. Крім того, Лондон запропонував Офісу ООН з іракської 

програми спільно з МАГАТЕ поділити імпортовані товари на три категорії, до кожної 

з яких Комітет із санкцій застосовуватиме диференційовані політичні підходи ухвали 

рішення: а) зброя, боєприпаси, матеріали й засоби, які належать до виробництва 

ядерної, біологічної і хімічної зброї, а також балістичні ракети радіусом дії більше 

150 км – така угода автоматично відхилялась; б) товари подвійного призначення. 
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Ухвала рішення потребуватиме додаткового аналізу експертів Комітету з питань 

санкцій; в) угода, у якій не згадано товари двох попередніх груп, має автоматично 

схвалюватися санкційним комітетом ООН. Важливо відзначити, що в запропонованому 

документі Великобританія сформувала «Список товарів», розподілений за вказаними 

вище трьома групами.  

Варто вказати на практичний вимір британської ініціативи у здійсненні 

санкційних заходів ООН. Річ у тім, що резолюція Ради Безпеки ООН 1382, прийнята 

29 листопада 2001 р. у додатку мала розроблений спільно Лондоном і Вашингтоном 

«Список товарів» на 150 сторінках, стосовно яких передбачалося запровадження 

трьох різних шляхів ухвали рішень [175]. 

Політика всеосяжних санкцій ООН діяла щодо Іраку з серпня 1990 р. до травня 

2003 р., поки не була скасована резолюцією Ради Безпеки ООН 1483 (2003), і 

призвела до руйнівних соціально-економічних наслідків. 

У спеціальній доповіді, підготовленій фахівцями ООН, відмічається, що в період 

до запровадження санкційної політики, соціально-економічні показники Іраку були 

порівняно високими. Валовий національний продукт (ВВП) у 1989 р. перебував на 

рівні 75,5 млрд дол. США для населення чисельністю 18,3 млн осіб. Зростання ВВП 

складало в середньому 10,4 % з 1974 р. до 1980 р. У 1988 р. ВВП на душу населення 

складав 3510 дол. США. У виробництві продовольчих товарів Ірак демонстрував одні 

з найвищих показників у регіоні. У сфері охорони здоров’я до 1991 р. якісна медична 

допомога надавалась 97 % міського населення і 78 % мешканцям сільських районів. У 

галузі освіти іракський уряд, за даними ЮНІСЕФ, значно збільшив інвестиції в 

дитячий фонд протягом 1970-1990-х рр., досягнувши у 1989 р. відвідування шкіл і 

навчальних закладів на рівні 75 % (вище середнього для країн, що розвиваються, 

відповідно до Звіту з людського розвитку за 1991 р.), зменшивши неписьменність до 

1987 р. на 20 % [248, с. 185]. 

Після ж запровадження санкційних заходів ООН ситуація в державі значно 

погіршилась. Організація Об’єднаних Націй змушена була констатувати, що 

внаслідок проведення політики міжнародних санкцій ВВП Іраку впав майже на дві 

третини у 1991 р. через 85 % зниження видобутку нафти. Занепад 

народногосподарського комплексу Іраку негативно позначився на всіх сферах 

життєдіяльності суспільства. Катастрофічно впав рівень життя: середньомісячна 

зарплата наприкінці 1990-х рр. у країні складала 5-15 дол. США, до запровадження 

міжнародних санкцій вона була на рівні 400 дол. США. У результаті десяти років дії 

режиму санкцій проти Іраку, зріс рівень смертності від голоду та хвороб. 

Забезпеченість ліками складала біля 5-7 % від необхідного. За даними Міністерства 

охорони здоров’я Іраку, лише у квітні 2001 р. через брак ліків загинуло близько 

9 000 тис. осіб [248, с. 185].  

Економічні санкції проти Іраку призвели й до суттєвого зростання смертності у 

цілому в державі, зокрема з 50 осіб/100000 у 1989 р. до 117/100000 у 1997 р. 

Смертність немовлят (до 1 року) тільки за 4 перші роки політики економічної ізоляції 

зросла в чотири рази. Смертність дітей п’ятилітнього віку підвищилась від 

56 смертельних випадків на 1000 новонароджених у період із 1984 до 1989 р. до 

131 випадку на 1000 новонароджених у період із 1994 до 1999 р. Смертність немовлят 

зросла від 47 на 1000 до 108 на 1000 новонароджених у зазначений період [927]. За 

даними дослідження, проведеного Дитячим фондом ООН, «рівень смертності серед 

дітей віком до п’яти років у густозаселених районах країни у два рази перебільшив 

показники досанкційного періоду». Факторами зниження рівня життя і такими, що 
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спричинили зростання дитячої смертності, було названо «забруднену воду, 

відсутність якісних продуктів харчування, відсутність ліків у медичних закладах» 

[198]. Експерти Місії Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і 

Червоного Напівмісяця до категорії незахищених і уразливих груп населення Іраку 

віднесли біля 3,6 млн осіб (із 12 млн загального населення), серед яких 230 тисяч 

вагітних жінок, 125 тисяч немовлят. Усі вони потерпали від недоїдання, нестачі ліків і 

медичного обслуговування, погіршення санітарних умов [864].  

Невтішними були й результати аналізу гуманітарної ситуації, який провела місія 

Центру соціальних і економічних прав (CESR) у квітні 1996 р. Населення, відповідно 

до підготовленого фахівцями Центру звіту, покладається на централізоване 

розподілення харчування на основі урядового субсидування, але ця система 

забезпечує від 30 до 60 відсотків калорій щоденного раціону. «Суттєве зниження 

імунітету внаслідок постійного недоїдання, зазначають члени місії, створило 

катастрофу в галузі громадського здоров’я». Гострою є нестача ліків, особливо 

анестезійних речовин: іракські лікарі знаходяться перед складним вибором, кому 

подарувати життя і кого приректи на смерть. 

Дані місії CESR підтверджують висновки, представлені в дослідженні 

Гарвардської школи громадського здоров’я. Статистика школи наголосила на 

антигуманному впливові санкцій на населення Іраку [314]. 

Однак, незважаючи на всеохоплювальний характер запровадження міжнародних 

санкцій ООН проти Іраку та їх руйнівний вплив на економіку країни, вони тим не 

менш не принесли очікуваного політичного результату – не відвернули воєнної 

інтервенції в країну 2003 р., і не в останню чергу через виникнення супутніх проблем, 

пов’язаних із їх непередбачуваною дією. Про низьку ефективність санкційної 

політики організації засвідчує й виступ представника Ємену п. Аль-Ашталі, котрий 

зазначив, що «саме ті, хто повчали нас бути обережними із санкціями проти Родезії і 

ПАР, поспішають заявити, що всеохоплювальні санкції проти Іраку просто не 

працюють» [129].  

На послаблення санкційного режиму впливали і зростаючі розбіжності між 

постійними членами Ради Безпеки ООН, зокрема Великобританії й США, з одного 

боку, і Росії й Франції – з іншого. Так, користуючись тим, що американська стратегія 

посилення санкційного тиску втрачала політичних прихильників, Багдад у 1994 р. 

почав нарощувати дипломатичну активність, аби домогтися хоча б часткового 

послаблення впливу санкцій. Париж, який до запровадження ембарго ООН проти 

Іраку, мав міцні позиції у нафтопереробній і нафтовидобувній промисловості, прагнув 

відновлення діяльності своїх енергетичних компаній у країні. Проте головним 

об’єктом дипломатичного наступу Багдада стала Російська Федерація, котра воліла 

використати політику ізоляції Заходу задля реалізації своїх геополітичних амбіцій на 

Близькому Сході. Переговори між С. Хусейном і головою МЗС Росії А. Козирєвим 

проходили у жовтні 1994 р. У результаті Ірак погодився відвести свої війська від 

кордону з Кувейтом, а Росія натомість виступила за зняття всеохоплювального пакету 

санкцій проти Багдада. 1997-1998 рр. ознаменувалися черговою кризою в 

переговорному процесі між постійними членами Ради Безпеки ООН навколо питання 

щодо доцільності продовження політики санкцій проти Багдада, адже три країни – 

Китай, Росія і Франція – відкрито висловились за скасування санкційних заходів. 

Тодішній постійний представник Іраку в ООН Нізар Хамдун виступив із критикою 

позиції Великобританії і США під час обговорення питання щодо відміни санкцій у 
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Раді Безпеки ООН 11 квітня 1997 р. Нізар Хамдун, зокрема, заявив: «Ірак виконав усі 

основні вимоги резолюції № 687. Тим не менш, американські дипломати 

продовжують стверджувати, що навіть у разі виконання Іраком всіх рішень Ради 

Безпеки ООН, Сполучені Штати продовжуватимуть виступати проти зняття санкцій». 

За виразом іракського представника, вони «шукають чорну кішку в темній кімнаті, де 

її немає» [799].  

Урешті-решт, поступове зниження політичної підтримки санкцій із боку великих 

держав у подальшому допомогло іракській владі експортувати в обхід санкційним 

заходам ООН до 100 000 барелів нафти на день [980, р. 27]. Віддаючи певну частку 

прибутку лідерам курдських партій (які до запровадження санкцій ООН запекло 

боролися проти режиму С. Хусейна), іракській владі вдалося отримати політичну 

підтримку курдів щодо поставок нафти до Північного Іраку, а потім переправляти її, 

як правило, до Туреччини. Поставки часто здійснювалися і за такою схемою: невеликі 

танкери прокладали свій шлях від порту Умм Каср біля Басри до портів у Дубаї в 

Перській затоці, де нафта відвантажувалась у більш великі танкери, які, у свою чергу, 

прямували до Середземного моря і потім до Європи [653]. За даними ЦРУ, іракський 

режим С. Хусейна таким шляхом отримував щорічно прибутки в обхід санкціям 

обсягом 1 млрд дол. США [715]. 

Нарощуванню поставок нафти всупереч санкційним резолюціям ООН посприяв і 

той факт, що нафтотрейдери прагнули йти на ризик, адже іракська нафта була 

надзвичайно дешева. Для порівняння, Ірак продавав нафту європейським  

нафтотрейдерам за ціною 21-22 дол. США за баррель, ті ж її реалізовували за 

світовими цінами – 26-27 дол. США за баррель [715]. Європейські енергетичні 

компанії через це виявляли неабиякий інтерес до нафтових родовищ Іраку, деякі з них 

провели переговори з режимом С. Хусейна і досягли політичної згоди на збільшення 

видобутку нафти до 5 млн барелів на день, удвічі більше ніж до запровадження 

режиму санкцій по лінії ООН [915, р. 87]. До того ж, така діяльність усупереч 

настановам Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй користувалася особливою 

лояльністю владних еліт Росії і Франції, які були переконані, що санкції тривають 

занадто довго і все одно не виправдали сподівань світової спільноти [654].  

Важливим фактором, на нашу думку, котрий зумовлював поступове зниження 

рівня політичної підтримки стратегії санкцій ООН щодо Іраку, стали вкрай негативні 

наслідки санкційної політики організації для третіх держав. Нагадаємо, що на підставі 

ст. 50 Статуту ООН, у разі запровадження Радою Безпеки примусових заходів 

невоєнного характеру, держави-члени мають можливість проведення політичних 

консультацій в ООН для розв’язання супутніх економічних проблем, котрі пов’язані з 

дією санкцій. Враховуючи це положення, 20 травня 1991 р. відповідно до Резолюції 

692 (1991) засновано Фонд та Компенсаційну комісію ООН, що передбачено п. 18 

резолюції 687 (1991) [149]. При цьому було визначено, що Рада Керівників Комісії 

знаходитиметься при Відділенні ООН у Женеві. На розгляд Компенсаційної комісії 

було пред’явлено претензій на суму 160 млрд доларів США [193, с. 11], котрі у 

переважній більшості лишились нерозглянутими.  

До того ж, безпосередньо економічні проблеми ускладнювались неконтрольованою 

міграцією, яка потребувала виділення додаткових коштів на переміщення людей, їх 

облаштування на новому місці тощо. Гостро постало питання дефіциту нафти на 

світовому ринку. Згідно з даними ООН за 1991 р., введення ембарго на іракську нафту 

стало причиною «подвоєння і потроєння світових цін на нафту, що призвело до шоку 

економіки багатьох держав» [248, с. 185]. Лише на першому етапі застосування 
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економічних санкцій проти Багдада компенсаційні скарги подали Бангладеш, Індія, 

Ліван, Мавританія, Пакистан, Чехословаччина. І. Лукашук у зв’язку із цим відмітив: 

«Проблема відшкодування збитків державам, які постраждали від санкцій щодо Іраку, 

стала однією із найскладніших, із котрою довелось зіштовхнутись міжнародному 

співтовариству» [95, с. 323]. Ситуація тим більше видавалася нерозв’язаною, адже для 

іракського епізоду було уведено новий порядок відшкодування збитків. Так, беручи 

до уваги масив скарг, Рада Безпеки ООН резолюцією 669 (1990) доручила Комітету із 

санкцій розглянути звернення держав про співпрацю і розробити рекомендації для 

подальших дій. 27 вересня Комітет ухвалив рішення про створення відкритої робочої 

групи з цього питання. Саме з цієї проблеми Генеральний секретар ООН Б. Бутрос 

Галі на засіданні Комітету із санкцій 14 січня 1994 р. заявив: «Це фактично 

безпрецедентна схема. Перший раз у історії міжнародне співтовариство має 

управляти … компенсаційними вимогами, приймаючи рішення про їх виплати». 

Низька ефективність механізму з відшкодування, як підкреслив Генеральний секретар 

у доповіді від 2 травня 1991 р., полягає в тому, що сам механізм має не юридичну 

природу, а політичну. І дійсно, як цілком влучно стверджує Тамір Муаффак Зіяд, 

виключення Іраку з компенсаційного механізму ООН стало, по суті, спробою 

застосувати адміністративний тиск на суверенну державу [248]. Через це політична 

воля великих держав стала ключовим чинником розподілу ресурсів компенсаційного 

фонду ООН.  

Не додало ефективності політиці санкцій і невдоволення регіональних потуг й 

арабських країн тривалою ізоляцією Багдада по лінії ООН. Оцінюючи політичну 

підтримку міжнародних санкцій ООН із боку держав регіону, Ст. Хаббел, тодішній 

редактор американського видання «Middle East Report», зауважив: «Єдиними 

зацікавленими у збереженні всеохоплювального міжнародного економічного бойкоту 

Іраку країнами в близькосхідному регіоні були Саудівська Аравія і Кувейт, котрі 

отримували шалені додаткові фінансові прибутки в результаті обмежених поставок 

іракської нафти на світовий ринок» [612]. Британський фахівець Дж. Гоу, аналізуючи 

мотиви Ер-Ріяда підтримати політику санкцій ООН проти Іраку, написав: «Багдад 

претендував на лідерство в ОПЕК, тим самим вступив у пряме протистояння з 

традиційним продуцентом ОПЕК – Саудівською Аравією» [655, р. 64]. Крім того, 

саудівська монархія була вкрай занепокоєна можливим зростанням політичного 

впливу в регіоні непередбачуваного режиму С. Хусейна. Санкції ж Саудівська Аравія 

розглядала як найбільш дієвий механізм гальмування відновлення іракської 

економіки, а значить і недопущення посилення політичної ваги Іраку. Варто 

підкреслити, що іракська владна верхівка добре усвідомлювала далекоглядні плани 

Ер-Ріяда, про що свідчить заява уряду країни 1990 р., де зазначено, що перемога Іраку 

(у війні) являє собою небезпеку для нього, адже означає продовження битви. У свою 

чергу, Вашингтон був зацікавлений у тому, аби не допустити перетворення Іраку на 

конкурентоспроможну для Саудівської Аравії нафтовидобувну державу, що  

спричинило б послаблення позицій США на Близькому Сході.  

Серед арабських країн доцільно виділити особливе становище Йорданії. Так, 

наприклад, до введення ембарго ООН Ірак забезпечував королівство нафтою на  

80-90 % його потреб. Після введення санкційних заходів проти Багдада Йорданія 

змушена була здійснювати покупки в Ємені та Сирії, але вже за світовими цінами. 

Більше того, Ірак постачав нафту Йорданії не лише за пільговими цінами, але й 

обмінював її на сільськогосподарські товари і продукцію легкої промисловості, що 

дозволяло Йорданії щорічно заощаджувати до 500 млн дол. США [119, с. 140]. За 
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словами експерта видання «Middle East Intelligence Bulletin» Г. Гембіла, «Йорданія … 

могла би продовжувати дотримуватися міжнародних санкцій у обмін на довготривалі 

пакети економічної допомоги» [561]. Сирія ж, на думку американського спеціаліста 

Е. Зіссера, з політичних міркувань не могла виступати за економічне ембарго проти 

Іраку [1068]. Своєрідне пояснення зниженню політичної підтримки санкційної 

стратегії ООН з боку країн арабського світу надає в монографії «Економічні санкції і 

американська дипломатія» Р. Хаасс, директор Центру міжнародних досліджень 

Брукінського інституту. Фахівець, зокрема, зазначає: «На Близькому Cході 

міжнародна підтримка санкцій має розглядатися крізь призму арабо-ізраїльського 

мирного процесу, який сам по собі для деяких арабських лідерів унеможливив 

виправдання перед власним населенням політики дотримання санкцій, у той час як 

Ізраїль продовжував ігнорувати домовленості в Осло» [583, р. 123].  

Непослідовністю щодо політики ізоляції Багдаду відрізнялась і стратегія 

Туреччини. 5 серпня 1990 р. до Анкари прибув віце-президент Іраку Т. Рамазан, аби 

домовитися з турецьким урядом про дотримання країною нейтралітету у збройному 

конфлікті й не підтримувати політику міжнародних санкцій ООН проти Іраку. 

Іракський урядовець розраховував на невтручання Туреччини й особливо 

підкреслював, що Анкара отримала від нейтралітету в іраксько-іранській війні значні 

політичні й економічні дивіденди. До того ж, Т. Рамазан зауважив, що двосторонні 

відносини суттєво погіршаться, якщо Туреччина перекриє нафтопровід Кіркук-

Юмурталик [258, с. 460]. Але президент Т. Озал не дав конкретної відповіді на 

зауваження іракського політика, а вже 8 серпня (через два дні після прийняття 

санкційної Резолюції ООН № 661) отримав позитивне рішення уряду щодо політики 

міжнародної ізоляції Багдада. У той же день було перекрито роботу нафтопроводу 

Кіркук-Юмурталик.  

Проте, хоча у 1990 р. Анкара й підтримала економічну ізоляцію Іраку в рамках 

ООН, одностайної думки щодо санкцій серед керівництва країни не було. Політичну 

відповідальність за лояльність до міжнародних санкцій взяв на себе президент 

Т. Озал, опозицію ж йому в цьому питанні склали міністр закордонних справ 

А. Бозер, начальник Генерального штабу Н. Торумтай і міністр оборони С. Гірай, 

останній на знак протесту наприкінці 1990 р. подав у відставку. Приєднання 

Туреччини до санкцій Організації Об’єднаних Націй викликало невдоволення і серед 

турецького населення. Т. Озала звинувачували у ворожому ставленні до Іраку й у 

тому, що він прагне приєднання Мосула до Туреччини. Водночас неконтрольований 

потік біженців з Іраку, а також наростання сепаратистських настроїв серед іракських 

курдів на півночі країни в середині 1990-х рр. змусили Анкару переоцінити свою 

участь у антиіракських санкціях. Доповідь ЦРУ підкреслювала політичну дилему, 

перед якою поставала Туреччина при здійсненні санкцій проти Іраку: «Туреччина 

знала, що найбідніше населення і повстанські групи на південному сході радіють 

прибуткам від торгівлі в розмірі 300 млн дол. США. Торгівля схвалювалась США і 

Великобританією, частково через те, що в ній були задіяні іракські курди й тому, що 

вони від цього мали значну вигоду, але ці прибутки для всіх курдів, і вони могли бути 

використані для ведення партизанської війни проти Туреччини» [715]. Деякі джерела 

повідомляють, що інколи прибутки курдів від торгівлі з Іраком товарами в обхід 

ембарго сягали 11 млн дол. США на день [715]. 

М. де Леон у своєму дисертаційному дослідженні подає такі усереднені дані щодо 

прибутків курдської меншини в 1993-2002 рр., саме отриманих від торгівлі з Іраком 

нафтою і бензином упродовж дії міжнародних санкцій ООН (див. детальніше табл. 1). 
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Таблиця 1 

Прибутки курдів від торговлі з Іраком нафтою та бензином 

в обхід санкціям ООН (у млн дол. США) 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Бензин 27 98 121 553 830 1,078 2,005 1,648 1,170 598 

Неочищена 

нафта 

112 117 237 648 897 1,210 2,115 1,781 980 321 

Дизельне 

пальне 

63 67 214 596 553 830 2,005 2,126 1,151 1,006 

Усього 202 282 572 1,797 2,280 3,118 6,125 5,555 3,301 1,925 

 
Джерело: Leon De M. The Ineffectiveness of a Multinational Sanctions Regime Under Globalization: 

The Case of Iraq Florida International University [Електронний ресурс] : PhD Thesis in Political Science. – 2011. – 

417 p. – Р. 134. – Режим доступу : http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1564&context=etd. 

 

Однак лише Вашингтонські угоди 1998 р., котрі оцінювалися Туреччиною як крок 

на шляху можливого міжнародного визнання федеративного ладу Іраку, послугували 

тим важливим імпульсом до турецько-іракського зближення в обхід санкціям ООН. 

Віце-прем’єр турецького уряду Б. Еджевіт у зв’язку із цим відмітив, що домовленості 

поставили Туреччину перед фактом, тож країна інтенсифікуватиме політичні 

відносини з Багдадом і розгляне питання про повернення свого посла до Іраку [67, 

с. 144]. Наступним кроком, котрий засвідчував корекцію позиції Анкари в питанні 

санкційних заходів ООН, став візит віце-прем’єра Іраку Т. Азіза до Туреччини в 

лютому 1999 р. У ході зустрічі турецька сторона висловилася за неприпустимість 

подальшого здійснення політики ізоляції Багдада й обговорила перспективи 

скасування міжнародних санкцій.  

Ще одним чинником, котрий посприяв трансформації позиції Анкари в питанні 

санкцій щодо Іраку, стала гостра зацікавленість Туреччини у відновленні 

торговельно-економічного співробітництва з Багдадом. Річ у тім, що до 

запровадження політики ізоляції в рамках ООН Туреччина посідала друге місце в 

зовнішньому торговельному обміні з Іраком [258, с. 458]. Після ж упровадження 

стратегії санкцій ООН Анкара позбавилась прибутків від торгівлі з Іраком, туризму й 

транзиту іракської нафти. Несприятлива економічна кон’юнктура і зростання світових 

цін на нафту призвели до катастрофічного сповільнення темпів зростання турецької 

економіки. Так, у 1990 р. темпи зростання складали 9,7 %, то у 1991 р. – 0,3 %. 

Внутрішній борг збільшився на 63 %, а дефіцит бюджету на 209 %, зросла інфляція, 

подорожчав бензин, продовольчі товари, погіршувався соціально-економічний і 

політичний клімат у країні. Крім того, у південно-східній Анатолії спостерігалося 

зростання безробіття, загострилась соціальна ситуація у прикордонній з Іраком 

території. Тому в грудні 1996 р. турецьке керівництво прийняло рішення про 

відновлення роботи нафтопроводу Кіркук-Юмурталик і заявило про прагнення 

нормалізувати міждержавні економічні контакти, довівши обсяг двосторонньої 

торгівлі до 500 млн дол. США. У 2000 р. відновилося залізничне сполучення між 

країнами, а кількість турецьких компаній, які відновили свою роботу в Іраку, досягла 

200 [67, с. 144]. 

Зміна політичного підходу Анкари до антиіракських міжнародних санкцій 

розширила межі дипломатичного маневрування Багдада у схемі диверсифікації 

міждержавних контактів із країнами Близького та Середнього Сходу. Й особливе 

значення в новій дипломатичній комбінації відігравав Іран.  
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На перший погляд, здавалося, що Іран, контрагент інтересам Багдада в регіоні, мав 

бути зацікавлений у послабленні Іраку санкційними заходами. Однак у дійсності 

іранська дипломатія показала свою непередбачуваність і, певною мірою, стратегічне 

бачення нової вигідної для неї геополітичної комбінації, що могла бути втілена на 

практиці через санкційну політику ООН. Роль міжнародних санкцій ООН для 

Тегерана стала визначатися у вирішенні двох завдань: по-перше, втягнути США у 

тривале протистояння на іракському напрямі, аби відвернути увагу державного 

департаменту від своїх розробок у ядерній галузі. І зрозуміло, що занадто 

послаблений санкціями Ірак не відповідав інтересам ІРІ у розігруванні цього 

сценарію; по-друге, Іран несподівано отримав для себе додаткові можливості 

посилення енергетичної безпеки, налагодивши поставки бензину з Туреччини через 

іракську територію. Адже попри те, що ІРІ володіє великими запасами «чорного 

золота», країна не мала потужної переробної промисловості і була залежною від 

імпорту бензину на 89 %. Таким чином, колишні запеклі вороги зуміли дійти згоди на 

фоні об’єднання проти спільного супротивника – США [715].  

За даними американських спеціалістів, у середньому на день до Ірану в обхід 

санкціям доставлялися 100,000-110,000 барелів іракської нафти [715]. Але 

співробітництво – це рух в обох напрямках, тому Тегеран натомість відкрив більш 

безпечний шлях доставки іракськї нафти на світовий ринок через свої територіальні 

води, які не контролювалися спеціалістами комітету ООН із санкцій. Доповідь 

Коаліції за міжнародну справедливість описує, зокрема, такий маршрут доставки 

іракської нафти через Іран в обхід ембарго: «Невеликі танкери завантажувалися 

нафтою на Шатт-ель-Араб, у портах аль-Муфтія й Абу аль-Флус, на півночі і півдні 

Басри відповідно, рухалися у бік Ірану та уздовж його берегової лінії, до островів Кеш 

або Кешим. Увесь цей шлях вони долали під наглядом морського партрулю Корпусу 

Стражів Ісламської Революції … який полегшував і сприяв перевезенням. Цим 

кораблям, кожен із яких у середньому перевозив 15000-50000 барелів нафти … Іран 

надавав провідника, який міг підвести їх без інцидентів до берега. У Кешимі, в 

Ормузькій протоці, вантаж переоформлювався. За новими документами, країною 

походження вказувався Іран. З новою документацією нафта перевантажувалась у 

більші танкери … що доставляли її в Пакистан, Індію або через Ормузьку протоку до 

порту Ель-Фуджайра, або в Дубаї, звідки нафта поступала на світовий ринок… 

Протягом дії режиму санкцій ООН за таким маршрутом переправлялося 

100 000 барелів іракської  нафти майже кожного дня» [715]. 

Не сприяла успішності санкційної політики ООН в Іраку й неспроможність США 

та їхніх союзників сформувати активну опозицію владі, що дозволило б американцям 

досягнути головної зовнішньополітичної мети при застосуванні міжнародних санкцій – 

повалення саддамівському режиму. Британська Guardian у своїй статті від 14 жовтня 

1994 р. прямо вказувала Вашингтону на важливість підтримки опозиції в Іраку на 

фоні дії колективного режиму санкцій ООН, підкреслюючи, що «ніхто не виявлятиме 

бажання взяти владу [в Іраку], якщо політика санкцій продовжуватиметься». Ця 

публікація має особливе значення поміж інших, адже її анонімний автор, за 

приміткою редколегії, у минулому обіймав високу посаду в Іракській державі. Автор 

далі писав: «Якщо ООН прийме рішення обмежувати політичну активність 

наступного уряду Іраку всіма способами, які наразі заважають країні, малоймовірно, 

що будь-хто візьме на себе відповідальність управляти Іраком після президента 

Саддама». Вказуючи американцям на найбільш надійний спосіб дій щодо Іраку в 

умовах міжнародних санкцій, видання відмічало: «Якщо США та їхні союзники 
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дійсно зацікавлені в підвищенні добробуту населення Іраку, вони повинні чітко 

заявити про те, що боротимуться, аби надати можливість народові Іраку обрати новий 

уряд на виборах, які проводитимуться під наглядом міжнародних спостерігачів. Вони 

мають дати зрозуміти, що, як тільки новий уряд буде обрано, всі санкційні резолюції 

Ради Безпеки будуть переглянуті для того, аби полегшити страждання населення. 

Іракці усередині держави й закордоном мають переконатися, що повалення 

нинішнього режиму призведе до скасування санкцій і припинить ізоляцію Багдада. 

Іракці, котрі проживають закордоном, повинні стати каталізатором змін, якщо вони 

об’єднаються в єдиний фронт і закликатимуть ООН провести і проконтролювати 

вибори, у яких мають брати участь усі політичні партії, у тому числі і правляча партія 

Баас. Як тільки буде створено єдиний фронт опозиції, він має бути визнаний із боку 

міжнародного співтовариства як законний уряд, і йому слід представляти Ірак в ООН 

та інших міжнародних організаціях. Позбавлений цих ознак міжнародного визнання, 

нинішній режим неминуче занепаде».  

Проте розкол у опозиційних С. Хусейну силах із політичних, етнічних і релігійних 

причин коаліціянтам так і не вдалося подолати. Наприклад, у спеціальній заяві від 18 

жовтня 1994 р. національна рада Іраку підтвердила свою політичну підтримку 

«заходам, що здійснюються С. Хусейном, для забезпечення безпеки Іраку, його 

суверенітету й нівелювання впливу санкцій». Описуючи політичну ситуацію в Іраку, 

аль-Язир Байрі відзначив: «Ірак – країна ворожнечі і протиріч. Населення звикло жити 

у стані політичного хаосу, спілкується декількома мовами і поділяється на цивільні й 

релігійні меншини, що має свої наслідки: постійна напруга у відносинах між сунітами 

та шиїтами, арабами й курдами, мусульманами і християнами, між різними 

політичним течіями. Це країна колізій. Ти бачиш тут прояви релігійного фанатизму й 

секуляризації, панарабізму та розкольництва, надзвичайну ворожнечу до колоніалізму 

і повну покору британцям, ненависть до сіонізму й згоду на активну участь євреїв у 

політичному та економічному житті. Це землі екстремізму».  

До того ж, важке матеріальне становище іракців, спричинене запровадженням 

міжнародних санкцій ООН, відсутність багатьох товарів першого вжитку не стали 

причиною масових антиурядових виступів і проявів крайнього невдоволення 

населення, адже режим пропагував ідею зрівнювання всіх громадян незалежно від 

їхнього соціального становища, жорстко публічно карав за спекуляцію  

продовольчими товарами і час від часу позбавляв майна саме тих бізнесменів, які 

перебували в «пасивній опозиції» до чинної влади. Через те, що санкційна політика 

ООН негативно відбилась на стані збройних сил країни та їх укомплектованості, 

військові також політично підтримували зусилля С. Хусейна у справі боротьби з 

опозицією [915, р. 88-92]. Таким чином, політика міжнародної ізоляції Багдада, що 

здійснювалася за допомогою санкційних заходів ООН, дозволила С. Хусейну, 

використати повною мірою «блокадні патріотичні почуття» іракців і здійснити 

черговий наступ на опозиційні політичні сили, налаштовані на тісне співробітництво 

із Заходом і задоволення вимог, викладених у текстах санкційних документів 

Організації Об’єднаних Націй.  

Поміж іншого, важкі гуманітарні наслідки дії санкцій ефективно використовувались 

С. Хусейном й задля придушення проявів сепаратизму в Іракському Курдистані. 

Зокрема, коли після поразки, завданої Іраку військами антиіракської коаліції в 

лютому-квітні 1991 р., розпочалися масові повстання шиїтів і курдів проти режиму 

Саддама Хусейна, іракська армія жорстоко розправилася з маніфестантами, 

перекинувши на північ елітні дивізії Республіканської гвардії. У зв’язку із цими 
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подіями, Рада Безпеки ООН ухвалила 5 квітня 1991 р. резолюцію 688 (1991), якою 

засудила репресії проти іракського цивільного населення, у тому числі в районах 

проживання курдського населення [150]. Слід зазначити, що Рада Безпеки 

недвозначно охарактеризувала наслідки цих масових репресій як такі, що створюють 

загрозу міжнародному миру та безпеці в регіоні, й вимагала, аби Ірак, як внесок у 

справу ліквідації загрози міжнародному миру та безпеці, негайно припинив ці 

репресії, і висловила надію на проведення відкритого діалогу з питань забезпечення 

політичних прав усіх громадян Іраку. У тексті документа також містилося положення, 

яким висувалася вимога негайно забезпечити міжнародним гуманітарним 

організаціям доступ до тих, хто потребує допомоги на всій території Іраку, і надати 

всі необхідні кошти для їхньої діяльності [150]. 

З іншого боку, на думку автора, оцінка ефективності санкційної політики ООН 

ускладнюється тією об’єктивною обставиною, що незважаючи на припинення вогню, 

яке було зафіксоване резолюцією 687 (1991), США і Великобританія фактично 

продовжували застосовувати збройну силу проти Іраку протягом усього періоду дії 

санкцій – у 1990-2003 рр.  

Тут варто відзначити, що Вашингтон, використовуючи повітряні сили, часто 

мотивував свої дії гуманітарними цілями. І дійсно, транспортними літаками, які 

прямували на північ Іраку, доставлялися продукти харчування, ковдри, одяг, намети 

та матеріали допомоги для курдських біженців. Приблизно за такою ж схемою діяв і 

британський уряд. Однак вказана діяльність супроводжувалася створенням 

заборонених зон для польотів іракської авіації, що явно виходило за рамки положень 

резолюції 688 (1991). Кількома місяцями пізніше, США і Велика Британія розширили 

заборонену для польотів зону, щоб включити південну частину Іраку до 36-ї паралелі 

під приводом захисту шиїтських громадян держави. Це означає, що у випадку, якщо 

Ірак порушує політичні права курдів або шиїтів чи атакує літаки союзників у 

заборонених зонах, то він відступає від умов припинення вогню, отже, повноваження 

від Ради Безпеки на військові дії проти нього таким чином автоматично відновлюють 

свою силу. У листі, адресованому Генеральному секретарю Організації Об’єднаних 

Націй 7 квітня 1991 р., уряд Іраку висловив свій суворий протест у зв’язку з 

діяльністю американців і британців. У зверненні йшлося про те, що це положення про 

допомогу, введене з гуманітарних міркувань, має реалізовуватися спільно з 

представниками іракської влади [193, с. 10]. Занепокоєння політиків у Багдаді легко 

поясняти, адже із розширенням заборонених для польотів зон збільшувався ареал 

театру бойових дій. Тож ситуація виглядала контроверсійно.  

Таким чином, протягом більше ніж десятирічного періоду дії політики санкцій 

ООН проти Іраку, США і Великобританія неодноразово завдавали авіаційних ударів 

по території країни, від яких страждало, насамперед, цивільне населення. Особливо 

масштабні авіаудари наносилися по Іраку в грудні 1998 р. (операція «Лисиця в 

пустелі»). Приводом для воєнного втручання стало те, що у грудні 1998 р. спеціальна 

комісія Ради Безпеки ООН (UNSCOM) залишила територію Іраку внаслідок відмови 

його уряду дозволити інспекцію деяких воєнних об’єктів. Операція «Лисиця в 

пустелі» тривала до 19 грудня 1998 р. включно. Її метою було знищення об’єктів, де 

могли б зберігатися компоненти зброї масового ураження, а також її носії. Удари 

завдавалися протягом 3 діб і призвели до ще більшого погіршення гуманітарної 

ситуації в країні. Наприклад, у Багдаді ціллю було обрано Президентський палац, 

штаб-квартиру правлячої партії, приміщення розвідки та інші важливі в стратегічному 

плані споруди. Крім того, у результаті бомбардувань була зруйнована інфраструктура 
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видобутку та переробки нафти в районі міста Басра, розташованого на півдні Іраку, а 

також родовище Румейла. Нарешті, удари завдавалися і по численних комплексах 

ППО Іраку, розміщених на території всієї держави, які не завжди потрапляли в ціль і 

призводили до загибелі пересічних громадян.  

Аналізуючи ефективність санкційної політики ООН у розблокуванні іраксько-

кувейтської кризи, варто підкреслити її позитивний вплив на нівелювання виклику 

іракської агресії проти Кувейту. Водночас, як раніше відзначалося, припинення 

виробництва ЗМЗ не було метою санкцій за змістом резолюції 661(1990) і тому, на 

думку автора, не може виступати причиною продовження вказаного санкційного 

режиму, а отже, й встановлення його дієвості. Як зауважує Р. Хаасс, «економічні 

санкції проти Іраку не дозволили уряду С. Хусейна отримати прибутки від продажу 

нафти на суму в 100 млрд дол. США. ... Значить політика санкцій, можливо, 

самостійно й не призвела до виведення іракських військ із Кувейту, проте виконала 

стримувальну функцію щодо зовнішньополітичних цілей іракського лідера» [583, р. 

123]. Більше того, санкційні заходи, за словами американського експерта, зіграли 

доленосну роль у недопущенні ремілітаризації Іраку, що, у свою чергу, позначилося 

на успішності ведення воєнної операції союзників у державі [583, р. 122-123].  

Контроверсійність оцінки успішності політики санкцій ООН із точки зору 

міжнародно-політичної науки зумовлюється й тим, що фахівці мають враховувати 

латентні зовнішньополітичні мотиви й економічні інтереси провідних міжнародних 

акторів, які ті прагнули досягнути за допомогою санкційної політики. У цьому 

контексті особливий інтерес становить визначення цілей США і Великобританії як 

держав-ініціаторів стратегії ізоляції Іраку в рамках ООН. Про наявність прихованих 

завдань американської дипломатії санкцій можна судити хоча б з того, що 

припинення агресії Іраку проти Кувейту, звіти МАГАТЕ з контролю за об’єктами не 

змінили санкційного підходу Вашингтона до вирішення іракської кризи. І лише 

воєнна інтервенція 2003 р., що призвела до трансформації політичного режиму в 

державі, докорінно змінила політику США в іракському напрямі. Парадокс ситуації 

полягає в тому, що саме Вашингтон і Лондон виступили у квітні 2003 р. за скасування 

санкційних заходів проти Іраку в рамках ООН. Промовистою в цьому плані виглядає 

заява заступника прес-секретаря Білого дому С. Маклеллана 17 квітня 2003 р., у якій 

особливо наголошувалось на тому, що «в результаті воєнної операції іракський народ 

було звільнено. Тому Об’єднаним Націям варто відмінити політику економічних 

санкцій, котра реалізується стосовно Іраку» [244]. У цей самий час тодішній 

державний секретар США К. Пауелл у ході зустрічі зі своїм німецьким колегою 

Й. Фішером підкреслив недоцільність і надалі застосовувати санкції ООН проти Іраку 

й висловив припущення, що їх буде скасовано «найближчими днями, тижнями» [244].  

Коментуючи іракський випадок застосування міжнародних санкцій ООН і 

зовнішньополітичні цілі в ньому Білого дому, І. Лукашук написав: «Санкції 

розуміються [США] як примусові заходи, здійснювані задля досягнення політичних 

цілей чи забезпечення національної безпеки. … вони включають повалення уряду 

іноземної держави. Міжнародне право тут ні до чого» [95, с. 313]. Останнє дає 

підстави автору стверджувати, що метою Вашингтона при реалізації санкційних 

заходів була зміна політичного режиму С. Хусейна зсередини, що автоматично в 

умовах ізоляції країни привела б до влади сили, лояльні до американських 

національних інтересів.  
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РОЗДІЛ 4 

 

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

 
4.1. Політика впровадження міжнародних санкцій у системі ЄС 

Зважаючи на зростаючу роль ЄС у світових політичних процесах, євроспільнота 

активізує свої зусилля в напрямі підвищення ефективності механізмів зовнішньополі-

тичного впливу, які б, з одного боку, якнайкраще відповідали потенціалу держав-

учасниць ЄС, а з іншого – співвідносились із системними характеристиками 

міжнародного середовища. Одним із таких інструментів Євросоюз розглядає 

міжнародні санкції, або обмежувальні інструменти  реалізації національних інтересів.  

Вивчення європейської політики санкцій актуалізується з таких причин: 

 по-перше, усвідомлюючи, що для ЄС санкції є одним із найбільш жорстких 

інструментів міжнародного впливу, аналіз епізодів щодо їх використання дозволяє 

з’ясувати ієрархію зовнішньополітичних пріоритетів країн-членів; 

 по-друге, санкційна політика ЄС нівелює доволі розповсюджену серед 

науковців думку про те, що Євросоюз здатний ефективно застосовувати лише 

стимулювальні зовнішньополітичні механізми, у той час як потенціал використання 

примусової дипломатії є обмеженим через політичні розбіжності країн-учасниць у 

цьому питанні [701, р. 9]; 

 по-третє, процес прийняття зовнішньополітичного рішення щодо накладання 

міжнародних санкцій розкриває ступінь політичної солідарності держав-членів ЄС, а з 

цим дозволяє оцінити ефективність спільної європейської зовнішньої політики та 

інтеграційних процесів у цілому; 

 по-четверте, важливість звернення до окресленої проблематики у вітчизняній 

міжнародно-політичній науці зумовлюється стратегічним європейським геополітичним 

вибором Україні, а також і тим, що в умовах глобалізації світової політики, посилення 

економічної взаємозалежності держав відбувається закономірне переструктурування 

ієрархії критеріїв могутності країн із військово-стратегічних до фінансово-

економічних. Виходячи з цього, політика санкцій стає невід’ємним атрибутом 

відстоювання інтересів і пріоритетів Європейського Союзу на світовій сцені, у тому 

числі у відносинах із державами СНД, до чого Україна має бути адаптована. 

Розглянемо становлення санкційної політики в системі ЄС. 

У науковому середовищі існує в цілому консенсус із приводу того, що санкційна 

політика країн ЄС у своєму історичному розвитку пройшла два головні етапи: 

біполярний та постбіполярний, що знаменувало трансформацію й доктрини її 

реалізації від «родезійської» до «мальвінської» [846].  

Однак ключовим питанням при дослідженні європейської політики санкцій стає 

те, що в експертів і донині немає єдиної точки зору з приводу того, яка саме подія 

                                                 
 Обмежувальні засоби як термін вживається в цьому підрозділі, адже в офіційних документах ЄС із 

спільної зовнішньої та безпекової політики під ними розуміються міжнародні санкції. 
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почала її відлік. Так, наприклад, Р. Гінзберг стверджує, що європейська практика 

застосування санкцій як механізму зовнішньополітичного впливу бере свій початок із 

1957 р. (ст. 297) із підписання Римської угоди та утворення Європейського 

Співтовариства. Свою позицію науковець конкретизує й тим, що ст. 57 (296) цього 

документа визначає, що «будь-яка країна-учасниця може застосовувати такі заходи, 

які вважатиме за необхідні для захисту докорінних інтересів своєї безпеки, що 

пов’язані з виробництвом чи торгівлею зброї, амуніції та воєнних матеріалів» [572, 

р. 49]. Його точку зору поділяють також Є. Братанова, Ж. Девіс, К. Фітерстоун, 

додаючи, що на підставі цієї статті в 1958 р. країни Співтовариства вперше узгодили 

список товарів, на які накладалися обмеження у поставках до третіх держав [366; 474; 

572].  

Зі свого боку, А. В. де Вре та Х. Хазельзет схиляються до 1970 р., адже саме тоді 

27 жовтня держави-учасниці ЄЕС сформували міждержавний механізм координації їх 

зовнішньої політики – систему Європейського політичного співробітництва (ЄПС), 

якому в подальшому було надано інституційний і зобов’язувальний характер ст. 30 

Єдиного Європейського Акта. І незважаючи на те, що ЄПС прямо не передбачалася 

спільна діяльність із реалізації санкційних заходів, тим більше, що безпекові питання 

залишалися в компетенції національної держави, вона започаткувала дипломатичну 

практику узгодженого здійснення санкційних резолюцій РБ ООН країнами-

учасницями Співтовариства [1041, р. 96]. Із точки зору Л. Тсукаліса, практика 

застосування санкцій у рамках ЄПС диктувалась необхідністю набуття політичного 

впливу Співтовариством пропорційного сумарному економічному потенціалу держав-

членів [1001, р. 229-235]. До недоліків ЄПС експерти відносять те, що в рамках ЄПС 

не передбачалося створення механізмів для контролю над імплементацією санкційних 

заходів, а також і відсутність політичної платформи для автономізації європейської 

політики санкцій від системи ООН [826, р. 57].  

Цікавим виявися той факт, що проблема санкцій ставала розз’єднувальним 

фактором у європейській зовнішній політиці. Як зазначають Р. Омонд і Дж. Хенлон, 

найбільші протиріччя мали місце в 1965 і 1977 рр. між Великобританією (стосовно 

ПАР), Бельгією та Францією при обговоренні пакету санкцій щодо Південної Родезії і 

ПАР [591]. Разом із тим, необхідно констатувати, що Лондон і Париж були єдині в 

тому, що фінансово-економічні важелі зовнішньополітичного впливу мають свої 

переваги у використанні, і відстоювали ідею удосконалення процесу застосування 

санкційних заходів Європейським Співтовариством. Які ж чинники сприяли 

укоріненню санкційних заходів у європейській дипломатії? 

У період «холодної війни» санкційну політику європейських держав визначали два 

фактори: 1) специфіка міжнародного середовища, зокрема біполярність і партнерство 

із США; 2) розгортання національно-визвольних рухів у колишніх колоніях Бельгії, 

Великобританії, Нідерландів і Франції.  

Національно-визвольний рух у колоніях, що активізувався із завершенням Другої 

світової війни, значно підривав позиції колишніх могутніх метрополій на міжнародній 

арені. Більше того, останні втрачали не тільки сфери впливу, а й багаті природними та 

людськими ресурсами території, і це на ґрунті загострення конкуренції за 

енергоресурси. Тому уряди європейських потуг намагалися застосовувати будь-які 

важелі стримування деколонізації з метою зберегти у фарватері власної політики 

колишні землі, або, принаймні, адаптувати економіку своїх держав до цих 

дестабілізаційних обставин. 
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Однак в умовах біполярності важко було діяти «традиційними» засобами, 

насамперед військовою інтервенцією, адже на захист об’єкта інтересів колишньої 

метрополії ставала одна з наддержав, які підтримували процеси деколонізації у світі. 

Суецька криза 1956 р. стала яскравим прикладом складності нового порядку, 

Великобританія втратила підтримку найближчого союзника – США – у власній 

кампанії і разом із Францією та Ізраїлем зазнала осуду з боку СРСР і міжнародної 

спільноти [224, с. 127].  

Фактично ця історична подія і реакція на неї з боку наддержав стала переламним 

моментом у коригуванні зовнішньополітичної діяльності Бельгії, Великобританії, 

Нідерландів, Італії й Франції та прийнятті рішення щодо оптимізації зовнішньої 

політики шляхом застосування санкційних механізмів.  

Інноваційним підходом Європейського Співтовариства в цьому контексті можна 

вважати прив’язку застосування санкційних заходів до такого інструменту, як 

«політична зумовленість» при розбудові відносин із країнами третього світу [846, р. 

25-26]. К. Сміт пояснює дію цього механізму так: політична зумовленість «передбачає 

підпорядкованість відносин державі, міжнародній організації або передбачуваній 

вигоді для третьої держави (наприклад, допомога, торгівля концесіями, угода про 

співпрацю, посилені політичні контакти, або членство в міжнародній організації), 

виконанню політичних умов, пов’язаних із захистом прав людини та підтримкою 

демократії» [930].  

Уперше цей принцип знайшов своє евентуальне вираження у підписаній 20 липня 

1963 р. Конвенції Яунде (Камерун), що закріплювала асоційоване членство в 

Європейському Економічному Співтоваристві впродовж 5 років сімнадцятьох 

африканських країн і Мадагаскару (Associated African States and Madagascar, AASM). 

Ідея «асоціації» із колишніми колоніями, що мала на увазі надання торговельних 

концесій і сприяння розвитку була формалізована і в II Конвенції, підписаній у Яунде 

в 1969 р. між Асоціацією африканських держав (в основному колишні французькі й 

бельгійські колонії) та ЄЕС.  

Конвенція Яунде після вступу Великобританії в ЄЕС була замінена Ломейською 

конвенцією 1975 р. Із її підписанням політика Співтовариства охоплювала вже 46 

країн Африки, Карибського й Тихоокеанського басейнів (звідси абревіатура AКТ). Із 

1975 р. і до ухвали Договору Котону Ломейські конвенції укладалися на п’ять років із 

країнами, що розвиваються, і передбачали для них: надання торговельних пільг, 

вільний доступ сільськогосподарських товарів на ринки держав-членів Співтовариства, 

економічну допомогу країнам, що розвиваються, включаючи програму  

STABEX/СТАБЕКС (стабілізація доходів від експорту країн, що розвиваються) і 

SYSMIN/СІСМІН (система фінансової допомоги гірничодобувній промисловості 

країн АКТ), надання допомоги в забезпеченні «продовольчої безпеки» країн АКТ, 

виділення державам АКТ фінансової допомоги на реалізацію програм у сфері охорони 

навколишнього середовища, охорони здоров’я, боротьби зі стихійними лихами [846, 

р. 25-27]. 

Підписання цих конвенцій стало першим кроком у розбудові політики санкцій ЄС 

проти третіх держав, адже в Ломейських конвенціях було закладено механізм 

згортання співробітництва (часткового/повного) з країнами АКТ у разі серйозних 

порушень прав людини або недотримання демократичних принципів розвитку.  

Загострення дискусій навколо проблеми санкцій у європейських країнах 

спостерігалося після того, як США виступили з вимогою до Європейського 

Співтовариства приєднатися до санкційної політики проти Лівії у 1978 р. та Ірану в 
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1979 р. У результаті переговорів, країнам-членам вдалося лише прийняти резолюцію, 

в якій засуджувалося захоплення заручників у Тегерані, проте спільного рішення 

щодо санкцій так і не було прийнято. Така ситуація пояснювалася тим, що держави-

члени при обговоренні пакету санкцій проти Лівії та Ірану посилались на положення 

ст. 224 Договору про заснування Європейського Співтовариства, якою прямо 

дозволялось країнам-учасницям відхилятися від загальної зовнішньоторговельної 

політики з метою дотримання інших міжнародних зобов’язань [846, р. 23]. Тож 

питання підтримки політики ембарго США з боку європейських держав, за 

відсутності зобов’язувальних документів із санкцій, було поставлено у пряму 

залежність від партикулярних національних інтересів держав-членів Європейського 

Співтовариства. Цей підхід до реалізації політики санкцій національними державами-

учасницями Співтовариства у подальшому в академічних колах отримав назву 

«родезійська доктрина» [846, р. 23].  

Чергова спроба переоцінки Європейським Співтовариством механізму із реалізації 

санкційної політики пов’язується із підписанням Лондонської доповіді 13 жовтня 

1981 р. Лондонська доповідь 1981 р. упорядкувала інституційний механізм 

реагування Європейського Співтовариства на міжнародні кризи через екстрене 

скликання Політичного комітету чи міністрів держав-учасниць у 48-годинний термін 

(п. 13) [873]. Утворена платформа була взята на озброєння вже два місяці потому при 

обговоренні першого пакету міжнародних санкцій проти Радянського Союзу у 

відповідь на події в Польщі, а в 1982 р. дозволила вчасно зреагувати на агресію 

Аргентини й запровадити проти неї ембарго на поставки озброєнь. Урочиста 

декларація 1983 р. доповнила здобутки лондонського документа. Відтепер реальною 

практикою стали погодження спільних дипломатичних дій, прийняття узгоджених 

декларацій зовнішньополітичного змісту, а також регулярні багатосторонні 

консультації під час здійснення санкційних заходів. Копенгагенська доповідь, між 

тим, відзначала слабкість, нескоординованість діяльності інституцій Співтовариства в 

реалізації міжнародних санкцій, на що, з точки зору П. Кутракоса з університету 

Дарема, вказувала ст. 12 документа [696, р. 10]. Тож автономність держав 

Європейського Співтовариства від ООН у веденні санкційної політики, вироблення 

спільної політичної позиції державами-учасницями щодо санкцій та узгодження їхніх 

дій у цій галузі отримало назву «мальвінська доктрина» (за першим випадком, де така 

модель європейської політики санкцій застосовувалась) [846, р. 23]. 

Оскільки Договір про заснування Європейського Співтовариства прямо не 

регламентував параметри політики ембарго на поставки озброєнь, але цей інструмент 

увійшов до арсеналу європейської дипломатії, постала потреба перегляду принципів 

його застосування. У зв’язку із цим, у вересні 1991 р. було сформовано Спільну 

Робочу групу для контролю над експортом звичайних озброєнь, функції якої полягали 

в координації політики держав-членів щодо експорту звичайних озброєнь та реалізації 

ембарго на поставки звичайних озброєнь. У своїй роботі Група спиралася на 

розроблені 28-29 червня 1991 р. в Люксембурзі спільні критерії для видачі ліцензій на 

експорт озброєнь, оновлені 26-27 червня 1992 р. в Лісабоні та схвалений в 1991 р. 

«Спільний список товарів воєнного призначення», на базі якого запроваджувалося 

ембарго на «зброю, амуніцію та воєнне обладнання» [474, р. 126]. До того ж, було 

ініційовано обговорення переліку товарів так званого подвійного призначення, що 

підлягатимуть обмеженню в поставках третім державам. Така продукція не була 

включена у «Спільний список», який стосувався виключно воєнних матеріалів. Отже, 

у європейській практиці контроль за поставками товарів подвійного використання й 
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надання технічної допомоги, пов’язаної із застосуванням товарів військового 

призначення, здійснювався відповідно до прийнятих документів Ради Співтовариства, 

імплементованих у національні нормативно-правові документи держав-учасниць. І 

лише в 1994 р. Рада ЄС ухвалила документ 94/942/CFSP щодо регулювання експорту 

товарів подвійного використання в рамках спільної зовнішньої та безпекової політики 

(СЗБП) [475].  

Заснування ЄС СЗБП Маастрихтським договором 1993 р. дозволило зміцнити 

колективні зусилля країн-членів при реалізації санкційних заходів. Правовою 

основою втілення нової дипломатичної практики застосування санкцій стали 

положення ст. 301 Договору про заснування Європейського Співтовариства (колишня 

ст. 228 a), де зазначається: «Якщо у спільних позиціях чи в спільних діях, прийнятих 

згідно з положеннями Договору про Європейський Союз про СЗБП, передбачені 

кроки з боку Співтовариства щодо розриву чи обмеження, повністю або частково, 

економічних відносин з однією чи більше третіми країнами, Рада вживає необхідних 

нагальних заходів. Рада діє на підставі рішення, прийнятого кваліфікованою 

більшістю і на пропозицію від Комісії» [46]. 

ЄС, наслідуючи практику РБ ООН щодо застосування санкцій для міжнародного 

регулювання, у межах СЗБП значно розширив перелік умов щодо їх застосування, 

адже відповідно до ст. 39 Статуту ООН міжнародні санкції можуть накладатися лише 

у разі виникнення загрози миру, порушення миру чи здійснення акту агресії, у той час 

як санкції ЄС можуть застосуватися для захисту прав людини, підтримки демократії, 

стимулювання ринкових перетворень у країнах третього світу, захисту інтересів 

європейського бізнесу тощо [1041, р. 96]. На думку А. В. де Вре та Х. Хазельзета, 

ключовими факторами, що спонукали ЄС до розробки власного механізму політики 

санкцій стали: по-перше, прагнення уникнути ризику реалізації по-різному 

санкційних заходів державами-членами, що могло б негативно відбитися на 

функціонуванні Європейського Союзу; по-друге, міжнародні санкції набагато 

швидше впроваджуються у життя і є ефективнішими, якщо вони узгоджені всіма 

членами ЄС, регламентуються наднаціональним європейським законодавством [1041, 

р. 98]. Як зазначає Й. Кройтц, держави-члени ЄС прагнули мінімізувати загрозу 

варіативного політичного тлумачення санкційних заходів для підвищення їхньої 

ефективності [701, р. 11-12].  

У 1993 р. із перетворенням санкцій (обмежувальних заходів) на інструмент СЗБП 

ЄС, контроль за виконанням рішень із санкційної політики переходив у компетенцію 

Європейської Комісії, за винятком випадків з ембарго на поставки озброєнь та 

обмежень на пересування, що залишися під контролем суверенних країн, що в 

подальшому було закріплено й Ніццьким договором. Така передача повноважень 

Європейській Комісії відбулась на основі ст. 27 Договору про заснування ЄС, що 

визначає цю структуру як головний виконавчий орган ЄС, що стосується питань 

реалізації СЗБП [66]. Тож Генеральний директорат Європейської Комісії з питань 

зовнішніх зносин отримав такі функції в царині здійснення санкційних заходів: 

координація діяльності Комісії з іншими європейськими інститутами при реалізації 

міжнародних санкцій у рамках СЗБП; підготовка необхідних нормативних документів 

відповідно до Договору про заснування ЄС; підготовка для Європейської Комісії 

документів із реалізації Директив Ради ЄС щодо застосування санкцій; проведення 

моніторингу за виконанням державами-членами рішень Ради ЄС із санкційних 

заходів. До того ж, Європейська Комісія зобов’язувалася на своєму офіційному сайті 

розміщувати інформацію щодо здійснюваних ЄС санкційних заходів як інструменту 
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СЗБП, проводити оновлення матеріалу відповідно до поточної ситуації. При цьому, 

слід вказати, що реалізація економічних санкцій ЄС частково входила й до обов’язків 

Генерального директорату з питань торгівлі, наприклад у рамках Кімберлійського 

процесу (міжнародна ініціативна робоча група, що бореться з обігом необроблених 

алмазів із конфліктних регіонів, що є основним інструментом фінансування учасників 

конфлікту). До компетенції Європейської Комісії було віднесено й інформування 

громадян та установи Євросоюзу щодо здійснюваних організацією фінансових 

санкцій.  

У перші роки ведення європейської СЗБП економічні та фінансові санкції, 

ухвалені на її базі, здійснювалися виходячи із принципу «спільних 

зовнішньополітичних інтересів». Єдиний виняток становили санкційні заходи проти 

Китаю, прийняті ще в 1989 р. [212, с. 251-255]. 

У другій половині 1990-х рр. під впливом міжнародних реалій, а особливо у 

зв’язку з подіями на Балканах, ЄС піддав переоцінці механізм застосування 

санкційних заходів. Аналізуючи досвід своєї політики санкцій у вирішенні 

Балканської кризи та Близькосхідного урегулювання, країни ЄС дійшли висновку, що 

навіть при досягненні політичного консенсусу, санкційні заходи виявилися 

недостатньо ефективними через непрозору процедуру прийняття рішень, що 

затягувало його реалізацію Єврокомісією, а також через украй важкі гуманітарні 

наслідки їх застосування. Останнє підштовхнуло держави ЄС відмовитися від 

запровадження всеохоплюючих санкцій і приступити до розробки концепції так 

званих «цільових санкцій».  

Крім того, за висновками Європейської Комісії, лише застосування фінансових та 

економічних санкцій ЄС могло бути визнане як оптимальне та достатньо ефективне», 

вони спроможні «досягнути цілі швидко і однозначно» [410], у той час як 

використання інших санкційних заходів потребувало перегляду механізму їх 

накладання в системі ЄС, адже їм передували тривалі переговори, що суттєво 

послаблювало дієвість таких санкцій.  

У відповідь на критичні умовиводи Європейської Комісії в червні 1998 р. 

Євросоюз прийняв Кодекс поведінки ЄС щодо експорту зброї, у якому викладалося 

вісім критеріїв, згідно з якими держави ЄС ухвалюють рішення про експорт зброї чи 

навпаки приймають рішення про його заборону/обмеження. Серед них називались 

такі: 1) дотримання міжнародних зобов’язань державами-членами, у тому числі в 

рамках політики ембарго ООН, ОБСЄ, договорів із нерозповсюдження ЗМЗ; 2) повага 

до прав людини з боку держави призначення; 3) внутрішня ситуація в державі 

призначення, наявність у ній конфліктів, у тому числі збройних. Як вказувалося в 

документі, «держави-члени заборонятимуть експорт, який провокуватиме чи 

подовжуватиме збройні конфлікти або нарощуватиме існуючу напругу» [440]; 

4) збереження регіонального миру, безпеки і стабільності. Держави-члени 

здійснюватимуть ембарго в разі наявності загрози використання експортованих 

озброєнь проти держави чи агресивного зазіхання на територію іншої країни. У 

випадку встановлення цього виклику, держави-члени братимуть до уваги такі 

обставини: наявність чи ймовірність виникнення збройного конфлікту між 

реципієнтом та іншою країною; територіальні претензії проти сусідньої держави, які 

реципієнт у минулому прагнув задовольнити силовим способом; ризик використання 

реципієнтом озброєнь у цілях, інших від зміцнення його національної безпеки та 

оборони; ймовірність використання озброєнь з ворожими для регіональної 

стабільності цілями; 5) національна безпека держав-членів і країн, що входять у зону 
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їх відповідальності, так само як дружніх держав і союзників. Цей критерій означає, 

що при ухваленні рішення про обмеження/заборону поставок озброєнь ЄС 

враховуватиме: потенційний вплив передбачуваного експорту на інтереси у сфері 

безпеки та оборони держав-членів, дружніх та союзних країн; небезпеку 

використання експортованої зброї проти збройних сил держав-членів, дружніх держав 

та союзників; ризик створення аналогів чи нецільових поставок технологій; 

6) поведінка держави-покупця озброєнь у питанні поваги до міжнародного 

співтовариства, її ставлення до тероризму, природи формування альянсів і поваги до 

міжнародних зобов’язань. Цей критерій має на увазі, що держави-члени 

враховуватимуть: чи реципієнт підтримує, сприяє тероризму, організованій  

злочинності; чи використовує держава-покупець зброю при врегулюванні конфліктів, 

у тому числі міжнародних; дотримання державою-покупцем режимів нерозповсюдження 

ЗМЗ, контролю за озброєнням і роззброєнням; 7) імовірний ризик небажаної передачі 

покупцем озброєнь, його реекспорту. Це означає, що держави-члени оцінюватимуть: 

оборонні та безпекові інтереси держави-реципієнта, включаючи її залучення до 

миротворчої діяльності ООН; технічні можливості покупця використовувати 

військове обладнання; потенціал держави-покупця здійснювати ефективний контроль 

за експортом озброєнь; небезпеку передачі озброєнь терористичним організаціям; 

8) узгодженість експорту озброєнь із рівнем технічного та економічного розвитку 

держави-реципієнта, звертаючи увагу на той факт, що її потреби в безпековій та 

оборонній сферах не повинні задовольнятися за рахунок нагальних соціально-

економічних і гуманітарних потреб [440]. 

При цьому варто констатувати, що вказані критерії передбачалось використовувати при 

застосуванні ембарго й на поставки товарів подвійного використання (п. 6) [440], 

наведених в оновленій версії у додатку 1 до документа 98/232/CFSP. 

Набуття чинності Маастрихтського договору ознаменувало перегляд засад 

політики санкцій ЄС стосовно третіх країн. Так, 23 червня 2000 р. Договір Котону  

замінив Ломейські угоди (1975 р., 1980 р., 1984 р., 1989 р.), що визначали засади 

санкційної політики держав ЄЕС щодо країн АКТ. У свою чергу, дія санкційного 

механізму ЄС щодо держав АКТ ґрунтується на принципі зумовленості економічних 

відносин, надання допомоги політичним розвитком, що закріплено ст. 2, 8, 9, 95 і 

96 Договору Котону.  

Отже, політичний діалог між ЄС та країнами АКТ може означати, що у випадку 

невиконання державою АКТ своїх політичних зобов’язань щодо дотримання прав 

людини, принципів демократичного розвитку й верховенства права, Європейський 

Союз може застосувати санкційні заходи, у тому числі припинити надання допомоги 

(ст. 96). Застосування санкційної політики може стати реальністю й у разі 

невиконання країнами АКТ вимоги ефективного управління [705]. Такий санкційний 

механізм є більш жорстким у порівнянні до Ломейських угод, адже відтепер 

фінансове та економічне співробітництво між ЄС і країнами АКТ прямо залежить від 

політичних та економічних умов розвитку кожної держави. Крім того, відповідно до 

ст. 3 Договору Котону, «ЄС може переглядати обсяги та умови надання допомоги» 

залежно від представлених звітів із виконання конкретною країною АКТ політичних 

вимог щодо дотримання прав людини, принципів демократичного розвитку та 

верховенства права
 
[705], що подаються щорічно. 

                                                 
 Договір Котону переглядався двічі: у червні 2005 р. (набули чинності 1 липня 2008 р.) та 11 березня 

2010 р. 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

179 

Імплементація санкційних заходів здійснюється Європейським фондом розвитку 

(ЄФР), а також через функціонування таких механізмів, які в рамках Договору Котону 

фінансуються ЄФР: інструменту співпраці в області розвитку, інструменту 

стабільності, європейського інструменту з демократії і прав людини, інструменту з 

надання гуманітарної допомоги. ЄФР, через який Європейський Союз фінансує 

програми в рамках Договору Котону, поповнюється не через бюджет ЄС, а 

безпосередньо державами-учасницями, кожний фонд функціонує протягом п’яти 

років, а нинішній діятиме протягом 2008-2013 рр. із загальним обсягом 22682 млн 

євро, з яких 21966 млн євро передбачено для надання допомоги країнам АКТ, 286 млн 

євро – для інших заморських країн і територій, рештою 430 млн євро 

розпоряджатиметься Європейська Комісія на планування роботи ЄФР [127, с. 10]. 

Варто вказати, що механізм підтримки демократії у світі, забезпечення поваги 

основних прав і свобод громадян, верховенства права через санкційну політику 

закладений у різноманітних європейських інструментах партнерства й сусідства. 

Наприклад, укладання угод з економічного партнерства для груп регіональних держав 

АКТ (програма ЕРА, більш відома як ініціатива «Все, окрім зброї») також 

підпорядковується цілям СЗБП ЄС у сфері підтримки демократії та забезпечення прав 

людини [827, р. 100]. У рамках розвитку партнерства Європейського Союзу з 

найбіднішими країнами світу з 2007 р. запущено механізм надання Централізованої 

системи преференцій (ЦСП), що також встановлює тісний зв’язок між становищем із 

прав людини та отриманням/скасуванням фінансової підтримки з боку ЄС [461, р. 95]. 

Інструмент співпраці в області розвитку (DCI) , що є рамковим документом, 

котрий визначає умови надання допомоги з боку Євросоюзу країнам Південної 

Африки і державам, що розвиваються, поза Договору Котону та Інструменту 

європейського сусідства і партнерства за п’ятьма цільовими програмами: безпека 

продуктів харчування; охорона навколишнього середовища і стійкий розвиток 

природних ресурсів, включаючи енергетику; міграційна політика; інвестиції в 

людські ресурси; підтримка місцевого самоврядування й неурядових організацій у 

процесах розвитку в декларативній частині вказує на те, що «політичне середовище, 

яке гарантує мир і стабільність, повагу прав людини, основні свободи, демократичні 

принципи, верховенство права, належне врядування є обов’язковою умовою розвитку 

довгострокового партнерства» [127, с. 3] з ЄС, отримання від нього допомоги.  

У ст. 5 Регламенту ЄС №1638/2006 Європейського Парламенту й Ради від 

24 жовтня 2006 р., що встановлює загальні положення щодо Інструменту 

європейського сусідства і партнерства, котрий замінив такі механізми як ТАСІС, 

MEDA, наголошується: «Програми і політика, що фінансуються відповідно до цього 

Регламенту, повинні відповідати політиці Європейського Союзу. Вони мусять 

відповідати угодам, підписаним Співтовариством і його державами-членами та 

партнерськими країнами, а також мають поважати зобов’язання відповідно до 

багатосторонніх угод і міжнародних конвенцій, сторонами яких вони є, включаючи 

зобов’язання у сферах прав людини, демократії та якісного управління» [74, с. 35]. А 

в ст. 28 документа, що має назву «Нагляд за допомогою Співтовариства», знаходимо: 

«Без шкоди для положень щодо нагляду за допомогою, які містяться в договорах про 

партнерство і співробітництво та асоційованих угодах із партнерськими країнами і 

регіонами, за умови, що партнерська країна не дотримується принципів, вказаних у 

                                                 
 Функціонує на основі Постанови Європейського парламенту й Ради ЄС від 18 грудня 2006 р. і є 

інструментом ЄС зі сприяння співпраці у сфері розвитку 
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ст. 1, Рада, кваліфікованою більшістю, на пропозицію Комісії, може зробити 

відповідні кроки щодо будь-якої допомоги Співтовариства, яка надається 

партнерській країні відповідно до цього Регламенту» [74, с. 45]. Отже, хоча 

документом прямо не передбачається застосування санкційних заходів проти 

держави, що не виконує зобов’язання у сферах прав людини, демократії та якісного 

управління разом із тим, положення ст. 28 не виключає можливості ухвали Радою 

рішення щодо реалізації санкційної політики проти неї.  

На політику санкцій ЄС, особливо у контексті підвищення її ефективності, 

наприкінці 1990-х на початку 2000-х рр. вплинули підсумки міжнародних 

конференцій, присвячених реформуванню інституту санкцій ООН, а також перегляду 

односторонньої санкційної політики, насамперед Сполучених Штатів. Такими 

зустрічами стали Інтерлакенський (1998/1999 рр.), Бонн-Берлінський (1999/2000 рр.) 

та Стокгольмський (2003 р.) процеси [438]. Результати роботи цих міжнародних 

конференцій націлили європейську спільноту на реформування санкційного 

механізму Євросоюзу за трьома напрямами: по-перше, розробку політичної концепції 

реалізації санкційних заходів у системі ЄС; по-друге, визначення структур, 

відповідальних за формування і реалізацію санкційної політики, чітке встановлення і 

розподіл їхніх повноважень; по-третє, створення інституту моніторингу і планування 

при здійсненні санкційних заходів ЄС [1041, р. 95].  

Отже, враховуючи результати роботи трьох міжнародних процесів із 

удосконалення санкційної політики, 8 грудня 2003 р. Рада ЄС представила 

«Рекомендації із застосування санкцій» [437], документ на базі якого ЄС сформував 

єдиний список цільових країн, проти яких застосовувалась політика санкцій та 

розмістив його на своєму офіційному сайті в березні 2004 р. «Рекомендації із 

застосування санкцій» 2003 р. вказували, що Європейський Союз реалізовуватиме 

санкційну політику виходячи із цілей СЗБП, перерахованих у ст. 11 Договору про ЄС.  

Розділ ІV документа 2003 р. заснував механізм моніторингу за реалізацією 

політики санкцій ЄС, котрий було передано у повноваження Робочої групи 

консультантів у структурі Генерального директората з питань зовнішніх зносин 

(RELEX). Останній доручалось, зокрема: збирати інформацію щодо імплементації 

державами-учасницями санкційних заходів, запроваджених ЄС; координувати дії 

національних держав стосовно реалізації санкцій; оцінювати досвід третіх держав, так 

само як і міжнародних організацій щодо здійснення санкційних заходів; визначати 

перешкоди, пов’язані із реалізацією санкційної політики ЄС; розробляти рекомендації 

стосовно забезпечення ефективності політики санкцій ЄС, включаючи питання 

зниження її гуманітарних наслідків; оцінювати процес реалізації санкційної політики 

Європейського Союзу [437]. Остаточно мандат Робочої групи консультантів у 

структурі Генерального директората з питань зовнішніх зносин (RELEX) було 

визначено Комітетом постійних представників (КОРЕПЕР) та схвалено Рішенням 

Ради ЄС від 22 січня 2004 р. [439]. 

Слід відзначити, що в «Рекомендаціях» у черговий раз наголошувалось на 

необхідності підготовки концепції санкційної політики Євросоюзу, що й доручалось 

Верховному представнику ЄС із питань спільної зовнішньої та безпекової політики та 

Європейській Комісії. 

Результатом роботи вказаних структур ЄС у цьому питанні стала розробка 7 

червня 2004 р. першого програмного документа з політики санкцій, що був 

погоджений 1 червня 2004 р. на засіданні Комітету з політики і безпеки, і який 
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отримав назву «Базові принципи застосування обмежувальних інструментів 

(санкцій)» [343]. Розглянемо його головні положення. 

П. 1 документа підкреслює, що Європейський Союз «розглядає ефективне 

використання санкцій як важливий спосіб підтримки й відновлення миру та безпеки 

відповідно до принципів Статуту ООН і … спільної зовнішньої і безпекової політики» 

[343].  

Доречно наголосити на тому, що Європейський Союз у «Базових принципах 

застосування обмежувальних інструментів (санкцій)» висловився за важливість тісної 

кооперації з міжнародними партнерами і, передусім, ООН при здійсненні санкційних 

заходів. Зокрема, у п. 2 читаємо: «Ми шукатимемо шляхи для подальшої 

інтенсифікації наших зусиль через ООН, і спираючись на ст. 19 Договору про 

заснування ЄС, координуватимемо нашу діяльність із санкцій. Ми забезпечуватимемо 

повне, ефективне і вчасне виконання Євросоюзом заходів, погоджених РБ ООН. Ми 

підтримуватимемо в цьому діалог із ООН» [343].  

Водночас, відмічаючи своє прагнення співпрацювати з ООН при реалізації 

санкційної політики, ЄС залишив за собою можливість здійснення автономної 

політики санкцій. У п. 3 з цього приводу знаходимо: «У разі необхідності, Рада 

застосовуватиме самостійні санкційні заходи ЄС для підтримки зусиль у боротьбі 

проти тероризму, розповсюдження зброї масового знищення … дотримання прав 

людини, [підтримки] демократії. Ми реалізовуватимемо це відповідно до цілей нашої 

спільної зовнішньої та безпекової політики, що визначається ст. 11 Договору про 

заснування ЄС» [343]. При цьому акцентувалося, що при здійсненні європейської 

політики санкцій Рада залучатиме до неї «якомога більше коло міжнародних 

партнерів», адже ефективність санкційної політики залежить від її широкої 

міжнародної підтримки (п. 4) [343]. 

Окрему увагу звертає на себе прагнення Євросоюзу «вписати» санкційні заходи в 

широкий контекст європейської дипломатії, що відбивається в п. 5 документа, де 

зазначено: «Рада вдаватиметься до застосування санкцій як інтегративної частини 

цілісного, широкого політичного підходу, котрий має включати політичний діалог, 

ініціативи, обумовленість … і розглядає як останній засіб впливу використання 

примусових інструментів» [343]. Ця положення, на думку автора, порівняно з 

дипломатичною практикою ООН чи США вигідно вирізняє політичний підхід ЄС до 

реалізації санкційної стратегії, адже він дозволяє розглядати її як компліментарний 

елемент СЗБП ЄС, уможливлює залучення засобів «smart power» під час здійснення 

санкцій. На користь останнього свідчить і той факт, що в п. 8 демонструється намір 

«Ради використовувати всі її інструменти гнучко і залежно від конкретного випадку» 

[343]. 

Політична зрілість «Базових принципів застосування обмежувальних інструментів 

(санкцій)» проявляється у таких обставинах: по-перше, Європейський Союз у 

документі врахував негативний дипломатичний досвід реалізації санкцій ООН і 

США, що спричинявся низькою міжнародною підтримкою політики санкцій через її 

деструктивний вплив на економіку й політику третіх держав. Це проявляється в тому, 

що в «Базових принципах застосування рестриктивних інструментів (санкцій)» ЄС 

декларує свою налаштованість на «подальше вдосконалення санкцій та адаптацію 

інструменту до нового безпекового середовища. У цьому контексті Рада висловлює 

свою готовність реалізувати санкційні заходи, де є необхідним, проти недержавних 

акторів. Ми вдаватимемось до цього через повагу до прав людини» [343]. 

Формулювання цього положення відзначається далекоглядністю європейських 
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дипломатів, адже застосування політики санкцій проти держави приносить серйозні 

економічні збитки для її найбільших торговельних партнерів, що, як правило, є 

одночасно й геополітичними сусідами першого порядку цільової країни. Така 

економічна взаємозалежність породжує дистанціювання країн-сусідів від санкційної 

політики, що суттєво знижує її ефективність. Прагнення європейських керманичів 

вказати об’єктом санкцій недержавних політичних агентів відбиває мету Євросоюзу – 

зробити політику санкцій менш збитковою і деструктивною для пересічних громадян 

цільової країни, сусідніх держав.  

Уточнювальні положення документа, де зафіксована ціль ЄС спрямувати свою 

санкційну політику, передусім, проти лідерів держав, зовнішню політику яких 

Євросоюз прагне змінити, представлені в п. 6, де читаємо: «Санкції повинні 

розроблятися таким чином, аби вони здійснили максимальний вплив на тих, на чию 

поведінку ми прагнемо вплинути. Направленість [політики санкцій] повинна 

максимально зменшувати дію будь-якого ймовірного негативного впливу на 

гуманітарну ситуацію чи непередбачуваних негативних наслідків для осіб або 

сусідніх держав. Заходи, як ембарго на поставки озброєнь, візові обмеження і 

заморожування фондів, є якраз способом, аби досягнути цього» [343].  

Про високу політичну компетентність авторів «Базових принципів» свідчить той 

факт, що в них зафіксовано важливість обґрунтування цілей ведення стратегії санкцій, 

досягнення яких призведе до її скасування (п. 9). У ньому також закладається 

фундамент для здійснення моніторингу за санкційними заходами, адже 

підкреслюється: «Санкції повинні регулярно переглядатися, аби бути впевненими в 

тому, що вони роблять внесок у досягнення поставлених перед ними цілей» [343]. 

Зовнішньополітичні цілі Європейського Союзу, що можуть досягатись 

санкційними заходами, було конкретизовано в низці інших офіційних актів 

організації. Наприклад, у документі Ради ЄС «Невоєнні інструменти кризового 

управління» від 3 грудня 1999 р. політика санкцій згадується як спосіб розв’язання 

міжнародних криз і попередження конфліктів [846, р. 28], так само як і в доповіді 

Європейської Комісії 2003 р. «Попередження конфліктів і кризове врегулювання: 

невоєнні інструменти ЄС з кризового управління» [846, р. 28]. Разом із тим, суттєвою 

прогалиною цих документів є те, що вони не визначають процедуру застосування 

політики санкцій у системі Євросоюзу, не окреслюють коло санкційних заходів, 

необхідних для попередження і врегулювання кризових ситуацій.  

У «Європейській стратегії безпеки» від 12 грудня 2003 р. вказується, що «на 

відміну від суттєвої усвідомленої загрози періоду «холодної війни», жодна з нових 

загроз не є суто військовою, через це не може вирішуватись лише воєнними засобами. 

Кожна з них потребує застосування набору інструментів. Розповсюдження можна 

стримати через експортний контроль і залучення примусових заходів політичного, 

економічного та іншого характеру… Економічні інструменти слугують  

відновленню, … допомагають встановленню громадянського управління» [528]. У 

розділі «Міжнародний порядок, побудований на ефективному мультилатералізмі» 

наголошується, що «найкращий захист нашого суспільства – це побудова світу добре 

керованих демократичних держав. Поширення ефективного управління, підтримка 

соціальних і політичних реформ … захист прав людини є найкращими засобами 

зміцнення міжнародного порядку. Торгівля і політика розвитку можуть бути 

потужними інструментами забезпечення [цих] реформ». І далі підкреслюється: 

«Забезпечення ефективного управління через програми допомоги, зумовленість і 

цільові торговельні заходи залишаються важливим елементом нашої політики, який 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

183 

ми зміцнюватимемо» [528]. За словами К. Портели, аналітика Сінгапурського 

університету менеджменту, «європейська стратегія безпеки» 2003 р. вказує на 

доцільність залучення санкцій для підтримки безпеки, проте не визначає механізм їх 

накладання [846, р. 28]. «Стратегія ЄС проти розповсюдження зброї масового 

знищення» від 10 грудня 2003 р. також передбачає використання санкційних заходів 

для протидії поширенню ЗМЗ (п. 15, 29) [524].  

Доповнювальним документом Європейського Союзу, котрий окреслив як 

процедуру здійснення санкційної політики ЄС, так і охарактеризував її інституційне 

забезпечення, стали «Рекомендації щодо застосування та оцінки обмежувальних 

заходів (санкцій) у межах спільної європейської зовнішньої та безпекової політики», 

прийняті 2 грудня 2005 р. [438]. 

«Рекомендації щодо застосування та оцінки обмежувальних заходів (санкцій)» від 

2 грудня 2005 р., на відміну від «Базових принципів» 2004 р., націлені, насамперед, на 

упорядкування інституційного механізму з реалізації політики санкцій ЄС (п. 1) [438]. 

Зокрема, у п. 7 визначається компетенція структур ЄС при здійсненні політики 

санкцій, адже в ньому знаходимо: «Рада застосовує санкційні заходи в рамках СЗБП. 

Спочатку Рада ухвалює Спільні позиції згідно зі ст. 15 Договору про ЄС. Заходи, 

передбачені у Спільних позиціях, здійснюються або в рамках ЄС, або на 

національному рівні. Такі санкційні заходи, як ембарго на поставки озброєнь чи 

обмеження на пересування, реалізуються безпосередньо країнами-членами ЄС, які 

уповноважені діяти відповідно до Спільних позицій ЄС. Інші заходи, які припиняють 

або обмежують, частково або повністю, економічні відносини з третьою країною, 

включаючи замороження фондів та економічних ресурсів, впроваджуються 

структурами Європейського Співтовариства, ухвалюються Радою за пропозицією 

Комісії та базуються на положеннях [ст. 60, 301, 308 – Авт.] Договору про заснування 

Європейського Співтовариства [438]. 

Аналіз змісту «Рекомендацій» 2005 р. приводить до висновку, що Рада ЄС 

прагнула підштовхнути держави-члени до зміни порядку ухвали та принципів 

реалізації політики ембарго на поставки озброєнь та товарів подвійного призначення. 

Наприклад, п. 52 фіксує, що «на даний момент… інструменти СЗБП, що накладають 

заборону на поставки озброєнь, здійснюються на підставі різних списків озброєнь. 

Тому й існують різні режими для різних країн. Отже, є необхідність узгодити єдину 

схему ЄС для застосування ембарго на поставки озброєнь. Кодекс поведінки ЄС щодо 

експорту озброєнь, схвалений 8 червня 1998 р., визначає критерії, згідно з якими 

країни-члени ЄС контролюють експорт озброєнь, перерахованих у Спільному списку 

товарів воєнного призначення 2000 р.
*
 Допоки іншого не схвалено, ембарго 

накладається на всі товари й технології, які зазначені у Спільному списку» [438].  

Як випливає із «Рекомендацій» від 2 грудня 2005 р., «Спільний список товарів 

воєнного призначення не включає товари, що можуть бути використані як для 

                                                 
* Список подається як додаток до Декларації Ради ЄС від 13 червня 2000 р., виданий із приводу 

прийняття Спільного списку товарів воєнного призначення згідно з Кодексом поведінки ЄС із експорту 

озброєнь (Див.: Official Journal of the European Union (C. 191). – 2000. – 8 July). Оновлена версія списку, 

ухвалена Радою ЄС 25 квітня 2005 р. (Див.: Official Journal of the European Union (C 127). – 2005. – 25 May. – P. 1). 
14 жовтня 2005 р. країни ЄС ухвалили зміни до «Довідника користувача щодо застосування Кодексу 

поведінки ЄС із експорту озброєнь (User’s Guide to the EU Code of Conduct on Arms Exports)», розроблений 

задля допомоги застосовувати Кодекс поведінки (Див.: Council of the European Union, User’s Guide to the EU 
Code of Conduct on Arms Exports. – 2005. – 14 October. – 13296/05, PESC 853, COARM 43). 
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цивільних, так і для військових цілей» [438] (п. 53), політика ембарго щодо яких 

регулюється іншими документами Європейського Союзу.  

Порядок обмеження експорту товарів так званого подвійного використання 

(продукція, у тому числі програмне забезпечення і технології, яка може бути 

використана як для цивільних, так і для військових цілей, та охоплює усі товари, що 

можуть бути використані як для невибухових застосувань, так і сприяти в будь-який 

спосіб виготовленню ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв) 

регулюється Регламентом ЄС із контролю над експортом товарів подвійного 

призначення від 22 червня 2000 р. (№ 1334/2000) [443]. У подальшому документ 

оновлювався 19 липня 2004 р. (1504/2004) [444], остання редакція якого була схвалена 

5 травня 2009 р. (428/2009) [445]. 

Підвищенню ефективності політики ембарго на поставки озброєнь і товарів 

подвійного призначення сприяла й встановлена Євросоюзом система заборон на 

надання технічної допомоги та послуг у військовій сфері (п. 55) [438], що означає 

будь-яку технічну підтримку, пов’язану з ремонтом, розробленням, виготовленням, 

складанням, випробуванням, технічним обслуговуванням, або будь-яку іншу технічну 

послугу, та може набувати форми інструктажу, навчання, передачі робочих знань та 

навичок чи консультаційних послуг [435]. Крім того, відповідно до п. 62 

«Рекомендацій» 2005 р., «якщо політика врегулювання внутрішніх конфліктів 

покладена в основу обмежувальних заходів, то заборона на експорт та пов’язані з ним 

послуги … є доречною» [438]. За таких обставин дія санкційної політики може 

посилюватись на підставі встановлення «особливих експортних обмежень на 

обладнання, що може використовуватись для здійснення репресій» [438]. 

Варто констатувати, що Європейський Союз у «Рекомендаціях щодо застосування 

та оцінки обмежувальних заходів (санкцій)» 2005 р. надає перевагу цільовій доктрині 

санкційної політики, оскільки в п. 14 документа читаємо: «Застосовані заходи мають 

уразити тих, чия політика та діяльність призвели до рішення ЄС накласти санкційні 

заходи. Такі цільові заходи є більш ефективними… Вони мінімізують несприятливі 

наслідки для тих, хто непричетний до такої політики та дій» [438]. При цьому, як 

уточнюється в п. 15, «заходи, що вживаються проти певного режиму, варіюються 

залежно від цілей санкційних заходів та їхньої ймовірної ефективності. Вони 

включають, зокрема, замороження фондів та економічних ресурсів, обмеження на 

в’їзд, заборону на озброєння, ембарго на обладнання, яке може бути використаним 

для врегулювання внутрішніх конфліктів, інші обмеження на експорт та імпорт, 

заборону польотів. В окремому випадку може бути використана заборона на надання 

фінансових послуг» [438]. 

У Лісабонському договорі, який вніс корективи в низку засновницьких документів 

ЄС, положення ст. 301 Договору про заснування Європейського Співтовариства було 

відбито в ст. 215, у якій ідеться: «1. Якщо рішення, прийняте відповідно до глави 2 

розділу V Договору про Європейський Союз, яке передбачає переривання або 

скорочення, часткове або повне, економічних і фінансових відносин з однією або 

кількома третіми країнами, Рада, діючи кваліфікованою більшістю, за спільною 

пропозицією Верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики і політики 

безпеки та Комісії, ухвалює необхідні заходи. Вона інформує Європейський 

парламент із цього приводу. 2. Якщо рішення приймається відповідно до глави 2 

розділу V Договору про Європейський Союз, Рада може ухвалити санкційні заходи за 

процедурою, описаною в пункті 1, проти юридичних осіб, груп або недержавних 
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суб’єктів. 3. Акти, ухвалені з посиланням на цю статтю, включають необхідні 

положення про правові гарантії» [846, р. 25].  

Отже, реалізація санкційної політики Європейського Союзу Лісабонським 

документом регламентується положеннями однієї статті, яка поширюється на 

економічні та фінансові заходи, проте не визначає чітку компетенцію наднаціональних 

структур ЄС при застосуванні політико-дипломатичних санкцій, ембарго на поставки 

озброєнь, обмежень на пересування, так само як і чітко не встановлює процедуру їх 

накладання. Головним нововведенням є те, що ст. 215 визначає коло потенційних 

адресатів, які належать до недержавних суб’єктів, що може охарактеризувати підхід 

Брюсселя до здійснення санкційних заходів як адресний або цільовий. 

Суттєвою обставиною, що різнить Лісабонський договір від попередніх 

документів ЄС, є те, що ним передбачено відшкодування збитків особам, які були 

включені в «чорний список», насамперед, за їх причетність до діяльності 

терористичних груп та організацій. Зауважимо, що практика звернення до санкційних 

заходів є важливим інструментом протидії міжнародному тероризму в рамках СЗБП 

Європейського Союзу. 

Лісабонський документ скорегував інституційний механізм ЄС із реалізації 

санкційної політики, що пов’язано, насамперед, із структурними змінами здійснення 

СЗБП Європейського Союзу. Так, основною інституцією ЄС, що відповідає за 

реалізацію СЗБП, а значить і такого її інструменту як міжнародні санкції, є Рада ЄС, 

або Рада Міністрів. Відповідно до змін, внесених Лісабонським договором, Рада ЄС 

сприяє узгодженості зовнішніх політик Європейського Союзу стосовно їх 

відповідності загальним цілям зовнішньої політики та організовує СЗБП на базі 

загальних настанов та стратегічних напрямів, визначених Європейською Радою. 

Відповідно до нових, змін створюється Рада із зовнішніх відносин, що забезпечує 

єдність, ефективність і послідовність дій ЄС у сфері СЗБП [418, р. 24], котра на такій 

підставі набуває повноважень у реалізації санкційної політики Євросоюзу. 

Істотним зрушенням у інституційному забезпеченні політики санкцій ЄС, згідно із 

Лісабонським документом, стало те, що ключовою особою в процесі реалізації СЗБП 

ЄС став Високий представник із зовнішніх відносин і безпекової політики (Високий 

представник). Він очолює Раду із зовнішніх відносин та є віце-президентом 

Європейської Комісії, у межах якої забезпечує злагодженість зовнішньої діяльності 

ЄС із імплементації санкційних заходів. Також Високий представник сприяє 

узгодженості зовнішніх політик ЄС при виконанні документів із санкцій, аналізує їх 

відповідність загальним цілям зовнішньої політики, безпосередньо займається 

питаннями реалізації санкційних заходів у рамках СЗБП, забезпечує виконання 

рішень із санкцій, прийнятих Європейською Радою та Радою Міністрів, представляє 

ЄС у справах СЗБП, обстоює позицію ЄС із політики санкцій у міжнародних 

організаціях і на конференціях, йому підпорядковується новостворена Європейська 

служба із зовнішніх відносин (ст. 27 (3) [19, с. 19]. 

Ще одним важливим органом ЄС із реалізації санкцій як інструменту СЗБП є 

Комісія, що може опосередковано впливати на діяльність провідних інститутів через 

надання консультацій Раді стосовно здійснення санкційної політики. Лісабонський 

документ не змінив повноваження Європейської Комісії як головної виконавчої 

інституції ЄС з реалізації політики санкцій, адже Робоча група консультантів у 

структурі Генерального директорату з питань зовнішніх зносин (RELEX) зберегла 

свої координаційні та контролювальні функції за реалізацією санкційних заходів ЄС 
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державами-членами, що й закріплено в «Рекомендаціях щодо застосування та оцінки 

обмежувальних заходів (санкцій)» від 15 грудня 2009 р. (п. 82) [436]. 

Також, із позиції автора, можна зробити висновок про те, що Європейська Комісія 

опосередковано впливає на доктринальний вимір політики санкцій Європейського 

Союзу через те, що Комісія надає згоду Європейській Раді на призначення та 

звільнення Високого представника із зовнішніх відносин та безпекової політики, 

який, як було нами вищевстановлено, має повноваження як при розробці конфігурації 

політики санкцій ЄС, так і з контролю за її здійсненням державами-членами.  

Відміна Лісабонським договором так званої системи «трьох стовпів» упорядкувала 

процедуру ухвали рішень у рамках ЄС, відтепер рішення приймаються за єдиною 

процедурою, тим самим надаючи Європейському Союзу безпрецедентне широке 

право на підписання міжнародних договорів за рахунок країн-членів ЄС саме 

відповідно до нової законодавчої бази. Таке право означає величезний зсув влади в 

бік інституцій Союзу. Однак це доленосне нововведення прямо не зачіпає процес 

ухвали рішень щодо зовнішньої політики, безпеки та оборони [93, с. 7], а значить і не 

видозмінює підхід Брюсселя до порядку реалізації такого його інструменту СЗБП, як 

міжнародні санкції.  

Тож, на думку автора, не можна однозначно стверджувати, що Лісабонський 

договір вніс суттєві корективи у справу переведення повноважень у реалізації 

санкційних заходів на наднаціональній рівень ЄС. На це вказує, зокрема, і той факт, 

що документ чітко не фіксує верховенство законодавства ЄС над нормативно-

правовими актами держав-членів Європейського Союзу. Ст. 3 (а) Договору про ЄС 

твердить, наприклад, що «Союз буде поважати країни-члени щодо головних функцій 

держави». Але сам термін «головні функції держави» не є чітко визначеним. Крім 

того, Лісабонський договір вказує на те, що «національна безпека залишається 

виключною відповідальністю кожної держави-учасниці» [93, с. 7]. Розмежування 

компетенції між національними та наднаціональними структурами при реалізації 

санкційних заходів як інструменту спільної зовнішньої та безпекової політики 

обумовлюється ст. 24 Лісабонського Договору ЄС, де знаходимо, що «спільна 

зовнішня та безпекова політика є сферою особливих процедур. Вона буде визначатися 

та здійснюватися Європейською Радою та Радою на основі одноголосного прийняття 

рішень, окрім тих, коли Договір обумовлює інше… СЗБП буде здійснюватися 

Високим Представником ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки та 

країнами-членами у відповідності з Договорами. Спеціальна роль Європейського 

Парламенту та Комісії в цій сфері визначається Договорами» [93, с. 9].  

Вагомий внесок у процес прийняття рішень із санкційних заходів ЄС у рамках 

СЗБП відтепер роблять Комітет постійних представників, що займається підготовкою 

роботи Ради; групи консультантів із зовнішніх відносин, робочі групи тощо. Усі вони 

так чи інакше залучені до прийняття рішень у сфері СЗБП як через налагодження 

горизонтальної співпраці, пов’язаної з підготовкою та впровадженням рішень Ради, 

так і через підготовку висновків стосовно безпекової ситуації у світі тощо [41, с. 481-

482].  

Поміж того, з позиції автора, запровадження посади Президента Європейської 

Ради, що відбулося без складання вичерпного переліку його повноважень та 

деталізації схеми розподілу сфер компетенції між ним та іншими фігурантами в 

системі управління СЗБП ЄС, може створити додатковий ризик нормативної та 

адміністративної плутанини при здійсненні політики санкцій Європейського Союзу як 

інструменту СЗБП. Варто зауважити, що новий інституційний механізм ЄС із 
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реалізації політики санкцій, який став реальністю після набуття чинності 

Лісабонського договору 1 грудня 2009 р. (див. Додаток 2), представлено в останній 

редакції «Рекомендацій щодо застосування та оцінки обмежувальних заходів 

(санкцій)» від 15 грудня 2009 р. [436]. 

З’ясуємо ступінь політичної ефективності санкційних заходів ЄС, застосувавши 

метод case-studies. При цьому, оскільки ЄС фактично не має автономного досвіду з 

реалізації політики санкцій, її ефективність буде встановити достатньо 

проблематично, адже в кожному конкретному епізоді національні інтереси 

корегувалися установками зовнішньої політики інших суб’єктів, насамперед США, 

або підпорядковувались цілям ООН із підтримки міжнародного миру та безпеки. 

Тому наш вибір аналізу епізодів застосування санкцій із боку ЄС продиктований тим, 

що саме в них Євросоюз виступав ініціатором здійснення політики санкцій. 

Приклад Судану є показовим у складному взаємовпливі санкційної політики, 

здійснюваної у рамках ЄС та ООН. ЄС припинив надання Судану допомоги у 

розвитку в 1990 р. та наклав ембарго на поставки озброєнь у 1994 р. ООН запровадила 

серію міжнародних санкцій у період між 1996 та 2001 рр., однак ці дії не включали 

ембарго на поставку зброї. Лише у 2004 р. Рада Безпеки ООН частково посилила 

політику ембарго ЄС на поставки озброєнь у контексті міжнародного реагування на 

конфлікт у Дарфурі 2003 р. (п. 9 резолюції РБ ООН 1556 (2004)) [79]. Наступного 

року РБ ООН доповнила набір санкційних заходів обмеженнями на пересування 

(Резолюція РБ ООН 1591 (2005) [79], що згодом було деталізовано в документі 

№ 1945 Ради Безпеки ООН 2010 р. [190]. Тож здійснений автором аналіз 

враховуватиме, насамперед, ті санкційні заходи, що було запроваджено ЄС, а саме: 

згортання програм економічного співробітництва, скорочення допомоги в розвитку та 

ембарго на поставки озброєнь. Аналіз суданського епізоду застосування міжнародних 

санкцій у контексті зовнішньополітичної діяльності ЄС обґрунтовується й тим, що 

саме європейські країни виступили ініціатором реалізації примусового впливу на 

Хартум для розв’язання конфлікту в державі, покращення прав і свобод громадян, 

просування демократії. 

У Судані конфлікт між арабсько-ісламським населенням Півночі та негроїдними 

народами Півдня тривав десятиліттями з 1955 р., що призвело до двох громадянських 

війн (1955-1972 рр.; 1983-2005 рр.), і не завершився навіть після набуття незалежності 

Південного Судану в липні 2011 р. За своїми гуманітарними наслідками суданське 

збройне протистояння стало одним із найбільш трагічних збройних конфліктів другої 

половини ХХ ст., що забрало життя близько 2 млн осіб, а ще 4 млн стали біженцями 

[251, с. 303].  

Високий ступінь інтернаціоналізації суданського конфлікту, залучення до нього в 

різних формах як сусідніх із Суданом країн, так і зацікавлених у його ресурсах 

потужних світових акторів, об’єктивно змушувало останніх долучатися до його 

вирішення, насамперед, через політику санкцій. Російський спеціаліст-африканіст 

С. Серегичєв підкреслив, що така стратегія стала реакцією на ситуацію, аби вона не 

вийшла з-під контролю, на досягнення конкретного результату [240]. Пояснюючи 

політичний зміст міжнародних санкцій, С. Серегичєв заявив, що «це не нова загроза 

Хартуму, а спроба вивести діалог із ним на новий рівень – рівень ухвали рішень, а не 

багаторічних дискусій. Вони впливають дуже грамотно … чітко окреслюють, чого 

прагнуть досягнути в обмін на скасування чи пом’якшення режиму санкцій» [240]. 

Головною причиною ескалації насилля, що призвела до залучення санкційного 

тиску з боку Європейського Співтовариства, стала політика «арабізації» та 
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«ісламізації» країни, яку ініціював тодішній президент Дж. Німейрі і продовжив 

нинішній керманич Хартума О. Аль-Башир. Крім того, до етно-релігійних протиріч 

додалися економічні, і після початку в 1980-х рр. видобутку нафти на Півдні, 

конфлікт став ще й боротьбою за контроль над енергетичними ресурсами регіону. 

Ключовими супротивниками центрального уряду стала Суданська народно-визвольна 

армія (СНВА) на чолі з Дж. Гарангом, та її політичне крило – Суданський народно-

визвольний рух (СНВР). Специфікою цього етапу збройного протистояння стало те, 

що до нього додалися антиурядові виступи в інших регіонах країни, гострі 

міжплемінні сутички та боротьба фракцій на Півдні [276, с. 267]. Разом із тим, 

незважаючи на масові порушення прав людини, підтримку терористичних груп, 

Судан до 1989 р. отримував від Європейського Співтовариства допомогу за 

програмами сприяння із розвитку [846, р. 68].  

Докорінно ситуація змінилася на гірше після військового перевороту 1989 р. і 

приходу до влади О. Аль-Башира. Порушення політичних, громадянських прав та 

свобод набули небачених до того розмахів, бомбові удари по мирному населенню на 

Півдні, рабство та масована підтримка міжнародного тероризму – усі ці явища стали 

типовими для політичного життя в Судані [846, р. 68].  

Аби вплинути на політику Хартума у сфері захисту прав людини та демократії, а 

також примусити останній до миру, у 1990 р. Європейське Співтовариство припинило 

надання Судану допомоги з розвитку відповідно до ст. 366а Ломейської угоди IV, а 

також запровадило проти нього політико-дипломатичні санкції [846, р. 68]. 

Економічні санкції ЄЕС проти Судану проявилися у припиненні ЄФР фінансування 

програм із розвитку в обсязі 103 млн євро [713, р. 20]. До того ж, у 7-му та  

8-му фондах ЄФР не закладалося надання Хартуму допомоги на розвиток [713, р. 20]. 

15 березня 1994 р. конфігурація санкційної політики Євросоюзу проти Судану була 

посилена за рахунок введення «ембарго на поставки озброєнь, амуніції та військового 

обладнання» (ст. 1 документа Ради ЄС 94/165/CFSP) [521].  

Проте суданський епізод із застосування політики санкцій ЄС став красномовною 

ілюстрацією того, що санкційні заходи Європейського Союзу є неефективним 

інструментом урегулювання міжнародних конфліктів у так званих «failed states» [713, 

р. 8-9]. К. Портела, експерт із політики санкцій ЄС, називає причиною провалу 

санкційних заходів проти Судану ту обставину, що Співтовариство, згорнувши 

програми економічної співпраці із Хартумом, більше ніж 80 % колишніх донорських 

ресурсів перенаправило на гуманітарні цілі [846, р. 68]. І дійсно, 1994 р., коли набір 

санкційних заходів ЄС проти Судану було розширено, організація суттєво збільшила 

обсяги гуманітарної допомоги жертвам війни та стихійних лих, довівши їх до рівня 

206 млн євро [713, р. 21]. Із часом самий Брюссель визнав, що гуманітарна допомога в 

умовах дії санкційних заходів не тільки стала провальною у спробі підвищити 

можливості в Судані до розбудови миру, а й мала протилежні наслідки. Зокрема, 

Європейська Комісія у 2000 р. змушена була констатувати, що економіка війни 

Судану отримувала користь від гуманітарної допомоги, особливо на півдні, 

підкреслюючи, що «надання довгострокової гуманітарної допомоги створювало 

економічну та політичну залежність, підігрівало економіку війни та розпалювало 

конфлікти, маючи зворотній ефект та підриваючи розвиток місцевих громад» [846, 

р. 68]. Визнання цього факту підштовхнуло Європейський Союз до переоцінки 

параметрів санкційної політики, обмеживши її ембарго на поставки озброєнь. 

У листопаді 1999 р. ЄС відновив політичний діалог із Суданом. Заміна 

Ломейських угод Договором Котону дозволила Європейському Союзу поновити 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

189 

співпрацю з розвитку при умові, що влада в Хартумі піде шляхом встановлення 

громадянських прав, демократизації та докладе зусиль до мирного вирішення 

військового конфлікту. У пояснювальній записці щодо Судану, яку було опубліковано 

у 2000 р., Європейська Комісія заявляла, що рішення про припинення економічних 

санкцій та відновлення політичного діалогу було прийнято, «базуючись на реальному, 

хоча й усе ще не достатньому поліпшенні становища, яке продемонстрував 

суданський уряд у сферах, що особливо критикувалися в минулому, а саме стосовно 

громадянських прав, демократії та свобод слова та релігії». У записці йшлося про те, 

що «поновлення діалогу ЄС – Судан є єдиним шляхом впливу, який може бути 

використаним для Судану, особливо в області громадянських прав та демократизації» 

[846, р. 68]. Із точки зору Т. Летінена, політичне рішення про скасування економічних 

санкцій ЄС проти Судану було вмотивоване й тим, що ситуація в Судані із 

політичних та основних прав людини була кращою ніж у деяких державах АКТ, котрі 

не були піддані дії санкцій і з якими Євросоюз співпрацював у повному обсязі. Це 

піднімало проблему існування «подвійних стандартів» у політиці ЄС щодо країн АКТ 

[713, р. 20]. 

У результаті дії санкційної політики, насамперед ЄС і Сполучених Штатів, 

надання допомоги з розвитку Судану скоротилося з пікового 1985 р. в обсязі 

1,907 млн дол. США до 100 млн дол. США в 1996 р. Водночас результативність 

політики економічних санкцій у Судані неможливо встановити, адже збройне 

протистояння ворогуючих сторін фактично зруйнувало економіку (щорічні соціально-

економічні збитки від війни оцінювалися на рівні 1-1,5 млрд дол. США [281]), у 

багатьох районах країни головним завданням населення стала боротьба за фізичне 

виживання в умовах перманентних воєнних дій.  

Зниженню політичної ефективності антисуданських економічних санкцій, на 

думку фахівців International Crisis Group, слугувало й те, що Судан є багатою на нафту 

країною, левова частка прибутків від продажу якої спрямовувалася на розвиток 

Хартума та прилеглих районів (приблизно 70 % усіх зовнішніх фінансових 

надходжень до Судану направлялися до штату Хартум), аби зміцнити тут підтримку 

чинного режиму, тоді як інші регіони ігнорувалися [397]. 

Що стосується європейської політики ембарго на поставки озброєнь та воєнних 

матеріалів, то вона також показала свою низьку ефективність у врегулюванні 

збройного конфлікту, підтвердженням чому став Дарфурський конфлікт 2003 р., 

етнічні чистки 2004 р. І хоча Євросоюз після розпалення конфлікту в Дарфурі у  

2003-2004 рр. прагнув посилити дію ембарго новими економічними санкціями, аби 

примусити сторони, що ворогують, до миру, він усе ж таки не ризикнув цього 

зробити, побоюючись того, аби вони не зірвали на завершальній стадії переговори з 

підписанню Всеохоплюючої мирної угоди (ВМУ) [1003, s. 5]. Натомість Брюссель 

надав перевагу зміцненню ембарго на поставки озброєнь, що було закріплено у 

відповідних документах Європейського Союзу: у Спільних позиціях Ради 

2004/31/CFSP [517], Директиві Ради ЄС № 131/2004 [448], Спільних позиціях Ради ЄС 

2004/510/CFSP [518], Спільних позиціях Ради ЄС 2005/411/CFSP [519], Директиві 

Ради ЄС № 838/2005 [451].  

Ретельне вивчення змісту вищевказаних санкційних документів Європейського 

Союзу проти Судану надає можливість автору констатувати, що нові параметри 

стратегії ембарго розширювались за рахунок заборони військово-технічного 

співробітництва держав-членів із Суданом, адже з моменту їх ухвали політика санкцій 

визначалась і забороною на «надання технічної допомоги, фінансової допомоги, що 
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належить до поставок озброєнь» [517]. Ст. 1 Спільних позицій Ради 2004/31/CFSP 

уточнювала, що відтепер заборонялося «сприяти, продавати, пропонувати чи 

здійснювати технічну допомогу, виступати посередником або надавати інші послуги, 

що стосуються воєнної діяльності та її забезпечення, виробництва, підтримки й 

використання озброєнь і військових матеріалів, включаючи амуніцію, транспортні 

засоби військового призначення і обладнання, технології напіввійськового  

призначення» [517]. До того ж, наголошувалось, що заборона розповсюджується й на 

«фінансування чи виділення фінансової допомоги, що стосується воєнної діяльності, 

зокрема надання грантів, позик чи експортних страхових гарантій, які можуть бути 

використані для продажу, покупки, передачі чи експорту озброєнь та матеріалів для їх 

обслуговування» [517].  

Метою ж посиленої політики санкцій Євросоюзу проти Судану було визначено 

«сприяти встановленню тривалого миру та злагоди на території Судану» [517], що в 

подальшому уточнювалася відповідно до поточної ситуації та проміжних установок, 

націлених на її реалізацію. Зокрема, Спільні позиції Ради ЄС 2004/510/CFSP 

деталізують спрямованість політики ембарго «виходячи з розвитку ситуації в Судані 

та регіоні станом на момент підписання 8 квітня 2004 р. Угоди про припинення вогню 

з гуманітарних цілей», а тому націлює санкційні заходи сприяти «визначеним планам 

щодо розміщення комісії Африканського Союзу з припинення вогню», підтримувати 

зусилля «ЄС, ООН й Африканського Союзу з проведення операцій із кризового 

врегулювання» [518, р. 28]. Спільні позиції Ради ЄС 2005/411/CFSP обґрунтовують 

санкційну політику необхідністю локалізації діяльності бойовиків «джанджавіду» 

[519, р. 25]. Що стосується Директиви Ради ЄС № 838/2005, то вона синхронізує 

установки європейської політики санкцій із загальною лінією санкційної стратегії 

ООН (Резолюція Ради Безпеки 1591 (2005) [986] та наголошує, що пролонгація дії 

санкційних заходів виходить із тієї обставини, що «продовжуються суттєві 

порушення Нджаменської Угоди про припинення вогню від 8 квітня 2004 р. і 

Протоколу, підписаного в Абуджі 9 листопада 2004 р. всіма сторонами Дарфуру, та 

неспроможністю уряду Судану, повстанських сил і всіх інших збройних груп 

Дарфуру дотримуватися досягнутих домовленостей і вимог Ради Безпеки ООН, 

указаних у резолюції 1591» [451, р. 3]. 

Якщо ж казати про конфігурацію санкційної політики, то слід підкреслити, що 

Директива Ради ЄС № 131/2004 [450] і Спільні позиції Ради ЄС 2004/510/CFSP [518] 

фактично повторюють коло санкційних заходів, викладених у документі 

2004/31/CFSP, додавши їх окремішніми цільовими обмеженнями для суданських 

політичних лідерів, які перешкоджають встановленню миру в Судані чи порушують 

ембарго. Тож, на думку автора, їхнє змістовне наповнення істотно не впливає на 

модель політики санкцій ЄС, окресленої в базисному документі – Спільних позиціях 

Ради 2004/31/CFSP. Документи 2005/411/CFSP і № 838/2005 не вносять принципових 

змін до параметрів політики санкцій ЄС, хоча й ухвалюються для її узгодженості із 

настановами ООН, адже міжнародні санкції Організації Об’єднаних Націй не лише не 

виходять за межі санкційної політики Євросоюзу, а навіть представлені в її урізаній 

змістовній конструкції.  

Отже, вивчення документів ЄС із антисуданських санкцій дозволяє нам заявляти 

про поступальність Брюсселя в політиці ембарго на поставки озброєнь і навіть про 

налаштованість на її зміцнення. З іншого боку, аналіз джерельної бази Європейського 

Союзу стосовно санкцій проти Судану викриває окремі недогляди в їх  

доктринальному забезпеченні. Так, поза увагою європейських дипломатів лишилося 
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питання належного інституційного забезпечення санкційних заходів, до упущень 

можна віднести й відсутність концептуальної платформи з організації  

зовнішньополітичної роботи із залучення до політики санкцій ЄС держав 

геополітичного довкілля Судану. 

Важливим чинником, що діяв на зниження ефективності ембарго на поставки 

озброєнь у врегулюванні конфліктів у Африці, у тому числі й Судані, спеціалісти із 

санкційної політики ЄС, як М. Бжоска [371, s. 214], Е. Роджерс [881, р. 418-428] 

називають складну процедуру імплементації політики санкцій, що зумовлювалася 

напругою на кордонах із сусідніми державами, зокрема Чадом, Угандою, Еритреєю, 

Ефіопією, Демократичною Республікою Конго, спровокованою великим потоком 

біженців і внутрішньополітичною нестабільністю в цих державах. У свою чергу, 

висока турбулентність геополітичного оточення Судану унеможливлювала для ЄС 

здійснення моніторингової функції з реалізації санкційної політики, що негативно 

позначалося на її ефективності при врегулюванні конфлікту [1051, р. 27]. К. Портела, 

зі свого боку, зосереджує увагу на тому, що в суданському епізоді підхід 

Європейського Союзу до реалізації політики санкцій страждає від того факту, що ЄС 

має працювати в рамках, які було створено для здійснення примусового впливу на 

відносно стабільні країни, тобто без внутрішніх збройних конфліктів, уряди яких 

здатні контролювати більшість території держави [846, р. 68].  

«Прозорість» кордонів, дезорганізація політичного простору як у самому Судані, 

так і в сусідніх державах, окремі політичні й ділові кола яких були зацікавлені у 

збереженні високого конфліктного потенціалу в Дарфурі, навпаки виступали тією 

обставиною, що створювала додаткові можливості для ухилення від міжнародних 

санкцій. Так, за даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, до 

2009 р. зброя постачалася в регіон Дарфуру з дозволу уряду Чаду. Як підкреслюють 

воєнні аналітики шведського наукового центру, урядовці Чаду безпосередньо були 

задіяні в тіньових схемах доставки озброєнь у Дарфур, імовірно, вони мали в цьому 

підтримку з боку Еритреї [1052]. Група експертів ООН встановила, що сторони, які 

конфліктували, також отримували зброю з Лівії за посередництва колишнього 

лівійського лідера М. Каддафі [1018]. Кенія, зі свого боку, була транзитною 

територією, через яку направлялися озброєння до Південного Судану, насамперед із 

Росії (воєнні транспортні гелікоптери Mі-17V-5) та України (110 танків Т-72).  

Зарубіжні поставки озброєнь всупереч ембарго ЄС вивели воєнну індустрію 

Судану станом на 2011 р. на лідерські позиції в субрегіоні Північно-Східної Африки, 

що поступалась за обсягами виробництва лише Ефіопії та Нігерії. За даними 

Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, виробництво зброї в Судані 

здійснювалось переважно Воєнно-промисловою Корпорацією (ВПК), що була 

заснована на початку 1990-х рр. [1051, р. 8].  

Аналітичні матеріали Стокгольмського інституту досліджень проблем миру 

вказують на те, що ВПК суттєво додала у виробничих потужностях у 1996-1997 рр., 

насамперед завдяки імпорту необхідних технологій із Болгарії, Пакистану та України 

[1051, р. 8]. До того ж, воєнні технології та озброєння постачалися Китаєм, Іраном і 

Пакистаном, інтенсивність військово-технічної кооперації яких із Суданом значно 

посилилась у цей період. Вказані поставки дозволили Судану налагодити 

виробництво танка Т-55, танка моделі 85-2, бронетранспортера WZ-501, 

модернізувати артилерійські комплекси радянської зборки. Компоненти для збирання 

танка Т-55 доставлялися протягом 2006 р. з Ірану, модернізації артилерійських 

установок – із Болгарії упродовж 1995-2002 рр. Воєнно-технічна допомога Китаю та 
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Росії дозволила Судану налагодити серійне виробництво легких літаків, України – 

гелікоптерів AK1-3, Сербії – літаків класу UTVA-75. Ці ж країни надавали технічну 

допомогу при виробництві транспортної авіації. Запуску в серійне виробництво 

стрілецької зброї сприяли поставки технологій і воєнно-технічна допомога Північної 

Кореї [1051, р. 8-9]. Між тим у 2000-х рр. КНДР поступилася суданським ринком 

Китаю, який протягом 2001-2006 рр. збільшив поставки стрілецької зброї у 137 разів 

[682], довівши свою частку у структурі суданського імпорту цього виду озброєнь до 

90 % [798]. Дані британських воєнних аналітиків, представлених у Палаті Лордів  

2011 р., також засвідчують, що експорт воєнних технологій та озброєнь із Китаю, 

Росії та України знижував ефективність ембарго ЄС для врегулювання конфлікту в 

Судані [846]. Аналогічні канали поставок озброєнь попри введене ембарго 

відзначалися і в документах ООН [1051].  

Як резюмує С. Веземан зі Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, 

«варіантом остаточного вирішення проблеми могло би стати застосування ембарго на 

весь Судан. Але цей інструмент на сьогодні не може бути використаний, адже 

міжнародне співтовариство негативно ставиться до нього як до способу вирішення 

конфлікту» [102]. Уточнюючи думку шведського спеціаліста, його колега з Китаю 

Жань Чюнь зауважує, що після запровадження Заходом санкційних заходів проти 

Судану, останній розвернувся на Схід і почав розбудовувати більші тісні відносини з 

Індією, Іраном, Китаєм, Малайзією. За словами експерта Шанхайського інституту 

міжнародних досліджень Жаня Чюня, «Судан завжди мав альтернативну стратегію, 

балансуючи між різними сторонами. Тому для досягнення всеосяжного й 

раціонального рішення Дарфурської кризи, переконання й експлуатація м’якої сили 

краще ніж примус і санкції» [1066, р. 61].  

Дистанціювання Пекіна від політики санкцій Євросоюзу, підтриманої США, 

пояснюється економічними інтересами Піднебесної в Судані. У 2001 р. президент 

О. Аль-Башир передав у концесію китайської корпорації Chinese National Petroleum 

Corporation (CNPC) багаті на запаси нафти родовища південного Дарфуру. Всього ж 

на Китай припадає 55 % сукупного експорту суданської нафти [513], що тісно 

поєднало в цьому випадку нафту і зброю, безпекові та економічні інтереси [600], а 

КНР навіть почали звинувачувати в новій колонізації Африки [898]. Пояснюючи 

причини відмови китайської дипломатії підтримати антисуданські санкції, постійний 

представник Китаю в ООН у 2006 р. Ван Гуангі заявив: «Минула практика і досвід 

свідчать, що санкції часто не досягають цілей, які перед ними ставляться, при цьому 

ж страждає цивільне населення. Якщо ж будь-яка сторона, що бере участь у 

переговорах в Абуджі спробує застосувати новий пакет санкцій … конфлікт у 

Дарфурі невідворотно продовжиться чи навіть інтенсифікується» [771]. Отже, Пекін 

як постійний член РБ ООН виступатиме «політичним щитом» Хартума від серйозної 

критики й небезпечних санкційних заходів [837].  

Відчутну допомогу Судану в обхід санкційних заходів надавала й Російська 

Федерація, що негативно позначалося на їхній ефективності [371, s. 211]. Поставки 

озброєнь у Судан розглядалися Кремлем як можливість розширення свого впливу в 

Африці через пошук нових покупців російських озброєнь і воєнних технологій. 

Відносини між Москвою та Хартумом суттєво додали в динаміці після того, як 

Москва спільно із Китаєм у 2003 р. виступили проти розміщення миротворчого 

контингенту ООН у Дарфурі [759], котрий за планом К. Аннана у змішаному 

складі (ООН+Африканський Союз) було розміщено тільки у 2007 р. [761, р. 35-40]. 

М. Маргілов, спеціальний посланець Росії в Хартумі, пояснив таку поведінку Москви 
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тим, що вона «повинна відновити свою присутність у Судані та Африці». Як 

продовжив дипломат, «Росія активно задіяна в справи Судану й прагне відігравати 

активну роль у РБ ООН, Африці і світі» [761]. Водночас таке прагнення РФ окреслити 

свою присутність у Судані зумовлювалося й неабиякою її зацікавленістю в підписанні 

контрактів у нафтовій галузі, де активне проникнення російських компаній 

спостерігається з 2002 р.  

Певним чином зниженню ефективності антисуданських санкцій ЄС у розв’язанні 

внутрішньодержавного конфлікту слугувало й те, що санкційна політика США щодо 

Судану завжди була складною і змінювалася залежно від їхніх стратегічних інтересів 

у регіоні та стосунків із режимом у Хартумі. У 1990-х рр., стурбовані політикою 

суданського уряду з розповсюдження ісламського фундаменталізму, його тісною 

співпрацею з Іраном, Сполучені Штати занесли Судан до списку країн, що 

підтримують тероризм, увели проти нього фінансово-економічні санкції та почали 

надавати військову допомогу Півдню. Так, у 1996 р. Еритрея, Ефіопія та Уганда 

отримали від США для південносуданських повстанців зброю вартістю 20 млн дол. 

[291, р. 47-48]. Після того, як президент О. Аль-Башир відмовився від союзу з 

ісламістами та усунув їх від влади, стосунки почали поліпшуватися, Вашингтон 

пом’якшив санкційний режим проти Хартума, який знову було переглянуто у 2003 р. 

у зв’язку із конфліктом у Дарфурі. 

Щодо мотивів ігнорування санкційної політики ЄС, а згодом й ООН, з боку 

регіональних держав слід визнати, що вони мають більш складну природу. Так, 

Єгипет і Лівія як члени Ліги арабських держав, котрі в обхід ембарго надавали 

військову та фінансову підтримку центральному урядові Судану, виходили із своєї 

зацікавленості в збереженні цілісності країни.  

У свою чергу, повстанці отримували допомогу від таких держав, як Кенія, Уганда, 

Ефіопія, Чад, Заїр (зараз Демократична Республіка Конго). Ці країни надавали 

притулок біженцям і дозволили створити на своїх територіях центри підготовки 

південносуданських партизан, через яких направлялася зброя до Джуби. Такий 

розподіл симпатій дозволив К. Адару говорити про конфлікт у Судані як про «форму 

протистояння між панарабізмом і панафриканізмом» [291, р. 46]. Ці країни були 

також занепокоєні загрозою поширення ісламського фундаменталізму на центр якого 

Судан перетворився у 1990-ті рр., під час перебування при владі Національного 

ісламського фронту (НІФ), який підтримував ісламістські рухи в сусідніх країнах.  

Позиція Еритреї мала суперечливий характер, адже в 1990-х рр. вона надавала 

активну воєнну та фінансову допомогу повстанцям (причому не тільки СНВА, але й 

іншим антиурядовим угрупованням, особливо на сході Судану) у відповідь на 

підтримку Хартумом ісламістських груп у самій Еритреї. Проте потому обставини 

змінилися. На проблему Судану Асмера почала дивитись крізь призму свого 

протистояння з Ефіопією, тому намагалася підтримувати із Хартумом конструктивні 

стосунки, припинивши постачати Півдню зброю. Натомість, у 2005-2006 рр. 

ефіопсько-суданські відносини суттєво потеплішали. Ймовірним чинником, що 

спонукав Еритрею «закривати очі» на політику антисуданських санкцій, стало й те, 

що країна також стала об’єктом міжнародних санкцій, потрапила в ізоляцію через 

свою підтримку ісламістських угруповань у Сомалі, а тому їй украй важливо було 

зберігати партнерські зв’язки із Хартумом [276, с. 270].  

Здобуття незалежності Південним Суданом у 2011 р. не стало чинником 

розв’язання суперечностей, відтепер найбільш гострі протиріччя викликають питання 

про делімітацію кордонів, передусім щодо статусу й кордонів спірної території Аб’єй, 
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на півдні штату Південний Кордофан. Гострота питання про приналежність Аб’єю 

пояснюється тим, що саме в цьому районі видобувається приблизно чверть усієї 

суданської нафти. Більшість нафтових резервів таким чином опиняється або на 

території вже незалежного Півдня, або у спірних прикордонних районах (таких як 

Аб’єй, територіальна приналежність якого, за ВМУ (гл. 4, п. 1.3), також має 

визначатися на місцевому референдумі), а Хартум збереже лише контроль над 

транзитом південної нафти, яка вивозиться через Порт-Судан. Тому саме питання 

забезпечення контролю над нафтовими ресурсами, зокрема контролю над 

нафтоносними регіонами, провокує подальше насилля між Півднем і Північчю [949]. 

Тож торгівля зброєю й надалі значною мірою визначатиме динаміку протистояння 

Судану, та тепер вже незалежного Південного Судану, ставатиме ключовим фактором 

боротьби за владу та зміни правлячих сил в обох державах, яку Європейський Союз 

продовжуватиме обмежувати санкційними заходами тепер уже щодо до Судану та 

Південного Судану (Рішення Ради ЄС 2011/423/CFSP від 18 липня 2011 р.) [520, р. 20-

23]. 

Епізод із застосування політики санкцій ЄС проти Демократичної Республіки 

Конго (ДРК) бере свій початок із 1993 р. та пояснюється згортанням демократичних 

процесів у Заїрі (з 1997 р. ДРК) президентом Мобуту Сесе Секо [846, р. 70-71].  

Річ у тім, що на початку 1990-х у Заїрі була встановлена жорстка диктатура 

Мобуту Сесе Секо, яка спиралася на однопартійну систему «Народний рух революції» 

та ідеологічну доктрину «істинної аутентичності» / істинного заїрського націоналізму» 

[776, р. 100-105]. Авторитарний стиль управління Заїром, поряд із численними 

порушеннями прав людини в державі, викликали серйозні занепокоєння з боку 

Європейського Співтовариства та США.  

У відповідь на встановлення диктатури в 1980 р. 13 членів парламенту, колишніх 

прибічників Мобуту, створили демократичний рух, який відстоював ідею формування 

в Заїрі багатопартійної демократичної системи. У 1982 р. ця група заснувала 

опозиційну партію – Союз за демократію і соціальний прогрес, що була легалізована в 

1990 р. і виступила із вимогою формування демократичного уряду. Під тиском 

світової спільноти Мобуту проголосив перехідний період у Заїрі, упродовж якого до 

проведення демократичних виборів державою мала управляти Суверенна 

Національна Конференція (СНК), очолювана архієпископом Кісангані.  

У грудні 1990 р. Мобуту припинив співпрацю із СНК, що отримало несхвальну 

оцінку з боку Заходу, а Європейське Співтовариство погрожувало припинити надання 

допомоги з розвитку відповідно до Ломейської угоди ІV. Зрештою, в серпні 1991 р. 

СНК вдалося провести першу зустріч, однак підготовка до виборів була зірвана 

прихильниками Мобуту, які організували чистки опозиції та проводили політику 

терору проти них.  

Компромісу вдалося досягнути кількома місяцями поспіль, у результаті в серпні 

1992 р. прем’єр-міністром було призначено поміркованого опозиційного лідера 

Етьєна Тшісекеді. Невдовзі після цього, у грудні 1992 р., СНК заснувала Вищу раду 

республіки, на якій було представлено проект нової конституції. У ході зібрання, що 

проходило в Кіншасі 7-8 грудня 1992 р., куди було делеговано 2842 представники з 

усіх прошарків конголезького суспільства, було схвалено організаційну схему 

дворічного переходу до демократії, якою передбачалося введення демократичної 

форми правління, створення тимчасового законодавчого органу, президент наділявся 

переважно представницькими функціями, а прем’єр-міністр фактично ставав головою 

держави. Проект основного закону та політична платформа перехідного періоду 
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викликали обурення президента Мобуту, який розпустив уряд, а війська, лояльні до 

нього, атакували офіс прем’єра. 15 січня 1993 р. збройне протистояння між силами 

Мобуту та опозиційними військами набуло загрозливих масштабів.  

3 лютого 1993 р. ЄС засудив дії президента Мобуту. Бельгія, Франція та США 

вимагали від президента Заїру піти у відставку та передати повноту влади 

Е. Тшісекеді. Натомість Мобуту Сесе Секо у березні 1993 р. провів нову 

конференцію, на якій було обрано новий склад уряду. Ця конференція була 

бойкотована опозицією, а новий уряд не був визнаний Євросоюзом та США [701, 

р. 31].  

7 квітня 1993 р. Рада ЄС у своїй заяві виступила із вимогою «повернути до влади 

Е. Тшісекеді» і припинити збройне насилля [701, р. 31]. Задля цього було схвалено 

рішення застосувати проти Заїру економічні санкції через механізм, передбачений ст. 

366 (а) Ломейської угоди IV, тобто припинити надання допомоги з розвитку. Дія 

економічних санкцій була посилена за рахунок ембарго на поставки озброєнь.  

Разом із тим, вплив політики санкцій ЄС на розв’язання конфлікту в Заїрі був 

мінімальний, ембарго на поставки озброєнь не зупинило громадянської війни, 

причиною якої стала й інтернаціоналізація конфлікту в 1994 р. через приток біженців 

із сусідніх Руанди та Бурунді [701, р. 31]. Біженці з Руанди переховувалися переважно 

у Східному Заїрі, яких президент Мобуту разом із заїрцями-тутсі наказав вигнати з 

території держави. У відповідь у 1996 р. тутсі підняли повстання проти Мобуту, 

керування яким здійснював Альянс демократичних сил за звільнення Конго на чолі із 

Л. Кабіллою. У травні 1997 р. повстанці зайняли Кіншасу, Мобуту отримав притулок 

у Марокко, а Л. Кабілла, ставши президентом Заїру, дав йому теперішню назву – ДРК. 

Політика економічних санкцій Європейського Союзу проти ДРК також 

демонструвала низьку ефективність, передусім через непослідовність у її реалізації. 

Так, уже в 1995 р. ЄС суттєво пом’якшив самий режим економічних санкцій проти 

Кіншаси, розморозивши дві програми – «відбудова доріг» та «охорона здоров’я», хоча 

обсяги цієї допомоги було скорочено на 60 % у порівнянні з досанкційним періодом 

[846, р. 71].  

Заміна Мобуту Лоренсом Кабіллою надала змогу ЄС відновити ДРК надання 

допомоги з розвитку через ЄФР [846, р. 71]. Послідовній реалізації санкційних заходів 

ЄС у ДРК, як зазначають європейські фахівці Бурке і Самсон, заважала відсутність 

згоди між країнами-членами щодо доцільності застосування санкційного тиску проти 

держави. Тому фактично з 1996 р. Брюссель поступово замінює «політику батога» на 

стратегію залучення як спосіб вирішення конфлікту.  

Заміна на посаді Лоренса Кабілли Джозефом Кабіллою у 2001 р., за яким 

послідував стрімкий прогрес у декількох напрямках, підштовхнув ЄС до відновлення 

допомоги державі у повному обсязі [846, р. 71].  

Застосування санкційних заходів проти Білорусі було зумовлено посиленням 

авторитарних тенденцій у внутрішній політиці держави і націлювалося на 

відновлення в ній демократії.  

Уперше міжнародні санкції ЄС проти Білорусі були уведені в 1996 р. у відповідь 

на суттєві обмеження політичних прав громадян та ініційований президентом 

О. Лукашенком процес ухвали нової Конституції, яка б зосереджувала в руках голови 

держави всю повноту влади. Проведений у листопаді 1996 р. в Білорусі референдум, 

на якому було схвалено проект нового Основного закону, в 1997 р. було визнано 

Європейським Союзом як такий, що було проведено «з порушенням прав людини і 

чинного законодавства» [846, р. 87].  
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Відразу після цього Рада ЄС ухвалює рішення про застосування проти Білорусі 

набору санкцій, що включали: відмову в наданні членства в Раді ЄС; обмеження 

політичних контактів із представниками білоруської владної еліти; заморожування 

переговорів про укладання широкомасшабного Договору про партнерство і 

співробітництво з ЄС, так само як і програм із надання допомоги за програмою 

TACIS. Для моніторингу за подальшими змінами в політичному житті держави, 

зокрема щодо прав і свобод людини, розвитку інститутів демократії, пропонувалося 

призначити спеціальну Комісію [846, р. 87]. Згортання співробітництва у рамках 

програми TACIS було продиктовано тією обставиною, що «Регулювання надання 

допомоги державам СНД» передбачали можливість застосування певних «санкційних 

заходів у випадку порушення з боку держави-партнера принципів демократії і прав і 

свобод людини» [434, р. 1]. Ухвала першого документа щодо санкцій проти Білорусі 

супроводжувалась прийняттям Декларації Європейського Парламенту, в якій 

підкреслювалося, що, у разі подальшого згортання демократичних процесів, буде 

накладено повну заборону на здійснення «двосторонніх контактів і підписання 

міждержавних договорів» із країнами-членами ЄС [846, р. 88]. 

Варто констатувати, що запровадження першого пакету санкційних заходів проти 

Білорусі, яким передбачалося суттєве обмеження політико-дипломатичних відносин із 

державами-членами ЄС, супроводжувалось спробами ЄС відновити свободу слова в 

державі, зокрема через надання грантів вільним мас-медіа в розмірі 5 млн екю [846, р. 

88].  

Із підписанням 18 грудня 1997 р. Меморандуму про взаєморозуміння між урядом 

Білорусі та ОБСЄ про роботу Консультативної та Моніторингової групи в Мінську, до 

компетенції якої входило надання допомоги білоруській владі в підтримці 

демократичних інститутів, відстеження ситуації із прав людини [294], Європейський 

Союз удався до стратегії поступового послаблення санкційних заходів, які було 

фактично знято до 1999 р. [701, р. 38].  

Другий етап ескалації напруги у відносинах між ЄС та Білоруссю мав місце влітку 

1998 р., який було спричинено так званим «конфліктом у Дроздах». Конфлікт стався, 

коли за розпорядженням президента Білорусі посли 22 країн ЄС мали звільнити свої 

резиденції, розташовані в елітному комплексі Дрозди поблизу Мінська. Олександр 

Лукашенко оголосив комплекс власністю уряду, після чого він був закритий на 

ремонт. У відповідь Рада ЄС у Спільних позиціях 98/448/CFSP увела заборону на 

в’їзд до Європейського Союзу О. Лукашенка і близько 130 державних службовців у 

14 країн ЄС із 15, які були на той час його членами. Єдиною країною, що не 

підтримала санкції, стала Португалія [846, р. 89]. Уведення санкційних заходів, як 

вказувалось у документі Європейського Союзу, було вмотивоване «порушенням 

Віденської конвенції про дипломатичні відносини» і поведінкою, що «суперечила 

принципам розвитку дружніх міждержавних відносин» [429, р. 67]. Слід вказати, що 

санкційний тиск і на цей раз виявився не настільки тривалим, адже їх було скасовано 

Радою ЄС 22 лютого 1999 р. у Спільних позиціях 99/156/CFSP у зв’язку із 

відновленням діалогу щодо укладання Угоди про партнерство і співробітництво між 

ЄС та Білоруссю [430, р. 1]. 

12 листопада 2002 р. 14 із 15 тодішніх держав-членів ЄС вкотре відновили дію 

санкційних заходів проти білоруських високопосадовців за те, що вони не дозволили 

Консультативній та Моніторинговій групі ОБСЄ продовжити роботу в Мінську. 

Необхідно наголосити на тому, що запроваджений набір санкцій жодним чином не 

позначився на економічному становищі Білорусі, у тому числі на ситуації з правами 
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людини, ймовірно, й тому, що в документі наголошувалося на тому, що вжиті заходи 

не повинні шкодити пересічним громадянам Білорусі. Тож їх ефект, скоріше за все, 

варто оцінювати як морально-психологічний засіб тиску на білоруську політичну 

еліту. Поновлення роботи групи ОБСЄ в Мінську з 1 січня 2003 р. дозволило 

рішенням Ради ЄС від 14 квітня 2003 р. скасувати всі санкційні заходи, застосовані 

проти Білорусі [1040, р. 110]. 

Зрештою, чергове застосування санкцій проти Білорусі відбулося 24 вересня 

2004 р. із схваленням Радою ЄС Спільних позицій (2004/661/CFSP), чому передувало 

оприлюднення Доповіді Парламентської Асамблеї Ради Європи у квітні 2004 р., в якій 

відзначалося погіршення ситуації щодо прав людини в Білорусі, наводилися факти 

політичних переслідувань опозиціонерів, зникнення чотирьох правозахисників [846, 

р. 89].  

Нарощування санкційних заходів проти Республіки стало реальністю із 

прийняттям Радою ЄС у жовтні 2004 р. чергового пакету санкцій проти білоруських 

чиновників і політиків, які безпосередньо керували або брали участь у розгонах 

мирних демонстрацій, пов’язаних із непрозорістю проведення чергових 

парламентських виборів у Білорусі у 2004 р.  

Президентські вибори 2006 р. спричинили чергову кризу у відносинах між 

Білоруссю та Євросоюзом, адже вони були визнані нечесними й недемократичними. 

Брюссель відмовився визнавати їх результати і запровадив додаткові санкції проти 

білоруських політиків, причетних до порушень стандартів проведення демократичних 

виборів, тиску на громадянське суспільство, переслідування демократичних 

опозиційних сил, заборонивши їм в’їзд на територію держав-членів ЄС і заморозивши 

їхні рахунки [846, р. 89]. У документі уточнювалися обставини, що призведуть до 

скасування політики санкцій, серед них слід назвати «звільнення і реабілітація 

політичних в’язнів», «внесення у виборчий процес … рекомендацій, наданих ОБСЄ, 

проведення наступних виборів із дотриманням владою демократичних цінностей, 

верховенства права, поваги до прав людини і фундаментальних свобод, у тому числі 

свободи слова та незалежності ЗМІ, свободи політичних зібрань» [846, р. 89]. 

Період незначного потепління у відносинах між ЄС і Білоруссю мав місце 

впродовж 2007-2009 рр. і був зумовлений економічною та енергетичною війнами 

Мінська із Москвою, і піком піднесення співпраці якого стало внесення ЄС Білорусі 

до інструменту Східного Партнерства, надання у червні 2009 р. пакету допомоги в 

розмірі 10 млн євро [846, р. 91-92]. Указане зближення між ЄС та Білоруссю стало 

можливим і завдяки тому, що із розширенням ЄС у травні 2004 р. нові країни-члени 

як Латвія, Литва, Польща, Словаччина і Чехія стали виступати за зміну підходу ЄС до 

Білорусі й наданню переваги політиці залучення [721, s. 55-73].  

Разом із тим, президентські (2010 р.) і парламентські (2012 р.) вибори в Білорусі 

стали причиною суттєвого зміцнення політики санкцій ЄС, що була посилена через 

введення ембарго на поставки озброєнь, застосування санкційних заходів проти 

політиків і чиновників, причетних до репресій проти опозиції, порушень прав і свобод 

людини [446; 447-449], діяльність яких підриває демократію, а також осіб і компаній, 

які фінансово підтримують репресивний режим О. Лукашенка, зокрема проти 

промислових груп В. Пефтієва, А. Тернавського, Ю. Чижа [433, р. 1]. 

Отже, білоруський епізод застосування санкційних заходів як інструменту спільної 

зовнішньої та безпекової політики ЄС доводить їх низьку ефективність, адже мета 

уведення міжнародних санкцій – відновлення демократії і дотримання прав і свобод 
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людини – так і не стала реальністю політичного життя Республіки. Які ж чинники 

позначили такий результат більше ніж десятирічної політики санкцій ЄС? 

Насамперед, доцільно звернути увагу на те, що ЄС застосовував проти Білорусі 

адресні санкції, які мали уражати політичну верхівку держави, але не спричиняти 

погіршення соціально-економічних показників держави у цілому. Статистичні дані 

свідчать про те, що з 1997 р. до 2009 р. Білорусь демонструвала високі темпи 

зростання економіки, у середньому 7,5 % на рік, зростання заробітної плати на 15 %. 

Це тривало до того, як фінансова криза не уразила держави СНД у другій половині 

2008 р. [626, р. 13]. 

Крім того, необхідно констатувати, що політика санкцій ЄС проти Білорусі 

виявилася контрпродуктивним способом відстоювання інтересів організації, призвела 

до неочікуваних негативних наслідків, адже сприяла зближенню Мінська з Москвою, 

що посилило позиції Росії на пострадянському просторі й дозволило їй реанімувати 

імперські геополітичні амбіції за рахунок підписання Союзного договору з Білоруссю, 

зміцнення реінтеграційних тенденцій на просторі СНД, насамперед через 

функціонування з 1 січня 2010 р. Митного союзу. Виведення економічних зв’язків 

між Росією та Білоруссю на новий рівень у рамках інтеграційних проектів, за даними 

міністерства закордонних справ Білорусі, станом на 2012 р. зробило РФ головним 

торговельними партнером Мінська, довівши її частку в структурі білоруського 

експорту до 34 %, і на долю якої припадає понад 50 % обсягу імпорту. Крім того, 

політика санкцій ЄС змусила Білорусь диверсифікувати свої політико-економічні 

контакти за рахунок держав Азії, Латинської Америки, насамперед Аргентини, 

Бразилії, Венесуели, Індії, Китаю [28], що також слугує не на користь інтересам ЄС у 

галузі підтримки демократії і захисту прав і свобод громадян у державі.  

Із точки зору автора, контроверсійна санкційна політика ЄС проти Білорусі, що 

підштовхнула Мінськ до орбіти впливу РФ, зміцнила й позиції останньої на 

енергетичному ринку Європи, адже газотранспортна система Білорусі була передана 

під контроль російського газового монополіста «Газпрому», так само як і 50 % акцій 

компанії «Бєлтрансгаз» [589, р. 18], що надало Росії додаткові важелі впливу на 

Європу і водночас послабило позиції й України як газового транспортного коридору 

між Європою та РФ. 

Низька ефективність політики санкцій певною мірою може бути пояснена й 

непослідовністю Європейського Союзу в реалізації санкцйних заходів проти Білорусі, 

у цілому їх обмеженим набором. Так, на фоні дії санкційної політики, ЄС посідає 

перше місце серед імпортерів білоруської продукції, а торговельно-економічні 

відносини в цілому перебувають на досить високому рівні. По-друге, ЄС виступає 

основним донором технічної допомоги офіційному Мінську: через програму ТАСІS 

реалізовано понад 320 проектів. По-третє, з 1993 р. Білорусь є учасником усіх етапів 

програми ТЕМПУС (у тому числі й зараз – ТЕМПУС IV 2007-2013 рр.). До 2006 р. ЄС 

виділив понад 12 млн євро, і таким чином Білорусь посіла третє місце за рівнем 

фінансування серед країн-учасниць програми на пострадянському просторі [192]. 

Тож у ході дослідження було встановлено, що принципи та інституційне 

забезпечення параметрів політики санкцій у рамках ЄС визначається засновницькими 

документами, зокрема Римською угодою (1957 р.), Маастрихтським (1993 р.), 

Амстердамським (1997 р.), Ніццьким (2000 р.) та Лісабонським (2009 р.) договорами.  

Важливим політичним документом Європейського Союзу з реалізації санкцій, що 

було погоджено Комітетом із політики і безпеки, стали Базові принципи застосування 

обмежувальних інструментів (санкцій) (2004 р.), згідно з яким санкційні заходи ЄС 
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реалізовує для підтримки зусиль у боротьбі проти тероризму, розповсюдження зброї 

масового знищення, дотримання прав людини, підтримки демократії. У Базових 

принципах 2004 р. особливо наголошується на тому, що ЄС здійснюватиме політику 

санкцій відповідно до цілей спільної зовнішньої і безпекової політики (СЗБП), що 

визначаються ст. 11 Договору про заснування ЄС. 

Інституційне забезпечення застосування санкцій як інструменту СЗБП ЄС 

визначається в «Рекомендаціях щодо застосування та оцінки обмежувальних заходів 

(санкцій)» (2003 р., 2005 р., 2009 р.). 

Зовнішньополітичні цілі Європейського Союзу, що можуть досягатись 

санкційними заходами, було конкретизовано в низці інших офіційних актів 

організації. Зокрема, Кодекс поведінки ЄС щодо експорту зброї (1998 р.) перераховує 

цілі, які можуть досягатися за допомогою ембарго на поставки озброєнь у безпековій 

та оборонній сферах; у документі Ради ЄС «Невоєнні інструменти кризового 

управління» (1999 р.) політика санкцій згадується як спосіб розв’язання міжнародних 

криз і попередження конфліктів, так само як і в доповіді Європейської Комісії 2003 р., 

у документі «Попередження конфліктів і кризове врегулювання: невоєнні 

інструменти ЄС з кризового управління». Європейська стратегія безпеки (2003 р.) 

згадує міжнародні санкції як спосіб вирішення нових загроз сучасності, а Стратегія 

ЄС проти розповсюдження зброї масового знищення (2003 р.) передбачає 

використання санкційних заходів для протидії поширенню ЗМЗ. 

Набуття чинності Маастрихтського договору ознаменувало перегляд засад 

політики санкцій ЄС щодо третіх країн. Так, 2000 р. Договір Котону (2000 р.) замінив 

Ломейські угоди (1975 р., 1980 р., 1984 р., 1989 р.), що визначали засади санкційної 

політики держав ЄЕС стосовно країн АКТ. У свою чергу, положення Договору 

Котону не були реалізовані в дипломатичній практиці ЄС.  

Дослідження практичного досвіду ЄС із реалізації політики санкцій доводить у 

цілому її низьку ефективність із досягнення поставлених цілей через їх  

підпорядкованість політичним цілям інших суб’єктів, передусім США, непослідовність 

реалізації санкцій державами-членами. Слабкість політики санкцій ЄС пояснюється й 

конфліктом інтересів держав-членів, що проявляється, насамперед, при підготовці 

документів Ради ЄС із санкцій, які вирізняються мінімальним набором санкцій, а 

отже, й незначним політичним ефектом. Проведений аналіз ініційованих 

європейськими державами міжнародних санкцій проти Білорусі, Судану,  

Демократичної Республіки Конго доводить їхню низьку ефективність як способу 

підтримки безпеки. Автономний європейський досвід із реалізації санкцій виявився 

неефективним у окремих випадках і через відсутність підтримки санкцій із боку 

світового співтовариства 

Які ж перспективи стоять на порядку денному політики санкцій ЄС? Відзначимо їх 

у порядку ймовірної ієрархії пріоритетів. По-перше, у контексті підвищення 

ефективності санкційної політики ЄС доцільним може виявитися структурне 

реформування інституцій Євросоюзу, спрямоване на посилення їх координуючої 

взаємодії; по-друге, перспективним може стати формування структур та механізмів, 

задіяних з ООН, ОБСЄ, США й іншими міжнародними акторами (у разі потреби) у 

спільний моніторинг за реалізацією режиму санкцій; по -третє, оцінку 

результативності політики санкцій ЄС важливо проводити не як автономного 

інструменту реалізації зовнішньополітичних завдань, а як окремої складової 

широкомасштабної стратегії щодо до тієї чи іншої цільової країни. 
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4.2. Санкційна політика Організації Американських Держав 

Засади політики санкцій Організації Американських Держав (ОАД) як 

регіональної організації (ст. 1) [389], принципи її інституційного забезпечення 

закладено в засновницьких документах, серед яких особливе місце посідає Статут 

об’єднання. Розглянемо його головні положення.  

Статут ОАД 1948 р. був політично та інституційно поєднаний із 

Міжамериканським договором про взаємну допомогу («пакт Ріо» 1947 р.). 

Положеннями «Пакту Ріо», у свою чергу, передбачена можливість застосування 

широкого набору санкційних заходів у контексті колективної самооборони держав-

учасниць. Зокрема, відповідно до ст. 6 Міжамериканського договору про взаємну 

допомогу, «якщо недоторканість або цілісність території, або політична незалежність 

будь-якої американської держави піддаватимуться агресії, що може не представляти 

збройного нападу, [держави-члени] переживатимуть внутрішньоконтинентальний або 

позаконтинентальний конфлікт, чи піддаватимуться впливу іншого фактору чи 

ситуації, що можуть загрожувати Америці, Консультативний орган повинен 

невідкладно зібратися з метою узгодження заходів, які мають бути прийняті у 

випадку агресії, аби надати допомогу жертві агресії, або в будь-якому іншому 

випадку, заходів, ухвалених для спільної оборони і для збереження миру та безпеки 

континенту» [109, с. 194]. До таких заходів документ відносить: повне чи часткове 

переривання економічних відносин, залізничного, повітряного, поштового, 

телеграфного сполучення. Варто наголосити на тому, що «Пакт Ріо» дозволяє 

доповнювати санкційну політику проведенням воєнної операції проти цільової 

держави (ст. 8) [109, с. 194].  

Головні ж цілі, які могли бути забезпечені державами-членами ОАД за допомогою 

політики санкцій, було уточнено у ст. 28-29 Статуту організації. У ст. 29, зокрема, 

зазначається, що у випадку зазіхання на недоторканість та територіальну цілісність 

держави-члена, здійсненні проти неї акту агресії, виникнення конфліктів, загрозливих 

для ОАД, держави-члени вдаватимуться до реалізації заходів, передбачених для 

використання в таких випадках у відповідних документах [389].  

Послаблення позицій Радянського Союзу на світовій сцені у другій половині  

1980-х рр., а надалі й ерозія біполярної міжнародної системи, котра автоматично 

висунула США на лідерські позиції у світі, дозволили Вашингтону та його партнерам 

по об’єднанню посилити роль ОАД у забезпеченні його національних інтересів у 

Західній півкулі, у тому числі за рахунок зміцнення санкційного механізму ОАД.  

Уже в 1990 р. у рамках ОАД було створено Відділ із підтримки демократії у 

структурі Генерального секретаріату із завданням забезпечення моніторингової 

функції за дотриманням державами-членами конституційних норм і демократичних 

принципів [30, с. 140]. У разі ж прийняття Відділом рішення про порушення 

демократії і прав людини в окремій країні-учасниці, проти неї могли бути застосовані 

санкційні заходи, передбачені Міжамериканським договором про взаємну допомогу. 

5 червня 1991 р. на зустрічі в Сантьяго (Чилі) держави-члени ОАД ухвалили 

резолюцію 1080 «Представницька демократія», згідно з якою Генеральний секретар 

ОАД отримав повноваження на термінове скликання Постійної ради ОАД у випадку 

«будь-якого несподіваного чи екстреного припинення політико-демократичного 

інституційного процесу чи законного виконання владних функцій демократично 

обраним урядом у будь-якій державі-учасниці» [874]. Відповідно до п. 2 резолюції 

1080, на зустрічі міністрів закордонних справ держав-учасниць чи сесії Генеральної 
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Асамблеї такі події повинні розглядатися колективно, і мало ухвалюватися рішення, 

передбачене Статутом ОАД [874].  

Посилання на Статут організації дозволило ще раз підкреслити важливість захисту 

представницької демократії як необхідної умови стабільного, мирного розвитку 

регіону через усі можливі інструменти зовнішньополітичного впливу, у тому числі 

через санкційні заходи. Останнє надало ОАД підстави ухвалювати рішення про 

призупинення членства країни в цьому об’єднанні у разі здійснення в ній державного 

перевороту. Варто зауважити, що цей документ було ухвалено з перспективою 

застосування санкційної політики проти Суринаму, де на той час воєнне керівництво 

обвинувачувалось у порушеннях принципів демократії, але вперше було застосовано 

стосовно Гаїті.  

Подальшим кроком, направленим на упорядкування та зміцнення інституту 

санкцій у системі ОАД стала ухвала 14 грудня 1992 р. на XVI спеціальній сесії 

Генеральної Асамблеї ОАД у Вашингтоні протоколу про внесення змін до Статуту 

організації. Відповідно до прийнятого документа, в розділ ІІІ була додана ст. 9 про 

призупинення членства в ОАД держави, у якій силовим способом було повалено 

демократично обраний уряд. У ст. 9, зокрема, читаємо: «[Держава]-член організації, 

де було силовим шляхом повалено демократично обраний уряд, може бути 

позбавлена права брати участь у сесіях Генеральної Асамблеї, Консультативній раді, 

Нарадах організації і спеціальних конференціях, так само як і в комісіях, робочих 

групах та інших створених органах» [389]. Як випливало зі ст. 9, рішення про 

запровадження санкційної політики мало прийматися на спеціальній сесії 2/3 від 

складу учасників Генеральної Асамблеї [389].  

Разом із тим, аналіз змісту установчого документа ОАД дозволяє автору 

стверджувати, що політика санкцій розглядалася як останній засіб впливу на країну, 

що відходить від демократичних принципів державного будівництва, адже у ст. 9 

зауважувалося, що «потенціал розірвання відносин може експлуатуватися лише після 

того, як дипломатичні ініціативи в рамках організації з просування і відновлення 

представницької демократії в окремій державі-учасниці виявляться неефективними» 

[389]. Особливістю політики санкцій ОАД, як випливає зі Статуту організації, є те, що 

держави-члени розглядали можливість застосування санкційних заходів у контексті 

широкого дипломатичного підходу з відновлення демократії, адже п. 9 вказував, що, 

«незважаючи на переривання відносин, організація вдаватиметься до додаткових 

дипломатичних ініціатив, аби відновити представницьку демократію в цільовій 

державі-учасниці» [389]. Вашингтонський протокол набув чинності 1997 р. [415].  

8 червня 1993 р. в Манагуа (Нікарагуа) було ухвалено «Декларацію з підтримки 

демократії і розвитку», важливий програмний документ із визначення цілей ОАД, що 

мають досягатися шляхом здійснення санкційної політики. Хоча декларація й прямо 

не описує механізм застосування санкційних заходів проти держав-членів ОАД, 

безпосередній її зв’язок з інститутом санкцій організації визначається посиланням на 

резолюцію AG/RES. 1080 (XXI-O/91) «Представницька демократія» і «Вашингтонський 

протокол» 1992 р., який вніс корективи в Статут об’єднання і конкретизував процес 

ухвали рішень із санкцій [479], що підтверджує можливість ведення санкційної 

політики у випадку відхилення з боку країни-учасниці заявлених ОАД принципів 

розвитку Західної півкулі.  

У свою чергу, «Декларація Манагуа» до стратегічної мети ОАД відносить: «захист 

демократичних цінностей у Півкулі … який ґрунтується на тому, що солідарність 

американських держав і високі цілі, які вони переслідують, вимагають політичної 
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організації цих держав, побудованій на ефективній представницькій демократії» 

[479]. І надалі в документі підкреслюється, що «демократія, мир і розвиток є 

невід’ємними й неподільними складовими оновленого й цілісного уявлення про 

солідарність Америки, і спроможність організації в збереженні і зміцненні 

демократичних структур регіону залежатиме від здійснюваної стратегії, заснованої на 

взаємозалежності й компліментарності цих трьох цінностей» [479]. Тож «нівелювання 

загроз стабільності демократичним системам у Півкулі» визначає «роль організації» 

[479], а тим самим вкотре закріплює політику санкцій як спосіб просування і 

підтримки демократії в Західній Півкулі. 

У 2000 р. ОАД було прийнято черговий документ, що визначав засади санкційної 

політики організації, який мав назву «Відповідь на неконституційні зміни уряду», 

яким засуджувались такі дії, і політичною відповіддю їм ставало запровадження 

міжнародних санкцій [1069, р. 19]. 

Питання підготовки чергового й допоки останнього політичного документа ОАД із 

реалізації санкційних заходів було розглянуто на третьому саміті організації, що 

проходив у 2001 р. Саме тоді Генеральній Асамблеї було доручено розробити 

Міжамериканську демократичну Хартію. За трагічним збігом обставин документ було 

схвалено Генеральною Асамблеєю ОАД в Лімі 11 вересня 2001 р. Слід підкреслити, 

що розділ ІV «Зміцнення і збереження демократичних інститутів» Міжамериканської 

демократичної Хартії уточнює цілі реалізації політики санкцій, деталізує процедуру її 

ухвали в рамках ОАД. Зокрема, у ст. 20 документа вказано, що «у випадку 

неконституційної зміни легітимно обраної влади, що підриває демократичний 

порядок у державі-учасниці, будь-яка держава-член або Генеральний секретар можуть 

вимагати термінового скликання Постійної ради, аби надати колективну оцінку 

ситуації й прийняти відповідні заходи. … У випадку, якщо дипломатичні ініціативи 

доведуть свою неефективність, або небезпечність ситуації цього вимагатиме, 

Постійна рада може оголосити про позачергове скликання сесії Генеральної Асамблеї. 

Генеральна Асамблея ухвалюватиме рішення, які вважатимуться необхідними … 

згідно зі Статутом організації» [631]. А ст. 21 конкретизує, які саме інструменти ОАД 

може задіяти у випадку скоєння силового державного перевороту в державі-учасниці, 

підкреслюючи, що Генеральна Асамблея «на спеціальній сесії ухвалить двома 

третинами голосів рішення про виключення держави-члена із ОАД згідно зі Статутом 

ОАД» [631, р. 300]. Особливістю підходу ОАД у здійсненні санкційної політики є те, 

що держави-члени оцінюють її як додатковий елемент кризового врегулювання, адже 

в Міжамериканській демократичній Хартії читаємо: «Незважаючи на призупинення 

членства держави-члена, організація реалізовуватиме дипломатичні ініціативи для 

відновлення демократії в цій країні» [711, р. 299-300]. У постбіполярну добу 

дипломатична практика ОАД із реалізації міжнародних санкцій нараховує три епізоди 

їх застосування проти держав-членів, зокрема Гаїті, Гватемали і Перу. Тож з’ясуємо 

ступінь ефективності політики санкцій ОАД на цих прикладах. 

Санкційна політика ОАД проти Гаїті зумовлювалась здійсненням державного 

перевороту в державі 30 вересня 1991 р., у результаті якого від влади було 

відсторонено президента Жана-Бертрана Арістида, обраного на перших 

демократичних виборах 16 грудня 1990 р. [570, р. 3]. Після відсторонення та вигнання 

з країни Ж.-Б. Арістида влада в Гаїті зосередилася в руках військової хунти на чолі з 

генералом Р. Седрасом і М. Франсуа, очільником поліції, яких підтримали військові 

та олігархічні кола. 
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ОАД стала першим колективним суб’єктом міжнародних відносин, що засудив 

військовий переворот у Гаїті 29 вересня 1991 р. Уже наступного дня, на запит 

Генерального секретаря, Постійна рада ОАД ухвалила резолюцію, якою засуджувався 

переворот, що вимагала дотримання конституції і поваги до демократично обраного 

уряду, а також закликала до екстреного зібрання міністрів закордонних справ держав-

членів, аби ухвалити рішення про застосування санкційних заходів проти військової 

хунти на підставі Резолюції AG/RES. 1080. 

На позачерговій зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочалася 2 жовтня 

1991 р., ОАД уперше у своїй історії застосувала санкційний механізм задля 

повернення до влади в країні-учасниці демократичного уряду, відновлення інститутів 

представницької демократії. За підсумками наради, міністри закордонних справ 

3 жовтня 1991 р. ухвалили резолюцію MRE/RES. 1/91 «Підтримка демократичного 

уряду Гаїті», у якій відзначалося, що «справжня солідарність Америки й 

добросусідство можуть забезпечувати солідарність у цій півкулі, у рамках 

демократичних інститутів, системи індивідуальної свободи й соціальної справедливості, 

заснованих на фундаментальних правах людини. Тому важливими завданнями ОАД є 

просування і консолідація представницької демократії» [812, р. 760].  

У контексті вирішення вказаної мети ОАД постановила: «1) підтвердити 

засудження Постійною радою подій у Гаїті, що порушують право народу на 

самовизначення й вимагати повного відновлення верховенства права, конституційного 

порядку й повернення до влади президента Ж.-Б. Арістида; … 5) рекомендувати, 

виходячи з політики кожної держави-члена в питанні визнання держав, урядів, діяти, 

аби забезпечити дипломатичну ізоляцію тим, хто незаконно захопив владу в Гаїті; 

6) рекомендувати всім державам, аби вони розірвали економічні, фінансові та 

комерційні зв’язки з Гаїті, припинили надання будь-якої допомоги і згорнули 

технічне співробітництво; 7) вимагати від Генерального секретаря організації 

докласти зусиль, аби збільшити допомогу Гаїті в рамках Міжамериканського фонду 

надання допомоги, але втриматися від її використання до розв’язання ситуації» [812, 

р. 760]. 

Звертає на себе увагу прагнення держав-членів посилити санкційну політику через 

залучення до неї всіх регіональних об’єднань у Західній півкулі, а також інших 

міжнародних партнерів. Так, п. 8 документа доручає «Генеральному секретареві 

організації припинити надання допомоги тим, хто незаконно захопив владу в Гаїті, … 

вимагати, аби регіональні органи та інститути, як Карибське співтовариство, 

Міжамериканський банк розвитку, Міжамериканський інститут сільськогосподарського 

співробітництва, Латиноамериканська економічна система ухвалили подібні заходи» 

[812, р. 760]. П. 9 конкретизував зусилля ОАД у справі зміцнення міжнародної 

кооперації при забезпеченні санкційних заходів проти Гаїті, адже в ньому міститься 

заклик до світових країн «не надавати будь-якої військової, політичної або безпекової 

допомоги і перешкоджати усіляким способом … доставці зброї, амуніції, обладнання 

в цю державу [Гаїті]» [812, р. 760]. Крім того, документ мав бути переданий в ООН та 

її спеціалізовані органи, аби вони врахували його «цілі і дух» [812, р. 760]. 

У світлі дослідження питання ефективності санкційної політики ОАД на особливу 

увагу заслуговує та обставина, що резолюція MRE/RES. 1/91 передбачала реалізацію 

моніторингової функції за дотриманням санкцій із боку держав-членів, адже в п. 10 

йшлося про те, що «наради міністрів закордонних справ повинні отримувати, 

оперативно до ситуації, що складається, доповіді … стосовно цієї резолюції й 

використовувати на підставі Статуту ОАД … будь-які додаткові інструменти, які 
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можуть бути необхідними й відповідними для невідкладного відновлення правління 

президента Арістида» [812, р. 760]. 

Із 4 по 8 жовтня 1991 р. Генеральний секретар ОАД Баена Суарес три рази відвідав 

Порт-о-Пренс, аби домовитися з хунтою про початок переговорів із відновлення 

демократичного правління в державі та повернення президента Арістида, однак 

генерал Р. Седрас, який очолив перемовини з боку Гаїті, показав свою 

непоступливість [570, р. 6]. 

У зв’язку із цим, 8 жовтня 1991 р. ОАД ухвалює другу санкційну резолюцію 

MRE/RES. 2/91 щодо Гаїті, якою передбачалося встановлення повної політичної, 

дипломатичної та економічної ізоляції держави. У документі, зокрема, 

наголошувалося: «Жоден уряд, який буде призначений у такій ситуації, не може бути 

визнаний законним» Організацією, і жоден «його представник не повинен 

прийматися» державами-учасницями, що в такий спосіб унеможливлюватиме набуття 

режимом Р. Седраса легітимного статусу [570, р. 7]. Для посилення політичного 

впливу введеного торговельного ембарго державам-членам та їхнім міжнародним 

партнерам пропонувалося «заморозити рахунки Гаїті … за винятком гуманітарної 

допомоги, яка мала надаватися міжнародними організаціями або неурядовими 

організаціями» [570, р. 7]. Важливо додати, що документ також містив заклик до ООН 

підтримати його політичний курс на ізоляцію режиму Р. Седраса і застосувати проти 

Гаїті санкційні заходи, аналогічні до тих, що реалізуються в рамках ОАД.  

11 жовтня 1991 р. у відповідь на звернення ОАД Генеральна Асамблея ООН 

ухвалює резолюцію A/RES/46/7 «Ситуація з демократією та правами людини в Гаїті», 

якою засуджується силове відсторонення від влади президента Ж.-Б. Арістида і 

рекомендується державам-членам ООН «розглянути можливість прийняття заходів, 

узгоджених із тими, що проводяться ОАД» [987]. 

Запровадження санкційних заходів із боку ОАД, як на перший погляд здавалося 

режиму в Гаїті, не здатне було змінити ситуацію настільки, аби примусити воєнну 

хунту вступити в переговори з відновлення представницької демократії в державі. 

Але вже декількома місяцями після ухвали першої санкційної резолюції ОАД, 

гаїтянська економіка стала давати перші збої. Зокрема, за даними Міністерства 

торгівлі США, за перший рік реалізації санкційної політики експорт взуття з Гаїті 

скоротився на 96 %, одягу – на 55 %, через що в цей період лише в цих галузях 

промисловості було звільнено 17 080 осіб [570, р. 11], до жовтня 1992 р. було 

звільнено 29 780 осіб у електронній галузі, на підприємствах із виробництва іграшок і 

спортивних товарів [570, р. 10]. Усього упродовж чотирьох місяців здійснення 

санкційної політики ОАД було звільнено з роботи 100000 гаїтян [609]. За цей час 

згорнули промислові потужності й більшість підприємств із зборки товарів, основи 

сучасної гаїтянської економіки [570, р. 10-11]. Слід підкреслити, що підприємства зі 

збірки створюють серцевину індустрії Порт-о-Пренс, де альтернативні джерела 

легального працевлаштування для утримання родин є обмеженими. Закриття цієї 

галузі економіки найбільше уразило жінок, які складали левову частку працівників у 

індустрії (80 %), і третина яких утримували господарство [570, р. 10-11]. Уже за два 

місяці дії санкційної політики ОАД (жовтень-листопад 1991 р.) ціни на фунт рису 

зросли на 22 %, ціни на фунт борошна – на 31 % [570, р. 10-14].  

Загострення ситуації навколо врегулювання кризи в Гаїті спостерігалося у першій 

половині 1992 р. Річ у тім, що в січні 1992 р. у Вашингтоні під егідою ОАД було 

розпочато консультації з приводу узгодження плану дій для остаточного вирішення 

гаїтянського питання. На переговори було запрошено президента Арістида, голів 
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Сенату та Палати депутатів і призначеного прем’єр-міністра Р. Теодора. У результаті 

перемовин у присутності Генерального секретаря ОАД Баени Суареса 25 лютого 

1992 р. було підписано так звані «Вашингтонські Протоколи», які складалися з двох 

документів.  

Перший був підписаний Ж.-Б. Арістидом та головами Сенату й Палати депутатів і 

містив такі політичні вимоги: відновити повноваження президента Арістида в Гаїті 

(хоча дата його повернення в Порт-о-Пренс не уточнювалась); визнати прем’єром-

міністром призначеного Р. Теодора; відновити роботу демократичних інститутів у 

Гаїті та встановити громадський контроль за їхньою діяльністю; відокремити армію 

від поліції. Натомість прихильникам Р. Седраса надавалась амністія [470, р. 133]. У 

разі, якщо хунта пристане на висунуті вимоги й у Гаїті буде встановлено уряд 

«національної єдності», документом передбачалось скасування санкційних заходів, 

визначених у резолюції MRE/RES. 2/91 ОАД [349, р. 15]. Другий протокол було 

підписано Ж.-Б. Арістидом і Р. Теодором. Він являв собою своєрідну програму дій 

уряду «національної єдності», у тому числі зі скасування політики ембарго, 

отримання допомоги від світового співтовариства на відновлення демократичних 

інститутів і економіки Гаїті [349, р. 15-16].  

Але натомість 27 березня 1992 р. Касаційний суд Гаїті визнав протоколи 

неконституційними й заборонив парламенту їх ратифікувати. Відразу після цього 

Постійна Рада ОАД прийняла декларацію, у якій засуджувалися дії уряду Гаїті, 

направлені на перешкоджання ратифікації домовленостей, та проголошення рішення 

неконституційним «тими, хто самі порушують Конституцію, якої вимагають 

дотримуватися» [470, р. 133].  

Тож помітне погіршення соціально-економічної ситуації в Гаїті внаслідок дії 

санкційних заходів докорінно не позначилося на переговорному процесі між ОАД та 

де-факто владою в Порт-о-Пренс. За політичною непоступливістю де-факто уряду в 

Гаїті стояла й слабкість санкційної політики ОАД.  

Суттєвою обставиною, що подіяла на пониження політичної ефективності 

санкційних заходів ОАД, експерти називають непослідовність у їх виконанні з боку 

найбільшого донора Гаїті – Сполучених Штатів. Наприклад, 4 лютого 1992 р. 

Вашингтон модифікував конфігурацію санкційної політики у бік її пом’якшення. Таке 

рішення було прийнято Білим домом під впливом суттєвих збитків американських 

підприємств, які уклали мільйонні контракти з гаїтянськими партнерами [674]. До 

того ж, ухвала такого рішення була продиктована прагненням США зменшити потік 

біженців із Гаїті [460]. Суперечливість американської дипломатії в здійсненні 

санкційних заходів ОАД може пояснюватися й тим, що в жовтні 1991 р. вищі 

політичні кола Вашингтона усвідомили міцність опозиційних сил у Гаїті, які 

виступали проти Ж.-Б. Арістида. Основу політичних опонентів Ж.-Б. Арістида 

складала гаїтянська еліта та середній клас, які підтримали хунту, адже боялися 

втратити своє домінантне становище в державі, а деякі не були впевненими й у 

безпеці життя [605] До того ж, вищі ділові та політичні кола в Порт-о-Пренсі вважали, 

що санкційна політика ОАД не буде тривалою, оскільки США навряд чи розглядають 

Ж.-Б. Арістида як прийнятну кандидатуру для реалізації своїх довгострокових 

інтересів у Гаїті лише через те, що за нього проголосували бідні верстви населення 

[556].  

Переконливості де-факто гаїтянській владі в короткому політичному житті 

санкційних заходів ОАД додавало й те, що об’єднання приймало резолюції з санкцій, 

які мали рекомендаційний характер і тому їх виконання державами-членами було 
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добровільним, не говорячи вже про інші країни, котрі не мали жодних зобов’язань 

перед цієї регіональною організацією і дотримувалися рішень ОАД виключно за 

умови їх відповідності національним інтересам [583, р. 63]. Прийняття санкційних 

заходів проти Гаїті в рамках ООН у 1992 р. було неможливим через вето Китаю, який 

побоювався застосування санкцій проти нього за внутрішньополітичну ситуацію, 

порушення прав людини. Варто зауважити, що й документи, представлені в ОАД, 

фіксували випадки численних порушень ембарго проти Гаїті з боку «країн Європи, 

Америки та Африки» і детально описували маршрути доставки в Гаїті товарів і 

«мільйонів барелів пального … із Франції, Колумбії, Португалії, Сенегалу та 

Нідерландських Антильських островів» [452]. 

Разом із тим, усередині 1992 р. у політиці санкцій США проти Гаїті сталися 

серйозні зміни, в бік її зміцнення [583, р. 63-64]. Білий дім остаточно дійшов того, що 

з де-факто владою Гаїті не можна розвивати будь-які позитивні відносини, і якою б 

суперечливою не була фігура Ж.-Б. Арістида, він набагато більше підходить для 

реалізації американських цілей у Гаїті. Таке зрушення в американській зовнішній 

політиці на гаїтянському напрямку зумовлювалося двома обставинами, що були тісно 

взаємопов’язані.  

Насамперед, серйозним викликом для безпеки Сполучених Штатів став 

наростаючий потік біженців із Гаїті, і це все відбувалося на фоні послаблення 

американських санкцій на початку 1992 р. Уже за шість місяців від дати державного 

перевороту в Гаїті більше ніж 30000 осіб прагнули нелегально емігрувати у Флориду, 

їх тимчасово розселяли в Гвантанамо, тому тиск на адміністрацію зростав і змушував 

її шукати коріння проблеми [583, р. 64]. Вивчення мотивів такої масової еміграції 

дозволило встановити, що не останнім із них є політичне переслідування людей із 

боку де-факто влади Гаїті. Відома гаїтянська правозахисна організація  

«La Plateforme» у своїх доповідях фіксувала зростання кількості жертв політичних 

репресій у Гаїті після перевороту. Її спеціалістами, зокрема з моменту здійснення 

перевороту по травень 1992 р., було задокументовано політично вмотивованих 

2000 смертей і 2600 арештів. Організація заявляла, що в Гаїті також було обмежене 

право на свободу слова, що підтверджувалося красномовною статистикою: за цей 

період було закрито 6 радіостанцій, 15 журналістів заарештовано, 24 погрожували 

каральними заходами, 2 було вбито, 1 – зник без вісті. Жертвами тортур лише в травні 

1992 р. стали 453 особи [744, р. 72]. 11 червня 1992 р. на слуханнях у Конгресі була 

оприлюднена інформація про те, що переважна більшість правозахисних організацій 

та організацій із надання допомоги виступають за зміцнення санкційної політики 

проти Гаїті [744, р. 72].  

Документи ООН підтверджували невтішні висновки правозахисників щодо 

ситуації з правами людини в Гаїті. Так, у доповіді Генерального секретаря, 

оприлюдненої в листопаді 1992 р., вказувалося: «З лютого 1992 р. репресії і насилля в 

Гаїті збільшилися. Переслідування, залякування, напади, страти влітку й тортури з 

боку військових і цивільних, які їм допомагають, продовжуються з вересня 1991 р., 

досягнувши піку всередині травня 1992 р. у відповідь на протести населення… 

Служби охорони порядку причетні до порушень прав людини … так званої політики 

превентивних репресій, направлених не стільки проти окремих індивідів, як проти 

цілих прошарків суспільства. Тож страх перед переслідуваннями змушує багатьох 

гаїтян переховуватися. … встановлено, що з вересня 1991 р. принаймні 300 000 гаїтян 

утекли» [744, р. 72].  
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У світлі такої картини й невразливості гаїтянської хунти, першочерговим 

завданням держав-членів ОАД стало зміцнення контрольних механізмів за 

реалізацією санкційних заходів, у тому числі через посилення міжнародної кооперації 

в їх виконанні. 17 травня 1992 р. в Нассау міністри закордонних справ ОАД ухвалили 

третю резолюцію із санкцій проти Гаїті. Її головною відмінністю від попередніх двох 

документів було те, що була направлена на підвищення ефективності політики 

санкцій ОАД проти Гаїті через зміцнення міжнародного співробітництва, узгодження 

дипломатичних зусиль світової громади в реалізації повної ізоляції режиму 

Р. Седраса. Так, у документі MRE/RES. 3/92 містився заклик до держав-членів 

застосувати заходи, які підвищуватимуть ефективність ембарго через співпрацю з 

Європейським Співтовариством та іншими державами. Документ забороняв прохід у 

порти суден, які причетні до порушення санкційних заходів. Із метою послаблення 

підтримки хунти з боку гаїтянських ділових кіл, резолюція рекомендувала заморозити 

рахунки й відмовляти у видачі віз тим, хто симпатизує режиму або співпрацює з ним 

[770, р. 667-669]. Примітно, що в Декларації Генеральної Асамблеї ОАД від 22 травня 

1992 р., яка уточнювала мотиви посилення санкційних заходів, підкреслювалося: 

«Генеральна Асамблея висловлює своє глибоке занепокоєння ситуацією, що 

складається внаслідок зростаючого масового виїзду гаїтян до сусідніх держав» [744, 

р. 73]. 

Задля підвищення ефективності ембарго Канада запропонувала сформувати 

багатонаціональні сили (насамперед, за участю Венесуели, Канади, США, Франції), 

яким би доручалось встановити повну морську блокаду Гаїті й перевіряти всі судна, 

що прямують у цю державу [784]. Між тим, проведення такої операції вимагало 

відповідної резолюції Ради Безпеки ООН, ухвала якої на той момент стала 

проблематичною знову таки через позицію Китаю, який у цій ситуації констатував, 

що Рада Безпеки не може виступати інструментом примусу до демократії за 

відсутності більш очевидної загрози міжнародному миру та безпеці.  

Через необхідність проведення більш активної дипломатичної роботи із залучення 

ООН до санкційної політики ОАД, остання сформувала в липні 1992 р. у складі 

Венесуели, Канади, Франції і США так звану Групу друзів Гаїті [744, р. 73-74]. 

Воліючи отримати підтримку санкційної політики з боку РБ ООН, Група друзів 

висувала два аргументи, які свідчили, з її точки зору, про те, що гаїтянська криза 

загрожує міжнародному миру та безпеці: по-перше, заявлялося, що переворот у Гаїті 

загрожує демократичним процесам у всіх державах Латинської Америки; по-друге, 

констатувалося, що великий потік біженців дестабілізує регіональну систему 

співпраці [744, р. 74] (узгодження дипломатичних позицій постійних членів РБ ООН 

із застосування санкційних заходів для вирішення кризи в Гаїті було досягнуто лише 

влітку 1993 р.) [470, р. 137-138].  

Докорінна зміна політичного підходу Китаю всередині 1993 р. відкрила шлях до 

залучення ООН до санкційної політики ОАД проти Гаїті. Уже 16 червня 1993 р., 

діючи на прохання Генерального секретаря ОАД і президента Ж.-Б. Арістида, Рада 

Безпеки ООН ухвалює резолюцію 841.  

У преамбулі 841 документа РБ ООН констатується, що «незважаючи на зусилля 

міжнародного співтовариства, законний уряд президента Ж.-Б. Арістида не було 

відновлено», а «збереження такого становища поглиблює обстановку страху перед 

переслідуваннями та економічною дезорганізацією, що може збільшити кількість 

гаїтян, які прагнуть отримати притулок у сусідніх державах-членах», усвідомлюється, 

що «необхідно змінити це становище з метою попередження негативних наслідків для 
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регіону», і підсумовується, що «за цих унікальних та виняткових умов збереження 

такого стану справ загрожує міжнародному миру та безпеці в регіоні» [156].  

У зв’язку із цим, п. 5 резолюції 841 постановляє: «Всі держави повинні 

перешкоджати продажу чи поставці їхніми громадянами або з їхньої території – або з 

використанням суден під їх прапором, або літаків – нафти і нафтопродуктів, чи 

озброєнь і пов’язаних із ними матеріальних засобів усіх типів, включаючи озброєння 

та боєприпаси, військові транспортні засоби й обладнання, поліцейське спорядження 

й запасні частини для всього вищеперерахованого … а також будь-яким іншим видам 

діяльності своїх громадян чи на своїй території, які сприяють або покликані сприяти 

такому продажу чи поставці» [156]. П. 6 конкретизує положення про санкційний 

режим і встановлює заборону «будь-яким видам транспорту заходити на територію 

або в територіальне море Гаїті із нафтою, нафтопродуктами на борту, а також із 

озброєнням і боєприпасами, військовими транспортними засобами та обладнанням, 

поліцейським спорядженням і запасними частинами для всього вищеперерахованого» 

[156]. П. 8 доповнює коло санкційних заходів за рахунок уведення фінансових санкцій 

проти де-факто уряду в Гаїті, вимагаючи заморозити його рахунки, аби вони «не 

могли бути надані прямо чи опосередковано в розпорядження або використані в 

інтересах влади де-факто в Гаїті» [156]. 

Істотним чинником, направленим на підвищення політичної ефективності 

санкційних заходів ООН та ОАД, мало стати формування Комітету із санкцій ООН, 

до функцій якого входило: «звернення до всіх держав за додатковою інформацією про 

заходи, вжиті для ефективного виконання даної резолюції; розгляд інформації, 

наданої до його відома державами, про порушення заходів, застосованих цією 

резолюцією, і надання рекомендацій про відповідні методи реагування на них; 

підготовка періодичних доповідей Раді Безпеки … про наявні порушення цією 

резолюції» [156]. З метою узгодження діяльності ООН та ОАД у проведенні політики 

санкцій проти Гаїті, Комітет із санкцій ООН повинен був співпрацювати з 

аналогічною структурою, створеною в 1993 р. у рамках ОАД – Комісією з ембарго 

проти Гаїті. Так, за рішенням міністрів закордонних справ держав-членів ОАД, 

Комісія з ембарго з липня 1993 р. мала готувати щомісячні звіти з виконання 

встановленого ембарго і передавати їх у Комітет із санкцій ООН. 

Виведення політики санкцій на глобальний рівень ООН та одночасне зміцнення 

контрольних механізмів за її реалізацією з боку ООН та ОАД змусили генерала 

Р. Седраса піти на поступки і розпочати переговори із Ж.-Б. Арістидом щодо 

відновлення представницької демократії в Гаїті.  

21 червня 1993 р. Р. Седрас написав листи на ім’я генеральних секретарів ООН та 

ОАД, у яких пропонував президенту Ж.-Б. Арістиду зустрітися для обговорення 

«реальних проблем виживання нації» в обмін на послаблення санкційних заходів. 

Зустріч Р. Седраса і Ж.-Б. Арістида відбулась у Нью-Йорку за посередництва 

спеціального представника ОАД/ООН Д. Капуто, колишнього міністра закордонних 

справ Аргентини. У результаті переговорів 3 липня 1993 р. було підписано угоду, яка 

стала відомою під назвою Договір Гавернорс Айленд. Документ складався із 

10 пунктів, головними серед яких були: підтримувати діалог між політичними 

партіями, представленими в парламенті і президентом; призначення президентом 

прем’єр-міністра й затвердження його кандидатури парламентом; скасування 

санкційцних заходів ООН/ОАД після того, як новообраний прем’єр приступить до 

виконання своїх обов’язків; надання допомоги світовим співтовариством у 

модернізації армії та поліції Гаїті; відставка Р. Седраса і повернення президента Ж.-
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Б. Арістида в Гаїті до 30 жовтня 1993 р.; амністія для учасників перевороту та їх 

прибічників [570, р. 5]. Укладання компромісної угоди, направленої на вирішення 

гаїтянської кризи, дало підстави РБ ООН тимчасово припинити дію санкційних 

заходів проти Гаїті, що було закріплено резолюцією 861 від 27 серпня 1993 р. [157].  

Доцільно підкреслити, що скасування санкційних заходів із боку РБ ООН співпало 

із датою затвердження парламентом Гаїті нового прем’єр-міністра Р. Мальваля, 

призначеного Ж.-Б. Арістидом. Новопризначений голова уряду та його кабінет мали 

приступити до своїх обов’язків із 1 вересня 1993 р. і готувати повернення президента 

Ж.-Б. Арістида в Гаїті до 30 жовтня 1993 р.  

Для виконання резолюції 861 РБ ООН 11 жовтня 1993 р. в Гаїті прибули 

200 американських та канадських спеціалістів, які входили до військового та 

поліцейського контингенту Місії ООН (UNMIH) і мали допомогти в реорганізації 

гаїтянських поліцейських сил, у відновленні інфраструктури, що передбачалось 

Договором Гавернорс Айленд. Проте їх прибуття супроводжувалося масовими 

виступами населення, яке вимагало вислати спеціалістів із Гаїті, скандувало гасла з 

критикою та осудом дій ООН й ОАД. Зустрівши спротив, американське судно «Harlan 

County», що доставляло перший контингент Місії ООН, вийшло назад у море, аби 

більше не повертатись. Чотири дні після інциденту із першим контингентом ООН 

було вбито міністра юстиції Г. Малярі в кабінеті Р. Мальваля [570, р. 5]. 

Перешкоджання діяльності Місії ООН Рада Безпеки розцінила як порушення 

військовою хунтою Договору Гавернорс Айленд і погрозу регіональній безпеці, що 

вимагало застосування відповідних заходів. 

У результаті 13 жовтня 1993 р. резолюцією 873 Рада Безпеки ООН поновила дію 

міжнародних санкцій проти Гаїті, намагаючись додати їх забезпеченням морської 

блокади [159]. Однак рішення щодо встановлення блокади вдалося ухвалити трьома 

днями потому, що відбилося в резолюції 875 РБ ООН від 16 жовтня 1993 р. [160]. 

Заперечення Китаю було подолане на тій підставі, що події в Гаїті проголошувалися 

як «унікальні й виняткові», що вимагають застосування відповідних заходів. Блокаду 

Гаїті, у свою чергу, мав забезпечувати ВМФ Аргентини, Великобританії, Данії, 

Канади, США і Франції [745, р. 471]. Крім того, 25 жовтня 1993 р. РБ ООН була 

готова оголосити про введення додаткових економічних санкцій проти Гаїті, що 

однак не вдалося зробити через розбіжності інтересів великих держав, які були 

занепокоєні важкими гуманітарними наслідками дії санкційних заходів і 

висловлювали припущення про те, що погіршення ситуації в Гаїті може звести 

нанівець домовленості Гавернорс Айленд [745, р. 471]. 

Отже, рішеннями ООН та ОАД на Гаїті було, фактично, накладено повне ембарго. 

Єдиною державою, яка відкрито ігнорувала санкційну політику, була Домініканська 

Республіка [745, р. 471], тодішній президент якої Х. Балагер, окрім того, що відчував 

особисту неприязнь до Ж.-Б. Арістида, був занепокоєний частими звинувачуваннями 

президента Гаїті щодо поневолення гаїтянських робітників на тростинних полях 

Домініканської Республіки, вимогами покращення оплати їхньої праці [744, р. 60], на 

що режим Р. Седраса не звертав жодної уваги. Тому оточення Х. Балагера із 

задоволенням зустріло повалення «хворобливого демократичного проекту» в Гаїті, 

змінити підхід Санто-Домінго щодо санкцій не допомогли навіть погрози США 

скасувати преференції у двосторонній торгівлі [744, р. 60].  

Щодо гуманітарних наслідків дії санкційної політики, то вони в Гаїті були 

драматичними. За три роки, з вересня 1991 р. до вересня 1994 р., у столиці Порт-о-

Пренсі ціни на рис і борошно зросли на 137,4 % і 184,6 % відповідно. Лише в останній 
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рік дії міжнародних санкцій ціни на червоне зерно рису, другий основний продукт 

харчування, зросли на 68-113 %. Таке подорожчання цін на продукти харчування 

пояснювалося й тією обставиною, що санкційна політика призвела до дефіциту 

пального, ціна за галон якого в 1994 р. досягла 10 дол. США. Стрімке зростання цін 

на пальне негативно позначилося й на сільському господарстві, де виробництво рису 

при значному попиті в 1993-1994 рр. було нижчим за норму на 10 % [570, р. 12]. У 

цілому по країні рівень виробництва в сільському господарстві впав на 20 %, 

поголів’я птиці через брак вакцин скоротилося на 40 %. 

Подорожчання пального, яке прагнули компенсувати зростанням виробництва 

деревного вугілля на 40 %, потребувало додаткової вирубки 7500 дерев щомісяця, що 

негативно позначилося на навколишньому середовищі. 

Руйнівними наслідками для гаїтянської економіки відзначилася заборона на 

експорт сільськогосподарських товарів. Так, за даними ООН та ЄС, станом на серпень 

1994 р. загальні збитки для Гаїті від заборони на експорт кави й какао складали 

15 млн дол. США, манго – 12 млн дол. США, олії – 14 млн дол. США [570, р. 12-14]. 

Скорочення робочих місць у окремих галузях економіки протягом 1992-1994 рр. 

досягало 80 % проти очікуваних 8 %. Як зазначає Е. Гіббонс, голова місії Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Гаїті упродовж 1992-1996 рр., безробітними стали понад 1 

млн осіб або близько 15 % від усього населення держави [570, р. 11]. Масове 

безробіття, спричинене міжнародними санкціями, змінило й структуру населення 

Гаїті, адже понад 300000 осіб, втікаючи від масового голоду, змушене було переїхати 

з міст до аграрних регіонів [570, р. 14].  

У цілому за три роки дії політики санкцій ООН/ОАД рівень доходів на душу 

населення знизився на 30 % – до 250 дол. США на рік, у той час як інфляція по країні 

досягала в середньому 138 %. Рівень ВВП Гаїті в цей період упав на 20 % порівняно з 

очікуваними 5,2 % [570, р. 13]. 

На виконання резолюції 875 РБ ООН 19 жовтня 1993 р., для інспектування 

іноземних кораблів, у складі Багатонаціональних сил ООН у Гаїті прибули військово-

морські і прикордонні кораблі ВМФ США, які розосередилися поблизу портів, у 

відкритому морі та в територіальних водах Гаїті. Пізніше до них приєдналися кораблі 

ВМФ Аргентини, Великобританії, Канади, Нідерландів і Франції.  

Між тим, попри зміцнення контрольного механізму за реалізацією політики 

санкцій, ситуація в Гаїті загострювалась. 28 жовтня 1993 р. Ж.-Б. Арістид звернувся 

до Генеральної Асамблеї ООН, вказавши на те, що, зірвавши домовленості Гавернорс 

Айленд, військова хунта зробила неможливим його повергнення в Порт-о-Пренс. При 

цьому президент наголосив, що він проти проведення воєнної інтервенції в Гаїті і 

відстоює ідею повалення військової диктатури в Гаїті шляхом «тотальної і повної 

блокади». Разом із тим, санкційна політика не повною мірою себе виправдовувала, 

адже генерал Р. Седрас, як і його прибічники, відмовився йти у відставку, країною 

прокотилась нова хвиля жорстких репресій проти прихильників Арістида [362], у 

грудні 1993 р. кабінет Р. Мальваля пішов у відставку. У відповідь адміністрація 

Б. Клінтона висунула ультиматум режиму Р. Седраса – виконати домовленості 

Гавернорс Айленд і піти у відставку до 15 січня 1994 р., а інакше Сполучені Штати 

ініціюватимуть заходи зі зміцнення санкційної політики. Аби дійти компромісу, 

Вашингтон готовий був розглянути можливість відновлення демократії в Гаїті без 

Арістида, але навіть такий крок не зрушив ситуацію з мертвої точки [537]. 

Зрештою, 6 травня 1994 р. резолюцією 917 РБ ООН встановила повну блокаду 

Гаїті, поставивши перед нею мету «забезпечення виконання у повному обсязі 
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Договору Гавернорс Айленд і в такий спосіб покласти край політичній кризі в Гаїті» 

[161]. Ізоляція Гаїті здійснювалась через запровадження системи додаткових санкцій, 

зокрема заборону будь-якого виду транспортного сполучення з Гаїті; заморожування 

фінансових ресурсів військових, поліції, членів де-факто уряду Гаїті, їхніх 

прихильників та членів їхніх сімей; заборону ведення імпортно-експортних операцій 

[161].  

Посилення санкційних заходів дало поштовх до проведення чергового раунду 

переговорів між Ж.-Б. Арістидом та Р. Седрасом, на яких посередником виступили 

США. Під час переговорів Вашингтон прагнув поважати позицію Арістида, хоча вона 

характеризувалась непримиренністю, таке ж ставлення до нього демонстрували й 

політичні опоненти [583, р. 67]. На цей раз Білий дім був готовий вмовити  

Ж.-Б. Арістида включити до нового складу уряду прибічників генерала Р. Седраса, а 

останньому гарантувати амністію та дозволити безперешкодно виїхати з Гаїті. Але 

ситуація і на цей раз не вийшла з глухого кута.  

Безрезультатність переговорів, а також наростаючий безперервний потік біженців 

із Гаїті у Флориду змусив Сполучені Штати вдалися до застосування додаткових 

санкцій проти економічної еліти Гаїті, аби змусити останню перестати підтримувати 

режим генерала Р. Седраса. Спеціальними виконавчими розпорядженнями № 12914 

від 7 травня 1994 р., № 12920 від 10 червня 1994 р., № 12922 від 21 червня 1994 р. і 

Декларацією 6685 від 7 травня 1994 р. [1044-1047] було заморожено рахунки 

гаїтянських бізнесових кіл, які підтримують режим у Гаїті або з ним співпрацюють, а 

також блоковано рахунки військових, поліції, членів їхніх родин.  

І насамкінець, йдучи назустріч заклику Ж.-Б. Арістида до міжнародного 

співтовариства «зробити невідкладний і рішучий крок», аби змусити де-факто владу 

Гаїті виконувати Договір Гавернорс Айленд, 31 липня 1994 р. РБ ООН ухвалила 

резолюцію 940, згідно з якою держави-члени повинні були «сформувати 

багатонаціональні сили під об’єднаним командуванням і контролем і вжити всіх 

необхідних заходів для того, аби посприяти виїзду з Гаїті військового керівництва 

відповідно до Договору Гавернорс Айленд, якнайшвидшому поверненню легітимно 

обраного президента й відновленню законного уряду Гаїті, встановити і підтримувати 

безпечну і стабільну обстановку, яка дозволила б виконувати Договір Гавернорс 

Айленд» [162]. 

Для успішного виконання резолюції 940 Багатонаціональні сили (20000 осіб) під 

командуванням США 19 вересня 1994 р. успішно висадились у Гаїті. Переговори з де-

факто президентом Гаїті Е. Жонассаном, генералом Р. Седрасом про безкровну 

передачу влади, а також їхню висилку з країни вели спеціально призначені 

Дж. Картер, К. Пауелл і сенатор С. Нанн. Визнавши свою остаточну поразку, генерал 

Седрас 13 жовтня вилетів до Панами, шеф поліції М. Франсуа втік у Домініканську 

Республіку кілька днів до цього. Зі свого боку, Ж.-Б. Арістид повернувся в Гаїті 

15 жовтня 1994 р. [570, р. 6-7].  

29 вересня 1994 р. Рада Безпеки ООН своєю резолюцією 944 скасувала фінансові й 

економічні санкційні заходи проти Гаїті, а також було припинено морську блокаду 

острова [163]. Скасування міжнародних санкцій ОАД щодо Гаїті відбулось на 

засіданні Постійної ради 14 жовтня 1994 р., що було остаточно затверджено з 

ухвалою міністрами закордонних справ резолюції MRE/RES. 7/95 від 5 червня 1995 р. 

У документі MRE/RES. 7/95, зокрема, наголошувалось на тому, що міжнародне 

співтовариство через ООН та ОАД «відповіло на виклик уряду Гаїті та здійснило 

необхідні кроки для відновлення демократичної влади», у зв’язку із чим 
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рекомендувалось затвердити рішення Постійної ради від 14 жовтня 1994 р. щодо 

скасування санкційних заходів проти Гаїті, а міжнародним фінансовим інститутам 

відновити надання допомоги країні [349, р. 26]
.
  

Іншим прикладом, що становить інтерес у розрізі дослідження проблеми 

ефективності політики санкцій ОАД, є перуанський епізод. Між тим, тут слід 

обмовитися, що вивчення досвіду ОАД із реалізації санкційних заходів проти Перу 

вирізняється тим, що примусові інструменти в дійсності не було застосовано, а 

погрозу їх уведення необхідно розглядати як превентивний метод у попередженні 

наростання внутрішньополітичної напруги в державі, подальшого згортання 

демократичних процесів.  

Необхідність застосування політики санкцій проти Перу з боку ОАД постала у 

квітні 1992 р. і пояснювалась тим, що президент А. Фухіморі 5 квітня ініціював так 

званий «самопереворот» (autogolpe, ще відомий як «Фухі-переворот»). Президент 

раптово відправив власний уряд у відставку, розпустив Конгрес, заарештував лідерів 

опозиційних партій, заборонив свободу слова, преси й зібрань, розпочав тиск на суди, 

аби поставити їх під свій повний контроль [538, р. 19]. Головною метою таких дій 

було прагнення зосередити у своїх руках усю повноту влади в Перу, тобто фактично 

встановити в державі необмежену авторитарну владу для проведення неоліберальних 

економічних реформ, чому активно протидіяли лівоцентристські опозиційні партії 

ФРЕДЕМО й АПРА. 

У відповідь Постійна рада ОАД, діючи на підставі резолюції 1080, зібралася 

6 квітня 1992 р., аби «засудити події … в Перу», і закликала А. Фухіморі «невідкладно 

відновити роботу демократичних інститутів, поважати права людини», і висловилася 

за проведення «позачергової зустрічі міністрів закордонних справ» держав-членів 

ОАД [538, р. 19]. З усіх країн-учасниць ОАД найбільш жорстку позицію щодо санкцій 

займали США, які закликали закрити кредитну лінію для Перу в обсязі 2 млрд дол. 

США, що передбачалось використати на розбудову інфраструктури, заморозити з 

боку Міжамериканського банку розвитку видачу кредиту на суму 420 млн дол. США, 

і надання кількасот млн дол. США, передбачених для Ліми програмами допомоги з 

розвитку [538, р. 19].  

Тиждень потому, 14 квітня 1992 р., міністри закордонних справ держав-членів 

ОАД підтримали позицію Постійної ради в її оцінці політичної ситуації в Перу, і, зі 

свого боку, висунули вимогу відновити демократичні інститути, терміново звільнити 

опозиційних політичних лідерів і поважати права людини. Американські та канадські 

дипломати пропонували ухвалити рішення про застосування санкцій проти Ліми, 

однак такий крок не віднайшов широкої підтримки серед інших учасників зібрання. 

Важливою обставиною, що подіяла на пом’якшення підходу держав-учасниць ОАД 

щодо санкцій, став виступ тодішнього міністра закордонних справ Перу Августо 

Блекера Міллера, у якому він зауважив, що дії президента А. Фухіморі були 

продиктовані необхідністю зміцнення боротьби з активними маоїстськими 

повстанцями групи «Сяючий шлях» [813]. У відповідь державний секретар США 

Дж. Бейкер заявив: «Ви не можете знищувати демократію заради цього» [813]. Однак 

на захист перуанського дипломата стали Болівія, Бразилія, Еквадор і Чилі, 

геополітичні сусіди Перу, які заявили Вашингтону, що вони не підтримуватимуть 

жодних санкційних дій, які можуть призвести до послаблення центральної влади в 

Лімі і, таким чином, спровокувати спалах терористичної діяльності, збільшити 

наркотрафік через кордони [557]. Аргументи проти санкцій, висловлені 

міжнародними партнерами США по об’єднанню, переконали Дж. Бейкера обстоювати 
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більш помірковану позицію, тому й резолюція CP/RES 579/92, схвалена 31 голосами 

«за» з 34 держав-членів, не передбачала застосування санкційного тиску на уряд 

Ліми, надаючи йому час на відновлення демократичного порядку в державі. Більше 

того, аби посприяти примиренню політичних сил, міністри закордонних справ 

сформували делегацію ОАД на чолі з Генеральним секретарем Б. Суаресом та 

уругвайським міністром закордонних справ Гектором Гросом Еспіеллем [538, р. 20], 

яка повинна була перебувати в Лімі і спостерігати, як виконуються вимоги ОАД із 

відновлення представницької демократії в Перу.  

Погроза використання політики санкцій із боку ОАД, на відміну від епізоду з 

Гаїті, принесла окремі позитивні результати. Направлена в Ліму делегація ОАД 

спромоглася змусити А. Фухіморі звільнити його політичних опонентів і провести 

демократичні вибори в парламент під наглядом спостерігачів від організації. 

Зрозуміло, що повної реставрації представницької демократії в Перу держави-члени 

ОАД так і не спромоглися добитися, А. Фухіморі зберіг за собою повноту влади в 

країні, однак він утримався від подальших політичних репресій і не встановив у Перу 

жорсткої військової диктатури, наступ на демократичні завоювання було зупинено 

[407, р. 81], а практика захисту інтересів населення через політичний процес 

ствердилася. На черговій нараді міністрів закордонних справ ОАД, присвяченій 

ситуації в Перу, було заявлено, що «вибори в Конгрес, які пройшли 22 листопада 

1992 р., та подальше офіційне оголошення їхніх результатів стали важливим кроком у 

процесі відновлення демократичного інституційного порядку в Перу», й у 

подальшому А. Фухіморі має інформувати Постійну раду стосовно подальшої 

«еволюції процесу з відновлення» демократії [538, р. 20]. Як резюмує перуанський 

епізод із санкцій ОАД Е. Роджерс, спеціаліст Центру науки і міжнародних відносин 

при Гарвардському університеті, погроза санкціями сприяла ствердженню 

демократичної опозиції в Перу, призвела в подальшому до відсторонення від влади 

А. Фухіморі демократичним опонентом А. Толедо [881, р. 420]. 

Наступним прикладом застосування політики санкцій у рамках ОАД у 

постбіполярну добу є гватемальський епізод, у якому погроза запровадження 

міжнародних санкцій із боку об’єднання зумовлювалась спробою тодішнього 

президента Гватемали Хорхе Серрано здійснити «самопереворот», встановити 

диктатуру, по суті на кшталт того сценарію, який розігрувався А. Фухіморі в Перу в 

1992 р.  

Так, 25 травня 1993 р. президент Гватемали Х. Серрано призупинив дію 

Конституції, розпустив Конгрес, Конституційний суд, Адміністрацію з прав людини, 

Верховний суд і Генеральну прокуратуру. Єдиною діючою структурою лишився 

Верховний виборчий суд і лише тому, що він мав ухвалити рішення про проведення 

позачергових виборів у законодавчий орган Гватемали протягом шести місяців. 

У відповідь у той самий день, 25 травня 1993 р., Генеральний секретар ОАД 

Б. Суарес, згідно із резолюцією 1080, оголосив про скликання Постійної ради для 

надання політичної оцінки подіям у Гватемалі. Постійна рада зібралась на засідання у 

другій половині дня, на якому було прийнято резолюцію 605 (CP/RES.605/93) під 

назвою «Ситуація у Гватемалі». У документі засуджувались дії президента Гватемали 

і висувалась вимога відновити роботу «інститутів представницької демократії 

республіки», гарантувати в державі верховенство права, забезпечувати дотримання 

прав і свобод громадян. До того ж, Постійна рада вийшла із пропозицією скликати 

позачергову нараду міністрів закордонних справ держав-членів, аби надалі визначити 

позицію ОАД щодо згортання представницької демократії у Гватемалі й обговорити 
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можливі способи реагування організації на ситуацію [933, р. 53]. Для відстеження 

ситуації у Гватемалі й вивчення, якою мірою її влада виконує резолюцію ОАД, 

Постійна рада доручила Генеральному секретареві Б. Суаресу сформувати Місію 

ОАД у державі, до складу якої увійшли ще три міністри закордонних справ країн-

учасниць М. Кінг (Барбадос), Е. Ліл (Нікарагуа), С. Ебро (Уругвай). На Місію 

покладалося завдання підготувати відповідний звіт до 6 червня 1993 р., щорічного 

засідання Генеральної Асамблеї ОАД, але первинні висновки Місія повинна була 

надати міністрам закордонних справ держав-членів ОАД 3 червня [348].  

Напередодні засідання міністрів закордонних справ держав-членів ОАД Сполучені 

Штати наголосили на тому, що вони ініціюватимуть ухвалу рішення про застосування 

санкцій у рамках організації. Про серйозність намірів Білого дому говорила й та 

обставина, що в цей день Вашингтон заморозив програму фінансової допомоги 

республіці в обсязі 50 млн дол. США [405]. Європейське Співтовариство, зі свого 

боку, також заявило про готовність підтримати міжнародні санкції ОАД. Їх уведення 

було б катастрофічним для економіки Гватемали, що показала зростання ВВП у 1992 р. на 

рівні 4,6 % [313]. Статистичні дані показували високу економічну залежність 

Гватемали від торгівлі з державами-членами ОАД та ЄЕС, а критичну – від зв’язків із 

США. За даними міністерства торгівлі США, американський імпорт із Гватемали 

зростав упродовж 1990-1992 рр., збільшившись із 873,3 млн дол. США в 1990 р. до 

1,2 млрд дол. США в 1992 р. Така ж позитивна динаміка була характерною і для 

американського експорту, що збільшився за аналогічний період із 651,6 млн дол. 

США до 1,1 млрд дол. США. Обсяг торгівлі лише із Флоридою, за даними Бюро з 

економічного аналізу, в 1992 р. сягнув 1,1 млрд дол. США [313]. Тому паніка і страх 

були очікуваною реакцією ділових кіл Гватемали на погрозу Б. Клінтона згорнути 

двостороннє торговельно-економічне та фінансове співробітництво. Переробним 

підприємствам, а також сільському господарству це гарантувало катастрофічні 

збитки. Асоціація експортерів нетрадиційних продуктів розуміла уразливість своєї 

галузі. Г. Полансо, власник компанії «Frutesa S.A.», наприклад, заявила: «Наша галузь 

не виживе під дією санкцій, ми не зможемо конкурувати з іншими державами» [313]. 

Слід наголосити на тому, що патріарх американської дипломатії Г. Кіссінджер 

скептично поставився до потенціалу санкційної політики ОАД як способу розв’язання 

гватемальської кризи, підкреслюючи: «Зрештою, механізм сформовано у такий 

спосіб, аби він взагалі не працював. … це є стандартним прийомом дипломатів, які 

прагнуть довести до відома про те, що бездіяльність є бажаним результатом» [688, р. 

286-287]. Але традиційно втілювані в життя прогнози експерта на цей раз розійшлися 

із практикою. Погроза застосування міжнародних санкцій із боку держав-членів ОАД, 

а особливо США, виявилися достатньо ефективним інструментом реставрації  

представницької демократії у Гватемалі [766, р. 15-16].  

Події розвивались стрімко й по висхідній. Перша розгубленість гватемальської 

бізнесової еліти змінилась рішучими діями, направленими на відсторонення 

президента Х. Серрано від влади. Через дві доби після спроби Х. Серрано встановити 

диктатуру, лідери бізнесової еліти зібралися в штаб-квартирі Конфедерації 

Комерційної, Індустріальної та Фінансової асоціацій. Головним завданням ділових кіл 

була організація масових виступів проти президента. Крім того, їм вдалося отримати 

підтримку молодих військових, а також військових середньої ланки, що призвело до 

того, що вже 1 червня 1993 р. воєнне командування повідомило Х. Серрано про 

необхідність його невідкладної відставки, а його функції взяв на себе віце-президент 

Густаво Адольфо Еспіна Сальгеро. «Ми усвідомлюємо, що демократія, ймовірно, не є 
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ідеальною системою, але вона найкраща для бізнесу», – прокоментував потому таку 

діяльність Конфедерації В. Суарес, лідер бізнесової еліти, чиї підприємства 

спеціалізувалися на експорті сталі [313]. Ф. де Естрада, директор Асоціації 

експортерів нетрадиційних продуктів, визнала: «На щастя, ми вирішили кризу 

швидко, до того як були завдані серйозні збитки. Це було рішення бізнесу» [313]. 
Для президента Х. Серрано та його найближчого оточення перехід ділових кіл до 

лав жорсткої опозиції виявився цілковитою несподіванкою, адже історично 
економічна еліта Гватемали підтримувала авторитарних лідерів, які захищали її 
інтереси. Однак після відсторонення від влади в країні військових у 1985 р. і 
повернення Гватемали на демократичний шлях розвитку, Сполучені Штати включили 
країну в систему торговельних преференцій. Слідом за Вашингтоном пільгові умови в 
торгівлі державі створило й Європейське Співтовариство. Крім того, США 
здійснювали політику сприяння виділенню кредитів Гватемалі під низькі відсотки з 
боку Світового банку, Міжамериканського банку розвитку. Фінансові транші йшли 
переважно на розвиток сільського господарства, зокрема збільшення виробництва 
кави, цукру, хлопку, вирощування фруктів та овочів, тваринництво [995, р. 3, 44-45, 
58]. Це дозволило провести в країні ринкові перетворення, зупинити гіперінфляцію, 
яка знизилася за цей період із 84 % до 11 % на рік [405]. Тож, за таких обставин, сам 
президент становив для підприємців серйозну загрозу, адже міг призвести до 
економічного колапсу Гватемали. 

3 червня 1993 р. пройшла нарада міністрів закордонних справ держав-членів ОАД, 
на якій не було ухвалено рішення про застосування санкційної політики проти 
Гватемали, однак політична єдність держав-членів проявилась у тому, що в ході 
зустрічі було зроблено заяву про те, що держава потрапить у дипломатичну ізоляцію 
та буде піддана фінансово-економічним санкціям, якщо «конституційний лад 
невідкладно не буде відновлено» [380, р. 266].  

Після того, як результати роботи наради міністрів закордонних справ ОАД стали 
відомі у Гватемалі, рух опору президентові Х. Серрано набув ще більшого розмаху. 
А напередодні, на хвилі наростання антипрезидентських настроїв, Верховний 
виборчий суд відмовився діяти згідно з наказами президента Х. Серрано і 28 травня 
1993 р. ухвалив рішення про неможливість проведення позачергових виборів в умовах 
«відсутності конституційних гарантій виборчого процесу». Таке рішення було 
ухвалено на підставі постанови Конституційного суду про визнання незаконними дій 
президента Х. Серрано. Цей факт, за словами Франсиско Вілліграна де Леона, 
заступника міністра закордонних справ та представника Гватемали в ООН та ОАД, 
став одним із факторів, що перешкодив планам Х. Серрано щодо легітимізації 
самоперевороту в республіці [92]. А 4 червня 1993 р. Конституційний суд, який 
продовжував працювати попри його розпуск Х. Серрано, прийняв рішення про 
нелегітимність дій нинішнього президента й віце-президента та постановив Конгресу 
обрати нового голову держави.  

Громадський рух спротиву в цей час координував Фронт національної згоди, який 
31 травня 1993 р. підготував документ, що містив політичну оцінку подіям у 
Гватемалі, – «Декларацію Об’єднання Громадян Гватемали». У цьому документі, 
зокрема, йшлося: «У ситуації політичної кризи, що вразила державу, ми, лідери 
громадянського руху Республіки Гватемали, заявляємо: 1) ми засуджуємо серйозні 
порушення Конституції, здійснені Хорхе Серрано Елліасом, який, підкоривши собі 
три гілки влади, став диктатором; 2) ми визнаємо законною і справедливою постанову 
Конституційного суду; 3) через вказану постанову зберігаються повноваження 
інститутів, які Серрано Елліас одноосібно намагається розпустити… У зв’язку із 
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цим, … ми вимагаємо: 1) невідкладної і повної відставки Хорхе Антоніо Серрано 
Елліаса і Густаво Адольфо Еспіни Сальгеро з посад президента та віце-президента 
республіки відповідно; 2) невідкладної та повної відставки вищих керівних осіб 
Конгресу республіки і, насамперед, його голови Хосе Фернандо Лобо Дюбона; 
3) невідкладної та повної відставки Верховного суду і, насамперед, його голови Хосе 
Родиля Перальти» [92]. 

6 червня 1993 р. у ході таємного голосування в Конгресі президентом Гватемали 
було обрано колишнього омбудсмена Раміро де Леона Карпіо. Х. Серрано, якого 
обвинувачували в розкраданні державного майна, виїхав у вигнання в Панаму.  

Тож у результаті дослідження ми дійшли таких висновків.  
Інститут санкцій у рамках ОАД почав формуватися в біполярну добу, політико-

юридичні засади якого було визначено в Статуті організації та Міжамериканському 
договорі про взаємну допомогу («пакт Ріо» 1947 р.), інституційно пов’язаному зі 
Статутом ОАД 1948 р. Особливістю політики санкцій ОАД, як випливає з указаних 
засновницьких документів, є те, що міжнародні санкції виступали інструментом 
здійснення колективної самооборони держав-учасниць, зокрема в контексті 
забезпечення недоторканості, цілісності території країн-членів, захисту їхньої 
політичної незалежності, вирішення внутрішньоконтинентальних або позаконтинентальних 
конфліктів, врегулювання кризових ситуацій, загрозливих для Америки. 

Системна трансформація міжнародних відносин, зумовлена розпадом Радянського 
Союзу, зникненням блокового та ідеологічного протистояння, дозволила розвинути 
механізм ОАД із реалізації політики санкцій у доктринальному та структурно-
функціональному вимірах. Вказані зміни відбились у низці документів організації, 
насамперед у резолюції 1080 «Представницька демократія» 1991 р., Вашингтонському 
протоколі про внесення змін до Статуту організації 1992 р, «Декларації Манагуа з 
підтримки демократії і розвитку»1993 р., Міжамериканській демократичній Хартії.  

Зрушення в концептуально-доктринальному вимірі політики санкцій ОАД 
проявились у перетворенні її на головний інструмент із забезпечення та підтримки 
представницької демократії, захисту прав і свобод людини в державах 
латиноамериканського регіону. Важливість досягнення вказаної мети за допомогою 
міжнародних санкцій зумовлювалась новим світоглядним уявленням держав-
учасниць ОАД про те, що демократія, мир і розвиток є невід’ємні та неподільні 
складові солідарності й процвітання Америки, регіональної безпеки.  

Зміни в інституційному забезпеченні санкційної політики проявились у 
розширенні повноважень Постійної ради, наради міністрів закордонних справ, 
Генеральної Асамблеї ОАД. Виняткову роль у підготовці документів із санкцій 
отримав Генеральний секретар, функції якого суттєво розширились за рахунок 
обов’язкового скликання в десятиденний термін Постійної ради ОАД у разі 
припинення політико-демократичного інституційного процесу чи законного 
виконання владних функцій демократично обраним урядом у будь-якій державі-
учасниці. Постійна рада ОАД, скликана для реагування на державний переворот у 
будь-якій країні-учасниці, могла звернутися з вимогою скликання наради міністрів 
закордонних справ для ухвали рішення про застосування санкційних заходів проти 
неї. Рішення про застосування санкцій у рамках ОАД могло бути прийняте й на 
спеціальних засіданнях Генеральної Асамблеї двома третинами голосів від її складу. 
Відділ із підтримки демократії у структурі Генерального секретаріату, створений у 
1990 р., мав слідкувати за дотриманням державами-членами конституційних норм, 
демократичних принципів розвитку та забезпеченням прав і свобод людини. У разі ж 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

217 

прийняття Відділом рішення про порушення демократії і прав людини в окремій 
країні-учасниці, він повинен був поінформувати про це Генерального секретаря ОАД.  

Разом із тим, аналіз змісту вказаних документів ОАД дозволяє автору 
стверджувати, що політика санкцій розглядається об’єднанням як останній засіб 
впливу на країну, що відходить від демократичних принципів державного 
будівництва й у контексті широкого дипломатичного підходу з відновлення 
демократії.  

Порівняно висока результативність політики санкцій ОАД у Перу та Гватемалі з 
підтримки і відновлення представницької демократії зумовлена ефективністю роботи 
державних інститутів влади в цих державах, що контролювали спецслужби та армію. 
За таких обставин політичні функції збройних сил і правоохоронних органів були 
суттєво обмежені, а значить і роль силових структур не стала вирішальною у 
визначенні політичних процесів, що змушувало ці відомства займати вичікувальну 
позицію під час державних переворотів. Більше того, Гватемала і Перу мали 
достатньо міцні, як для країн латиноамериканського регіону, інститути демократії, 
розпуск та жорстке обмеження повноважень яких зустріло серйозний спротив як із 
боку бізнесової еліти, так і пересічних громадян. У випадку із Гватемалою, 
наприклад, опора демократії – Конституційний суд, Верховний виборчий суд, 
Адміністрація із прав людини – продовжувала працювати незважаючи на їх розпуск 
президентом Х. Серрано. Про міцність демократії в Республіці Гватемалі свідчив і той 
факт, що ЗМІ держави під час самоперевороту перейшли на бік опозиції, широко 
висвітлюючи засідання Конституційного суду та Верховного виборчого суду, 
надаючи ефір політикам та громадським діячам, які виступали із критикою дій 
чинного президента Х. Серрано та віце-президента Густаво Сальгеро. За цими 
параметрами по-іншому виглядає картина в гаїтянському епізоді, де державний 
переворот здійснили військові на чолі із генералом Р. Седрасом, якого підтримала 
поліція та особисто її очільник М. Франсуа.  

Вирішальну роль у забезпеченні ефективності політики санкцій ОАД у Перу та 
Гватемалі зіграла позиція економічної еліти двох держав, яка виступила із 
засудженням спроб встановити диктатуру та вимогою відновити роботу інститутів 
представницької демократії. Перехід бізнесових кіл до лав опозиції зумовлювався 
ризиком їх гарантованого банкрутства у разі застосування проти Перу та Гватемали 
санкційної політики з боку держав-членів ОАД, що забезпечувалось попередньою 
позитивною динамікою торговельно-економічних і політичних відносин Перу та 
Гватемали з учасниками цієї організації. Тож заморожування кредитів по лінії 
Світового банку, Міжамериканського банку розвитку, заборона надання кредитів із 
боку США, скасування системи преференцій у двосторонній торгівлі загрожувало не 
тільки партикулярним інтересам окремих підприємців, а й існуванню цілих галузей 
економіки, насамперед сільському господарству й переробній індустрії, усім 
експортно-орієнтовним галузям. При цьому у випадку із Гватемалою можна 
констатувати, що ділові кола, інтереси яких під час самоперевороту представляла 
Конфедерація Комерційної, Індустріальної та Фінансової асоціацій на чолі із 
В. Суаресом, виступили організаторами і фінансовими донорами руху спротиву 
президенту Х. Серрано. Їх однозначна й рішуча позиція щодо відсторонення голови 
держави Х. Серрано від влади стала прикладом для наслідування силовим 
структурам, мас-медіа, і, зрештою, масштабним протестам громадян. 

Контрастним щодо перуанського та гватемальського епізодів є приклад із 
застосування міжнародних санкцій ОАД проти Гаїті. У випадку з Гаїті бізнесова еліта 
та середній клас відверто підтримали хунту, адже боялися втратити своє домінантне 
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економічне становище в державі, а деякі промисловці не були впевненими й у безпеці 
життя, тому суттєве погіршення соціально-економічної ситуації в Гаїті внаслідок дії 
санкційних заходів докорінно не позначилося на переговорному процесі між ОАД та 
де-факто владою в Порт-о-Пренсі, а відтак і досягненні первинної мети санкційної 
політики – відновленні представницької демократії в державі. І навпаки, опору 
демократично обраному президентові Ж.-Б. Арістиду становили бідні верстви 
населення, передусім селяни. Ця обставина послаблювала ефективність політики 
санкцій ОАД ще й тому, що крупний капітал США, тісно взаємопов’язаний із 
гаїтянськими діловими колами, маючи потужне лобі в американській законодавчій 
владі, спромігся добитися суттєвого послаблення санкційного режиму проти Гаїті в 
лютому 1992 р. і в цілому визначав непослідовність політичної позиції США щодо 
антигаїтянським санкцій до середини 1992 р. Докорінно підхід Сполучених Штатів 
стосовно санкцій ОАД у бік їх зміцнення змінився через неконтрольований масовий 
потік біженців із Гаїті, спричинений репресіями та переслідуваннями зі сторони де-
факто влади в Гаїті, що становило виклик національній безпеці США, регіональній 
стабільності в цілому.  

Варто констатувати, що складні відносини між Ж.-Б. Арістидом та гаїтянською 
економічною елітою зіграли не останню роль і в дистанціюванні окремих 
регіональних акторів від санкційної політики ОАД, що діяло на зниження її 
ефективності. Так, якщо Колумбія, Панама, Перу не дотримувалися санкційних 
заходів з економічних міркувань, то мотиви Домініканської Республіки ігнорувати 
міжнародні санкції ОАД проти режиму Р. Седраса мали політико-економічний вимір, 
адже домініканський політичний істеблішмент був занепокоєний частими 
звинувачуваннями президента Гаїті щодо порушень прав людини в республіці, 
поневолення гаїтянських робітників на тростинних полях Домініканської Республіки, 
вимогами покращення оплати їхньої праці. Змінити політичний підхід Санто-Домінго 
щодо санкцій ОАД, а згодом й ООН не допомогли навіть погрози США скасувати 
преференції у двосторонній торгівлі. 

Серйозною обставиною, що зумовила низьку ефективність політики санкцій проти 
Гаїті, стала різнонаправленість національних інтересів постійних членів Ради Безпеки 
ООН у питанні врегулювання кризи на острівній країні, що визначило складний і 
тривалий дипломатичний процес узгодження їхніх позицій і не дозволило вчасно 
залучити ООН до санкційних заходів ОАД. Головною перешкодою виведення 
санкційної політики проти Гаїті на глобальний рівень, як було встановлено, стала 
позиція Китаю, який блокував ухвалу Радою Безпеки ООН резолюції із санкцій проти 
острівної держави. Небажання КНР підтримати застосування міжнародних санкцій 
проти Гаїті в рамках ООН визначалося трьома причинами: по-перше, Китай сам 
зазнавав негативного впливу колективних санкцій із боку США та ЄС за порушення 
прав і свобод людини, придушення демократичних виступів опозиції, а особливо 
значущому санкційному тиску був підданий за придушення студентської демонстрації 
1989 р. Тож КНР, накладаючи вето на застосування політики санкцій проти Гаїті, 
виходила із побоювання створити прецедент примусового встановлення демократії у 
світі; по-друге, Китай наполягав на тому, що згортання демократії в Гаїті, відповідно 
до Статуту ООН, не може становити загрозу міжнародному миру та безпеці й вимагав 
надання додаткових підстав для введення міжнародних санкцій; по-третє, китайська 
сторона стверджувала, що політика санкцій не є тим інструментом, що можна 
застосовувати проти однієї з найбідніших держав регіону, адже важкі гуманітарні 
наслідки від дії санкційних заходів загострюватимуть соціально-економічні проблеми 
в Гаїті і принесуть протилежні політичні результати.  
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4.3. Стратегія санкцій у діяльності регіональних організацій Африки 
Центральне місце серед регіональних організацій Африки, що реалізують політику 

санкцій задля розв’язання безпекових проблем континенту в постбіполярну добу, 
посідає Організація Африканської Єдності (ОАЄ) / Африканський Союз (АС). 

У рамках Африканського Союзу було схвалено низку документів, що визначають 
концепцію санкційної політики організації, а також повноваження органів, які її 
здійснюють. Серед таких особливе значення мають «Конституційний акт 
Африканського Союзу» (2000 р.), «Декларація про принципи реагування 
Африканського Союзу на неконституційні зміни уряду» (2000 р.), «Правила 
процедури Асамблеї Союзу» (2002 р.), «Протокол про заснування Ради миру і безпеки 
Африканського Союзу» (2002 р.), «Африканська хартія з питань демократії, виборів й 
управління» (2007 р.).  

Базовим документом, що закладає фундамент політики санкцій АС, є  
«Конституційний акт Африканського Союзу» [735], адже в його преамбулі зазначено, 
що організація «вдаватиметься до використання всіх необхідних інструментів для 
зміцнення спільних інститутів і наділятиме їх необхідними повноваженнями й 
ресурсами, аби забезпечити ефективне виконання їх обов’язків» [420].  

Зі свого боку, ст. 4 «Конституційного акта Африканського Союзу» констатує, що 
об’єднання функціонуватиме відповідно до таких принципів: «права Союзу 
втручатися у справи держави-члена на основі рішення Асамблеї у зв’язку із 
серйозними обставинами, а саме: воєнними злочинами, геноцидом, злочинами проти 
людяності; мирного співіснування держав-членів та їхнього права жити в мирі та 
безпеці; права держав-членів клопотати про втручання Союзу для відновлення миру 
та безпеки … поваги демократичних принципів, прав людини, верховенства закону й 
ефективного управління; поваги священності людського життя, засудження і 
неприйняття політичного вбивства, актів тероризму й підривної діяльності; 
засудження і неприйняття неконституційних змін урядів» [420]. Значення ст. 4 для 
реалізації політики санкцій Африканського Союзу пояснюється тією обставиною, що 
ст. 23 «Застосування санкцій» встановлює механізм використання санкційних заходів 
проти держави-члена, чия внутрішня чи зовнішня політика йде у розріз із базовими 
принципами функціонування АС, адже в ній наголошується, що «будь-яка держава-
член, що не дотримується принципів і політики Союзу, може бути піддана впливу 
санкцій, таких як переривання транспортних і комунікаційних зв’язків з іншими 
державами-членами, а також інших заходів політичного й економічного характеру, 
визначених Асамблеєю» [420]. Тож, у разі недотримання державою-учасницею 
принципів функціонування організації, викладених у ст. 4, проти неї  
застосовуватимуться міжнародні санкції, так само як й у випадку, якщо її зовнішня 
політика суперечитиме політичним цілям розвитку Африканського Союзу, 
зосереджених у площині «підтримки демократичних принципів та інститутів, 
забезпечення активності населення й ефективного врядування» (ст. 3) [420]. Важливе 
значення в контексті аналізу конфігурації політики санкцій Африканського Союзу 
мають положення ст. 30, адже в них конкретизоване коло санкційних заходів, що 
можуть бути застосовані Африканським Союзом проти держави-члена, у якій стався 
державний переворот, оскільки в ній наголошується, що вона буде «позбавлена 
можливості брати участь у діяльності [Африканського] Союзу» [420]. 

Окрему значущість у розрізі визначення цілей політики санкцій АС має 
«Декларація про принципи реагування Африканського Союзу на неконституційні 
зміни уряду» / «Ломейська декларація», ухвалена в Того 10-12 липня 2000 р. у ході 
засідання Асамблеї Африканського Союзу. Варто констатувати, що «Ломейська 
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декларація» визначає санкційну політику як один із головних інструментів протидії 
здійсненню державного перевороту, котрий оцінюється як «загроза миру та безпеці на 
континенті» й «небезпечна та серйозна тенденція, що перешкоджає демократизації 
континенту» [726]. І далі в документі конкретизується, що виклик неконституційної 
зміни уряду «є неприйнятною та анахронічною практикою, що йде у розріз із нашим 
прагненням захищати основи демократії», «дотримуватися принципів ефективного 
управління, транспарентності і прав людини» [726].  

Масштабність цієї проблеми для розвитку Африканського континенту важко 
переоцінити, адже, як показує статистика, упродовж 1985-2001 рр. в цьому 
геополітичному регіоні було здійснено 21 державний переворот, із 2003 по 2009 рр. – 
11 [516]. І серед них останніми можна назвати Мавританію (серпень 2008 р.), Гвінею 
(грудень 2008 р.), Мадагаскар (березень 2009 р.), Нігер (лютий 2010 р.). Тож, у світлі 
таких загрозливих міжнародно-політичних обставин в Африці, держави-члени 
усвідомили доцільність удосконалення «інструментів і дій, що будуть покладені в 
основу відповіді [Африканського Союзу] на неконституційну зміну уряду» і 
зміцнення «механізму з [їх] імплементації» [726]. 

У разі ж «здійснення державного перевороту в державі-члені», «Голова організації 
та Генеральний секретар … повинні невідкладно й публічно засудити зміну й 
висунути вимогу якнайшвидшого відновлення конституційного порядку» [726]. 
Надалі, упродовж шести місяців, допоки демократичний порядок не буде відновлено, 
уряду, що прийшов до влади в результаті скоєння перевороту, забороняється брати 
участь у роботі політичних структур об’єднання, зокрема засіданнях Ради міністрів, 
Асамблеї [726]. В окремих випадках для посилення тиску на такий уряд можуть бути 
застосовані фінансово-економічні санкції, передбачені ст. 115 «Фінансові правила і 
регламент ОАЄ/АС» [726]. Якщо ж через шість місяців конституційний і 
демократичний порядок не буде відновлено, проти країни-учасниці, у якій стався 
державний переворот, застосовуватиметься заборона на розвиток міждержавного та 
багатостороннього співробітництва, торговельно -економічних та фінансових 
відносин» [726]. З метою підвищення ефективності політики санкцій як інструменту з 
відновлення демократії, організація сформувала «підкомітет із санкцій у складі 
5 членів, обраних відповідно до принципу пропорційного регіонального представництва», 
повноваження якого зосереджуватимуться на контролі за виконанням рішень щодо 
санкцій з боку держав-членів [726]. 

«Правила процедури Асамблеї Союзу» (2002 р.) конкретизують цілі політики 
санкцій організації, а також уточнюють процес її застосування. Зокрема, у «правилі 4» 
підкреслюється, що Асамблея може прийняти рішення про використання санкцій 
проти держави-учасниці в разі «порушення нею принципів розвитку, вказаних у 
Конституційному акті … невиконання політичних рішень Союзу і неконституційних 
змін уряду» шляхом голосування двома третинами голосів від її складу [735]. 
Ретельний аналіз положень «правила 37» цього документа дозволяє стверджувати, що 
політика санкцій Африканського Союзу може використовуватися організацією як 
інструмент примусу до миру сторін, що конфліктують, і, до того ж, як 
компліментарний елемент при здійсненні посередницької місії з мирного відновлення 
демократичного порядку в державі- учасниці [735]. 

Схвалення «Протоколу про заснування Ради миру та безпеки Африканського 
Союзу» (2002 р.) зміцнило механізм санкційної політики організації як інструменту з 
підтримки регіональної безпеки, адже Рада миру та безпеки як структура, що 
відповідає за розбудову миру на Африканському континенті, отримала повноваження 
двома третинами голосів зі свого складу (15 членів) застосовувати міжнародні санкції 
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об’єднання проти держави-учасниці, де було здійснено державний переворот (ст. 7) 
[735], пояснивши мотиви прийняття такого рішення у спеціальному комюніке. До 
того ж, як випливає із тексту документа, Рада миру та безпеки набула функцій 
рекомендувати Асамблеї ухвалювати рішення про застосування санкцій проти країни-
учасниці, де було здійснено державний переворот, або у випадку виникнення іншої 
загрози миру та безпеці на континенті (ст. 8) [735]. Крім того, ст. 16 дозволила 
зміцнити механізм контролю за здійсненням санкційної політики через посилення 
співробітництва між Радою миру та безпеки та Комісією Африканського Союзу у 
сфері підтримки миру, безпеки і стабільності [735]. Відтепер директорат миру та 
безпеки Комісії АС набув функції координувати зусилля держав-членів, регіональних 
організацій Африки, міжнародних інститутів та держав у реалізації санкцій, 
запроваджених Радою миру та безпеки. 

Особливе місце серед політичних документів Африканського Союзу, що 
уточнюють головну мету застосування санкцій організації, а саме – підтримку 
демократії та захист прав людини в регіоні, посідає ухвалена 30 січня 2007 р. 
«Африканська хартія з питань демократії, виборів й управління». Важливість 
документа полягає в тому, що ст. 23 конкретизує, які саме дії Африканський Союз 
розуміє як порушення демократії в державі-учасниці, внаслідок чого може бути 
ухвалене рішення про застосування проти неї санкційної політики. До них, зокрема, 
відносять: «виступ проти демократично обраного уряду або державний переворот; 
будь-яка інтервенція із залученням найомних військових, націлена на повалення 
демократично обраного уряду; будь-які спроби усунути від влади демократичний 
уряд, у тому числі шляхом ведення партизанської боротьби, озброєння опозиції; 
відмова чинного уряду передати владу партії або кандидату, що були обрані через 
демократичні вибори; внесення змін до конституції, що перешкоджатимуть вільному 
демократичному процесу» [477]. 

Враховуючи таку суттєву обставину, що політика санкцій на Африканському 
континенті традиційно не є ефективною через відсутність будь-якого контролю за її 
виконанням із боку геополітичних сусідів, було запропоновано інтенсифікувати 
співпрацю регіональних організацій Африки з реалізації санкційних заходів [279]. 
Причиною такого стану справ американський дослідник В. Рено називає те, що 
спільною головною проблемою для всіх африканських країн є те, що відмінність між 
військово-політичними та кримінальними угрупованнями може бути менш помітною 
в зонах конфліктів у недієздатних чи слабких державах – з високим ступенем 
фрагментації збройного насильства, поширенням різного роду воєнізованих 
формувань і появою польових командирів (тобто впливових осіб, що воюють за владу 
та ресурси й користуються можливостями, які надають небезпека та економіка 
воєнного часу). В таких неоднозначних ситуаціях, у складному павутинні місцевого 
насильства часто неможливо визначити, які угруповання є більш політизованими чи 
криміналізованими [237, с. 45-75], а таким чином неможливо визначити траєкторію 
політичного розвитку цільової держави й оцінити ефективність санкційної політики в 
цілому.  

У світлі вищевказаного закономірним кроком стала ухвала Радою миру та безпеки 
17-19 грудня 2009 р. в Свазіленді «Рекомендацій з удосконалення застосування 
заходів Африканського Союзу в ситуаціях неконституційної зміни уряду в Африці» 
[833].  

Необхідно констатувати, що документ суттєво зміцнив потенціал санкцій 
впливати на політичні події в державі, де стався військовий переворот, через 
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модифікацію концепції політики санкцій, а також упорядкування інституційного 
механізму АС з її реалізації.  

На концептуальному рівні зміни проявилися в тому, що санкційні заходи стали 
більш оперативним і гнучким інструментом із реагування на державний переворот, 
що позначилося у двох обставинах. По-перше, скоротився період, який надавався 
цільовій державі для відновлення конституційного й демократичного порядку зі 
180 до 90 днів, а тим самим санкційні заходи отримували більше значення у 
визначенні тенденцій політичного розвитку цільової держави; по-друге, відтепер коло 
санкційних заходів могло бути розширене, якщо у процес відновлення демократичного 
порядку втручалися збройні сили або правоохоронні органи [840]. Удосконалення 
інституційного забезпечення політики санкцій стало можливим через створення в 
штаб-квартирі організації спеціального комітету із санкцій Африканського Союзу, що 
діяв би на постійній основі й до повноважень якого належало: координувати 
діяльність органів АС, регіональних економічних об’єднань, регіональних організацій 
у здійсненні санкційної політики; співпрацювати з Панафриканським парламентом у 
питанні забезпечення нормативно-правової бази політики санкцій АС; проводити 
обмін інформацією між Комітетом розвідки і безпеки Комісії АС і Комітетом розвідок 
і служб безпеки Африки (КРСБА) щодо виконання державами-членами рішень 
організації щодо санкцій; вносити пропозиції стосовно доцільності зміни санкційних 
режимів, готувати щомісячні звіти Раді миру та безпеки щодо ефективності 
здійснюваних АС санкційних заходів [833].  

Координація зусиль органів Африканського Союзу з роботою регіональних 
об’єднань Африки в реалізації санкційних заходів здійснюється й на базі  
Конституційного акту, в якому підкреслюється, що «узгодження і гармонізація 
політики між діючими й майбутніми регіональними економічними співтовариствами 
слугуватиме поступовому досягненню цілей Союзу» [420]. Засади співпраці між 
Африканським Союзом та регіональними організаціями з підтримки безпеки 
визначаються й у «Меморандумі із взаєморозуміння щодо розбудови миру в Африці 
та архітектури безпеки» 2008 р. [516, р. 43].  

У такий спосіб окремий досвід у реалізації політики санкцій на Африканському 
континенті набули такі субрегіональні структури, як Економічне співтовариство країн 
Західної Африки (ЕКОВАС), Співтовариство розвитку Півдня Африки (САДК), який 
визначається тим, що ці організації здійснювали контролюючу функцію за 
реалізацією міжнародних санкцій, уведених у рамках ООН, Африканського Союзу. 
Враховуючи ту обставину, що ці субрегіональні організації не мають автономної 
дипломатичноїї практики із застосування міжнародних санкцій, проведення  
окремішнього дослідження проблеми ефективності їхньої політики санкцій не є 
можливим. 

Зі свого боку, шведські вчені зі Стокгольмського міжнародного інституту 
дослідження проблем миру вихід із тупикового становища вбачають не лише у 
зміцненні контрольних механізмів за реалізацією санкційної політики на  
регіональному рівні, але й одночасному залученні миротворчого контингенту 
міжнародних організацій. Так, П. Валленстін і Д. Стрендоу підкреслюють, що 
присутність миротворчого контингенту, який, поміж іншого, виконував функції 
моніторингу за імплементацією ембарго, допомагала підвищити його ефективність 
[1016]. 

Проаналізуємо потенціал санкційної політики Африканського Союзу в розрізі 
вирішення безпекових питань на континенті, використовуючи метод case-studies.  
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Застосування санкцій Африканським Союзом проти Центральноафриканської 
республіки (ЦАР) стало першим епізодом здійснення санкційної політики організації і 
було зумовлене здійсненим 15 березня 2003 р. генералом Ф. Бозізе державним 
переворотом проти демократично обраного президента Анжа-Фелікса Потассе. Двома 
днями потому, 17 березня 2003 р., Африканський Союз на 90-тій сесії ухвалив 
рішення про призупинення діяльності делегації Республіки в політичних структурах 
організації й закликав політичні сили ЦАР докласти зусиль для відновлення 
демократії та верховенства права [735]. Для подальшого моніторингу за політичною 
ситуацією в ЦАР було призначено спеціального посланця Африканського Союзу в 
Республіці, яким став Ф. Фаяла, представник Тунісу. 

Разом із тим, варто констатувати, що політика санкцій Союзу не віднайшла 
широкої підтримки з боку інших регіональних організацій Африки. Наприклад, 
створене в 1994 р. для сприяння інтеграції держав регіону Економічне й валютне 
співтовариство країн Центральної Африки (CEMAC) визнало воєнну хунту, 
правомірність дій Ф. Бозізе й надало 2,5 млн дол. США на відновлення порядку в 
державі. Це рішення об’єднання було продиктоване невдалою спробою відстороненого 
президента Анжа-Фелікса Патассе на черговому саміті Африканського Союзу в 
Мапуту сформувати широку міжнародну коаліцію держав-членів проти режиму 
Ф. Бозізе. Так, незважаючи на те, що 8 липня 2003 р. Виконавча рада Африканського 
Союзу ухвалила рішення рекомендувати Асамблеї виключити ЦАР з усіх органів 
організації, допоки в Бангі не буде відновлено «демократичний порядок» [735], 
Асамблея декілька днів потому на другій сесії такого рішення не прийняла [735], 
обмеживши конфігурацію санкційної політики дипломатичними заходами. 

Зміцнення санкційних заходів Африканського Союзу проти ЦАР не стало 
політичною реальністю й через рішучі дії Ф. Бозізе, направлені на відновлення роботи 
розпущеного ним парламенту й формування уряду «національної єдності та 
примирення», який мав замінити попередній, що «не був у змозі справитися зі своїми 
зобов’язаннями у сфері внутрішньої політики» [424]. Тож генерал Ф. Бозізе 
залишився при владі в Бангі, пообіцявши Африканському Союзу упродовж 
дворічного перехідного періоду провести в ЦАР вільні парламентські та 
президентські вибори, відновити демократичний і конституційний порядок [516, 
р. 79].  

Першим кроком із реставрації представницької демократії в Республіці стало 
затвердження на референдумі у 2004 р. проекту нової Конституції держави. Надалі в 
березні 2005 р. було проведено парламентські вибори, а в травні – президентські, на 
яких переміг Ф. Бозізе. І незважаючи на серйозні нарікання опозиції щодо прозорості 
й чесності проведення президентської передвиборчої кампанії, адже до перегонів не 
було допущено де-юре президента ЦАР Анжа-Фелікса Потассе, головного 
політичного опонента Ф. Бозізе, держави-члени Африканського Союзу визнали 
перемогу генерала, а з тим наголосили й на необхідності відмінити санкції проти 
режиму Ф. Бозізе [516, р. 79].  

24 червня 2005 р. Рада миру та безпеки на 33-тій сесії прийняла рішення про 
скасування політико-дипломатичних санкцій проти ЦАР «у зв’язку із проведенням 
демократичних виборів президента й відновленням конституційного порядку в 
державі» [859]. 

Наступним прикладом застосування санкцій Африканського Союзу проти 
держави-учасниці для відновлення в ній демократичного порядку став тоголезький 
епізод. Унаслідок державного перевороту в 1967 р. до влади в Того прийшов генерал 
Ейадема Гнассінгбе, котрий заборонив діяльність політичних партій і встановив 
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жорстку диктатуру. У 1991 р. під наростаючим тиском світового співтовариства 
Ейадема Гнассінгбе змушений був піти на окремі поступки, дозволивши  
багатопартійність і проведення мирних маніфестацій, що й було закріплено в 
Конституції 1992 р. із поправками 2002 р. і 2005 р. Водночас, попри деяку 
лібералізацію політичного життя, виборчі кампанії 1993 р., 1998 р. і 2003 р. 
проводилися із значущими порушеннями, визнавалися нечесними й недемократичними, що 
дозволяло Ейадемі Гнассінгбе зберігати владу в Того. Разом із тим, після смерті 
президента 5 лютого 2005 р., який перебував на цій посаді упродовж 38 років, 
повноваження голови держави повинні були перейти до голови Національних зборів 
Фамбаре Уаттаре Натчабе, який мав управляти Того протягом шістдесятиденного 
перехідного періоду, після завершення якого в державі мали відбутися позачергові 
президентські вибори.  

Однак військові, всупереч виборчому законодавству, віддали всю повноту влади в 
Того сину колишнього президента – Фор Ессозімну Гнассінгбе. Як повідомлялося, 
такий крок був продиктований тією обставиною, що Фамбаре Уаттаре Натчабе на той 
час перебував закордоном і це була вимушена дія з боку військових. Але насправді, як 
відзначалось у спеціальній доповіді Ради миру та безпеки від 21 лютого 2005 р., 
збройні сили відразу після смерті диктатора Ейадеми Гнассінгбе закрили кордони 
Того, аби попередити повернення спікера парламенту в Ломе [319]. Відразу після 
цього Національні збори, які контролювалися партією Об’єднання тоголезького 
народу, прибічниками Фор Гнассінгбе, спробували легітимізувати захоплення ним 
влади. 6 лютого 2005 р. Національні збори проголосували за відставку спікера 
Уаттаре Натчабе і призначили на посаду президента Гнассінгбе. Парламент також 
вніс чергові поправки до Основного закону, які дозволяли новому голові держави 
перебувати на посаді без проведення виборів до 2008 р., тобто до кінця терміну 
повноважень Ейадеми Гнассінгбе.  

Події в Того викликали обурення регіональних організацій Африки. Одним із 
перших прокоментував політичну ситуацію в Ломе тодішній голова Комісії 
Африканського Союзу Альфа Умар Конаре. Малійський дипломат охарактеризував 
події в Того як «державний переворот», який він не готовий прийняти [924]. 7 лютого 
2005 р. Рада миру та безпеки засудила державний переворот у Того, зміни до 
Конституції і пригрозила застосувати санкційні заходи проти режиму, «якщо владою 
не буде докладено невідкладних зусиль із відновлення порядку» [326]. З аналогічною 
заявою виступив тодішній виконавчий секретар ЕКОВАС Мохаммед ібн Чамбас, 
наголосивши, що об’єднання «не зможе спокійно сприйняти будь-яку … зміну влади 
й через це ситуація в Того не може бути прийнятною» [516, р. 50]. 9 лютого 2005 р. 
Рада миру та безпеки знову попередила Гнассінгбе про те, що в разі його відмови 
відновити конституційний і демократичний порядок, проти Того будуть застосовані 
санкції [319]. За таким ж принципом діяла й організація ЕКОВАС, 19 лютого 2005 р. 
застосувавши політико-дипломатичні санкції проти Того, а також увівши заборону на 
поставки озброєнь [996].  

Реакція світової громади і введення першого пакету санкцій змусили Національні 
збори 24 лютого 2005 р. відновили дію положень тоголезької Конституції 1992 р., 
згідно з якими вибори президента повинні бути проведені упродовж 60 днів, однак 
Фор Гнассінгбе продовжив виконувати повноваження президента. Зі свого боку, 
Африканський Союз та ЕКОВАС розцінили відмову Гнассінгбе передати 
повноваження президента як «захоплення влади» [996]. Уже 25 лютого 2005 р. 
Африканський Союз уводить політико-дипломатичні санкції проти Того, 
призупинивши членство країни в об’єднанні [327]. Конфігурація політики санкцій 
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також включала ембарго на поставки озброєнь, обмеження на пересування для 
політичних прибічників режиму Гнассінгбе. 

Перебуваючи під санкційним тиском, Фор Ессозімна Гнассінгбе 25 лютого 2005 р. 
змушений був передати управління державою Аббасу Бонфо, якого було обрано 
головою Національних зборів і оголосити про позачергові вибори президента. 
ЕКОВАС позитивно сприйняла такий крок Гнассінгбе й відразу ж скасувала всі 
санкційні заходи проти Того. 

Тоголезька опозиція була незадоволена тим, що міжнародне співтовариство йде на 
поступки режиму, заявляючи про те, що в такий короткий термін неможна провести 
серйозну виборчу кампанію, що стане серйозною перевагою для нинішньої влади. До 
того ж, опозиційні сили нарікали на численні порушення в організації виборів [924]. 
Несподівано до опозиції приєдналися і деякі політики в перехідному уряді Того, 
наприклад міністр Франсуа Ессо Боко, який, між тим, наголосив на тому, що у складі 
перехідного уряду мають бути представники опозиційних партій. Зміну своїх 
політичних поглядів Франсуа Есо Боко пояснював тим, що в країні вирують політичні 
пристрасті. Політичні умови, в яких проводяться вибори, далекі від тих, що можуть 
забезпечити примирення в Того. Затягування ж передвиборчої кампанії в тоголезьких 
політичних реаліях загрожувало державі громадянською війною, тому Аббас Бонфо 
22 квітня 2005 р. звільнив Боко з посади. 

Попри критику опозиції, президентські вибори в Того відбулись 24 квітня 2005 р., 
на яких здобув перемогу Фор Гнассінгбе. За даними Виборчої комісії, Гнассінгбе 
набрав 60,8 % голосів виборців, його головний опонент від опозиції Боб Акітані – 
38 %. Результати виборів опозиція відмовлялася визнавати, вказуючи на те, що вони 
були сфальсифіковані [924]. Тож оголошення підсумків виборів стало чинником 
чергового наростання протистояння в Ломе, мирні виступи опозиції переросли у 
збройні сутички з силами правопорядку, у ході яких загинуло принаймні 100 осіб, 
тисячі було поранено, 15-16 тис. пропали без вісті [332]. Десятки тисяч осіб стали 
біженцями [516, р. 51].  

У таких обставинах Африканський Союз й ЕКОВАС слідом за ЄС та США 
визнали результати виборів. Як відзначив із цього приводу П. Саймон, вибір на 
користь Гноссінгбе свідчив про прагнення віддати перевагу спадковості в політиці 
перед радикальними змінами. Зрештою, 27 травня 2005 р. Рада миру та безпеки 
документом PSC/PR/Comm.(XXX) скасувала всі санкції проти Того [328]. 

Однак після відміни санкційних заходів політична ситуація в Того залишається 
напруженою. Хоча Фор Гнассімбе виграв останні президентські вибори 4 березня 
2010 р., опозиція назвала їх недемократичними, закликавши людей до спротиву. Але 
Африканський Союз та інші регіональні об’єднання визнали їхні результати. З метою 
вирішення кризи 28 травня 2010 р. було сформовано коаліційний уряд, який виявився 
непопулярним серед населення і не змінив політичних настанов опозиції щодо 
відставки Гнассімбе.  

Із моменту здобуття незалежності 6 липня 1975 р. Комори (острови Анжуан, Гран-
Комор і Мохелі, з 2011 р. Майотта має статус заморської території Франції) 
відзначались крайньою політичною нестабільністю. Фактично від того часу зміна 
політичних лідерів відбувалась через державні перевороти та контр-перевороти. 
Політична напруга підживлювалась і територіальними суперечностями між 
островами. Результатом багаторічних територіальних суперечностей стала ухвала 
нової конституції держави у 2001 р., за якою Союз Коморських Островів отримав 
федеративний устрій, а голова держави відтепер обирається на чотири роки, 
кандидатів на посаду президента представляють по черзі всі три острови [516, р. 53]. 
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Водночас консенсус, досягнутий поличними силами, не вирішив усіх суперечностей у 
республіці.  

Так, уже у 2006-2007 рр. в Коморах мала місце чергова внутрішньополітична 
криза, вирішення якої потребувало втручання Африканського Союзу через  
застосування міжнародних санкцій. Річ у тім, що 14 травня 2006 р. в Коморах 
проходили чергові вибори голови держави, на які організація надіслала 
500 спостерігачів, аби вони підтвердили, що волевиявлення відбувається на 
демократичних засадах. У результаті виборів, які були визнані чесними і прозорими, 
переміг Ахмед Абдалла Мохамед Самбі (представник Анжуану), а його інаугурація 
26 травня була охарактеризована як перша мирна передача влади в країні.  

Між тим, завершення виборчого процесу не поклало край політичному 
протистоянню в республіці. 26 квітня 2007 р. Коморським Конституційним судом 
полковнику Мохаммеду Саіду Бакару було заборонено брати участь у майбутніх 
президентських виборах на острові Анжуан. Зі свого боку, Мохаммед Бакар, який у 
2001 р. прийшов до влади на острові внаслідок військового перевороту, відмовився 
виконувати рішення суду й заявив про свою участь у перегонах. Рішення Бакара 
негативно відбилось на політичній обстановці в республіці, адже озброєні 
угруповання, які підтримували полковника влаштовували напади на регулярну армію. 
10 червня 2007 р., попри заперечення з боку Морони та Африканського Союзу, 
Мохаммед Бакар провів вибори та оголосив себе переможцем на них, набравши, за 
його підрахунками, 90 % голосів виборців, результати які Африканський Союз 
відразу оголосив недійсними [335]. 

Слідом за цим 14 червня 2007 р., всупереч позиції Африканського Союзу, 
відбулась інаугурація М. Бакара.  

Для моніторингу за політичною ситуацією в Коморах та організації переговорів із 
полковником Африканський Союз призначив відповідну місію в державі, до складу 
якої увійшли представники Комісії АС та регіонального об’єднання САДК, і до 
повноважень якої входило складання щомісячних доповідей щодо Анжуану, які мали 
розглядатися на засіданнях Ради миру та безпеки. 

Зустрівшись із відкритим опором із боку полковника, Африканський Союз 
пригрозив застосувати санкційні заходи проти Бакара та його політичних прибічників 
[516, р. 54]. У спеціальному комюніке із ситуації в Коморах, прийнятому на 95-му 
засіданні Ради миру та безпеки, констатувалося: «Незважаючи на постійні зусилля 
Африканського Союзу й наполегливі заклики окремих членів світового спів-
товариства, … влада Анжуану продовжує відкидати всі пропозиції, висунуті 
державами регіону в Кейптауні і Преторії 18 червня і 9 липня 2007 р. відповідно, 
направлені на завершення кризи і створення умов для довготривалої стабільності і 
примирення в Коморах» [331]. І далі в документі підкреслюється, що «будь-яка 
затримка у врегулюванні кризи призводитиме до дестабілізації Комор і серйозно 
загрожуватиме єдності держави, так само як і перешкоджатиме вирішенню соціально-
економічних проблем на островах» [331]. У зв’язку із чим Рада миру та безпеки у п. 5 
документа PSC/PR/Comm(XCV) застосувала цільові санкції, а саме обмеження на 
пересування і заморожування фінансових активів, проти де-факто влади Анжуану, 
індивідів і груп, які «перешкоджають процесу примирення і становлять загрозу миру 
та безпеці в Коморах» [331]. Необхідно констатувати, що серед держав-членів не було 
консолідованої позиції щодо доцільності застосування санкцій для розблокування 
політичного конфлікту в Анжуані. Примітно, що такі впливові регіональні гравці як 
Кенія, Нігерія і ПАР не вважали санкційні заходи ефективним засобом впливу, а 
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надалі відмовилися брати участь і у військовій інтервенції для відновлення демократії 
в Анжуані. 

Ретельне вивчення змісту документа PSC/PR/Comm(XCV) від 10 жовтня 2007 р. 
дозволяє автору стверджувати, що Африканський Союз не надавав виключного 
значення санкційним заходам для вирішення кризи на острові хоча б тому, що 
розширив повноваження Спеціальної місії, яка відтепер, відповідно до п. 7, могла 
звернутися до країн, що надають військовий контингент (Судан, Танзанія), за 
підтримкою в оперативному розміщенні війського контингенту та інших елементів, 
аби посприяти виконанню зобов’язань, визначених мандатом [331].  

Місяцем потому Африканський Союз зібрався 26 листопада 2007 р. на своє 
102 засідання для обговорення політичної ситуації в Союзі Коморських Островів. В 
ухваленому Радою документі наголошувалося на тому, що «влада Анжуану до цього 
часу не здійснила кроків, що від неї очікували, аби виконати вимоги держав регіону й 
Ради» і через це дію санкційних заходів було подовжено [330]. Більше того, у 
документі Рада миру та безпеки звернулася до РБ ООН, аби вона підтримала 
міжнародні санкції проти політичної еліти Анжуану і звернулася до всіх партнерів АС 
продовжувати підтримувати санкції організації, а також інші зусилля, аби досягнути 
«якнайшвидшого врегулювання кризи в Анжуані» [330]. 

Однак уже на початку 2008 р. стало очевидно, що політика санкцій не виправдовує 
себе [976, р. 53], полковник Мохаммед Бакар відмовився йти на поступки 
Африканському Союзу, а сформована місія так і не розпочала свою роботу [516, р. 
54]. За таких обставин уряд Союзу Коморських Островів, аби відновити порядок в 
Анжуані, змушений був звернутися по військову допомогу до Африканського Союзу 
[735]. Відповідь організації була сформульована Асамблеєю в документі 
Assembly/AU/Dec.186 (X) від 2 лютого 2008 р., прийнятого в ході проведення  
10-ї чергової сесії, у якому рекомендувалось «державам-членам зробити все можливе, 
аби надати підтримку уряду Комор у його зусиллях відновити порядок в Анжуані і 
покласти край кризі» [478], а потому в рішенні міністрів закордонних справ і оборони 
від 20 лютого 2008 р. уточнювався механізм відновлення порядку через інтервенцію. 
Лівія, Сенегал, Судан і Танзанія погодилися надати військовий контингент для її 
здійснення. Військова операція отримала назву «Демократія в Коморах» [769]. 

11 березня 2008 р. військовий контингент Танзанії почав прибувати в Союз 
Коморських Островів, за ним слідували військові групи, надані для операції Суданом. 
Лівійський військовий контингент не брав участі в інтервенції, але Тріполі допомагав 
у перевезенні військових поряд із Францією, єдиною нерегіональною країною, що 
взяла участь у операції в Анжуані [954, р. 21]. Контингент АС, який нараховував у 
своєму складі 1500 військових, 25 березня 2008 р. здійснив висадку в Анжуані і почав 
просуватися в глибину острова, зосередившись на захопленні ключових стратегічних 
об’єктів, як аеропорти, адміністративні будівлі тощо. Операція була проведена 
упішно, а полковник Мохаммед Бакар виїхав з острова й попросив притулку в 
Майотті [954, р. 21]. Таким чином, можна стверджувати, що санкційна політика 
Африканського Союзу в Союзі Коморських Островів показала низьку ефективність у 
відновленні демократичного порядку, адже ця мета потребувала використання 
іншого, більш радикального засобу підтримки миру – інтервенції.  

Черговим прикладом застосування міжнародних санкцій у рамках Африканського 
Союзу для підтримки демократії в державі-учасниці вважається мавританський 
епізод.  

Військовий переворот у Ісламській Республіці Мавританія відбувся 3 серпня 
2005 р., у результаті якого від влади було відсторонено тодішнього президента 
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Маауйя ульд Сіді Ахмед Тайя як раз під час його перебування в Саудівській Аравії. 
Організатором перевороту виступив полковник Мохаммед ульд Абдель Азіз [793]. 
Слід вказати на той факт, що з отриманням Мавританією незалежності від Франції в 
1960 р. військовий переворот став невід’ємною компонентою її політичного життя.  

Уже наступного дня Рада миру та безпеки зібралася на 36 засідання для 
обговорення політичної ситуації в Нуакшоті. На засіданні було визнано, що політичні 
події в Мавританії можуть бути розцінені як державний переворот, у зв’язку із чим 
Рада на основі Ломейської декларації може застосувати проти держави весь набір 
засобів впливу для відновлення «конституційного і демократичного порядку». 
Виходячи з цього, документом PSC/PR/Stat.(XXXVI) від 4 серпня 2005 р. Мавританії 
заборонялося брати участь у роботі органів Африканського Союзу, допоки в країні не 
будуть проведені демократичні президентські вибори [333]. Тож, як випливає з 
документа, Африканський Союз відразу вдався до стратегії цільових санкцій, 
прагнучи уникнути нанесення збитку економіці і зовнішній торгівлі Мавританії. Цей 
підхід, на думку П. Вільямса, пояснювався тією обставиною, що ідея повалення 
режиму президента Тайя мала «суттєву внутрішню підтримку» і викликала широку 
«міжнародну симпатію» [1055, р. 274]. І дійсно, у самій Мавританії 3 серпня 2005 р. 
тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Нуакшоту, аби продемонструвати  
солідарність із політикою Мохаммеда Азіза. До того ж, полковник Азіз відразу заявив 
про свою відданість принципам демократії і пообіцяв провести прозорі вибори 
президента у 2007 р. Рада миру та безпеки змушена була реагувати на зміни у 
внутрішній політиці Республіки і 8 вересня 2005 р. на своєму 37-му засіданні 
відзначила, що «нова влада Мавританії зробила декілька кроків для захисту 
демократії», проте ухвалені санкції не скасувала [329]. 

Аби не допустити подальшої дипломатичної ізоляції Ісламської Республіки 
Мавританія в рамках ЄС та ООН, і побоюючись застосування фінансово-економічних 
санкцій із боку США, полковник Мохаммед ульд Абдель Азіз продовжив здійснювати 
демократичні перетворення в державі. На референдумі 25 червня 2006 р. було внесено 
зміни до ст. 26-29 Конституції, які суттєво урізали повноваження президента і 
встановлювали обмеження на перебування однієї особи на посаді президента 
Мавританії. Відтепер, кандидат міг обиратися на посаду голови держави не більше 
ніж два рази підряд, усього на десять років [839]. Крім того, Мохаммед ульд Абдель 
Азіз проводив постійні консультації з міжнародними партнерами, зокрема  
Африканським Союзом, ЛАД та ООН щодо механізму відновлення демократичного 
порядку в державі, зміцнення інститутів представницької демократії, забезпечення 
прав людини, що убезпечувало режим від імовірного посилення санкційного режиму 
[516, р. 55]. У березні 2007 р. в Мавританії пройшли президентські вибори, на яких 
переміг Сіді Мохаммед ульд Шейх Абдуллахі. Світова громада визнала вибори 
чесними й демократичними, що й відзначалось у спеціальній доповіді Голови комісії 
Африканського Союзу від 10 квітня 2007 р. [872]. У той же день, слідуючи 
рекомендаціям, сформульованим у доповіді комісії, Рада миру та безпеки на  
76-му засіданні скасувала всі санкції проти Мавританії [414]. 

Черговий переворот у Мавританії, який призвів до застосування міжнародних 
санкцій Африканського Союзу проти Нуакшоту, стався 2008 р. Загостренню 
політичної обстановки в державі передувало висловлення парламентом недовіри 
уряду Абдуллахі. У відповідь президент пригрозив розпустити парламент і 
сформувати новий політичний альянс із колишнім президентом Республіки Тайя. 
Точка неповернення була перейдена 6 серпня 2008 р., адже в цей день президент Сіді 
Абдуллахі наказав стратити п’ятьох військових генералів, що позбавило президента 
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підтримки армії й викликало обурення з боку парламенту. Зрештою, депутати 
звинуватили голову держави у неспроможності ефективно управляти Мавританією. У 
цей же день Сіді Абдуллахі було заарештовано військовими, і влада в країні перейшла 
до рук генерала Мохаммеда ульд Абдель Азіза

 
[1039]. 7 серпня 2008 р. в офіційному 

зверненні генерала Азіза до народу повідомлялося про відставку президента і 
формування перехідного уряду.  

7 серпня 2008 р. Рада миру та безпеки зібралася на засідання для обговорення 
політичної обстановки в Мавританії. У документі PSC/PR/Comm(CLIV) Рада засудила 
військовий переворот, постановила звільнити всіх політичних в’язнів і закликала до 
невідкладного відновлення в Мавританії конституційного й демократичного порядку 
[735]. Відповіддю на переворот стало призупинення членства Мавританії в 
Африканському Союзі. ЄС, Організація Ісламська Конференція і США також 
засудили переворот і закликали генерала Азіза відновити демократію. Нігер 
наполягав на введенні жорстких санкцій проти військового режиму, однак Франція 
виступила проти санкційної політики і взяла на себе роль посередника у проведенні 
переговорів із мавританською владою [516, р. 56].  

У ході переговорів генерал Азіз наполягав на тому, що його дії були продиктовані 
корумпованістю уряду Сіді Абдуллахі і необхідністю захисту населення й демократії, 
однак світова громада наполягала на передачі влади демократично обраному 
президенту Абдуллахі. Зрештою, 22 вересня 2008 р. Рада миру та безпеки в документі 
PSC/MIN/Comm2(CLI) висунула політичний ультиматум режиму генерала Азіза: або 
президента Сіді Абдуллахі буде відновлено на посаді до 6 жовтня 2008 р., або 
Мавританія буде піддана політиці «санкцій та ізоляції» [735]. Зі свого боку, уряд 
Мавританії назвав вимоги Африканського Союзу «нереалістичними» й такими, що 
суперечать інтересам населення держави [755]. Єдиною поступкою, на яку був 
готовий піти генерал Мохаммед Азіз, – це звільнення з-під арешту Сіді Абдуллахі, що 
й було зроблено 21 грудня 2008 р. Тож переговори з міжнародними посередниками 
продовжилися в січні 2009 р. Компромісним рішенням із реставрації представницької 
демократії в Мавританії стало рішення генерала Азіза провести позачергові 
президентські вибори. 23 січня 2009 р. військовий режим оголосив про свої плани 
провести вибори у червні 2009 р. [754].  

Разом із тим, цього виявилося недостатньо для уникнення введення міжнародних 
санкцій. 5 лютого 2009 р. Рада миру та безпеки увела обмеження на пересування та 
фінансово-економічні санкції проти «індивідів … і військових, чия діяльність 
направлена на підтримку неконституційного статус-кво в Мавританії» [321]. Про свій 
намір застосувати санкційні заходи проти політичних прибічників генерала Азіза 
заявили США та ЄС [516, р. 56]. Під тиском світового співтовариства 21 квітня 
2009 р. Мохаммед Азіз змушений був скласти з себе повноваження голови держави, 
призначив виконувача обов’язків цивільного кандидата Ба Мамаду Мбаре й оголосив 
дату проведення позачергових президентських виборів 6 червня 2009 р. [753]. 

Після відставки генерала Азіза політична криза в Мавританії вирішувалась через 
переговори. Для цього під егідою Африканського Союзу було сформовано  
Міжнародну контактну групу, яку очолив Абдулаі Вейд, президент Сенегалу. 
Зрештою, 3 червня 2009 р. конфліктуючим сторонам вдалося виробити компромісну 
стратегію виходу з політичної кризи, яка була викладена в так званій 
Транснаціональній угоді. Документ було підписано Мохаммедом Азізом і Сіді 
Абдуллахі, і він являв собою своєрідну «дорожню карту», або план поетапного 
відновлення демократії в Мавританії. Насамперед, в угоді вказувалась нова дата 
виборів – 18 липня 2009 р., що було пов’язано із прагненням опозиції отримати 
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додатковий час для підготовки і проведення передвиборчої кампанії [322]. До 
проведення виборів державою мав управляти перехідний уряд національної єдності, 
сформований із представників Мохаммеда Азіза і Сіді Абдуллахі, очолюваний 
останнім. Однак 28 червня 2009 р. Саді Абдуллахі склав із себе повноваження голови 
перехідного уряду. Цих зусиль виявилося достатньо для скасування міжнародних 
санкцій Африканського Союзу, що остаточно було зроблено в Лівії 1 липня 2009 р. 
[295]. 

Як було домовлено, президентські вибори в Мавританії пройшли 18 липня 2009 р., 
у результаті яких уже в першому турі переміг генерал Мохаммед Азіз, який набрав 
52,47 % голосів виборців. Африканський Союз, незважаючи на критику опозиції, 
охарактеризував їх як «вільні, прозорі, надійні й демократичні», інаугурація нового 
голови держави відбулась 5 серпня 2009 р. [871]. Примітно, що дослідники з 
безпекових питань у Африці переважно іронічно відгукувались щодо потенціалу 
санкцій Африканського Союзу для підтримки демократії в Ісламській Республіці 
Мавританія. Наприклад, І. Суаре наголосив на тому, що політичний процес у 
Мавританії викликає сумніви й указує на те, що «Африканський Союз і світове 
співтовариство, визнавши результати виборів, створює практику автолегітимізації 
силових переворотів». І далі аналітик влучно зазначає: «Якби навіть Африканський 
Союз слідував політичним ідеалам і відмовився визнавати автолегітимізацію 
Мохаммеда Азіза та інших диктаторів на континенті, ні Ломейська угода, ні 
Конституційний акт не говорять, що в такому випадку робити далі» [934].  

У контексті вивчення досвіду Африканського Союзу з підтримки демократії через 
санкційну політику особливий інтерес становить гвінейський епізод. У Республіці 
Гвінея з моменту здобуття в 1958 р. незалежності від Франції до 1990-х рр. панував 
авторитаризм. Лише прихід до влади Л. Конте дозволив розпочати в цій африканській 
державі демократичні перетворення. Стартом до створення нових політичних реалій у 
Гвінеї стала промова Лансани Конте 22 грудня 1985 р., на якій голова держави 
виступив із програмою демократизації державного управління, у підмурок якої мала 
бути покладена Конституція Республіки, прийнята 23 грудня 1990 р. У квітні 1992 р. у 
Гвінеї була офіційно дозволена діяльність політичних партій, центральне місце серед 
яких посіли Об’єднання гвінейського народу, Партія оновлення і прогресу та Союз 
гвінейського народу. А 19 грудня 1993 р. в Республіці Гвінея пройшли перші 
демократичні вибори президента, на яких перемогу здобув Л. Конте, набравши 51,7 % 
голосів виборців. Однак невдовзі після цього стало очевидним, що тенденції 
авторитаризму в державі почали відроджуватись [516, р. 58]. 

Першим кроком для розширення повноважень голови держави й посилення 
вертикалі влади стало внесення змін до основного закону Республіки 11 листопада 
2001 р. Відтепер скасовувались будь-які обмеження щодо кількості термінів 
президентства і збільшувались його строки від 5 до 7 років. Вказані зміни загострили 
внутрішньополітичну ситуацію у Гвінеї, сприяючи переростанню політичного 
протистояння між Л. Конте та опозицією у збройний конфлікт. Наприклад, створене у 
2000 р. на південному сході Республіки Об’єднання демократичних сил Гвінеї 
проголосило своєю головною метою повалення режиму Л. Конте будь-якими 
засобами, у тому числі за допомогою збройних нападів. Ескалації політичної напруги 
послугувала і складна соціально-економічна ситуація в державі, тотальна бідність, 
корупція [516, р. 58]. Однак Л. Конте вдавалося зберігати відносну стабільність у 
державі, яка похитнулась із смертю політика 22 грудня 2008 р.  

Сходження з гвінейської політичної сцени головного фігуранта оголило нерв 
боротьби за владу в Республіці. Відповідно до ст. 34 Конституції Гвінеї, очолити 
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державу мав голова Національної Асамблеї Абубакар Сампаре, який повинен був 
провести позачергові президентські вибори упродовж 90 днів. Разом із тим, уже через 
декілька годин після смерті Л. Конте в країні стався військовий переворот, який 
очолив лідер партії Національна рада за демократію і розвиток капітан Мусса Даді 
Камара. Новий режим відправив чинний уряд у відставку та оголосив про припинення 
дії Конституції 1990 р. [581]. 

Відповідь Африканського Союзу не змусила себе довго чекати. Уже 24 грудня 
2008 р. Рада миру та безпеки зібралася на 164 засідання, у ході якого було ухвалено 
документ PSC/PR/Comm(CLXIV), котрим засуджувалися події у Гвінеї і було 
постановлено новій владі відновити дію Конституції та забезпечити проведення 
вільних демократичних виборів упродовж 90 днів [735]. Необхідно наголосити на 
тому, що на відміну від попередніх епізодів, Раді миру та безпеці не вдалося відразу 
дійти консенсусу щодо застосування санкцій проти Конакрі. І цей факт пояснювався 
об’єктивними обставинами. 

Суттєвим чинником, що заважав Африканському Союзу використати потенціал 
санкцій для розблокування внутрішньополітичної кризи у Гвінеї, стала масова 
відкрита підтримка капітана Мусси Даді Камари населенням країни, яке сподівалося 
на покращення економічного становища й відновлення ефективного державного 
управління [1042]. Крім того, у переважній більшості всі геополітичні сусіди 
Республіки Гвінея виступали проти застосування санкцій. Гвінея-Бісау, Кот-Д’Івуар, 
Ліберія, Сьєрра-Леоне побоювалися ризику дестабілізації Республіки Гвінея, що 
могла швидко перекинутися на їхні території, несла загрозу збільшення наркотрафіку 
через кордони, зростання впливу кримінальних угруповань у прикордонних районах. 
Наприклад, президент Сенегалу А. Вейд відкрито висловився на підтримку нового 
режиму [632, р. 3]. Цілком зрозуміло, що за таких обставин стратегія ізоляції була 
приречена на політичну смерть. 

США та ЄС засудили державний переворот у Гвінеї, проте, окрім погрозливої 
дипломатичної риторики, жодних примусових засобів впливу на Конакрі не було 
застосовано. Стриманість провідних світових акторів у реагуванні на політичну кризу 
у Гвінеї зумовлювалась і тим, що Мусса Даді Камара демонстрував відданість 
демократичним принципам і оголосив про те, що він має намір у 2010 р. провести під 
наглядом міжнародних спостерігачів вільні президентські вибори [1042]. 

Розгубленість демонструвала й ЕКОВАС. Виконавчий президент ЕКОВАС 
Мохаммед ібн Чамбас у інтерв’ю ВВС 29 грудня 2008 р. заявив, що його здивувала 
підтримка перевороту політичними партіями, населенням та профспілками [344]. 

З іншого боку, політична бездіяльність Африканського Союзу давала привід 
говорити про подвійні стандарти організації з реалізації санкційної політики, що в 
майбутньому могло створити нездоланні перешкоди для застосування санкцій для 
підтримки демократії та захисту прав людини в державах-членах. Розвиток ситуації за 
таким сценарієм підривав би стабільність на всьому Африканському континенті. Тож 
29 грудня 2008 р. Рада миру та безпеки збирається на 165 засідання, на якому, згідно 
із документом PSC/PR/Comm (CLXV), Республіку Гвінея було виключено з 
організації, допоки в країні не буде відновлено «конституційний порядок і не будуть 
проведені демократичні вибори» [320]. Слідом за АС із метою відновлення у Гвінеї 
«конституційної демократії» 10 січня 2009 р. на позачерговому засіданні голів держав 
і урядів політико-дипломатичні санкції проти Конакрі застосувала ЕКОВАС [505]. 

У спільній заяві АС та ЕКОВАС, узгодженій 30 січня 2009 р., зокрема , 
підкреслювалось, що Гвінея має рухатись шляхом відновлення демократичного 
порядку й законності, для чого необхідним є «сформувати Національну перехідну 
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раду як тимчасовий орган, до складу якого увійшли б цивільні та військові; заснувати 
консультативний форум, який би включав усіх представників громадянського 
суспільства у Гвінеї і мав слугувати основою для ведення діалогу, що дозволило б 
гаїтянам працювати в напрямі зміцнення національної злагоди; завершити перехідний 
період до кінця 2009 р. внаслідок проведення вільних, чесних і прозорих виборів; 
відмовитись членам партії Національна рада за демократію і розвиток, як і прем’єр-
міністру та членам перехідного уряду, брати участь у виборах 2009 р.» [507]. У той же 
день 30 січня 2009 р., за спільною ініціативою Африканського Союзу та ЕКОВАС 
було сформовано Міжнародну кризову групу з питань Гвінеї, метою якої було 
сприяти вирішенню кризи дипломатичним шляхом. Група наполягала на тому, що 
вибори мають бути проведені не у 2010 р., а до кінця 2009 р. Важливою політичною 
вимогою Міжнародної контактної групи було змусити Муссу Даді Камару та його 
найближчих прибічників відмовитись від участі у виборчій кампанії [507]. Як бачимо, 
обидві цілі Міжнародної контактної групи на переговорах чітко корелювались із 
планом виходу з кризи у Гвінеї, викладеним у заяві АС та ЕКОВАС. 

Мусса Камара, що згодом стало очевидно, обрав стратегію затягування  
переговорів, заявивши у березні про свою готовність виконати вимоги АС та 
ЕКОВАС. 10 липня 2009 р. Камара вже не показував лояльності попереднім 
домовленостям з Африканським Союзом, у зв’язку із чим Рада миру та безпеки 
висловила «занепокоєння щодо відсутності помітного прогресу у відновленні 
законності» та «організації президентських виборів у 2009 р.» [323]. А 17 серпня 
2009 р. Камара оголосив нову дату президентських виборів – 31 січня 2010 р. і заявив, 
що він боротиметься за посаду [580]. Резонансний виступ М. Камари викликав 
антипрезидентські протести гвінейського суспільства, які невдовзі переросли у 
збройний конфлікт. 

28 вересня 2009 р. військові відкрили вогонь по неозброєних демонстрантах, які 
вийшли на вулиці Конакрі, протестуючи проти участі Мусси Камари в майбутніх 
президентських виборах [506]. За даними ООН, у цей день було вбито, принаймні, 156 
осіб, понад 1000 людей дістали поранення; якнайменше 109 жінок стали жертвами 
сексуального насилля; лідери опозиції дістали побої, а їхнє житло було пограбовано 
[1025]. Слідча комісія ООН, яка вивчала події в Республіці Гвінея, дійшла висновку, 
що були наявні порушення прав людини, мали місце злочини проти людяності, і що 
більш небезпечно, ці всі злочини були лише частиною систематичних порушень прав 
людини з боку охорони президента, поліції та військових [1025]. Події 28 вересня 
2009 р. змусили світову громаду по-іншому реагувати на політичну кризу в Гвінеї.  

18 жовтня 2009 р. ЕКОВАС ухвалює рішення про введення проти Гвінеї ембарго 
на поставки озброєнь, що було також запроваджено і з боку Африканського Союзу 
[316]. Більше того, Рада миру та безпеки 29 жовтня 2009 р. розпочинає переговори з 
усіма партнерами Африканського Союзу, аби забезпечити санкційним заходам 
глобальну підтримку. Позицію АС щодо санкцій підтримують ЄС, Організація 
Ісламська Конференція, ЛАД [324]. 

3 грудня 2009 р. на Камару було здійснено замах, що змусило його терміново 
попросити притулок у Марокко, куди він виїхав у добровільне вигнання [509]. Втеча 
М. Камари з країни кардинально змінила ситуацію у Гвінеї, виконувачем обов’язків 
голови держави було призначено бригадного генерала, члена військової хунти Секуба 
Конате, який за підтримки АС та ЕКОВАС вступив у переговори з опозицією. 
Перемовини завершилися підписанням 15 січня 2010 р. в Буркіна-Фасо Спільної 
декларації Уагадугу, згідно з якою було сформовано коаліційний перехідний уряд, 
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очолюваний опозиційним політиком Жаном Марі Доре, і який мав забезпечити 
проведення виборів 27 червня 2010 р. [486]. 

Одним із останніх прикладів застосування політики санкцій у рамках 
Африканського Союзу є малагасійський епізод. Після відсторонення від влади в 
Мадагаскарі Д. Рациракі (1975-2001 рр.) його наступником М. Равалумананою в 
країні загострилася внутрішньополітична боротьба, наслідком чого стало зміцнення 
авторитарних тенденцій у державному управлінні. Це викликало протести опозиції та 
населення, що інколи переростали у збройні сутички, які, втім, не набували 
загрозливого масштабу. Докорінним чином ситуація змінилася в грудні 2008 р., чому 
передувало рішення уряду М. Равалуманани закрити незалежний телеканал, який 
належав тодішньому меру Антананаріву А. Радзуеліні. Зі свого боку, А. Радзуеліна 
звинуватив владу в авторитаризмі й закликав населення вийти на антиурядові 
демонстрації. За декілька днів під антиурядовими гаслами зібралися сотні тисяч 
людей в Антананаріву, які почали вимагати відставки чинного президента 
М. Равалуманани, що й послугувало ескалації насилля в державі. Мирні виступи після 
сутичок із силами поліції переросли в масові заворушення, принаймні 100 осіб було 
вбито [735]. У відповідь А. Радзуеліна оголосив про формування власного кабінету й 
закликав М. Равалуманану невідкладно скласти з себе повноваження голови держави. 
Під тиском сотень тисяч демонстрантів М. Равалуманана змушений був виїхати зі 
своєї резиденції і переховувався в посольстві Франції, допоки 16 березня 2009 р. він 
не оголосив про свою відставку й передачу влади військовим, які відразу її передали 
А. Радзуеліні [840, р. 4-5]. Останній пообіцяв провести демократичні вибори голови 
держави під наглядом міжнародних спостерігачів упродовж двох років [847].  

Для оцінки політичної ситуації в Мадагаскарі й вироблення механізмів сприяння 
відновленню конституційного й демократичного порядку в державі Рада миру та 
безпеки 17 березня зібралася на своє 181 засідання. У підсумковому документі 
PSC/PR/COMM (CLXXXI), схваленому 20 березня 2009 р., Рада охарактеризувала 
зміну влади в Мадагаскарі як «серйозну перешкоду на шляху демократизації 
континенту» і висловила «серйозне занепокоєння стосовно посилення небезпеки від 
здійснення переворотів у Африці» й у зв’язку із чим ухвалила рішення виключити 
Мадагаскар із роботи структур Африканського Союзу [735]. Зі свого боку, голова 
малагасійського перехідного уряду Мондза Руандефо заявив, що «йому шкода», що 
Африканський Союз ухвалив рішення про застосування санкцій проти Антананаріву, 
адже його населення мало захищатись від диктатора [516, р. 62]. 

Примітно, що серед держав-учасниць не вдалося виробити консолідованої позиції 
щодо подій у Мадагаскарі. Наприклад, тодішній лідер Лівії М. Каддафі особисто 
зателефонував А. Радзуеліні й висловив йому повну підтримку у формуванні нового 
уряду. Той факт, що Лівія в цей час головувала в АС, надав підстави окремим членам 
об’єднання бойкотувати рішення щодо санкцій, ухвалені Радою миру та безпеки. 
Країни-члени Співтовариства розвитку Півдня Африки на позачерговому саміті голів 
держав і урядів, що проходив 30 березня 2009 р. у Свазіленді, прийняли Комюніке, 
згідно з яким Мадагаскар позбавлявся членства у цьому об’єднанні, допоки не буде 
проведено нових демократичних виборів і сформовано новий уряд [412]. Як 
наголошувалося в документі, таке рішення САДК вмотивоване тим, що А. Радзуеліну 
21 березня 2009 р. було призначено новим президентом Мадагаскару всупереч 
Конституції, принципам демократії, цінностям САДК, положенням Статуту ООН 
[412]. Разом із тим, на двосторонньому рівні Мадагаскар продовжував розвивати 
торговельно-економічні відносини з державами-учасницями САДК. Спільний ринок 
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Східної та Південної Африки (КОМЕСА) навпаки був налаштований проти санкцій і 
виступав за продовження переговорів [409].  

Провідні світові держави також не демонстрували єдності в питанні застосування 
санкційних заходів проти Мадагаскару. Так, Європейський Союз і Сполучені Штати, 
хоча й засудили дії А. Радзуеліни, назвавши їх недемократичними і неконституційними, 
проте не визнали необхідним запровадити проти нового малагасійського уряду 
санкції [752, р. 1]. Натомість дипломати закликали політичні сили Мадагаскару 
шукати компромісу при розв’язанні кризової ситуації. Тож основні торговельно-
економічні партнери Мадагаскару, як США, ЄС, Китай [278], не були залучені до 
політики санкцій Африканського Союзу, що й унеможливлювало застосування проти 
Антананаріву міжнародних санкцій у рамках ООН. 

Наприкінці квітня 2009 р. світове співтовариство сформувало Міжнародну 
контактну групу з питань Мадагаскару, якій доручалось вести переговори з так 
званим «урядом національної єдності» (який мав діяти до жовтня 2010 р.), 
безпосередньо А. Радзуеліною, допоки в країні не буде відновлено конституційний і 
демократичний порядок [735]. Група особливо наполягала на включенні до складу 
нового уряду національної єдності всіх політичних сил Мадагаскару й допуску їх до 
майбутніх президентських виборів, що було закріплено в Договорах Мапуту (Хартія з 
перехідного періоду, Політична угода, Хартія цінностей), підписаних основними 
політичними фігурантами Мадагаскару 9 серпня 2009 р., і положення, яких нова 
малагасійська влада воліла не виконувати [752].  

У відповідь Рада миру та безпеки 10 вересня 2009 р. на своєму 202-му засіданні 
ухвалює новий документ PSC/PR/BR (CCII), у якому наголошувалося, що 
Африканський Союз оцінює формування уряду національної єдності без включення 
до його складу всіх політичних сил Мадагаскару як «порушення домовленостей у 
Мапуту» і «неочікуване посилення політичної напруги», що вимагатиме застосування 
проти режиму А. Радзуеліни «відповідних заходів, у тому числі і … санкцій», якщо 
політичний курс у Мадагаскарі не буде приведено у відповідність із угодами серпня 
2009 р. [735]. 

6 жовтня 2009 р. Африканський Союз організовує новий раунд переговорів між 
малагасійськими політичними силами, на якому обговорювалися питання управління 
Мадагаскаром у перехідний період, а також принципи формування уряду після 
президентських виборів. Перемовини тривали місяць і завершилися підписанням 6 
листопада 2009 р. Додаткового акта в Аддис-Абебі [325]. Згідно із домовленостями, 
закріпленими в Додатковому акті, М. Равалуманана, А. Радзуеліна, Д. Рациракі та 
А. Зафі повинні були розподілити між собою повноваження з управління 
Мадагаскаром у перехідний період, після президентських виборів гармонізація 
інтересів сторін, що конфліктують, мала досягатися через введення до складу нового 
уряду представників усіх чотирьох головних політичних сил Мадагаскару.  

Однак після того, як у результаті декількох спроб сторонам так і не вдалося дійти 
консенсусу стосовно дати проведення президентських перегонів, і 7 грудня 2009 р. 
А. Радзуеліна повідомив про свій вихід із переговорного процесу й намір самостійно 
організовувати президентські вибори [862], внутрішньополітична ситуація в 
Мадагаскарі знову зайшла в глухий кут. Це стало приводом для проведення 
211 позачергового засідання Ради миру та безпеки, на якому було засуджено дії 
А. Радзуеліни.  

Для розблокування кризи в Антананаріву 6 січня 2010 р. Комісія Африканського 
Союзу проводить спільне засідання з Міжнародною контактною групою, у ході якого 
було схвалено рішення ще раз звернутися до нинішньої малагасійської влади із 
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закликом відновити політичний діалог з опонентами й повернутися до Договорів у 
Мапуту [516, р. 63-64]. За відсутності позитивних змін у політичному житті 
Мадагаскару 19 лютого 2010 р. на 216-му засіданні Рада миру та безпеки розробила 
перший пакет санкційних заходів, направлених проти режиму А. Радзуеліни, що 
включали «обмеження на пересування й заморожування фінансових фондів, 
економічних і фінансових ресурсів представників де-факто малагасійської влади, 
політичних прибічників режиму А. Радзуеліни, а також тих осіб й інститутів, що 
підривають зусилля АС і САДК з відновлення конституційного й демократичного 
порядку; дипломатичні санкції проти чинного уряду Мадагаскару і А. Радзуеліни» 
[735]. У документі також ішлося про доцільність забезпечення дипломатичної ізоляції 
Мадагаскару в рамках нерегіональних міжнародних організацій, як ООН та її 
спеціалізованих органах. Санкційні заходи почали діяти з 17 березня 2010 р.  

Разом із тим, уведені АС санкції суттєво не позначилися на макроекономічних 
показниках Мадагаскару в 2009-2011 рр. Так, ВВП держави в цей період зріс із 
8,7 млрд дол. США у 2009 р. до 9,8 млрд дол. США у 2011 р.; у цілому була 
позитивною динаміка розвитку й зовнішньої торгівлі [101]. Єдиним сектором 
економіки, який постраждав від санкцій і політичної кризи в Мадагаскарі, став 
туризм, прибутки від якого скоротилися у 2009 р. на 50 % порівняно з 2008 р. [278]. 
Визначення політико-економічного ефекту санкційної політики проти Мадагаскару 
ускладнюється й тією обставиною, що понад 50 % населення держави постійно 
живуть за межею бідності [278].  

Варто зауважити, що сам Африканський Союз визнавав низьку ефективність 
санкцій у розблокуванні внутрішньополітичної кризи в Мадагаскарі. Наприклад, уже 
21 липня 2010 р. на 237-му засіданні Ради миру та безпеки було підкреслено, що 
санкційні заходи не сприяли виконанню малагасійською владою Договорів Мапуту, й 
акцентувалося на тому, що світове співтовариство має приєднатися до політики 
санкцій АС, насамперед, через «мобілізацію санкційного механізму міжнародних 
організацій» [735]. Аналогічні висновки щодо санкцій було зроблено й під час 
проведення 17 сесії Асамблеї, що проходила 1 липня 2011 р. Зі свого боку, Асамблея в 
документі AU/Dec. 369(XVII) закликала Африканський Союз і САДК перейти й до 
інших методів врегулювання кризи в Мадагаскарі, ймовірно, із залученням до 
переговорів Міжнародної контактної групи [735]. Пошук нового варіанта виходу з 
політичного конфлікту продовжився й на 283-му засіданні Ради миру та безпеки, 
проведення якого було унікальним і через те, що воно проходило у два етапи – 6 і 
12 липня 2011 р. [735]. 

Незначний потенціал політики санкцій Африканського Союзу проти Мадагаскару, 
зумовлений її обмеженим характером і низькою міжнародною підтримкою, 
проявляється в тому, що країна й донині переживає глибинну політичну кризу, адже 
А. Радзуеліна залишається президентом, а опозиція фактично позбавлена можливості 
впливати на внутрішню та зовнішню політику. 

У ході вивчення досвіду регіональних організацій Африки з реалізації санкційних 
заходів можна дійти таких висновків.  

ОАЄ / Африканський Союз має найбільшу практику застосування міжнародних 
санкцій для підтримки безпеки на континенті. Інші регіональні об’єднання в Африці 
не мають автономного політичного досвіду здійснення міжнародних санкцій, а якщо 
й застосовують санкції, то вони підпорядковані цілям дипломатії провідних 
міжнародних акторів, у регіональному розрізі – Африканському Союзу.  

Упровадженню санкцій Африканського Союзу для вирішення безпекових питань у 
регіоні сприяє сформована нормативно-правова база організації, що регламентує цілі 
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санкційної політики, визначає повноваження органів Африканського Союзу в 
здійсненні санкцій. Основи санкційної політики об’єднання закладено в засновницьких 
документах Африканського Союзу, дослідження яких дозволяє автору стверджувати, 
що головними уповноваженими структурами, що реалізують санкційну політику, є 
Рада миру та безпеки, Асамблея, функції котрих носять взаємодоповнювальний 
характер. Серед головних цілей Африканського Союзу, що можуть досягатися за 
допомогою політики санкцій, варто назвати підтримку демократії через попередження 
державних переворотів, захист основних прав і свобод людини, нівелювання інших 
загроз, що становлять особливу небезпеку розвитку континенту. У такому розрізі 
санкційні заходи можуть визначатися як чинник визначення траєкторії політичного 
розвитку цього геополітичного регіону.  

При ретельному аналізі конфігурації санкційних заходів, застосованих  
Африканським Союзом, звертає на себе увагу одна суттєва обставина – усі вони 
носили цільовий характер, тобто були направлені на політичних лідерів, бізнесову 
еліту, військових та ті групи населення, які підтримували авторитарні режими, 
встановлені внаслідок державних переворотів або чия діяльність підривала зусилля 
світової громади з розблокування внутрішньополітичної кризи в кожній окремій 
країні. Чим це можна пояснити?  

По-перше, етнічна та релігійна строкатість населення в африканських державах, 
які ставали цільовими країнами, часто створювала додатковий бар’єр на шляху 
ефективного застосування санкцій, адже останні за слабких інститутів державного 
управління, відсутності усталених демократичних механізмів передачі влади могли 
призвести до неочікуваного політичного результату як посилення збройного 
протистояння та сепаратистських настроїв, спалаху вогнищ тероризму й зростання 
організованої злочинності, перенесення конфлікту на території сусідніх держав.  

По-друге, спільною вадою для всіх африканських країн у здійсненні політики 
санкцій є те, що в так званих «failed states» відмінність між військово-політичними та 
кримінальними угрупованнями може бути менш помітною в зонах конфліктів із 
високим ступенем фрагментації збройного насильства, поширенням різних 
воєнізованих формувань і появою польових командирів (тобто впливових осіб, що 
воюють за владу та ресурси й користуються можливостями, які надають небезпека та 
економіка воєнного часу). У таких неоднозначних ситуаціях, у складному павутинні 
місцевого насильства часто неможливо визначити, які угруповання є більш 
політизованими чи криміналізованими, а значить неможливо визначити траєкторію 
політичного розвитку цільової держави й оцінити ефективність санкційної політики в 
цілому.  

По-третє, низький потенціал політики санкцій Африканського Союзу в контексті 
підтримки регіональної безпеки пояснюється й конфліктністю відносин країн 
Африки, а також інтернаціоналізацією конфліктів і криз на континенті. Цей чинник 
має важливе значення тому, що не дозволяє сформувати ефективний контрольний 
механізм за реалізацією санкційних заходів як на регіональному, так і на глобальному 
рівнях, унеможливлює формування широкої міжнародної коаліції держав у здійсненні 
санкційних заходів, розроблених у рамках регіональних безпекових структур Африки.  
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РОЗДІЛ 5 

 

ПОЛІТИКА САНКЦІЙ 

У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ США 

 

 
5.1. Політика санкцій США з ядерного нерозповсюдження: нормативно-

правова база й тенденції інституціоналізації 

Зародження концепції застосування санкцій із нерозповсюдження в американській 

дипломатії пов’язують із прийняттям «Акта про атомну енергію» 1946 р., відомого 

широкому загалу під назвою «Акта Макмагона», яким передбачалось використання 

окремих рестриктивних міжнародних дій із метою недопущення поширення ядерних 

технологій, її інституціоналізація ж припадає на 1970-ті рр., коли США вперше 

вдалися до цього інструменту зовнішньої політики проти Індії за її «мирний ядерний 

вибух», здійснений у 1974 р., що і спровокувало подальше удосконалення 

нормативно-правової бази США з обмеження можливостей передачі ядерних 

технологій у світі [937, р. 1].  

Для деяких американських політиків, наприклад для колишнього сенатора Джона 

Гленна, удосконалення санкційної політики Сполучених Штатів для протидії 

поширенню ядерної зброї стало головним сенсом кар’єри. Дж. Гленн, автор відомої 

поправки 1994 р. до «Акта про контроль над експортом озброєнь», розробник «Акта 

про ядерне нерозповсюдження» 1978 р. й «Акта про попередження ядерного 

розповсюдження» 1994 р., вірив у доцільність застосування примусової дипломатії до 

держав-порушниць режимів ядерного нерозповсюдження, аби анулювати ефект 

очікуваної ними політико-економічної вигоди від набуття де-факто ядерного статусу 

й запобігти подальшій торгівлі компонентами ядерної зброї [221].  

Серед американських політичних діячів, що зробили суттєвий внесок у 

формування концепції застосування санкцій для попередження поширення ядерної 

зброї, слід також назвати сенаторів Л. Пресслера (поправка 1985 р., кодифікована в 

§ 620 п. E [e] «Акта про надання іноземної допомоги» 1961 р.) і С. Саймінгтона 

(поправка 1977 р., кодифікована в § 669 «Акта про надання іноземної допомоги» 

1961 р.). Обидві зміни ухвалено у зв’язку із ядерною програмою Пакистану і мали 

виконувати скоріше превентивну роль, ніж каральну. Так, поправка Саймінгтона 

забороняє Сполученим Штатам надавати військову та економічну допомогу будь-якій 

державі, яка «передає обладнання зі збагачення ядерного матеріалу, технології, 

матеріали будь-якій державі або отримує таке обладнання, матеріали, технології з 

іншої країни», якщо такі операції не регулюються міжнародними правилами про 

гарантії [617, р. 150]. Поправкою Л. Пресслера заборонялося виділення американської 

допомоги і здійснення поставок озброєнь Пакистану, допоки президент США не 

підтвердить, що, по-перше, Пакистан не володіє ядерним вибуховим пристроєм і, по-

друге, новий пакет допомоги «значно зменшуватиме такий ризик» [985]. 
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Незважаючи на те, що у Сполучених Штатах у 1970-х рр. було розроблено низку 

документів, що регламентували санкційну політику з попередження поширення зброї 

масового знищення, поміж них базовими були «Акт про контроль над експортом 

озброєнь» (1976 р.) й «Акт про ядерне нерозповсюдження» (1978 р.) [221, с. 124]. 

Відповідно до вказаних нормативних документів, санкції в контексті американської 

політики ядерного нерозповсюдження вирішують чотири ключові завдання: 

справляють враження дії, «... аби заспокоїти громадськість і групи інтересів у США, 

котрі наполягають, щоб уряд «зробив щось» щодо іноземних держав-порушниць; 

стримування проліферанта від ядерного поширення; недопущення технологічного 

удосконалення ядерного пристрою проліферанта через обмеження його економічного 

потенціалу; примус – направлений на згортання ядерної програми держави-

проліферанта» [221, с. 124]. За словами сенатора Дж. Гленна, що часто цитуються у 

фахових публікаціях із проблем ядерного нерозповсюдження, головна мета таких 

санкцій – «позбавлення вигоди від поширення» [917]. Зупинимось детальніше на 

окремих положеннях указаних документів. 

«Акт про контроль над експортом озброєнь» (1976 р.) необхідно згадати, адже ним 

визначаються первинні засади застосування санкційного механізму США в контексті 

досягнення зовнішньополітичних цілей, регламентуються повноваження президента і 

Конгресу. Він є важливим і з огляду на те, що окреслює загальну схему та принципи 

діяльності державних структур Сполучених Штатів в умовах реалізації політики 

санкцій, визначає процедуру ліцензування чутливих технологій, товарів подвійного 

використання [221, с. 124]. 

«Акт про ядерне нерозповсюдження» (від 10 березня 1978 р.) [805], за словами 

Дж. Картера, «дозволив нам США – Авт.  зробити великий крок на шляху до 

втілення обов’язку США, який вони поділяють з іншими націями – зупинити 

розповсюдження ядерних технологій, зберігаючи при цьому право на їх мирне 

використання… Цим документом, що набирає чинність, ми встановлюємо чіткі 

критерії та засади ядерного співробітництва, так само як і застосування санкцій проти 

тих, хто не дотримується гарантій» [381]. «Я підписую акт через його надзвичайну 

важливість для нашої політики ядерного нерозповсюдження» [381], – підсумував 

президент США. 

«Акт про ядерне нерозповсюдження» 1978 р. складається з шести частин: І – «Дії 

Сполучених Штатів для забезпечення надійних поставок ядерного палива»; ІІ – 

«Пропозиції США для зміцнення міжнародної системи гарантій»; ІІІ – «Організація і 

критерії експорту»; IV – «Переговори про подальший контроль над експортом»; V – 

«Допомога Сполучених Штатів державам, що розвиваються»; VI – «Звітність про 

виконання» [805].  

§ 2 перехідних положень документа «Обґрунтування політики» окреслює 

зовнішньополітичні мотиви застосування санкцій. У ньому, зокрема, читаємо: 

«… розповсюдження ядерних вибухових пристроїв чи їх безпосереднє виробництво 

або застосування інших способів їх набуття становить серйозну загрозу для 

безпекових інтересів Сполучених Штатів і подальшого міжнародного руху в 

напрямку міжнародного миру та розвитку. Останні події визначають актуальність цієї 

загрози і термінову потребу посилення ефективності міжнародних гарантій і 

контролю за використанням атомної енергії в мирних цілях для попередження 

ядерного розповсюдження» [805]. Для досягнення цієї мети п. а § 2 вказує, що 

дипломатія Сполучених Штатів «активно просуватиме через міжнародні механізми 

ініціативи для гарантування безпечних поставок палива і встановлення більш 
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ефективного міжнародного контролю за передачею або використанням ядерних 

матеріалів і обладнання; використання ядерних технологій у мирних цілях із метою 

попередження ядерного розповсюдження, у тому числі через запровадження спільних 

міжнародних санкцій» [805]. 

§ 307 (§ 129) «Акта про ядерне нерозповсюдження» 1978 р. (внесений на підставі 

акта 1954 р.) є центральним елементом документа, адже він безпосередньо 

характеризує обставини, у яких Сполучені Штати реалізують санкційну політику з 

ядерного нерозповсюдження. До них належать, зокрема: «1) проведення ядерного 

випробування державою, що не володіє ядерною зброєю; 2) держава  призупиняє 

дотримуватися системи гарантій МАГАТЕ; 3) держава  грубо порушує укладені 

МАГАТЕ угоди про гарантії; 4) держава, що не володіє ядерною зброєю, виявляє 

інтерес до джерела або спеціального ядерного матеріалу та має пряме відношення до 

виробництва чи набуття ядерного вибухового пристрою; 5) будь-яка країна  

допомагає, сприяє державі, що не володіє ядерною зброєю, … набути або виробити 

ядерний вибуховий пристрій» [805]. 

П. 4 § 305 «Критерії регулювання ядерного експорту США» доповнює умови, за 

яких реалізується санкційна політика, адже в ньому зазначається: «Жодні матеріали, 

пристрої, або чутливі ядерні технології, виставлені на експорт, і будь-який 

спеціальний ядерний матеріал, вироблений внаслідок їх використання, не може 

передаватися іншій нації, групі націй без попереднього схвалення Сполученими 

Штатами такої поставки» [805]. Порушення ж цього положення передбачає 

застосування санкцій.  

§ 301 Розділу ІІІ «Організація і критерії експорту» описує контрольний механізм 

США за реалізацією політики санкцій із нерозповсюдження. Як випливає з тексту 

документа, головним уповноваженим органом за імплементацією санкційних заходів 

виступає Комісія з ядерного регулювання, що повинна слідкувати за процесом 

ліцензування «спеціальних ядерних матеріалів, основного матеріалу, побічного 

матеріалу», який безпосередньо контролюється Міністерством енергетики. Остаточне 

ж рішення Комісія з ядерного регулювання ухвалює після «спільного погодження 

позицій» щодо обмеження ліцензування з державним департаментом, Міністерством 

оборони й Агенцією з контролю над озброєннями і роззброєння [805], що пізніше 

затверджується президентом США. 

Зі свого боку, § 131 «Додаткові угоди» доповнює та конкретизує повноваження 

державних інститутів США в обмеженні експорту ядерного матеріалу, технологій. У 

ньому підкреслюється, що «перед тим як прийняти пропозицію стосовно укладання 

додаткової угоди про співробітництво … міністр енергетики має отримати попередню 

згоду державного секретаря, провести консультації з директором Агенції з контролю 

над озброєннями і роззброєння  і міністром оборони» [805]. При цьому в п. а (1) § 131 

читаємо: «Державний секретар відіграє ключову роль у проведенні будь-яких 

політичних переговорів, що стосуються пропозицій стосовно … передачі … джерела 

або спеціального ядерного матеріалу, його виробництва та утилізації, чи ядерних 

технологій» [805]. Однак тут же обумовлюється, що додаткова угода має бути 

відхилена, якщо директор Агенції з контролю над озброєннями і роззброєння  

засвідчить, що її здійснення шкодитиме обороні та безпеці Сполучених Штатів [805]. 

Варто зауважити, що обмеження можуть бути накладені й на ті договори, реалізацію 

яких «президент вважає необхідною з метою попередження ядерного розповсюдження» 

(§ 131 (2) (G) [805].  
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§ 131 (С) хоч і описує систему міжвідомчої взаємодії, направлену на 

вдосконалення механізму застосування санкцій на двосторонню співпрацю США з 

державами світу, він одночасно й ускладнює її. Наприклад, контроверсійним виглядає 

надання повноваження президенту скасовувати рішення директора Агенції з 

контролю над озброєннями і роззброєння . П. (A) (i) § 131 ще більше ускладнює 

ситуацію, адже розширює повноваження Конгресу в обмеженні двосторонньої 

співпраці США [805]. 

Отже, незважаючи на те, що головну політичну відповідальність за реалізацією 

санкцій із нерозповсюдження розподіляють між собою президент і Конгрес США, 

контрольний механізм за здійсненням санкційних заходів, відповідно до «Акта про 

ядерне нерозповсюдження» 1978 р., підтримується діяльністю державного  

департаменту, міністерства енергетики, Комісії з ядерного регулювання, Агенції з 

контролю над озброєннями і роззброєння. При цьому їхні повноваження в 

імплементації санкцій із нерозповсюдження мають частково взаємодоповнювальний, 

а інколи і взаємовиключний характер. Останнє, залежно від політичних обставин, 

може або позитивно вплинути на ефективність санкцій з нерозповсюдження, або 

стати тим чинником, що перешкоджатиме їхній результативності.  

§ 203 «Акта про ядерне нерозповсюдження» 1978 р. наголошує: «Сполучені Штати 

проводитимуть переговори з іншими країнами, групами держав, аби виробити спільні 

принципи та процедури, також і стосовно міжнародних санкцій, до яких 

вдаватимуться у разі порушення державою своїх зобов’язань щодо мирного 

використання ядерних матеріалів, обладнання або ядерних технологій чи у випадку 

порушення державою положень Договору ДНЯЗ , у тому числі проведення 

державою, що не володіє ядерною зброєю, ядерного випробування» [805]. Це 

положення свідчить про усвідомлення американською дипломатією необхідності 

забезпечення широкої міжнародної підтримки санкціям, аби вони слугували цілям 

політики США в галузі нерозповсюдження ядерної зброї. З іншого боку, 

декларативність мети не говорить про її практичну наповнюваність, а може свідчити і 

про дипломатичну розосередженість у її досягненні. 

Таким чином, попри те, що «Акт про ядерне нерозповсюдження» 1978 р. мав 

виняткове значення для інституціоналізації політики санкцій США з ядерного 

нерозповсюдження, водночас він містив у собі чимало декларативних і  

контроверсійних положень. Суттєвим недоглядом документа варто назвати й те, що 

він не прописував, які конкретно види санкційних заходів слід застосовувати за певні 

дії щодо порушення режимів ядерного нерозповсюдження.  

Примітно, що в 1970-х рр. закладається й фінансовий фундамент для реалізації 

політики санкцій США з нерозповсюдження [937]. Тут відразу виникає питання, з 

яких джерел американський уряд міг фінансувати реалізацію такого інструменту 

зовнішньої політики? Адже світова енергетична криза, що прокотилася світом у 1973 

р. змусила США, за найнижчими оцінками, збільшити свої витрати на нафтопродукти 

на 37 млрд дол. США [836, р. 2223].  

Ситуацію пояснюють Б. Стайл і Р. Літан у своєму дослідженні «Фінансова 

могутність. Роль фінансових ринків у американській зовнішній політиці», виконаному 

спільно Єльським та Брукінгським університетами під егідою Ради з міжнародних 

відносин [946]. Річ у тім, що в 1973 р. арабські члени ОПЕК, обурені підтримкою 

США Ізраїлю у війні «Судного дня», різко скоротили квоти видобутку нафти, у 

результаті чого світові ціни на «чорне золото» стрімко зросли з 3 до 12 дол. США за 

барель. Останнє принесло державам ОПЕК надприбутки від продажу нафти. Так, між 
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1972 і 1974 рр. щорічні прибутки держав ОПЕК збільшились із 14 млрд дол. США до 

70 млрд дол. США. До 1977 р. прибутки ОПЕК досягли вже 128 млрд дол. США [403, 

р. 7, 32]. Після ісламської революції в Ірані ціни на нафту сягнули вже 40 дол. США 

за барель [946, р. 14], що ще більше збільшило прибутки держав ОПЕК, якими вони 

не могли скористатися самостійно, побоюючись поглиблення світової фінансово-

економічної кризи.  

Тому в 1981 р. всі ці гроші було переведено у фонди розвинених країн, левова 

частка нафтодоларів була розміщена у довгострокових облігаціях державного 

казначейства США в обмін на гарантії з боку американської влади про  

нерозголошення таємниці вкладів. Це капіталовкладення, принаймні, виглядає 

іронічно, якщо взяти до уваги, що саме Сполучені Штати були мішенню нафтової 

політики країн ОПЕК. 

У той же час США, чия економіка перебувала в рецесії, не могли стимулювати 

ділову активність усередині держави системою кредитування, адже бізнес не міг 

дозволити собі взяти кредити. Непродумані фінансові вливання загрожували б країні 

новими негативними тенденціями в економіці, такими як інфляція.  

Як же уряд Сполучених Штатів розпорядився таким масивом грошей? Відповідь 

очевидна: на розширення зовнішньополітичного впливу, насамперед у державах, що 

розвиваються, які потребували кредитів, фінансової та гуманітарної допомоги [946, р. 

13].  

Адміністрація Дж. Форда усіляко сприяла відкриттю таких кредитних ліній у 

латиноамериканському регіоні, в Азії, на Близькому Сході [946, р. 13-14]. Б. Сейдман, 

радник президента Дж. Форда з питань економічної політики, апелював до 

американських банківських установ із такими словами: «Уся адміністрація Форда, 

включаючи мене, дає знати великим банкам, що вважає процес перенаправлення 

нафтодоларів до менш розвиненх країн вигідною та патріотичною справою» [914, 

р. 38]. По суті, було апробовано принцип дії плану Маршалла, але навпаки, в іншому 

регіональному вимірі й у нових міжнародно-політичних обставинах, із диференційованим 

набором зовнішньополітичних цілей. Політична підтримка банківській активності в 

країнах, що розвиваються, надавалась і з боку президентської адміністрації 

Дж. Картера.  

Зрештою, вже в 1982 р. Сполучені Штати надали допомоги та кредитів країнам, 

що розвиваються, на суму 83 млрд дол. США, держави латиноамериканського регіону 

окремо отримали 51 млрд дол. США [946, р. 14]. Авторитетне американське видання 

«Wall Street Journal», зі свого боку, називає суму набагато більшу. За його джерелами, 

до 1982 р. Сполучені Штати надали державам, що розвиваються, кредитів і 

фінансової допомоги в обсязі 500 млрд дол. США [946, р. 14]. Незважаючи на те, що 

такі розміщення фінансів викликали серйозні занепокоєння у тодішнього голови 

Федеральної резервної системи США П. Фолькера, який наполягав на перерозподілі 

цих боргів між державами, що розвиваються [578], американські політичні кола 

продовжували сприяти таким позикам, наголошуючи, що «держави не банкрутують» 

[946, р. 14], тим самим посилюючи зовнішню залежність країн, що розвиваються, від 

економічної та дипломатичної підтримки США.  

Зовнішньополітичні дивіденди «стратегії запозичень» не змусили себе довго 

очікувати, уже в середині 1980-х рр. стало зрозуміло, що переважна більшість держав, 

що розвиваються (за винятком Індії та Китаю), були не здатні розрахуватись із 

зовнішніми боргами [946, р. 15]. У таких обставинах уряд Сполучених Штатів наказує 

банківським установам припинити виділення позик і, навпаки, перейти до лінії 
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обмеження надання кредитів державам, що розвиваються. Одночасно, в 1989 р. 

державне казначейство США затверджує програму «реструктуризації боргів держав, 

що розвиваються» (програма Н. Брейді), в обмін на задоволення боржниками 

національних інтересів Сполучених Штатів [946, р. 14-15].  

Упродовж 1970-1980-х рр. формується і контрольний фінансовий механізм за 

реалізацією санкційної політики США в галузі нерозповсюдження ядерної зброї. Його 

параметри встановлюються в низці документів, які регулюють переміщення 

фінансових потоків через державний кордон США. Серед них варто окремо 

зупинитись на «Акті про таємницю вкладів» 1970 р., який зобов’язав американські 

банківські установи подавати державному казначейству доповіді про переміщення 

капіталів закордон, розміщення іноземних депозитів на суму 10 тис. дол. США і вище, 

здійснення грошових трансакцій на суму 5 тис. дол. США і вище [946, р. 33]. 

Документ мав убезпечити використання іноземних фінансових ресурсів для підриву 

національної безпеки США через здійснення покупок заборонених матеріалів і 

технологій.  

У 1982 р. державне казначейство затвердило нову систему звітності фінансових 

інститутів США про переміщення іноземних капіталів, виділення зарубіжних 

кредитів, що стала відомою під кодом «звітність про підозрілу діяльність» (SAR). 

Після передачі таких документів банками США державному казначейству, останнє 

передавало їх на реєстрацію в міністерство юстиції, звідти ж файли направлялися до 

розвідувальних служб для подальшої обробки [946, р. 34]. Ухвалений 1986 р. «Акт 

про контроль над відмиванням грошей» укотре удосконалив систему звітності, 

зобов’язавши банківські установи збирати й подавати «ідентифікаційну інформацію 

про клієнта» [946, р. 34]. 

У 1990-х рр., із суттєвим збільшенням епізодів застосування санкцій  

американською дипломатією, у Сполучених Штатах загострилася внутрішньополітична 

боротьба між законодавчою та виконавчою гілками влади за вплив на механізм 

розробки й імплементації цього інструменту захисту національних інтересів.  

Конгрес США формалізував процедуру застосування санкцій із нерозповсюдження і 

зобов’язав президента виступати зі щорічним звітом про зовнішньополітичну 

практику в цьому напряму. Тут слід вказати на те, що використання санкцій проти 

держав-проліферантів ставало точкою зіткнення політичних інтересів Конгресу і 

президента, адже Конгрес намагався «зв’язати руки» президенту, обмеживши його 

повноваження у сфері накладання санкцій, не замислюючись при цьому про наслідки 

впливу такого підходу на зовнішню політику держави [937, р. 4].  

Разом із тим, міжнародно-політична обстановка, що після ерозії біполярності 

характеризувалась іманентною дискретністю і стохастичністю, завжди грала на 

користь президенту США. Адміністрація президента спромоглася увести в санкційні 

документи США так зване право «виняткового випадку» на противагу позиції 

Конгресу. Це положення використовується, коли президент вважає, що дія санкцій 

шкодить національній безпеці, зовнішній політиці чи економічній діяльності 

Сполучених Штатів і, керуючись ним, ухвалюється рішення про скасування 

санкційних заходів [937, р. 20]. Диктат президентської політичної волі при визначенні 

кола санкцій із нерозповсюдження проявляється й у тому, що голова Білого дому має 

повноваження одноосібно регулювати формат санкційних заходів у відповідних 

виконавчих актах на підставі отриманої ним інформації від розвідувальних служб, 

державного департаменту, Міністерства фінансів і торгівлі [98].  
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У принципово новій системі міжнародних координат 30 квітня 1994 р. побачив 

світ «Акт про попередження ядерного розповсюдження», наступник документа 

1978 р., у якому було уточнено цілі американської політики санкцій із нерозповсюдження, 

конкретизовано самий механізм запровадження санкційних заходів і доповнено їх 

набір. 

§ 821 (а), п. 1 «Акта про попередження ядерного розповсюдження» 1994 р. 

перераховує причини, що призводять до уведення санкцій президентом США: 

«матеріальна доставка та передача необхідних знань», «… експорт, пряма доставка; 

фінансування (його спроба) зусиль індивідів, груп або держав, що не володіють 

ядерною зброєю, направлених на отримання заборонених спеціальних ядерних 

матеріалів, або їх використання, удосконалення, виробництво, зберігання, чи будь-які 

інші дії, направлені на набуття ядерного вибухового пристрою» (п. 2 (В) [809]. 

Варто вказати, що «Акт про попередження ядерного розповсюдження» 1994 р. 

передбачає використання широкого набору санкцій проти держав-проліферантів. 

Зокрема, § 822, п. (а) і (b) «Надання допомоги» містить перелік документів, які 

скорочують можливості США надавати іноземну допомогу. Йдеться, насамперед, про 

«Акт про надання іноземної допомоги» (§ 2429 (а) 1961 р. й «Акт про контроль над 

експортом озброєнь». § 823 «Роль міжнародних фінансових інститутів», зі свого боку, 

зобов’язує секретаря казначейства проінструктувати представників Сполучених 

Штатів у світових фінансових організаціях (зазначених у § 701 (а) «Акта про 

міжнародні фінансові інститути»), аби вони «скористалися своїм правом голосу та 

перешкодили використанню фінансових фондів … для придбання ядерних матеріалів, 

розробки, зберігання чи використання будь-якого ядерного вибухового пристрою 

державою, що не володіє ядерною зброєю» [809]. § 824 (d) доповнює коло санкційних 

заходів за рахунок уведення заборони на проведення операцій з урядовими 

фінансовими фондами США (п. 1 (А); заборони виступати їх депозитарієм (п. 1 (В); 

обмеження комерційної діяльності в США (п. 2). § 825 забороняє здійснення операцій 

з американським Export-Import Bank [809].  

Як випливає з тексту документа 1994 р., конгресмени воліли ним розширити 

повноваження президента в імплементації санкцій із нерозповсюдження. Про це 

свідчить § 821 (с). Зокрема, п. 2 § 821 (с) перераховує обставини, посилаючись на які, 

президент міг не запроваджувати санкції. Поставки озброєнь, надання воєнної 

допомоги дозволялося здійснювати згідно із контрактними домовленостями, якщо 

президент письмово підтвердить, що вони є важливими для національної безпеки, 

адже виконуються відповідно до угод про спільне воєнне виробництво (2 (А) ііі) 

[809]. Звертає на себе увагу той факт, що «Акт про попередження ядерного 

розповсюдження» дозволяв не застосовувати обмеження до тих поставок, що 

здійснювалися згідно з домовленостями, які вступили в силу до дати оприлюднення 

президентом його намірів запровадити санкції з нерозповсюдження (2 (В) [809]. Це 

положення, на нашу думку, є тим «вікном можливостей», що потенційно могло бути 

використаним цільовою країною, аби пом’якшити дію запроваджених США санкцій.  

Розширення повноважень президента в реалізації політики санкцій США з 

ядерного нерозповсюдження, на перший погляд, передбачене і п. f § 821, згідно з 

яким скасування санкційних заходів може наступити після письмового підтвердження 

президентом США в Конгресі, що пролонгація санкційної політики «матиме 

серйозний негативний вплив на життєвоважливі інтереси» Сполучених Штатів [809].  

Однак ретельне вивчення змісту п. f § 821 «Акта про попередження ядерного 

розповсюдження» 1994 р. наводить на думку, що він одночасно демонструє й певне 
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перетинання інтересів Конгресу та президента в реалізації санкцій із 

нерозповсюдження. Свідченням цьому є те, що президент у письмовій формі не 

менше ніж за 20 днів до прийняття рішення про скасування санкцій, має попередити 

про це Конгрес. Таке попередження повинно супроводжуватися доповіддю, в якій 

розлого викладаються причини й обставини, що вплинули на думку президента 

скасувати санкції з нерозповсюдження (п. (f) 2) [809]. У такий спосіб Конгрес зберіг 

свій контроль за діяльністю президента в реалізації санкцій із ядерного 

нерозповсюдження. 

До позитивів «Акта про попередження ядерного розповсюдження» 1994 р. можна 

віднести те, що ним передбачене відтермінування президентом реалізації санкційних 

заходів проти держави-порушниці на 180 днів, що в цілому надавало можливість 

державному департаменту, іншим відомствам провести переговори з державою-

проліферантом, аби домовитися про її добровільну денуклеаризацію. Такий резерв 

часу міг виявитися корисним і для зміцнення системи міжнародного співробітництва 

при здійсненні санкцій США. 

Проте «Акт про попередження ядерного розповсюдження» 1994 р. не конкретизує 

дії, до яких дипломатія Сполучених Штатів могла б вдатися, аби забезпечити високий 

рівень міжнародної підтримки санкціям із нерозповсюдження. До недоліків варто 

записати й те, що документом не визначаються напрями роботи американських 

дипломатів із державами геополітичними сусідами цільової країни, аби забезпечити 

їхню зовнішньополітичну підтримку санкціям США з нерозповсюдження. Вони 

могли б включати, наприклад, надання Сполученими Штатами додаткових гарантій 

безпеки, виділення фінансової допомоги, проведення спільних воєнних навчань тощо. 

З іншого боку, абстрактність формулювань може свідчити і про прагнення 

американської влади залишити свободу дипломатичного маневру при здійсненні 

санкцій, тим самим не дозволивши цільовій державі вжити відповідних контрзаходів 

для мінімізації шкоди від дії санкцій. Але в будь-якому випадку розпливчастість 

положень несла в собі й велику небезпеку їх подвійної інтерпретації, а значить і 

імпровізації у виконанні.  

Разом із тим, «Акт про попередження ядерного розповсюдження» 1994 р. зміцнив 

механізм моніторингу за імплементацією політики санкцій США з нерозповсюдження. 

§ 828 зобов’язав державний департамент подавати щорічні звіти Конгресу США, у 

яких би резюмувалась робота державного департаменту у сфері забезпечення 

міжнародно-політичної підтримки санкцій Сполучених Штатів з ядерного 

нерозповсюдження. У такому звіті мала надаватись інформація щодо діяльності 

урядів іноземних держав у сфері нерозповсюдження (§ 828 п. (b) 1) [809].  

Суттєвою лакуною документа є й те, що ним не передбачається створення 

компенсаційного механізму для відшкодування збитків, заподіяних санкціями третім 

державам, групам інтересу в США.  

Завершення «холодної війни», руйнація Радянського Союзу, що автоматично 

висунули Сполучені Штати на місце держави-лідера, значно розширили й можливості 

Вашингтона у використанні політики санкцій для вирішення безпекових проблем, у 

тому числі й такої рельєфної її складової як ядерне нерозповсюдження. З іншого боку, 

накопичений негативний дипломатичний досвід застосування санкцій із метою 

недопущення поширення ядерної зброї, як, наприклад, у випадку з Іраном, Іраком, 

Північною Кореєю, диктували появу нового тренду в американській санкційній 

стратегії, а саме – переходу до концепції її адресного використання, тобто модифікації 

санкцій до конкретного міжнародного актора. У результаті конфігурація санкційних 
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заходів щодо Іраку, Ірану, Лівії, Північної Кореї, згодом і Сирії була уточнена й 

доповнена в таких документах: «Акті з ядерного нерозповсюдження стосовно Іраку та 

Ірану» (1992 р.), «Акті про санкції проти Ірану та Лівії» 1996 р., «Акті з 

нерозповсюдження стосовно Ірану» (2000 р.), «Акті про санкції проти Ірану» 

(2006 р.), «Акті про відповідальність Сирії і відновлення суверенітету Лівану» 

(2003 р.), «Акті про консолідовані санкції стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» 

(2011 р.), «Акті про санкції проти Сирії» (2011 р.) тощо.  

Адресну концепцію санкційної політики США з ядерного нерозповсюдження 

рекомендувалося використовувати в чотирьох варіантах, залежно від параметрів 

держави-об’єкта санкцій і цілей американської стратегії денуклеаризації: 1) у 

контексті реалізації примусової дипломатії в цілому як спосіб мінімізації політичної 

конкуренції між законодавчою та виконавчою гілками влади. Такий підхід має 

неабияку практичну значущість і тому, що дозволяє інкорпорувати в поточну 

процедуру накладання санкцій зміни останніх років. Відхід від ідеї автоматичного 

застосування чітко визначеного пакету санційних заходів, що передбачалося цією 

концепцією, дозволив модифікувати санкції з нерозповсюдження до зовнішньополітичних 

мотивів конкретного проліферанта, залишивши резерв для проведення попередньо 

переговорного процесу з потенційним об’єктом, що зрештою поставило санкції в 

підпорядковане становище щодо традиційної дипломатії як способу зміцнення 

міжнародних режимів ядерного нерозповсюдження; 2) адресна концепція санкційної 

політики з нерозповсюдження відрізнялась більшою гнучкістю, що дозволяло її 

моделювання відповідно до рівня міжнародно-політичної підтримки таких санкцій, 

можливості застосування цільовою країною контрзаходів для нівелювання негативної 

дії санкційної стратегії; 3) адресна концепція санкцій дозволяла створити  

компенсаційний механізм для відшкодування збитків компаніям і групам інтересів у 

США, що опинялися в уразливому становищі при реалізації санкцій із 

нерозповсюдження; 4) адресна політика санкцій із нерозповсюдження могла бути 

використана і як основа для розробки в подальшому більш жорсткого пакету санкцій 

у рамках багатосторонніх санкцій міжнародних організацій, передумова реалізації 

президентом інших інструментів впливу, у тому числі воєнного втручання. Останній 

варіант використання санкційної політики містив у собі найбільші ризики й міг 

серйозно зіпсувати двосторонні відносини США з іншими країнами, але водночас міг 

збільшити стримувальний ефект від застосування санкцій [937, р. ХІ-ХІІ].  

Пояснюючи важливість запровадження адресних санкцій із нерозповсюдження, 

президент США Б. Клінтон заявив у Палаті представників: «Що завжди відбувається, 

коли документами передбачається автоматичне застосування санкцій, так це те, що 

виконавча влада зазнає неймовірного тиску і за таких умов заздалегідь «добирає» 

факти стосовно того, що відбувається. Це не те, що ви хочете. Чого ви дійсно 

прагнете, так це дозволити президенту діяти гнучко при накладанні санкцій, 

проявляти обережність і більш прийнятно реагувати на ситуацію « [910].  

Перехід до адресної політики санкцій із нерозповсюдження та розширення 

повноважень президента в її імплементації з ентузіазмом сприймався і  

розвідувальними службами США. За словами тодішнього директора Центру з 

нерозповсюдження зброї масового знищення ЦРУ Г. Елера, «з точки зору окремих 

посадовців у виконавчій владі, нормативно-правова база США з санкцій є 

недостатньо гнучкою для політиків, адже в разі підтвердження передачі технологій, 

вони мають як накласти санкції, так і гарантувати їх скасування. На їхню думку, 

кожний із цих кроків не відповідає повною мірою інтересам США, обмежує 
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можливості врегулювання через переговори. Автоматичне  запровадження санкцій 

здатне підірвати політичні ініціативи і в інших напрямах. Це є серйозною дилемою 

для політиків» [815]. 

Доцільно підкреслити, що республіканська адміністрація Дж.  Буша-мол. 

розглядала адресну політику санкцій у державах «вісі зла» як ключовий інструмент 

протидії ядерному розповсюдженню та боротьби з міжнародним тероризмом. Про це 

свідчить як нормативна база США того часу, так і динаміка запровадження 

примусових заходів у 2001-2006 рр. [98]. 

Президент Дж. Буш-мол. із цього приводу заявив: «Ми повинні бути готовими, аби 

зупинити держави-ізгої та їхніх терористичних клієнтів перед тим, як вони будуть 

здатні загрожувати чи використають зброю масового знищення проти Сполучених 

Штатів, наших союзників і друзів… Поєднання держав, які є спонсорами тероризму й 

тих, що прагнуть набути ЗМЗ, змушує нас так діяти» [878, р. 61-62]. Зі свого боку, 

віце-президент Д. Чейні у 2003 р. наголошував: «У світі після 11 вересня … ми не 

можемо надалі покладатися на старі … доктрини. Як ми можемо стримати бажання 

«держав-ізгоїв», які водночас є спонсорами тероризму, набути зброю масового 

знищення? Як можна стримати терористів, які не мають нації, аби оборонятися… Ці 

проблеми визначатимуть нову еру в американській зовнішній політиці» [390]. У 

результаті політика Сполучених Штатів у сфері ядерного нерозповсюдження стала 

спиратися на концепцію «стримування через заборони», аби не допустити 

потрапляння ЗМЗ до «держав-ізгоїв» і позбавити їх будь-яких можливостей отримати 

ЗМЗ і вигод від її набуття [878, р. 62].  

У Національній стратегії боротьби проти поширення зброї масового знищення 

2002 р. відзначається, що санкційні заходи «можуть бути важливою складовою … 

стратегії боротьби з розповсюдженням ЗМЗ» [792]. У документі також 

підкреслюється, що адміністрація президента бере курс на втілення «політики 

санкцій, аби інтегрувати її у … загальну зовнішню стратегію і надалі разом із 

Конгресом упорядкувати і вдосконалити існуючі документи у сфері застосування 

санкцій» [792]. Коментуючи підхід американського керівництва до політики санкцій 

із ядерного непоширення, Дж. Болтон, тодішній заступник секретаря державного 

департаменту США з контролю за озброєнням і міжнародної безпеки, у своїй доповіді 

Конгресу заявив: «Економічний тиск або санкції є необхідним інструментом у 

політиці нерозповсюдження. Запровадження санкцій або навіть одна погроза їх 

уведення здатна послугувати стимулом для зміни поведінки держав» [361].  

Нормативно-правові документи, що стали на той час і зовнішньополітичною 

платформою для використання санкцій із нерозповсюдження, підтверджують 

намагання США «вписати» санкційну політику з нерозповсюдження в загальну лінію 

антитерористичної кампанії. 

Наприклад, прийнятий 5 серпня 1996 р. закон А. Д’Амато, відомий широкому 

загалу як «Акт про санкції проти Ірану та Лівії», пролонгований 30 вересня 2006 р. на 

п’ять років «Актом про підтримку свободи в Ірані» , п. 1 § 2 пояснює причини, що 

зумовили реалізацію Сполученими Штатами санкційних заходів проти Ірану в такому 

формулюванні: «Зусилля уряду Ірану, спрямовані на набуття ЗМЗ та засобів її 

доставки, і підтримка ним актів міжнародного тероризму загрожують національній 

безпеці й інтересам зовнішньої політики США та тих держав, які мають зі 

                                                 
 Варто наголосити на тому, що «Акт про підтримку свободи в Ірані» 2006 р. подовжив дію лише 

санкційної політики щодо Ісламської Республіки Іран. 
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Сполученими Штатами спільні стратегічні та зовнішньополітичні цілі» 643 . І далі, п. 

2 § 2 доповнює за змістом попередню тезу, наголошуючи, що «мета попередження 

розповсюдження ядерної зброї і здійснення актів міжнародного тероризму через 

існуючі багатосторонні й односторонні ініціативи змушує США  вдатися до 

додаткових заборон, аби позбавити Іран фінансових можливостей підтримувати його 

ядерну, хімічну, біологічну й ракетну програми» 643 . П. 4 § 2 по суті дублює зміст 

вказаних вище зовнішньополітичних настанов США при реалізації санкційних заходів 

проти Лівії. У ньому, зокрема, читаємо таке: «… його уряду Лівії  підтримка 

міжнародного тероризму, зусилля, направлені на набуття зброї масового знищення, 

створюють загрозу міжнародному миру та безпеці, що загрожує національній безпеці 

й інтересам зовнішньої політики Сполучених Штатів, а також тих держав, які мають 

із США спільні стратегічні та зовнішньополітичні цілі» 643 . 

Схема реалізації політики санкцій США проти Північної Кореї була аналогічною 

до тієї, що застосовувалась проти інших «держав-ізгоїв» – Ірану, Сирії, Лівії, які 

прагнули набути статус де-факто ядерних держав. Так, § 3 «Акта з нерозповсюдження 

стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» (2000 р.) із змінами, внесеними 13 жовтня 

2006 р. «Актом про ядерне нерозповсюдження стосовно Північної Кореї» 802 , 

уводив ембарго на поставки озброєнь, накладав окремі фінансові санкції на Північну 

Корею за порушення з її боку ДНЯЗ й угод про гарантії МАГАТЕ 645 . Одночасно до 

Північної Кореї при визначенні санкційних заходів застосовувались положення § 40, 

п. А, уведені в 1996 р. як поправка до «Акта про контроль над експортом озброєнь», і 

положення «Акта про регулювання експорту» 1979 р. відповідно до § 5 (с) «Акта про 

регулювання експорту» 1979 р. 533 . Міністерство торгівлі США маркувало країну 

літерою Е:1 «Держави, що підтримують тероризм» і заборонило видачу ліцензій на 

всі групи товарів, які мають відношення до національної безпеки, зазначених у 

Комерційному контрольному списку 868, р. 5 . Положення § 40, п. А «Акта про 

контроль над експортом озброєнь», що застосовувалось до Північної Кореї з 1996 до 

червня 2008 р., забороняло продаж або ліцензування товарів оборонного призначення 

будь-якій державі, якщо президент засвідчить, що вона «не повною мірою співпрацює 

з США в боротьбі з тероризмом» 868, р. 6 .  

Тож практика впровадження санкцій США у 2001-2008 рр., їх нормативно-правова 

основа засвідчують, що адресна концепція політики санкцій як інструмент із 

нерозповсюдження ядерної зброї використовувалась проти держав так званої «вісі 

зла», які обвинувачувались США у порушеннях ДНЯЗ і системи гарантій МАГАТЕ й 

одночасно в підтримці міжнародного тероризму.  

Аналіз епізодів використання санкцій адміністрацією Дж. Буша-мол. дає підстави 

стверджувати, що Сполучені Штати апробували адресні санкції з нерозповсюдження 

у більш широкому зовнішньополітичному контексті як технологію зміни/повалення 

авторитарного режиму в цільовій країні за відсутності позитивного результату в 

переговорах про згортання нею ядерної програми. Базовий принцип дії таких санкцій 

як способу ядерного нерозповсюдження може, таким чином, визначатися крізь 

призму внутрішньополітичного транзиту цільової держави. Зміна репресивного 

режиму, за вказаною логікою, автоматично мала задовольняти первинну мету такої 

концепції санкційної політики – протидіяти горизонтальному ядерному розповсюдженню 

через згортання ядерної діяльності цільової країни, ліквідацію її ядерних об’єктів 

тощо. Тож терористичні атаки на Сполучені Штати 11 вересня 2001 р. не лише 

інкорпорували політику санкцій із нерозповсюдження у стратегію боротьби із 
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терористичною загрозою, але й поєднали її з іншою домінантною метою зовнішньої 

політики Сполучених Штатів – підтримкою демократії закордоном.  

Ідеологом цієї санкційної стратегії Білого дому виступив С. Леві, тогочасний 

заступник міністра фінансів США в боротьбі з міжнародним тероризмом і фінансової 

розвідки. Його концепція політики санкцій із нерозповсюдження також знайшла 

широку підтримку К. Райс, Р. Кегена і У. Крістола 540, р. 181 . Ця ідея була 

близькою і тодішньому заступнику міністра оборони США П. Вулфовітцу, котрий 

наполягав на війні Сполучених Штатів проти держав-спонсорів тероризму, що 

воліють отримати ядерну зброю 540, Р. 107 . У своїй промові 23 травня 2005 р. під 

час засідання Американсько-ізраїльського комітету у зв’язках із громадськістю 

С. Леві заявив про таке: «Установа, у якій я працюю, має коло повноважень, що 

дозволяють використовувати … інструменти в боротьбі з загрозами, чи то тероризм, 

торгівля наркотиками, розповсюдження зброї масового знищення або режими-ізгої, як 

Іран та Північна Корея». Ми, – продовжував С. Леві, – зміцнюємо економічні санкції, 

щоб тиснути на обструкціоністські режими» 293 . А роком потому, 6 квітня 2006 р., 

С. Леві, доповідаючи перед Підкомітетом Сенату з асигнувань, назвав поміж 

«ключових досягнень» діяльності його відомства за останній рік впровадження згідно 

із розпорядженням урядових структур «цільових фінансових санкцій проти … 

політичних посередників, які причетні до поширення зброї масового знищення» 975 .  

Внесок у становлення політики санкцій із нерозповсюдження, що передбачала б 

досягнення денуклеаризації через демократичний транзит, конкретніше, зміну 

авторитарного політичного режиму в цільовій країні на демократичну систему, 

зробив Д. Вермсер. Д. Вермсер, який у 2001-2003 рр. був помічником Дж. Болтона, а 

згодом став радником із національної безпеки віце-президента Д. Чейні, у 1999 р. в 

Американському інституті підприємництва опублікував працю під назвою «Союз 

тиранії: невдача Америки завдати поразки С. Хусейну». У роботі фахівець 

запропонував замість стратегії подвійного стримування застосувати концепцію 

подвійного послаблення. Д. Вермсер, зокрема, пише: «… шиїти, якщо звільняться від 

тиранії, як можна очікувати, кинуть виклик впливу Ірану та революції» 1062, р. 72-

74 . І далі наголошується: «Вільна іракська шиїтська громада стане нічним жахом для 

теократичної Ісламської Республіки Іран» 1062, р. 78-79 . Використання санкційної 

політики США з ядерного нерозповсюдження проти Ірану, КНДР, Лівії за вказаною 

схемою описує К. фон Хіппель, експерт Центру міжнародних досліджень 

Лондонської школи економіки й політики, у своїй праці «Демократія силою» 603, 

р. 8 .  

На Близькому Сході запровадженню стратегії санкцій США з нерозповсюдження 

через демократичний транзит значною мірою посприяв ізраїльський політик 

Б. Нетаньяху. Авторитетне видання «The Jerusalem Post» 21 вересня 2001 р. написало, 

що Б. Нетаньяху заявив: «Якщо Сполучені Штати включать режими, які є спонсорами 

тероризму, як Сирія, Іран … до ворожої  коаліції в їх боротьбі проти тероризму, тоді 

цей альянс буде знищено із самого початку». Далі «The Jerusalem Post», як 

наголошується в тексті, цитує ізраїльського лідера: «Приберіть всі держави-спонсори 

тероризму й основи міжнародного тероризму обернуться у пил» 540, р. 107 .  

Втілення такої концепції санкційної політики з нерозповсюдження передбачалося 

низкою документів Сполучених Штатів проти так званих «країн-ізгоїв». 

Проаналізуємо ретельніше їхній зміст.  
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Зокрема, «Акт про підтримку свободи в Ірані» від 30 вересня 2006 р., окрім 

переліку санкційних заходів, передбачав надання грантів і фінансової допомоги 

іранському опозиційному руху, незалежним теле- та радіостанціям, які виступали із 

критикою ядерної програми країни, закликали до трансформації політичної влади в 

Ірані. У преамбулі документа підкреслюється, що його метою є «притягнути Іран до 

відповідальності за загрозливу поведінку та підтримати перехід до демократії» 680, 

р. 64 . Кошти під реалізацію закону планувалось надавати «Фондом захисту прав 

людини та демократії», а також у межах програм «Ініціативи близькосхідного 

партнерства», «Розширеної ініціативи близькосхідного та північноафриканського 

партнерства». У тому ж 2006 р. К. Райс, приміром, направила запит до Конгресу щодо 

виділення 75 млн дол. США на підтримку «внутрішнього тиску» на іранський режим. 

Фінансові ресурси, окрім безпосередньої підтримки опозиції, мали забезпечувати 

функціонування незалежних ЗМІ. Нагадаємо, що для цієї мети американський уряд 

планував спочатку виділити 10 млн дол. США. Декілька тижнів потому, відповідаючи 

перед Конгресом за кошти, виділені на підтримку демократії в Ірані, К. Райс визнала, 

що метою нової санкційної політики США є послаблення чинної влади в Тегерані. 

Державний секретар заявила про таке: «Сполучені Штати активно протидіятимуть 

політиці іранського режиму, і в той же час ми працюватимемо над тим, аби 

підтримати прагнення іранського народу до свободи» 952 .  

Північнокорейський епізод також характеризується одночасним застосуванням 

санкцій із нерозповсюдження і нарощуванням зусиль на підтримку демократичних 

перетворень у КНДР. На підставі «Акта про захист прав людини у Північній Кореї» 

від 18 жовтня 2004 р., розділ І якого проголошує підтримку прав людини та 

демократії важливою метою зовнішньої політики США в КНДР (§ 102) 803 , Конгрес 

протягом 2005-2012 рр. виділив 3,5 млн дол. США на підтримку демократії, захист 

основних прав і свобод людини в КНДР. Окремо фінансувались програми, які 

сприяли виходу світових ЗМІ у медіа-простір Північної Кореї, організації, що 

відстоюють ідею мирного возз’єднання півострова на демократичних засадах 868, 

р. 8 . 

Слід констатувати, що прив’язка «політики розширення демократичних 

горизонтів» до санкційної стратегії з нерозповсюдження не втратила своєї 

актуальності і за адміністрації демократів. Аналізуючи зміст, скажімо, «Акта про 

відчуження» (CISADA, PL 111-195) від 29 вересня 2010 р. фахівці-міжнародники 

зазначають, що документ демонструє прагнення Білого дому допомогти опозиції 

всередині Ірану, яка стала більш активною з 12 червня 2009 р. Останнє проявляється в 

тому, що пакет санкцій, передбачених «Актом про відчуження», стосується восьми 

іранських політичних діячів, головним чином, представників Революційної гвардії, 

інших безпекових та судових посадовців, які звинувачуються у порушенні прав 

людини в Ірані. До того ж, єдиний експорт американських товарів, який має 

стимулюватися за цим документом, – це поставки інформаційних технологій, які 

дозволяють розвивати електронні ЗМІ країни, Інтернет і сприятимуть підтримці 

свободи слова 971 .  

В «Акті про підтримку свободи в Сирії», ухваленому 3 червня 2011 р., поміж того, 

що Розділом ІІІ «Попередження набуттю Сирією ядерної зброї» було проголошено 

зміцнення політики санкцій із нерозповсюдження, Розділом V «Допомога у підтримці 

демократії в Сирії» ключовими напрямами санкційної політики Сполучених Штатів 

вказувались: підтримка демократичних перетворень у Сирії (§ 502); захист прав і 
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свобод людини (§ 503); сприяння вільним ЗМІ в Сирії і забезпечення вільного доступу 

громадян до інформації (§ 506) 958 . 

«Акт про консолідовані санкції стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» (від 23 

травня 2011 р.) побудований за аналогічною схемою застосування політики санкцій із 

нерозповсюдження, адже окрім того, що документом зміцнюються обмежувальні 

заходи проти Ірану (Ч. І підрозділ А «Розширення санкцій проти Ісламської 

Республіки Іран»), у Ч. І підрозділу В «Застосування санкцій проти частин Корпусу 

Стражів Ісламської Революції» визначається коло осіб, інститутів, на яких 

накладаються санкції у зв’язку з їхньою причетністю до політичної діяльності 

Корпусу Стражів Ісламської Революції, у тому числі й підтримки ядерної програми 

Ірану (§ 122, 123) 647 . Окремо в цьому контексті варто виділити § 132 

«Застосування санкцій щодо поставок до Ісламської Республіки Іран товарів і 

технологій, що можуть бути використані для порушення прав людини». § 133 під 

назвою «Відновлення дії Акта про підтримку свободи в Ірані» передбачається 

розширення фінансування програм на підтримку демократичних перетворень у Ірані. 

У ньому, зокрема, пояснюється: «Така допомога може включати надання грантів або 

може здійснюватися через програми партнерства у приватному та громадському 

секторах, субсидіювання або пряме надання фарсі-, англомовних курсів вищої освіти 

для людей у Ірані, яким було відмовлено в отриманні вищої освіти через їхнє …. 

віросповідання, політичні погляди, участь у політичних партіях, незалежних 

профспілках…» 647 . П. b § 133 перелічує фонди, що Сполучені Штати  

використовуватимуть для підтримки демократії в ІРІ, зокрема: «Фонд демократії і 

прав людини», «Фонд демократії на Близькому Сході», «Програма підтримки 

демократії на Близькому Сході» 647 . Частина ІІ документа описує подібну модель 

застосування санкцій із нерозповсюдження проти Північної Кореї та Сирії.  

Загрозливі міжнародні обставини, що склалися для Сполучених Штатів після 

терористичних атак 11 вересня 2001 р., змусили американський уряд надалі 

зміцнювати контрольні фінансові механізми за реалізацією санкційних заходів із 

нерозповсюдження. Цьому посприяла й та обставина, що МВФ звітував про те, що 

щорічно від 800 млрд дол. США до 2 трлн дол. США, тобто від 2-5 % світового 

валового продукту, витрачаються на фінансування діяльності «підозрілих» і 

небезпечних організацій 946, р. 33 . 

Аби виправити ситуацію, відповідно до ухваленого 26 жовтня 2001 р. 

«Патріотичного акта», Управлінню з контролю за іноземними активами доручалося 

готувати щорічні списки зарубіжних компаній, організацій, із якими фінансовим 

інститутам США «небажано підтримувати ділові контакти» 946, р. 34 . У 2003 р. у 

Сполучених Штатах затверджується програма «ідентифікації клієнта», якою 

передбачалося подання повної біографії осіб, які здійснюють грошові перекази 

закордон на суму понад 10 тис. дол. США й іноземних громадян, які переказують 

еквівалентну суму в США. У цей же час Сполучені Штати домовляються з 

Бахрейном, Ліваном, ОАЕ й Єгиптом про координацію дій у відстеженні 

«небезпечних фінансових трансакцій». Створювалися нові контрольні механізми в 

рамках МВФ, Світового банку. 

Разом із тим, уже у 2003 р. американський уряд змушений був констатувати, що 

вжитих заходів недостатньо для контролю за реалізацією санкцій із 

нерозповсюдження. Міністр оборони Д. Рамсфелд у своєму виступі в жовтні 2003 р. 

наголосив: «Раціональна логіка витрати-результат тут діє проти нас. Наші витрати 

мільярди, проти їхніх спонсорів тероризму  мільйонів» 498, р. 31 . У спеціально 
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підготовленій доповіді Конгресу США, поряд із твердженням, що політика санкцій 

повинна «залишатися першим і головним елементом антитерористичних дій США», 

тут же визнавалося, що заморожування активів не виявиться ефективним 

інструментом боротьби з тероризмом, іншими загрозами безпеки, адже їхні 

терористів, спонсорів тероризму  можливості обійти контрольні механізми також 

збільшуються 786, р. 382-383 .  

Характер імплементації американської санкційної політики змінювався і 

відповідно до параметрів міжнародного середовища – від пріоритету принципу 

багатосторонності (1990-ті рр.) до комбінованої тактики односторонності й 

багатосторонності (2000-ті рр.). Директор Інституту Кейсі Р. Робінсон таку ситуацію 

пояснив тим, що «… збільшується використання санкцій як політичного інструменту. 

Однак наші союзники не приділяють йому належної уваги або взагалі не виявляють 

інтересу до міжнародної кооперації при здійсненні санкцій, адже світова бізнесова 

громада жорстко протидіє політично вмотивованим санкціям через збитки на 

експорті, втрату робочих місць» 879 . Указаний зсув у дипломатичній практиці 

накладання санкцій змінив і дослідницький підхід до вивчення американської 

політики санкцій у цілому. Так, аналіз іранського та північнокорейського епізодів 

перейшов на інший рівень, санкційну стратегію проти Тегерана та Пхеньяна почали 

вивчати в контексті діяльності Організації Об’єднаних Націй. Сирійський же 

прецедент використання санкцій, за відсутності відповідної резолюції Ради Безпеки 

ООН, продовжує і надалі оцінюватися крізь призму односторонніх дій Вашингтона.  

Отже, у ході проведеного аналізу було встановлено, що політика санкцій США з 

ядерного нерозповсюдження визначається низкою документів (див. Додаток 3), поміж 

яких базовими є «Акт про контроль над експортом озброєнь» (1976 р.), «Акт про 

ядерне нерозповсюдження» (1978 р.) й «Закон про попередження ядерного 

розповсюдження» (1994 р.).  

У свою чергу, механізм накладання санкцій, передбачений цими документами, 

дозволяє зробити висновок про наявність у ньому деякого перетинання інтересів 

законодавчої та виконавчої гілок влади при визначенні параметрів політики санкцій із 

ядерного нерозповсюдження.  

Конгрес США має три реальні важелі впливу на політику санкцій із 

нерозповсюдження. По-перше, він ухвалює документи, що визначають набір 

санкційних заходів проти держав-проліферантів; по-друге, він може контролювати 

виконання санкційних документів через систему звітності президента, державного 

секретаря, інших державних відомств; по-третє, Конгрес може вимагати, аби 

президент надав підтвердження, що держава-проліферант дійсно виконала вимоги, що 

до неї висувалися Сполученими Штатами при впровадженні санкційних заходів. 

Однак президент США, посилаючись на міркування національної безпеки, 

неможливість розголошення таємничих розвідувальних даних, може проігнорувати 

позицію Конгресу в питанні підтвердження позитивних змін у зовнішньополітичній 

поведінці держави-проліферанта. В інших випадках введення санкцій та їх реалізація 

відбувається автоматично, і відсутність дій із боку виконавчої влади не позначається 

на характеристиках санкційної політики з нерозповсюдження. 

Конфлікт інтересів між законодавчою та виконавчою владою проявляється й у 

процедурі скасування санкцій із нерозповсюдження. Вивчення базових документів із 

санкцій дає автору об’єктивні підстави стверджувати, що механізм відміни санкцій із 

нерозповсюдження є складним і багатоступеневим процесом. Так, в окремих 

випадках припинення політики санкцій із нерозповсюдження може наступати лише 
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після підтвердження президентом США перед Конгресом факту задоволення з боку 

держави-проліферанта вимог політики нерозповсюдження. Однак у переважній 

більшості документів зазначається, що президент може вимагати скасування санкцій 

із нерозповсюдження, посилаючись на міркування національної безпеки, цілі 

зовнішньої політики США. Наприклад, в «Акті про ядерне нерозповсюдження» 

1978 р. наголошується, що президент США може ініціювати скасування дії санкцій із 

нерозповсюдження, вказуючи, що вони шкодять політиці нерозповсюдження, або 

зазначаючи, що політика санкцій загрожує спільній системі оборони та безпеки. В 

«Акті про попередження ядерного розповсюдження» 1994 р. скасування санкційних 

заходів може наступити після письмового підтвердження президентом США в 

Конгресі, що пролонгація санкційної політики матиме серйозний негативний вплив на 

життєвоважливі інтереси Сполучених Штатів або загрожуватиме безпеці, 

нормальному функціонуванню національної чи фінансової системи. Контроверсійним 

аспектом процесу відміни санкцій, утім, на наш погляд, є й те, що документи містять 

положення, у яких зазначається, що Конгрес переважною більшістю голосів може 

перешкодити рішенню президента припинити політику санкцій.  

Дослідження історичного досвіду застосування санкцій із нерозповсюдження, 

їхньої нормативно-правової бази дозволяє зафіксувати неодноразові спроби 

законодавчої гілки влади посилити свої функціональні обов’язки при визначенні 

процедури й набору санкційних заходів із ядерного нерозповсюдження. Зусилля 

конгресменів при цьому зосереджувались на розробці максимально небезпечного 

пакету санкцій для потенційного проліферанта при встановленні «системи 

автоматичного запуску» політики санкцій із нерозповсюдження. Імплементація 

вказаних законодавчих ініціатив, як правило, відбувалась через уведення поправок до 

існуючих документів із санкцій. Найбільш відомими прикладами такого втручання 

законодавців у механізм застосування санкцій із ядерного нерозповсюдження є 

поправки С. Саймінгтона (1977 р.), Л. Пресслера (1985 р.), Дж. Гленна (1994 р.). 

Разом із тим, дипломатична практика застосування санкцій із нерозповсюдження 

доводить, що Конгрес не використовував надані йому можливості, аби модифікувати 

конфігурацію санкційної політики з нерозповсюдження всупереч позиції президента. 

Зовнішньополітична дійсність навпаки демонструє диктат політичної волі голови 

Білого дому у визначенні параметрів реалізації санкцій із нерозповсюдження, що 

проявляється й у тому, що він має повноваження одноосібно регулювати формат 

санкційних заходів у відповідних виконавчих актах на підставі отриманої ним 

інформації від розвідувальних служб, державного департаменту, Міністерства 

фінансів і торгівлі. Розширенню повноважень президента у формуванні та реалізації 

політики санкцій з нерозповсюдження, на нашу думку, посприяла анархічна природа 

міжнародних відносин, поглиблення тенденцій децентралізації, фрагментації, які 

отримали «нове дихання» в умовах нестаціонарної системи міжнародної взаємодії. 

Іманентна дискретність постбіполярного міжнародного середовища, строкатість 

політичних акторів й агентів, прискорення політичного часу на фоні зростання 

міжнародних ризиків – усі ці фактори в сукупності зумовили поступове «перетікання» 

повноважень у регламентації політики санкцій із ядерного нерозповсюдження у руки 

президента США.  

Результати вивчення документів США із санкцій, а також їх дипломатична 

практика дають підстави стверджувати, що інституціоналізація санкційної політики з 

нерозповсюдження припадає на 1970-ті рр. Саме в цей час формується політичний 

механізм і закладається фінансовий фундамент реалізації санкцій із нерозповсюдження, 
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юридичною основою яких став «Акт про ядерне нерозповсюдження» 1978 р. Цей 

документ був важливим і тому, що на його підставі було сформовано контрольний 

механізм за здійсненням санкцій із нерозповсюдження.  

Завершення «холодної війни», руйнація Радянського Союзу, що автоматично 

висунули Сполучені Штати на місце держави-лідера, значно розширили й можливості 

Вашингтона у використанні політики санкцій для вирішення проблем національної 

безпеки, у тому числі й такої рельєфної її складової, як ядерне нерозповсюдження. З 

іншого боку, накопичений негативний дипломатичний досвід застосування санкцій із 

метою недопущення поширення ядерної зброї, як, наприклад, у випадку з Іраном, 

Іраком, Північною Кореєю, диктував появу нового тренду в американській санкційній 

стратегії, а саме – переходу до концепції її адресного використання, тобто модифікації 

санкцій до конкретного міжнародного актора.  

Поява адресної політики санкцій із ядерного нерозповсюдження стала відповіддю 

як на динамічні зміни міжнародних процесів 1990-х рр., так і способом задоволення 

запитів внутрішніх груп тиску. До її безсумнівних переваг варто віднести мінімізацію 

політичної конкуренції між виконавчою та законодавчою гілками влади при 

визначенні набору санкцій проти держави-проліферанта. Останнє забезпечувалося 

відмовою від процедури автоматичного накладання санкційних заходів, що дозволяло 

гармонізувати інтереси основних груп впливу в Сполучених Штатах, які потенційно 

могли потрапити в уразливе становище від дії таких санкцій, створити для них 

компенсаційний механізм відшкодування збитків.  

Подовження процесу запровадження санкцій із нерозповсюдження стало й 

об’єктивною реакцією дипломатії США на зовнішньополітичні зусилля контрагентів 

Сполучених Штатів у державах-проліферантах, що знижувало політичну 

ефективність санкцій при відстоюванні інтересів США в галузі нерозповсюдження 

ядерної зброї. За таких міжнародних обставин, адресна політика санкцій могла стати в 

подальшому платформою для вироблення компромісного пакету санкційних заходів у 

рамках діяльності міжнародних організацій, або апробуватися американською 

дипломатією як передумова для застосування комбінованої стратегії впливу. 

Альтернативними сценаріями тут могли стати або подальше зміцнення санкцій із 

нерозповсюдження, що спрямовувалися на послаблення військово-економічного 

потенціалу, децентралізацію влади в цільовій державі, або поступове послаблення 

санкційних заходів із одночасним застосуванням елементів «м’якої сили», набору 

заохочувальних ініціатив.  

З іншого боку, затягування процедури запровадження санкцій із 

нерозповсюдження негативно позначалося на їхній ефективності, адже створений у 

такий спосіб резерв часу дозволяв державі-проліферанту диверсифікувати свої 

зовнішньополітичні й зовнішньоекономічні зв’язки, оптимізувати використання 

внутрішніх ресурсів, вдало перейти до стратегії «опори на внутрішні сили».  

Крім того, ускладнення бюрократичного апарату, поява нових контрольних 

механізмів моніторингу адресної санкційної політики з нерозповсюдження створила 

«вікно можливостей» для уникнення від дії цих санкційних заходів.  

Прихід республіканської адміністрації Дж. Буша-мол. вніс суттєві корективи у 

реалізацію політики санкцій із нерозповсюдження. Подією, що спричинила чергову 

трансформацію політичного підходу Сполучених Штатів до застосування санкцій із 

нерозповсюдження, стала масштабна терористична атака на США у вересні 2001 р. Її 

наслідком стала інкорпорація санкцій із нерозповсюдження у більш широкий 

зовнішньополітичний контекст, а саме в стратегію боротьби з міжнародним 
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тероризмом. Проголошення Дж. Бушем-мол. зовнішньополітичною метою США 

боротьбу із державами так званої «вісі зла», що обвинувачувались Білим домом у 

одночасному фінансуванні тероризму й розробці ядерної зброї, автоматично 

перетворили санкції з нерозповсюдження на політичний інструмент протидії й 

терористичній загрозі.  

У цей же час адміністрація Дж. Буша-мол. зосереджує свою увагу й на 

вдосконаленні роботи контрольного механізму за реалізацією санкцій. Схвалення 

«Патріотичного акта» 2001 р. стає тим юридичним фундаментом, що дозволило 

диверсифікувати напрями зміцнення політики санкцій із нерозповсюдження як на 

структурно-функціональному рівні, так і через потенціал міжнародної кооперації 

США зі світовими фінансовими організаціями, у контексті двосторонньої дипломатії.  

Аналіз нормативно-правової бази 2001-2008 рр., що регламентувала конфігурацію 

політики санкцій США проти так званих «держав-ізгоїв», зокрема Ірану, Північної 

Кореї, Сирії і Лівії, дає підстави стверджувати, що Сполучені Штати експлуатували 

адресні санкції з нерозповсюдження і як технологію зміни/повалення авторитарного 

режиму в цільовій країні за відсутності позитивного результату в переговорах про 

згортання нею ядерної програми. Базовий принцип дії таких санкцій як способу 

ядерного нерозповсюдження може, таким чином, визначатися крізь призму 

внутрішньополітичного транзиту цільової держави. Зміна репресивного режиму, за 

вказаною логікою, автоматично мала задовольняти первинну мету такої концепції 

санкційної політики – протидіяти горизонтальному ядерному розповсюдженню через 

згортання ядерної діяльності цільової країни, ліквідацію її ядерних об’єктів тощо.  

Суттєвим доповненням до такої санкційної стратегії Сполучених Штатів у 2003-

2008 рр. стало те, що її реалізація супроводжувалася активною роботою 

американської дипломатії в напрямі зміцнення демократичних процесів у цільових 

державах, всебічною підтримкою тих політичних сил, насамперед опозиційних, які 

були готові, у разі приходу до влади, задовольнити національні інтереси США у сфері 

ядерного нерозповсюдження.  

У результаті дослідження було встановлено, що прив’язка «політики розширення 

демократичних горизонтів» до санкційної стратегії з нерозповсюдження не втратила 

своєї актуальності й за адміністрації президента Б. Обами. «Акт про відчуження» 2010 

р., «Акт про підтримку свободи в Сирії» 2011 р., «Акт про консолідовані санкції 

стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» 2011 р. побудовані за тією схемою реалізації 

політики санкцій із нерозповсюдження, що включає одночасний тиск на провладні 

сили цільових держав і політичну опору на опозиційні сили, лояльні до інтересів 

Сполучених Штатів у галузі ядерного нерозповсюдження. 

 

5.2. Односторонні санкції США як інструмент протидії поширенню ядерної 

зброї  

 

Розглянемо два підходи Сполучених Штатів до реалізації політики санкцій із 

ядерного нерозповсюження: всеохоплюючий (Індія і Пакистан) й адресну концепцію 

(на прикладі Сирії), що дозволить нам встановити її ефективність у попередженні 

загрози розповсюдження ядерної зброї. 

Набір санкційних заходів, запроваджених Сполученими Штатами проти Індії та 

Пакистану, регламентувався так званою поправкою Дж. Гленна. Ця поправка, що була 

в 1994 р. внесена до «Акта про контроль над експортом озброєнь» (§ 102), 

кодифікована в § 670 «Акта про надання іноземної допомоги» 1961 р., вимагає від 
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президента невідкладно застосувати санкції проти неядерних держав (визначених 

такими на основі ДНЯЗ), що провели ядерні тести після 30 квітня 1994 р. 374 . Тож 

Індія, яка здійснила ядерні випробування 11 і 13 травня 1998 р., і Пакистан, що провів 

ядерні тести 28 і 30 травня 1998 р., автоматично потрапили під дію американських 

санкцій із ядерного нерозповсюдження, що було закріплено двома виконавчими 

наказами Б. Клінтона за № 98-22 (щодо Індії) 849  і № 98-25 (стосовно Пакистану) 

850 . 

Конфігурація санкційної політики Сполучених Штатів проти двох 

південноазійських держав визначалася сімома видами заборон, зокрема: 

1) перериванням програм фінансової допомоги, за винятком таких, що 

спрямовувалися на гуманітарні цілі; 2) заборони на виділення експортних кредитів з 

боку державних структур США, таких як Міністерство сільського господарства, 

Export-Import Bank (Ексімбанк), Агентство з питань торгівлі і розвитку США; 

3) застосування ембарго на поставки всіх видів озброєнь, їх комплектуючих, 

переривання воєнно-технічної співпраці; 4) заборони на фінансування програм 

перепідготовки воєнних кадрів, підвищення їхньої кваліфікації; 5) заборони на 

виділення Індії та Пакистану фінансової і технічної допомоги із боку будь-яких 

міжнародних фінансових інститутів, у тому числі МВФ, Світового банку, Азійського 

банку з розвитку, за винятком таких, які мали гуманітарне спрямування; 6) заборони 

для всіх банків США надавати кредити фінансовим агентам урядів Індії та Пакистану; 

7) заборони експорту воєнних матеріалів і технологій і таких, що мають подвійне 

використання, тому потребують видачі спеціальної ліцензії Міністерства торгівлі 

США 981 . 

У релізі державного департаменту від 18 червня 1998 р. офіційно окреслювалися 

мотиви, що спонукали США застосувати санкційну політику проти Індії та 

Пакистану. До них було віднесено: «зупинити подальші ядерні випробування Індії і 

Пакистану; змусити дві держави приєднатися до ДВЗЯВ негайно і без будь-яких 

умов; не розміщувати й не проводити випробування ракет чи ядерної зброї; зменшити 

виробництво матеріалів, що розщеплюються і використовуються в ядерній зброї; 

примусити держави підписати договір про заборону виробництва матеріалів, що 

розщеплюються; розробити і встановити обмеження на передачу чутливих матеріалів 

і технологій іншим державам; зменшити напруженість у індійсько-пакистанських 

відносинах, приступити до розв’язання кашмірської проблеми 781, р. 4 .  

Цілі уведення санкцій проти Індії та Пакистану було детально роз’яснено 

тодішнім заступником державного секретаря США С. Телботтом у його виступі в 

Брукінському інституті 12 листопада 1998 р. У своїй промові дипломат відзначив, що 

при здійсненні міжнародних санкцій Сполучені Штати враховують широке 

засудження світовим співтовариством ядерних випробувань двох південноазійських 

держав, заяву «великої вісімки» і резолюцію Ради Безпеки ООН. За словами 

С. Телботта, Сполучені Штати поставили за стратегічну мету домогтися приєднання 

Індії та Пакистану до ДНЯЗ як держав, що не володіють ядерною зброєю. Політика 

санкцій, зі свого боку, покликана була змусити їх здійснити практичні кроки до 

денуклеаризації, аби «… уникнути ядерного та ракетного протистояння і в цілому 

зменшити напругу в регіоні та сприяти цілям глобального нерозповсюдження» 484 . 

Адміністрація президента підтверджувала слова С. Телботта, підкреслюючи, що 

політика санкцій повинна, насамперед, передати попереджувальний сигнал для тих, 

хто прагне в майбутньому здійснити ядерні випробування; максимально змінити 
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поведінку Індії та Пакистану; мінімізувати шкоду, завдану національним інтересам 

США 1012 . 

Усвідомлюючи, що забезпечення широкої міжнародної кооперації при здійсненні 

санкцій, узгодження підходів світових акторів у цьому питанні є запорукою 

ефективності санкційних заходів у досягненні ними поставлених завдань, Сполучені 

Штати дають «зелене світло» процесу вироблення санкційних заходів у рамках 

авторитетних міжнародних інституцій і, передовсім, Організації Об’єднаних Націй.  

Ставлення світового співтовариства до ядерних випробувань Індії та Пакистану 

продемонструвала резолюція 1172 Ради Безпеки ООН від 6 червня 1998 р. під назвою 

«Відповідальність Ради Безпеки за підтримку міжнародного миру та безпеки». У 

документі ООН висловлюється занепокоєння з приводу індійських та пакистанських 

ядерних випробувань, у підсумку міститься заклик до Нью-Делі й Ісламабаду 

приєднатися до ДНЯЗ і ДВЗЯВ «невідкладно, і без попередніх умов» як країн, що не 

володіють ядерною зброєю 169 . Разом із тим, ретельний аналіз резолюції 1172 Ради 

Безпеки ООН дозволяє нам стверджувати про відсутність у ній конкретних санкцій, 

розроблених проти південноазійських країн через здійснені ними ядерні 

випробування. П. 8 документа, де міститься заклик до всіх держав «не допускати 

експорту обладнання, матеріалів і технологій, котрі будь-яким способом могли б 

сприяти реалізації в Індії чи Пакистані програм у сфері ядерної зброї і балістичних 

ракет, здатних доставляти таку зброю», і заохочення політики держав, «схваленої і 

проголошеної стосовно цього» 169 , може розцінюватися з певною долею умовності 

як санкції. Однак розпливчастість формулювань у тексті документа, упущення в 

питанні створення контрольних механізмів за імплементацією політики обмеження 

експорту змушує їх оцінювати крізь призму зовнішньополітичної доцільності та 

умовності, а не вважати санкційні заходи евентуальним примусовим засобом 

денуклеаризації Індії та Пакистану.  

Крім того, неясність, декларативність положень тексту резолюції 1172 Ради 

Безпеки ООН засвідчили різнонаправленість інтересів країн із правом вето у 

Південній Азії, що і спровокувало конфлікт інтересів стосовно санкційної політики. 

Проти санкцій очікувано виступили Росія і Китай. Слідом за ними відмовилася 

підтримати санкційну політику проти Індії та Пакистану Франція, яка захищала свої 

економічні інтереси у Південній Азії 751, р. 150 . Британський спеціаліст Х. Сіннотт 

так прокоментував ситуацію, що склалася в Раді Безпеки ООН під час обговорення 

проекту санкційної резолюції, підготовленої США й Японією: «Було очевидним, що у 

членів Ради Безпеки ООН … при наявному консенсусі щодо денуклеаризації 

Південної Азії, відсутня єдина думка щодо способів її досягнення… Росія виступила 

проти санкцій … схожою була і позиція французів… Китай, Росія і Франція відразу 

дали зрозуміти, що здійснювані ними поставки озброєнь, а у випадку із Росією і 

співпраця в галузі використання мирного атому, продовжуватимуться» 955, р. 30 . 

Розгубленості американським представникам в ООН додало й те, що Великобританія, 

перший союзник Сполучених Штатів, також висловила сумніви у доцільності 

уведення санкцій 282, с. 23 . 

Зазнавши дипломатичної поразки в Організації Об’єднаних Націй, з метою 

забезпечення високого рівня міжнародної підтримки санкційним заходам, США  

11-12 червня 1998 р. у Лондоні організують розширену зустріч у рамках засідань 

групи «великої вісімки». До традиційної зустрічі міністрів закордонних справ держав 

«великої вісімки» було запрошено представників Аргентини, Бразилії, Китаю, ПАР, 

України та Філіппін. Китай було запрошено як постійного члена Ради Безпеки ООН і 
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зважаючи на його серйозний вплив у регіоні, інших учасників було обрано, адже вони 

або володіли ядерною зброєю, або мали технологічні можливості її виробництва 

1056, р. 7 . У документі, опублікованому за результатами зустрічі країн «великої 

вісімки» у Лондоні 12 червня 1998 р., відбивалося глибоке занепокоєння світової 

громади з приводу ядерних випробувань Індії та Пакистану. Зокрема, у тексті 

підсумкового комюніке читаємо: «Нещодавні ядерні випробування, проведені Індією 

та Пакистаном, не змінюють визначення ядерної держави у ДНЯЗ, таким чином, 

незважаючи на ці випробування, Індія та Пакистан не мають статусу ядерних держав 

згідно із ДНЯЗ. Ми закликаємо Індію та Пакистан приєднатися до ДНЯЗ у його 

нинішньому вигляді, без будь-яких умов» 413, р. 11 .  

Акцент держави «великої вісімки» змістили на ядерні випробування Індії, 

відштовхуючись від її статусу лідера в Південній Азії. У тексті «Заяви «великої 

вісімки» з цього приводу читаємо: «… Ці події (випробування 11 і 13 травня) 

вплинули на відносини Індії з кожним із нас. Ми чітко вказуємо на це в наших 

безпосередніх обмінах і взаємодії з індійським урядом, і ми закликаємо інших держав 

таким самим способом висловити Індії своє занепокоєння» 61, с. 17 . Разом із тим, 

гучні заяви, які пролунали в ході зустрічі, не завершилися укладанням конкретного 

санкційного документа, що яскраво продемонструвало розбіжності в підходах держав 

світу щодо уведених американських санкцій проти Індії та Пакистану, до санкцій як 

інструменту політики ядерного нерозповсюдження в цілому. Єдине, що спромоглися 

добитися Сполучені Штати від своїх партнерів по «великій вісімці», – це їх підтримка 

у світових фінансових інститутах, передовсім Світовому банку, Міжнародному 

Валютному Фонді, Азійському банку з розвитку заморожування кредитних ліній, 

програм допомоги Індії та Пакистану 781, р. 5 . 

Особливо негативне ставлення Москви до санкційної політики США проти Індії 

Б. Квок, на той час заступник директора Департаменту з питань безпеки та 

роззброєння МЗС РФ, пояснював таким чином: «Росія з самого початку виступила 

проти будь-яких санкцій щодо Індії та Пакистану, бо, на нашу думку, вони не 

виправдані ані з міжнародно-правової, ані з гуманітарної точки зору» 75, с. 37 . 

Небажання федерації переривати надзвичайно вигідні для неї воєнні контракти, 

псувати відносини з країною, що динамічно розвивається, до того ж, своїм давнім і 

перевіреним партнером, змусило її пізніше конкретизувати свою позицію щодо 

ядерної програми Нью-Делі, заявивши, що ядерна зброя Індії «пов’язана з 

необхідністю держави зміцнити національну безпеку, і тому така зброя здатна зіграти 

позитивну роль у забезпеченні миру і стабільності у Південній Азії» 298, р. 40 , 

фактично у бік визнання її ядерного статусу.  

Тож російсько-індійські відносини не зазнали впливу санкційної політики США – 

по висхідній розвивалося політико-дипломатичне й економічне співробітництво 

держав. Уже 14-15 травня 1998 р., за офіційним графіком, у Москві пройшло 

засідання Ради з виконання російсько-індійської Комплексної програми науково-

технічної співпраці, на якому було обговорено реалізацію 88 спільних проектів у 16 

галузях, у тому числі й в оборонно-промисловій. 

В обхід американському ембарго на поставки озброєнь, Російська Федерація 

продовжувала надавати допомогу з нарощування стратегічного потенціалу Індії в 

рамках «Програми воєнно-технічного співробітництва до 2000 р.», що була оцінена у 

8 млрд дол. США. Реалізація цього проекту дозволила Нью-Делі, всупереч санкціям 

США, укомплектувати свої збройні сили сучасним озброєнням, провести їх 
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структурну модернізацію. У 1999 р. в Санкт-Петербурзі розпочалось будівництво для 

Індії трьох протичовневих фрегатів «проекту 1135», які пізніше було укомплектовано 

поставленими російськими гелікоптерами Ка-31 273, с. 156 . Із особливою 

насторогою в Пентагоні зустріли поставки Росією Індії субмарин «проекту 877». 

Утім, не зупиняючись на досягнутому, Москва і Нью-Делі дали старт спільному 

проекту в галузі ракетобудування під назвою «Брахмос». «Брахмос» є 

модернізованою версією російської ракети «Онікс», відомої на світовому ринку 

озброєнь під назвою «Яхонт». Перевага ракети пояснюється тим, що вона підходить 

під запуск як із субмарин, так і літаків 935, р. 91 . 

Украй важливим для Сполучених Штатів було залучення Японії до реалізації 

санкційних заходів із двох причин: з моральної точки зору як країни-жертви ядерного 

нападу й одного з набільших фінансових донорів у Південній Азії 1056, р. 7 .  

Обговорення в рамках Євросоюзу питання розробки пакету санкцій проти Індії не 

принесло очікуваного США результату. Категорично проти санкцій висловилася 

Франція, президент якої Ж. Ширак наполягав на використанні переговорів і політики 

залучення. Великобританія, яка практично в усіх питаннях міжнародного життя була 

солідарною зі своїм союзником, на цей раз не підтримала санкційний курс 

Вашингтона у Південній Азії. Її тодішній представник в ЄС Д. Фатчетт заявив своїм 

європейським партнерам, що Великобританія «здивована й обурена», але при цьому 

наголосив на тому, що «Королівство не зупинить надання допомоги Індії, оскільки це 

каратиме найбідніше населення за рішення, яке ухвалив уряд» 991 . В 

односторонньому порядку Сполучені Штати підтримали лише Данія та Німеччина. 

Берлін уже 13 травня 1998 р. після ядерних випробувань Нью-Делі заморозив 

програми фінансової допомоги Республіці на суму 300 млн німецьких марок. У той 

же день аналогічною дією Данія заморозила пакет допомоги в розмірі 28 млн дол. 

США 991 .  

Азійські держави, зі свого боку, демонстрували дипломатичну обережність в 

оцінках ядерних випробувань Індії. В’єтнам і Малайзія заявили, що «завжди 

підтримуватимуть всі зусилля для всезагального роззброєння, включаючи й ядерне», 

але до політики санкцій офіційно не приєдналися. Схожу позиція забійняв і Тайланд, 

хоча й наголосив на тому, що «… випробування йдуть у розріз із міжнародними 

угодами та регіональними цілями в Південній Азії». Доволі несподіваною для 

Вашингтона виявилася позиція Шрі-Ланки, яка не тільки засудила Сполучені Штати 

за уведення санкцій проти Індії, але й непрямо звинуватила Білий дім у тому, що він 

призвів до цього своєю військовою допомогою Ісламабаду 991 .  

Санкційну політику Вашингтона підтримала лише Нова Зеландія, яка відкликала 

своїх представників із Нью-Делі. Так само на ядерні випробування Індії відреагувала 

й Австралія. 

За таких несприятливих міжнародно-політичних умов реалізації санкцій проти 

Індії та Пакистану, їх низької підтримки з боку великих держав світу, Сполучені 

Штати вдалися до стратегії поступового їх послаблення, непослідовності 

імплементації рестриктивних заходів.  

Тож навіть незважаючи на те, що поправка Гленна передбачала впровадження 

більш серйозних санкційних заходів у порівнянні з іншими законодавчими актами 

США, обмежувала повноваження Конгресу і президента в їх скасуванні 1056, р. 9 , 

уже в 1998 р. переважна частина санкцій проти Індії та Пакистану була скасована.  

Перший пакет санкцій проти Індії та Пакистану було знято вже 10 липня 1998 р., 

коли Сенат проголосував за зняття заборони на поставки продовольства до двох 
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держав 723 . 14 липня 1998 р. Б. Клінтон виключив із кола санкційних заходів 

заборону на надання кредитів Департаментом сільського господарства США до 

30 вересня 1999 р.  

Правовою підставою для подальших змін параметрів ведення санкційної політики 

стосовно південноазійських держав у межах дії поправки Дж. Гленна стала ухвала 

Конгресом 21 жовтня 1998 р. так званої поправки Браунбека І. Відтоді § 902 

передавав на рік повноваження президенту скасовувати санкції, запроваджені проти 

Індії 13 травня 1998 р. 849  і Пакистану – 30 травня 1998 р. 850 . Невдовзі після 

цього, 6 листопада 1998 р., було оголошено президентську декларацію, більш відому 

як «Акт про пом’якшення санкцій щодо Індії і Пакистану» 724 . Документом 

Б. Клінтон із 1 грудня 1998 р. терміном до 21 жовтня 1999 р. відмінив такі санкційні 

заходи: 1) заборону на здійснення операцій з Ексімбанком, Корпорацією приватних 

іноземних інвестицій, виділення допомоги Індії та Пакистану Агентством із питань 

торгівлі й розвитку США; 2) заборону на здійснення програми «Міжнародна воєнна 

освіта й навчання»; 3) заборону на надання позик урядам Індії та Пакистану з боку 

американських банків; 4) дозволив здійснювати фінансову й технічну допомогу Індії 

й Пакистану будь-якому міжнародному фінансовому інституту, у тому числі МВФ 

724 . У такий спосіб президентська адміністрація фактично відновила всі 

торговельно-економічні й фінансові контакти з південноазійськими країнами. 

Рухаючись за заданою траєкторією послаблення політики санкцій, 9 червня 1999 р. 

Сенат продовжив дію поправки Браунбека ще на п’ять років, увівши відповідні зміни 

до «Акта про оборону» (так звана поправка Браунбека ІІ) 1028 . 

Слід наголосити на тому, що 25 жовтня 1999 р. Конгрес США остаточно закріпив 

за президентом право скасовувати весь набір санкційних заходів, передбачених 

поправкою Дж. Гленна. Б. Клінтон відразу скористався цими обставинами й дозволив 

Великобританії здійснити поставки в Індію гелікоптерів «Sea King» 658 . 

Пом’якшення санкційної політики США проти Індії та Пакистану може бути 

пояснене й тією обставиною, що в 1994 р. воєнні експерти Пентагона розподілили 

держави-проліферанти на дві групи: країни-ізгої, набуття ядерного статусу якими є 

неприйнятним для США, і неворожі до Сполучених Штатів проліферанти. До першої 

групи було віднесено Ірак, Іран, Північну Корею, до другої – Ізраїль, Індію, Пакистан 

700 . Наявність у США гострих протиріч у відносинах із першими зумовила 

застосування жорсткого підходу при реалізації до них політики санкцій, відсутність 

серйозних розбіжностей у взаєминах із другими, напаки, дозволила модифікувати 

санкційний режим у бік його послаблення. А у спеціальній доповіді, підготовленій у 

1997 р. фахівцями з Ради міжнародних відносин для С. Телботта, робився умовивід 

про безперспективність використання санкцій для денуклеаризації Індії та Пакистану. 

Натомість, рекомендувалося розширити міждержавне військове співробітництво, 

розпочати поставки озброєнь. У документі констатувалося: «… США повинні 

усвідомити, що відмова цих держав від статусу де-факто ядерних країн нині є 

малоймовірною» 286 .  

Вплив запроваджених санкцій виявився неоднаковим для Індії та Пакистану.  

Призупинення Сполученими Штатами надання допомоги Індії було слабко 

відчутним для бюджету й виробничих підприємств країни 345, р. 6 . У Нью-Делі, 

наприклад, політика американських санкцій для індійської економіки в 1998 р. була 

оцінена всього в 1,5 млрд дол. США 822, p. VI . Незначний спад ВВП Республіки 

Індія, що спостерігався у 1998 р., за рахунок оптимізації використання внутрішніх 
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ресурсів вже було повністю компенсовано в 1999 р., коли економіка Індії показала 

5,6 % зростання 822, p. VI . Скасування фінансових програм, передбачених для Індії 

«Актом про іноземну допомогу», коштувало державі 51,3 % млн дол. США. 

Блокування виділення коштів на охорону навколишнього середовища обійшлось 

Нью-Делі в суму 6 млн дол. США 627 . Американський Export-Import Bank оцінив 

збитки від санкцій на позики і страхування приблизно в 500 млн дол. США. При 

цьому керівництво банку підрахувало, якби санкції не було невдовзі скасовано, то 

сума сягнула б 3,5 млрд дол. США 781, p. 3 .  

Неефективність санкційної політики Сполучених Штатів проти Індії пояснюється 

специфікою економічних реформ, що проводилися в державі. Слабко інтегрована у 

світову економіку, напівзакрита і на той час не достатньо приваблива для іноземних 

інвесторів Індія показала високі й доволі стабільні темпи економічного зростання. 

Низька результативність американських економічних санкцій для індійського 

народногосподарського комплексу визначалася й особливостями розвитку 

внутрішнього ринку Індії, наявності масиву населення, яке в сукупності споживало за 

європейськими стандартами. Усе це дозволяло Республіці досягати значних успіхів 

без повної інтеграції у світове господарство 99, с. 162 .  

Обмежений потенціал Вашингтона в реалізації санкцій на індійському напрямі міг 

бути спрогнозований з огляду на обсяг двосторонньої торгівлі між США й Індією, 

який наприкінці 1990-х рр. не перевищував 12 млрд дол. США 404, p. 288 . Отже, у 

цілому невисокий рівень двосторонніх торговельно-обмінних операцій позначив їх 

мінімальні коливання після уведення обмежень, встановлених поправкою Дж. Гленна. 

За даними Міністерства торгівлі США, американський експорт у Індію в 1998 р. 

скоротився до 3,4 млрд дол. США 822, p. 1-5 . Водночас після послаблення санкцій у 

1998 р. вже у першій чверті 1999 р. американський експорт зріс на 22 % до 

аналогічного періоду 1998 р., не змінивши своєї структури 822, p. 1-8 . 

Поміж того, внутрішньополітичні сили в Індії, що прийшли до влади внаслідок 

виборів 1998 і 1999 рр., висловлювались проти економічного диктату Сполучених 

Штатів у світі. БДП, партія-переможець у виборчих перегонах, висунула концепцію 

«свадеші» (опори на власні сили) як базову для економічного розвитку держави. З 

огліду на зазначене, уведені економічні санкції лише додали політичних аргументів 

БДП, аби досягнути автаркії та самодостатності народного господарства Індії. Тут 

слід враховувати й ту обставину, що партія Бхаратія Джаната Парті прийшла до влади 

на гаслах індійського ядерного націоналізму, з твердим наміром покінчити з 

«ядерним апартеїдом», бажанням відстоювати безпекові інтереси держави.  

Для БДП, відомої жорстким підходом до питань національної безпеки, серйозним 

тестом на міць стали пакистанські випробування 6 квітня 1998 р. балістичної ракети 

середнього радіуса дії «Гхорі», що могла загрожувати стратегічним об’єктам Індії. 

Одним із факторів проведення ядерних випробувань стала «китайська загроза». 

Зокрема, Дж. Фернандес, тоді – міністр оборони Індії, незадовго до ядерних 

випробувань на полігоні Покхран назвав Китай «потенційною загрозою номер 1». 

Індійські посадовці посилались на те, що КНР розмістила свої ракети, здатні нести 

ядерні заряди, у Тибеті, що становило, на думку індійської сторони, «пряму загрозу 

для країни» 14 . Відсутність відповіді в такій ситуації означала б втрату «політичного 

обличчя» БДП. Б. Мішра, радник із питань національної безпеки А. Ваджпаї, пізніше 

згадував: «Ми мали продемонструвати надійну здатність стримування не лише перед 

світом, але, насамперед, перед власним народом» 747 . 
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На безперспективність застосування санкційних заходів задля денуклеаризації 

Індії вказувало й те, що індійська громадськість була фактично одностайною у своєму 

позитивному ставленні до ядерних випробувань. Опитування громадської думки 

засвідчили, що 91 % населення держави підтримували проведені владою ядерні 

випробування. Схожа думка превалювала й у публікаціях авторитетних мас-медіа 

Індії. Схвалення населенням ядерних випробувань може свідчити про те, що ядерна 

зброя для індійців була втіленням модернізації та прогресу, символом національного 

суверенітету й подолання колоніального минулого, а також невід’ємною складовою 

статусу регіонального лідера в Південній Азії. 

Єдиним сектором економіки Індії, якому на перших порах після уведення санкцій 

не вдалося встояти, – це фінансова система країни. Уже 22 травня 1998 р. два 

авторитетні агентства «Moody» і «Standart&Poor» знизили кредитний рейтинг довіри 

Індії зі «стабільного» до «негативного». Рішення було продиктоване виключно 

погіршенням міжнародно-фінасового становища держави, спровокованого політикою 

санкцій США. Цей сигнал відразу приніс свої результати – інвестори стали виводити 

свої активи з країни. У червні 1998 р. капіталізація індійської економіки зменшилася 

на 4,2 млрд дол. США. І хоча сума була незначною для економіки Індії (1 % від ВВП і 

4 % від обсягів внутрішніх інвестицій), подальший відтік іноземного капіталу 

скоротив валютні резерви Республіки на 24 млрд дол. США 781, p. 5-6 . Виправити 

ситуацію на фондовому ринку Індії уряду вдалося тільки в жовтні 1998 р. завдяки 

валютним надходженням із боку індійських банків обсягом 26 млрд дол. США і 

продажу державних облігацій індійській громаді закордоном на суму 4 млрд дол. 

США 781, р. 5-6 . Рейтингове агентство «Duff & Phelps», зі свого боку, головним 

фактором стабілізації фінансової ситуації в Індії називає диверсифікацію каналів 

зовнішніх запозичень, іноді навіть під достатньо високі відсотки 497 . У цьому 

контексті стає важко не погодитись із думкою американського фахівця 

С. Розенфельда, який пояснював низьку дієвість фінансових санкцій проти Індії 

інтенсифікацією процесів інтеграції і глобалізації, які «… збільшують вибір у тому, де 

інвестувати, виробляти, купувати, продавати, аби досягнути національних цілей» 

886 . Тож обмеження торгівлі та кредитів із боку США порівняно просто і в 

короткий термін було компенсовано Індією за рахунок розширення зв’язків із 

європейськими та азійськими державами. Т. Фрідман, зовнішньополітичний оглядач 

«New York Times», резюмує: «Реальна правда про глобалізацію – це те, що 

глобалізація не завершує геополітику. Нації, такі як Індія, порушуватимуть 

міжнародні правила, аби добитися поваги, у відповідь на реальну чи уявну загрозу, 

незалежно від того, наскільки вони є інтегрованими у світову економіку. Але 

глобалізація продемонструє, якою буде нова ціна за таку непокору» 994 .  

При застосуванні аналогічного пакету американських санкцій їхній вплив на 

Пакистан суттєво відрізнявся від того, як вони позначилися на Індії. 

Під час уведення в дію поправки Дж. Гленна, пакистанська економіка була 

надзвичайно уразливою перед кредитами МВФ та інших міжнародних фінансових 

організацій. У доповіді відділу економічної розвідки констатувалося: «Погане 

економічне управління, фінансове марнотратство, високий ризик банківського 

дефолту й високий рвень корупції упродовж останніх десяти років перед ядерними 

випробуваннями  привели економіку Пакистану в хаос… Напередодні ядерних тестів, 

економіка вже кульгала» 503, p. 8 .  
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У жовтні 1997 р. уряд Н. Шаріфа домовився з МВФ про виділення ним кредиту на 

суму 1,56 млрд дол. США, що повинен би бути використаним для проведення 

економічних реформ. Станом на квітень 1998 р. транш МВФ на 1,2 млрд дол. США 

ще не було переказано Ісламабаду. Разом із тим, ці фонди були життєво потрібні 

пакистанському уряду, аби зміцнити слабке зовнішнє фінансове становище держави. 

У тому ж квітні 1998 р. валютні резерви Пакистану складали 1,4 млрд дол. США, 

суми якої вистачило б країні на 90 днів при ввезенні потрібного імпорту, і необхідно 

було знайти ще 2 млрд дол. США у 1998 р., аби уникнути суттєвого скорочення 

валютного резерву або зменшити імпорт 781, p. 10 . 

Після ж накладання санкцій на Пакистан, припинилася співпраця Пакистану з 

МВФ і Світовим банком. На пошук альтернативних надійних джерел зовнішніх 

запозичень Ісламабаду потрібен був час. У результаті в листопаді 1998 р., якраз 

напередодні уведення у дію поправки Браунбека І, валютні резерви Пакистану 

знизилися до 458 млн дол. США, загрозливо низького рівня 553 . Цьому послідувало 

і скорочення імпорту на 20 % протягом липня-вересня 1998 р. порівняно до 

аналогічного періоду 1997 р. 500 . За даними державного департаменту США, 

підготовленими американським посольством у Ісламабаді, пакистанський імпорт 

скоротився з 11,9 млрд дол. США у 1997 р. до 10,1 млрд у 1998 р., чи на 15,1 %. 

Падіння американського експорту впродовж 1997-1998 рр. було оцінено на рівні 

41,4 % 822, p. 1-6 . 

Швидкими темпами знецінювалась і національна валюта: пакистанський рупій, 

який в обмінних пунктах із травня до середини липня 1998 р. здешевшав на 28 %. 

Наприкінці 1998 р., коли більшість фінансових санкцій уже було скасовано, курс 

пакистанського рупію так і не було доведено до досанкційного періоду, валюта 

Пакистану втратила 16 % своєї попередньої вартості 490 . 

Поміж того, уряд Пакистану, який до застосування політики санкцій прогнозував 

зростання ВВП на 6 % у 1998-1999 фінансовому році (липень-червень), змушений був 

скорегувати свої очікування до більш песимістичних 3,1 %. «Ми ніколи не чекали 

такого серйозного впливу антипакистанських санкцій», – пояснював ситуацію 

тодішній міністр фінансів І. Дар. «І якраз через них (санкції – Авт.), – додав політик, – 

зростання ВВП завершилося на рівні 3,1 % у 1998-1999 рр.» 828 . Західні аналітичні 

центри, як, наприклад, відділ економічної розвідки, вважали, що пакистанська влада 

приховує реальну картину справ, і, зі свого боку, оцінювали темпи зростання 

економіки Пакистану в цей період на рівні 1,6 % 504 .  

Бурхливо відреагували на санкції і фінансові установи Пакистану. Наприклад, 

фондова біржа в Карачі з травня до середини липня 1998 р. обвалилися на 34 %. 11 

липня 1998 р. падіння сягнуло свого мінімуму – відмітки 777.26 п. Три дні потому 

пакистанська преса написала, що заморожування кредитів по лінії МВФ призвело до 

«найчорнішого тижня» в історії біржі 559 . За словами російського спеціаліста 

І. Жмуйди, країна опинилася на межі дефолта, рівень бідності сягнув 32 % 58, с. 176 . 

Ситуацію у фінансовому секторі країни вдалося дещо вирівняти завдяки 

заморожуванню урядом усіх пакистанських приватних валютних рахунків 1032  і 

надходженню «пакету допомоги» в 1,5 млрд дол. США з арабського світу через 

Ісламський банк розвитку, які вдалося переказати в Пакистан лише в кінці осені 

1998 р. До того ж, 10 вересня 1998 р., єдине, що Ісламський банк розвитку міг 

запропонувати Ісламабаду, – це власні фонди в сумі 200 млн дол. США 360, p. 3 . 
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Водночас дестабілізація економіки, що оголила нерв внутрішньополітичної 

боротьби, не змусила Ісламабад відмовитися від ядерної зброї. Імператив твердості 

політичних переконань Н. Шаріфа, а згодом, П. Мушаррафа у питанні ядерної 

програми Пакистану зумовлювася міжнародними реаліями і ґрунтувався на 

внутрішньополітичних обставинах.  

На перший погляд, здавалося, що відразу після запровадження США санкцій, 

пакистанський уряд готовий був відмовитись від де-факто ядерного статусу держави в 

обмін на відновлення фінансової та воєнної допомоги з боку Сполучених Штатів, 

їхніх партнерів і міжнародних фінансових організацій. Міністерство закордонних 

справ Пакистану повідомило, що не виключається можливість здійснення поступок у 

питанні приєднання країни до ДНЯЗ, якщо американська сторона відкриє кредитну 

лінію 267, с. 40 . 4 грудня 1998 р., у ході зустрічі Б. Клінтона з Н. Шаріфом, останній 

неочікувано додав ще одну умову, задоволення якої, на думку пакистанського 

прем’єр-міністра, могло б впритул наблизити сторони до переговорів по ДНЯЗ. Нею 

стало скасування США ембарго на поставки озброєнь до Пакистану 851 . Переговори 

знову зайшли в тупик.  

У 1999 р. Сполучені Штати почули вже нові аргументи Пакистану на користь 

збереження його де-факто ядерного статусу. Пакистанське керівництво відхилило 

пропозицію США підписати ДНЯЗ в обмін на скасування санкцій, навіть проміжний 

поетапний проект роззброєння. Натомість, США було поінформовано, що Ісламабад 

готовий це зробити лише у випадку підписання ДНЯЗ Індією і після досягнення 

національної згоди щодо цього питання і на недискримінаційних засадах 268, с. 36 .  

Ставка на затягування переговорного процесу керівництвом Пакистану була 

зроблена невипадково. Своєю стратегією «удаваної скорої поступливості» Ісламабад 

зумів не тільки переконати США піти йому назустріч у скасуванні окремих 

торговельно-економічних санкцій (поправка Браунбека І), але й виграти час на 

диверсифікацію своїх торговельно-економічних і політичних відносин, аби  

мінімізувати негативні результати дії санкцій. 

Пакистану вдалося отримати 250 млн дол. США від Катару, Кувейту й 

Саудовської Аравії, а також домогтися підтвердження цих країн про їхню готовність 

постачати до Пакистану нафтопродукти в 1998-1999 рр. Для поповнення валютних 

резервів уряд дозволив банкам Катару, Кувейту й Саудовської Аравії взяти участь у 

приватизації банків Пакистану. Більше того, Ісламський банк розвитку взяв участь у 

створенні Міжнародного банківського консорціуму з надання допомоги Пакистану в 

подоланні фінансових проблем, пов’язаних із запроваженням санкцій із боку США 

284, с. 51 .  

Протягом 1998-1999 р. Пакистан зумів розширити двосторонні торговельно-

економічні відносини з Бангладешем, Індонезією, Єгиптом, Іраном, Нігерією, 

Туреччиною в рамках реалізації стамбульської ініціативи Туреччини 1997 р. 

Руку допомоги Ісламабаду протягнув і Китай. Хоча Пекін на офіційному рівні й 

засудив ядерні випробування Ісламабаду, вказавши, що «Китай висловлює глибоке 

занепокоєння ядерними тестами Пакистану … і завжди відстоюватиме ідею повної 

заборони, а згодом і знищення ядерної зброї, і протистоятиме будь-якій формі 

ядерного розповсюдження», президент КНР Цзян Цземінь, тим не менш, у відповідь 

на критику американською стороною позиції Китаю стосовно антипакистанських 

санкцій заявив, що «Китай виконає свої контрактні зобов’язання перед Пакистаном … 

і не відступить назад» 783, p. 88 .  
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Те, що Пекін не дотримувався санкцій, можна встановити й по стабільному рівню 

двосторонньої торгівлі упродовж дії поправки Дж. Гленна. За даними ООН, у 1997 р. 

торговельний обіг між державами сягнув 20,21 млрд дол. США, у 1998 р. – 18,74 млрд 

дол. США, 1999 р. – 17,21 млрд дол. США, 2000 р. – 18,88 млрд дол. США, а у 2001 р. 

він оцінювався у сумі 19,93 млрд дол. США 704 . Незначне скорочення обсягів 

торгівлі в 1998-1999 рр. пояснюється фінансовою кризою в Азії, а не міжнародними 

санкціями.  

Поглиблювалось військово-технічне співробітництво. У районі Равалпінді Китай 

надавав Пакистану технологічну допомогу у виробництві ракетних систем.  

Нарощувались поставки звичайних озброєнь, зокрема літаків JF-17, їх комплектуючих, 

виробничих технологій, фрегатів класу F-22P з гелікоптерами, реактивних літаків К-8, 

танків Т-85, літаків класу F-7, стрілецької зброї та амуніції 311 . Як резюмує 

Л. Кертіс, «у той час як Сполучені Штати застосовували політику санкцій, КНР 

постійно підтримував зусилля Пакистану, направлені на модернізацію його збройних 

сил» 468 . 

У світлі вказаного санкційна політика США не тільки не виявилася результативним 

інструментом із ядерного роззброєння Пакистану, але й дискредитувала себе в 

контексті захисту національних інтересів Сполучених Штатів у Південній Азії, 

забезпеченні регіональної стабільності в цілому. У доповіді Конгресу США шодо 

цього зазначалося: «… Після уведення Сполученими Штатами санкцій проти 

Пакистану, військове співробітництво між Ісламабадом і Пекіном зміцнювалось. 

Пакистан продовжував вбачати в Китаї «друга за будь-якої погоди» і, ймовірно, 

найбільш важливого стратегічного союзника. Ісламабад може отримати від Пекіна 

допомогу в опануванні мирного атому, включаючи й надання готових реакторів, 

особливо з огляду на відмову Вашингтона від співпраці з Пакистаном у використанні 

атомної енергії у мирних цілях» 703, р. 47-48 . І далі, укладачі документа 

наголошували: «… Китай як зовнішній учасник формування південноазійської 

підсистеми з його матеріальною допомогою Ісламабаду дозволить Пакистану кинути 

виклик зростаючому потенціалу Індії як регіональному гегемону… Тож допомога 

Китаю Пакистану є ключовим аспектом реалізації Пекіном політики «оточення» або 

стримування Індії як превентивного способу відтермінування її спроможності кинути 

виклик розширенню регіонального впливу Пекіна» 703, р. 48 . І недивно, що 

американські високопосадовці змушені були реагувати на цю потенційно 

дестабілізаційну динаміку. 

Варто вказати, що несприятливою обставиною, яка діяла на пониження політичної 

ефективності санкцій США як інструменту денуклеаризації Пакистану, стало те, що 

впливові політичні сили держави виступали за де-факто ядерний статус Пакистану. 

Така внутрішньополітична мотивація ще більше зміцнилась після воєнного 

перевороту 1999 р. і приходу в результаті до влади генерала П. Мушаррафа. 

Повернення до влади в Ісламабаді військових важливе з точки зору оцінки санкційної 

політики США з нерозповсюдження з двох причин: по-перше, посилились тенденції 

централізації влади, що унеможливлювало формування і прихід до влади політичних 

сил, націлених на задоволення головної мети політики санкцій – денуклеаризації 

Пакистану; і по-друге, восьма за кількісними показниками «військова машина» 

держави (збройні сили нараховували 587 000 осіб) 597 , що підтримувала ядерну 

програму з безпекових й економічних міркувань 944 , готова була вийти на захист 

«ядерної бомби» Пакистану із зброєю в руках.  
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До того ж, уряд Н. Шаріфа після запровадження санкцій у 1998 р. затвердив так 

звану «Програму відродження економіки». Документом передбачався кардинальний 

перегляд головних параметрів податкової політики з метою скорочення бюджетного 

дефіциту. У форсованому режимі проводилася митна реформа, спрямована на 

створення сприятливих умов для зростання виробництва товарів традиційного 

експорту й залучення іноземних інвестицій. У сфері оподаткування ухвалюється 

рішення про зменшення податку на додану вартість у межах 30-55 % (замість 

попередніх 33-58 %). Реформа митної служби увела 10 % тариф на імпорт, що до 

накладання санкцій ввозився до Пакистану без митних зборів 284, с. 48 . 

Перераховані заходи мали стимулювати виробництво імпортованих товарів, тим 

самим зменшуючи зовнішню залежність пакистанської економіки, а значить і 

мінімізували збитки, завдані Ісламабаду політикою ізоляції. 

Адміністрація Дж. Буша-мол. із самого початку заявила про свій намір суттєво 

переглянути політику санкцій із метою їх подальшого послаблення, принаймні, 

стосовно Індії. Перший сигнал республіканцями було надіслано в травні 2001 р., коли 

К. Рокка, заступник державного секретаря в Південній Азії, зазначила, що вона 

«переконана, що санкції проти Індії та Пакистану перестали бути корисними і є 

перешкодою для співробітництва з регіоном» 773 . Перебуваючи з візитом у Індії в 

липні 2001 р., генерал Г. Шелтон, тодішній голова Об’єднаного комітету начальників 

штабів США, зі свого боку, натякнув, що санкційні заходи проти Індії невдовзі буде 

скасовано 296 . 

Практичний крок із метою завершення санкційної політики проти Індії 

адміністрація президента здійснила восени 2001 р., аби, як пояснив заступник 

державного секретаря Р. Армітедж, «… відкрити шлях для більш тісної воєнно-

політичної кооперації, проведення спільних операцій, обміну воєнними технологіями 

з Нью-Делі» 925 .  

Зрештою, політичне життя санкцій добігло свого логічного кінця після 

терористичної атаки 11 вересня 2001 р., коли Вашингтон, потребуючи допомоги Індії 

та Пакистану в боротьбі з терористичною загрозою, 27 жовтня 2001 р. скасував усі 

санкційні заходи, уведені у травні 1998 р. 835 .  

С. Ахмед, пакистанський експерт Міжнародної кризової групи в Південній Азії, 

так пояснює причину повного скасування санкцій: «Терористичні атаки на Світовий 

торговельний центр і Пентагон 11 вересня 2001 р. трансформували американську 

політику в Південній Азії … відтоді США агресивно загравали з Пакистаном для 

того, аби забезпечити його участь у міжнародній коаліції проти тероризму… Ядерне 

нерозповсюдження, що раніше було центральним елементом американської політики 

щодо Індії та Пакистану, відійшло на другий план перед необхідністю вести війну з 

тероризмом» 297, р. і . Схоже бачення ситуації спостерігаємо й у широкому масиві 

публікацій учених Росії. Визнаний у російських наукових колах експерт із Південної 

Азії В. Бєлокреницький пише: «… сприятливий для Пакистану аспект його участі у 

воєнній операції в Афганістані полягає в остаточному прориві зовнішньополітичної 

ізоляції» 7 . Із думкою своїх зарубіжних колег погоджується й вітчизняний спеціаліст 

у галузі політики ядерного нерозповсюдження С. Галака, стверджуючи, що 

«неефективність санкцій проти такої важливої самодостатньої країни як Індія, що 

вельми успішно розвиває свою економіку … змусила США піти на їх послаблення, а 

по тому – на відміну після терактів 11 вересня 2001 року, бо Вашингтон потребував 

підтримки з боку важливої регіональної держави, якою є Індія» 33 . Б. Рідел, який 
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працював у 1997-2001 рр. спеціальним помічником президента у справах Близького 

Сходу й Південної Азії при Раді з національної безпеки, підтверджує думку 

авторитетних учених, зазначаючи, що «після атак на Америку 11 вересня 2001 р., він 

Дж. Буш-мол. – Авт.  скасував санкції за поправкою Гленна, накладені після 

випробувань 1998 р., і запросив Ваджпаї до Овального Кабінету. Американсько-

пакистанські відносини суттєво покращились на знак подяки уряду Мушаррафа за 

його роль у війні проти Талібану й Усами бін Ладена» 877, р. 16 . 

При цьому за лаштунками антитерористичної кампанії приховується ще одна 

обставина, що посприяла відміні санкційних заходів із боку США проти 

південноазійських країн. Ідеться про те, що Сполучені Штати розуміли, що Індія та 

Пакистан використовують свої обмежені фінансові ресурси для накопичення ядерного 

арсеналу, збагачення плутонію та урану, але значно менше уваги приділяють 

проблемі їх безпечного зберігання в умовах обмеженого технологічного й 

фінансового потенціалу. Така ситуація давала США серйозні підстави побоюватись 

диверсій на ядерних об’єктах Індії та Пакистану, які могли бути організовані 

терористами і призвести до потрапляння до їхніх рук чутливих матеріалів. Отже, 

адміністрація Дж. Буша-мол. повинна була зважати на дві серйозні загрози в 

Південній Азії: можливість використання ядерної зброї Індією та Пакистаном і появу 

ядерного тероризму в цьому конфліктному й нестабільному регіоні 297, р. і .  

Виклик появи ядерного тероризму в регіоні визнавався американськими воєнними 

експертами. У спеціально підготовленій у січні 2001 р. доповіді Міністерства оборони 

США під назвою «Розповсюдження: загроза і відповідь» зазначалося: «Обидві 

держави Індія та Пакистан  можуть стати постачальниками ядерних технологій, що 

спонукатиме подальше ядерне поширення». Потрапляння пакистанських ядерних 

технологій до рук терористичних організацій не виключалось і МАГАТЕ, що 

інформувала американську сторону про те, що «терористи цікавляться хімічною, 

біологічною та ядерною зброєю» 967 .  

Розстановка сил у Конгресі й Сенаті, що сформувалася з моменту запровадження 

політики санкцій, у 2001 р. також не сприяла їх продовженню проти Індії та 

Пакистану.  

Дискомфорт, що був відчутний дипломатами, економічними агентами після 

введення поправки Дж. Гленна, реанімував політичні дебати серед конгресменів і 

сенаторів із приводу її ефективності й корисності. Сенатор Р. Лугард підкреслював, 

що оскільки загроза застосування санкцій не зупинила Індію та Пакистан перед 

здійсненням ядерних випробувань, настав час «серйозно обговорити корисність 

використання односторонніх економічних санкцій для досягнення зовнішньополітичних 

цілей». І далі Р. Лугар висловив побоювання з приводу того, що вже дестабілізований 

під впливом економічних санкцій Пакистан продовжує справлятися з непідйомним 

тягарем економічних і політичних проблем, резюмуючи свою думку такими словами: 

«Нестабільний Пакистан з ядерною зброєю не в наших інтересах» 595 . Подібна 

думка була представлена й у Палаті представників США, де конгресмен Л. Гамільтон, 

виступаючи перед Комітетом із зовнішніх справ, заявив: «Поправка … підриває наші 

двосторонні відносини з Пакистаном. Як інструмент із нерозповсюдження 

поправка … пережила свою корисність і зараз є контрпродуктивною. Зараз прийшов 

час змінити поправку, або навіть її повністю скасувати» 417 . Продовжуючи свій 

виступ у вказаному руслі, конгресмен наголошував: «… Зменшуючи потенціал 

Пакистану у звичайних озброєннях, ми таким чином додаємо аргументів тим, хто 

жорстко відстоює ідею ядерного статусу держави. Це навіть підштовхує Пакистан до 
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забороненої співпраці в ядерній сфері з Іраном, Іраком чи іншою державою, що воліє 

стати ядерною» 417 . Г. Екерман у своїй промові від 3 квітня 1999 р. переконував 

своїх колег у тому, що «санкції надто сліпа зброя, щоб її використовувати до такої 

сестринської демократії як Індія» 595 . 

Разом із тим, думка представників законодавчої гілки влади не була повністю 

одностайною, були й такі, хто послідовно відстоював ідею примусового ядерного 

роззброєння Індії та Пакистану, і передовсім, через застосування міжнародних 

санкцій. Представник Комітету із зовнішніх зносин Сенату США Дж. Хелмс якраз 

дотримувався останньої точки зору. Він відверто заявляв, що ніколи не підтримає 

скасування санкцій, допоки південноазійські держави не згорнуть свої ядерні 

програми 457 . Позиція сенатора Дж. Хелмса знаходила своє повне розуміння й у 

конгресменів Д. Бертона та Е. Мартіна. Е. Мартін, наприклад, підкреслював, що дії 

Нью-Делі були «нерозсудливими, ганебними й безвідповідальними», і наполягав, аби 

Конгрес «зупинив фінансування ядерної діяльності Індії», припинивши надання 

американської економічної допомоги Нью-Делі 593 .  

Упродовж 1999-2001 рр. Палата представників усе більше переставала аплодувати 

жорстким санкціям, активно підштовхуючи президента скасувати дію не лише 

поправки Гленна, але й поправок Пресслера й Саймінгтона. Р. Хетевей, спеціаліст із 

питань контролю над озброєннями, зазначає: «… Уже до кінця 1999 р. американські 

законодавці майже повністю відвернулися від застосування санкцій як інструменту 

політики ядерного нерзповсюдження. Гнів конгресменів, викликаний випробуваннями  

в Піденній Азії, поступово перейшов у прийняття, навіть розуміння. Конгрес, як 

здавалося, полишив свою традиційну 25-річну діяльність із нерозповсюдження» 595 . 

Докорінний перевіс у ставленні сенаторів до санкційної політики проти Індії та 

Пакистану наступив після оприлюднення результатів роботи спеціальної робочої 

групи з 18 осіб на чолі з Дж. Байденом. Т. Лотт, сенатор, що увійшов до складу цієї 

групи, дипломатично резумював її загальний умовивід щодо ефективності санкцій 

такими словами: «… Схильність застосовувати санкції проти країн світу з нечітким 

способом їх скасування є проблемою» 595 .  

Необхідно констатувати, що суттєве зменшення політичних прибічників 

використання санкцій проти Індії та Пакистану в законодавчій владі США відбулося 

під тиском бізнес-груп, які несли збитки після уведення поправки Дж. Гленна. 

Американська федерація фермерських бюро мала особливі інтереси в аграрному 

секторі двох південноазійських країн. Діючи через Міністерство сільського 

господарства, американські фермери відразу ж після запровадження санкцій стали 

вимагати їхнього послаблення. Промоутер економічних інтересів американської 

фермерської громади в Конгресі Р. Сміт, тодішній голова комітету з сільського 

господарства, переконував колег зняти заборону на операції з зерном, наголошуючи: 

«Пакистан – це не той торговельний партнер, якого ми можемо собі дозволити 

втратити» 595 . Сенатор Р. Вайден у липні 1998 р. так характеризував настрої в 

кулуарах верхньої палати американського парламенту: «Ми у … днях від катастрофи. 

Фермери по всій країні нагадують економічний потяг, що прямує в безодню» 595 . За 

словами сенатора М. Макконнелла, зниження продаж пшениці «не принесе змін на 

столі в Ісламабаді, але це точно відбудеться в Топіці» 595 . Пакистанське лобі й 

індійські групи інтересів, такі як Американсько-індійська ділова рада, Індійсько-

американське товариство, фермери й індійське лобі в Палаті представників, на 

переконання більшості експертів у питаннях щодо Південної Азії, стали «ключовим» 
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фактором послаблення санкцій 714, р. 35 . Динамічно зростаючій індійській громаді 

в США, що нараховувала 1,215 тис. осіб усередині 1999 р., вдалося, зі свого боку, 

сформувати так звану «групу підтримки» Індії в Конгресі, котра на той час 

нараховувала 115 членів, чверть з усього складу Палати представників 595 , і 

зацікавленої в інтенсифікації співпраці Сполучених Штатів із Республікою.  

З огляду на ці обставини, президент Дж. Буш-мол. зробив вибір на користь 

«політики залучення» замість стратегії санкційного тиску. Голова Білого дому 

запропонував «тісно співпрацювати й консультуватися з Індією та Пакистаном, аби 

бути впевненими в тому, що ця частина світу є стабільною» 772 . Скасування 

санкційних заходів дало Сполученим Штатам можливість покращити систему 

охорони ядерних об’єктів Пакистану, стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в 

країні через програми фінансової та воєнної допомоги в обсязі 1 млрд дол. США 297, 

р. 11 . Після відміни поправки Дж. Гленна режим генерала П. Мушараффа зробив 

декілька кроків назустріч Вашингтону, зокрема, було заарештовано й допитано 

колишніх фізиків-ядерників, які мали зв’язки чи проявляли симпатію до Аль-Каїди та 

підозрювалися ФБР і ЦРУ в контактах із Усамою бін Ладеном 297, р. 11 . До того ж, 

тодішній міністр закордонних справ А. Саттар повідомив американську сторону, що 

уряд Пакистану сформував спеціально підготовлені та укомплектовані воєнні загони 

для охорони ядерних об’єктів держави 336 . 

Прикладом застосування адресної політики санкцій із нерозповсюдження є 

сирійський епізод, котрий заслуговує на особливу увагу й через те, що у  

2011-2012 рр. події в Сирії стали не тільки фактором розвитку системи безпеки на 

Близькому Сході, але й епіцентром світової політики.  

Рішення Дж. Буша-мол. щодо впровадження санкцій із ядерного нерозповсюдження 

проти Сирії спиралося на численні доповіді розвідувальних служб США 974, р. 15-

51 , у яких зазначалось, що сирійський уряд почав активно реалізовувати свою таємну 

ядерну програму з 1997 р. за допомогою спеціалістів із Північної Кореї 1010 . За 

даними американської сторони, упродовж 2001-2003 рр. науковці з ядерного об’єкта в 

Йонбені залучалися Сирією для роботи на ядерному об’єкті в Аль-Кібарі (Даїр аз-

Зуре) 848, р. 9 . Крім того, КНДР допомагала Дамаску в здійсненні ракетної 

програми. У першій половині 1990-х рр. Пхеньян поставив у Сирії 32 пускові 

установки й 150 ракет Skud-C, а у 2000 р. – 7 пускових установок і 50 ракет Нодонг 

40, с. 146 . Нагадаємо, що Вашингтон, занепокоєний ядерною діяльністю Дамаску в 

1990-х рр., змусив Аргентину 738  та Індію денонсувати свої угоди з Сирією про 

співпрацю в ядерній галузі. 

7 січня 2003 р. ЦРУ представило документ під назвою «Несекретна доповідь 

Конгресу щодо набуття технологій, які стосуються зброї масового знищення й 

сучасних звичайних озброєнь», де зазначалось: «… Сирія спроможна розширити свої 

можливості [в ядерній сфері – Авт.], що спонукатиме її до набуття ядерної зброї» 

956 . ЦРУ також непокоїло співробітництво між Сирією та Росією в ядерній сфері, 

щодо якого у 2002-2003 рр. воєнні спеціалісти доповідали Конгресу: «Більш широкий 

доступ до зарубіжних лабораторій дозволяє Сирії удосконалити її можливості в 

[ядерній сфері], і ми висловлюємо занепокоєння щодо ядерної діяльності Сирії» 848, 

р. 10 . Тодішній заступник державного секретаря Дж. Болтон 9 жовтня 2002 р. у 

своєму виступі перед Комітетом із зовнішніх зносин Сенату підкреслив: «Ми 

залишаємося серйозно занепокоєними ядерними й ракетними програмами … Сирії, її 

доступом до російських технологій і матеріалів» 848, р. 10 . 
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У 2004 р. ЦРУ надало Дж. Бушу-мол. інформацію про те, що відомий 

пакистанський фізик-ядерник А. Кан, перебуваючи в Сирії у 2001 р., передав їй ядерні 

технології та матеріали зі збагачення урану. Занепокоєння Сполучених Штатів 

ядерною діяльністю Сирії посилились, коли невдовзі після цього Б. Асад підтвердив, 

що доктор А. Кан робив йому пропозицію стосовно надання ядерних матеріалів 

воєнного призначення, але він на неї не пристав 974, р. 15-51 . 

У липні 2003 р. американська фундація «Ініціатива із скорочення ядерної загрози» 

наголошувала: «Сирія є державою з обмеженими ядерними ресурсами й 

можливостями. Більшість із них використовується для досліджень і практичного 

застосування радіоізотопів у мирній промисловості. Хоча точно невідомо, скільки 

ядерних об’єктів розміщено на території Сирії, очевидно, що наразі вони 

використовуються в інноваційних наукових програмах і в мирних цілях» 807 . Однак 

тут же уточнювалося, що «існують певні проблеми і неясності навколо ядерної 

програми Сирії» 807 . 

Не спромоглися додати ясності щодо спрямованості ядерних розробок Дамаску й 

експерти МАГАТЕ, які констатували, що Сирія з 2004 р. проводить дослідження над 

незадекларованим урановим концентратом, але «їхні цілі потребують додаткового 

аналізу» 628 .  

Суперечливими щодо характеру ядерних програм Сирії були й умовиводи 

спеціалістів воєнних відомств держав Західної Європи 801  та Ізраїлю 806, р. 7 . 

Реалізації Сполученими Штатами санкційної політики з ядерного нерозповсюдження 

проти Сирії сприяло й прийняття США на озброєння нової концепції  

антитерористичної боротьби у 2001 р., що розставила акторів близькосхідної 

геополітичної шахівниці за віссю «союзник-супротивник». У цій комбінації Дамаск 

доволі однозначно визначив чотирикутник співпраці: Дамаск – Тегеран – ліванська 

організація «Хезбалла» – палестинський рух «ХАМАС» 919, р. 3 , що ідентифікувало 

Сирію в очах республіканської адміністрації не лише як антагоніста американської 

зовнішньополітичної філософії на Близькому Сході, але й державу-ізгоя, що прагне 

набути де-факто ядерний статус. 

Невдовзі додались ще дві негативні обставини, які закріпили в державному 

департаменті за Дамаском роль «держави-ізгоя». Зокрема, ними стали обвинувачення 

з боку Лівану керівництва Сирії у причетності до вбивства колишнього прем’єр-

міністра Р. Харірі 14 лютого 2005 р., а також закиди з боку нової іракської влади щодо 

причетності сирійської сторони до проникнення на територію Іракської держави 

радикальних терористичних угруповань 848, р. 2-4 .  

Прямопропорційно до цих викликів Білий дім експлуатує стратегію санкційного 

тиску на Дамаск. 12 грудня 2003 р. Конгрес США ухвалює «Акт про відповідальність 

Сирії і відновлення суверенітету Лівану», який закладає фундамент санкційної 

політики Сполучених Штатів проти арабської країни.  

У § 4 документа під назвою «Обґрунтування політики», де викладено 

зовнішньополітичні мотиви, які призвели до застосування санкцій із боку США, 

читаємо: «Сирія має понести відповідальність за атаки, здійснені «Хезбалла» та 

іншими терористичними групами зі штабів, тренувальних таборів … що розташовані 

на території Сирії (п. 1); Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над тим, аби 

позбавити Сирію можливості підтримувати акти міжнародного тероризму, 

здійснювати розробки ЗМЗ та запобігти набуттю Сирією  зброї масового знищення 

(п. 2); набуття Сирією зброї масового знищення та розвиток ракетних програм 
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загрожує безпеці на Близькому Сході й інтересам національної безпеки Сполучених 

Штатів (п. 7); США не надаватимуть Сирії будь-якої допомоги й перешкоджатимуть 

виділенню багатосторонньої допомоги Сирії, допоки Сирія не припинить 

підтримувати тероризм … і не зупинить розвиток і розміщення зброї масового 

знищення й балістичних ракет середнього і дальнього радіуса дії (п. 9) 956 . 

Міжнародні санкції, як випливало з «Акта про відповідальність Сирії і 

відновлення суверенітету Лівану», спрямовувались як на згортання ядерної програми 

Сирії, так і припинення підтримки Дамаском терористичних організацій. Тобто, 

політика санкцій із нерозповсюдження в сирійському епізоді була інкорпорована в 

більш широку стратегію боротьби з міжнародним тероризмом. Між тим, визначення в 

документі загрози набуття Сирією «зброї масового знищення» свідчить, на думку 

автора, про те, що американські спеціалісти не мали підтверджених даних про те, що 

Дамаск прагне набути де-факто ядерного статусу, але не володіли вони й фактами, які 

б спростовували ядерні амбіції сирійського керівництва. Очевидно, непрозорість 

сирійських програм у ядерній сфері і стала тим чинником, що спонукав Вашингтон 

застосувати проти Сирії санкції з ядерного нерозповсюдження. 

Модель санкційної політики з ядерного нерозповсюдження проти Сирії, у свою 

чергу, визначалася в «Акті про відповідальність Сирії і відновлення суверенітету 

Лівану» такими заходами: ембарго на поставки озброєнь та амуніції; обмеженням на 

військово-технічне співробітництво; забороною на поставки товарів подвійного 

призначення (§ 5 (a) (1); забороною на експорт усіх груп товарів, окрім тих, що 

призначені для гуманітарних цілей; забороною на ведення бізнесу та інвестицій; 

обмеженням авіаційного сполучення; обмеженням дипломатичних контактів із 

Сирією; забороною на проведення операцій із сирійською власністю (§ 5 (a) (2) 956 . 

Цей документ мав рамковий характер, адже лише 11 травня 2004 р. Дж. Буш-мол. 

розпорядженням № 13338 на підставі «Акта про відповідальність Сирії і відновлення 

суверенітету Лівану» запровадив перший пакет міжнародних санкцій проти Сирії, що 

включав: ембарго на поставки озброєнь, амуніції й товарів подвійного призначення 

(§ 5 (a) (1); заборони на експорт усіх груп товарів, окрім тих, що призначені для 

гуманітарних цілей (§ 5 (a) (2) (A); заборони на авіаційне сполучення (§ 5 (a) (2) (D) 

529 . Документом № 13338 на підставі § 311 «Патріотичного акта» 2001 р. Дж. Буш-

мол. зобов’язав державне казначейство обмежити фінансові операції з Центральним 

банком Сирії, а посилаючись на «Акт про економічні повноваження в умовах 

міжнародного надзвичайного стану» 1977 р. були заморожені активи сирійського 

уряду, направлені на фінансування політики ворожої інтересам США 921, р. 33-34 . 

Застосовуючи санкційні заходи, президент Дж. Буш-мол. констатував, що вони вжиті 

внаслідок того, що Сирія не зробила конкретних дій, аби задовольнити політичні 

вимоги Сполучених Штатів, висунуті до Сирії в «Акті про відповідальність Сирії і 

відновлення суверенітету Лівану» 921, р. 33 . Коло примусових заходів, утім, було 

суттєво звужено, адже п. 9 розділу 4, що стосувався обмеження присутності 

іноземного капіталу, задіяного в сирійську економіку, так і не став політичною 

реальністю 529 .  

Тодішній прес-секретар державного департаменту Р. Баучер так пояснив 

відтермінування ухвали Акта й урізаний набір санкційних заходів: «Ми намагалися 

добитися від Сирії розуміння нової обстановки й готовності змінити ставлення до 

низки питань, зокрема до припинення підтримки терористичних організацій, відмови 

від програм розробки зброї масового ураження, участі у стабілізації ситуації в Іраку 

та виведення військ із Лівану» 363 . При цьому Р. Баучер визнав, що «Сирія 
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здійснила декілька кроків, але в цілому зміни, на які розраховувала адміністрація, не 

відбулися» 364 . 

1 січня 2005 р. проти Сирії були уведені санкції на підставі «Акта про ядерне 

нерозповсюдження стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» 2000 р., яким 

застосовувались обмеження на поставки матеріалів і технологій, що мають 

відношення до ядерної програми Сирії 645 . У вересні 2005 р. одним із подальших 

практичних кроків у напрямі зміцнення санкційної політики щодо Сирії стало 

відкликання американського посла М. Скобей із Дамаску.  

Показовим при цьому стало те, що при здійсненні політики санкцій США 

спробували заручитися підтримкою держав геополітичного довкілля Сирії, а також 

своїх партнерів у рамках Ради Безпеки ООН. Задля цього Вашингтон створює 

Міжнародну робочу групу на підтримку Лівану, перше засідання якої відбулось у 

Нью-Йорку 20 вересня 2005 р. за участю міністрів закордонних справ арабських 

держав, представників Євросоюзу та Генерального секретаря ООН. І якщо серед країн 

із правом вето у Раді Безпеки ООН одностайності на сирійському напрямі Білому 

дому так і не вдалося досягнути, то впливові арабські держави, як Саудівська Аравія, 

Єгипет, Йорданія, прагнучи послаблення зв’язків між Сирією та Іраном, висловили 

свою політичну готовність реалізувати санкційний тиск на Дамаск 920 .  

Однак дані, представлені розвідувальними службами й МАГАТЕ, свідчили про те, 

що Дамаск не зупинив свою ядерну програму. Зокрема, у червні 2008 р. експерти 

МАГАТЕ здійснили інспекцію території поблизу сирійського ядерного об’єкта Аль-

Кібар (Даїр аз-Зуре) 919, р. 9-10 , що був атакований 6 вересня 2007 р. винищувачами 

ВПС ЦАХАЛу F-15 и F-16. У ході своєї роботи спеціалісти МАГАТЕ виявили 

наявність незадекларованого Сирією збагаченого урану 629 .  

Тож санкційна політика з нерозповсюдження, що здійснювалась Сполученими 

Штатами проти Сирії не стала ефективною. Непослідовність реалізації санкційних 

заходів американською дипломатією впродовж 2005-2008 рр., їх обмежений набір не 

позначилися негативно на стані економіки Сирії і навіть на рівні американсько-

сирійських торговельних відносин, що в цей період демонстрували позитивну 

динаміку розвитку. Так, у 2005 р. обсяг двосторонньої американсько-сирійської 

торгівлі складав 478,5 млн дол. США, у 2006 р. – 438 млн дол. США, у 2007 – 471,9 

млн дол. США, у 2008 р. – 760,8 млн дол. США 920, р. 29 .  

Адміністрація Б. Обами у 2009-2010 рр. проводила лінію на нормалізацію 

двостороннього співробітництва з Сирією, проявом чого стало зняття окремих 

торговельно-економічних 920, р. 28  і дипломатичних санкцій США, повернення у 

червні 2009 р. американського посла в Дамаск, а також візит у липні 2009 р. 

представника президента США на Близькому Сході Дж. Мітчелла.  

На фоні такої суперечливої примусової дипломатії Вашингтона в листопаді 2010 р. 

Німеччина представила США доповідь розвідувальних служб, у якій йшлося, що 

окрім Аль-Кібару, у Сирії є три таємні ядерні об’єкти: поблизу м. Масіафу, в 

поселенні Мардж ас-Султан недалеко від Дамаска і біля Іскандаріаха 300 . У 2010 р. 

у щорічному документі «Несекретна доповідь Конгресу щодо набуття технологій, які 

стосуються зброї масового знищення й сучасних звичайних озброєнь» ЦРУ 

констатувало: «Ми вважаємо, що реактор [Даїр аз-Зуре] був здатний виробляти 

плутоній для ядерної зброї. Таємність програми, характеристики реактора й 

надзвичайні зусилля Сирії, спрямовані на приховування та знищення доказів 
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існування реактора після його знищення, протирічять його мирному застосуванню» 

961 . 

У травні 2011 р. Рада управляючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, у якій 

наголошувалося, що Сирія не виконує взяті нею обов’язки Угоди про гарантії і тому 

це питання має бути винесене на обговорення в Раду Безпеки ООН. У резолюції Рада 

управляючих закликала Сирію підписати Додатковий протокол про гарантії, що, на її 

думку, «стане необхідним свідченням повного дотримання Сирією своїх зобов’язань 

за Договором про гарантії» 630 . 

Невдовзі після цього, 24 травня 2011 р., у результаті багаторічних досліджень 

Генеральний директор МАГАТЕ Ю. Амано представив доповідь, у якій 

констатувалося, що знищений Ізраїлем у 2007 р. сирійський об’єкт «був схожий на 

ядерний реактор», який мав інспектуватися МАГАТЕ 630 . П. Бреннан і Д. Олбрайт, 

фахівці Інституту науки і міжнародної безпеки, вказували, що знищений у Сирії 

об’єкт, імовірно, був «25 МВт реактором», ідентичним за конструкцією з реактором в 

Йонбені (КНДР) 300 . Е. Кордсман із Центру стратегічних та міжнародних 

досліджень (США) підкреслював, що встановлена експертами МАГАТЕ наявність 

збагаченого урану підтверджує наміри сирійського керівництва просунути власні 

ядерні технології та доводить причетність північнокорейських спеціалістів до ядерних 

розробок Сирії 423 . Ізраїльські спеціалісти, вивчивши знімки об’єкта Даїр аз-Зуре із 

супутника, зробили висновок про те, що «25 Мвт ядерний реактор із графітовим 

уповільнювачем у разі виведення на повну міць міг виробити достатньо плутонію для 

створення однієї-двох ядерних боєголовок на рік» 624 .  

9 червня 2011 р. МАГАТЕ передала Раді Безпеки ООН резолюцію стосовно 

ядерної програми Сирії, у якій висловлювалося «серйозне занепокоєння» щодо 

«недостатньої співпраці Сирії» з МАГАТЕ і підкреслювалося, що «відсутність 

переконливих доказів того, що сирійська ядерна програма носить мирний характер, 

викликає стурбованість у контексті підтримки міжнародного миру та безпеки» 961 . 

17 листопада 2011 р. Генеральний директор МАГАТЕ констатував, що спеціалісти 

департаменту гарантій у жовтні 2011 р. відвідали з інспекційною місією Дамаск. 

Однак ніякого прогресу в переговорах із сирійською владою так і не відбулося, адже 

остання відмовилася надати представникам МАГАТЕ повний доступ до об’єкта Даїр 

аз-Зуре 945 . 

«Арабська весна» 2011 р. і криваве придушення мирних виступів опозиції в Сирії 

змусили США скоригувати примусову дипломатію та взяти на озброєння концепцію 

санкційної політики з ядерного нерозповсюдження, що передбачала б досягнення 

денуклеаризації Сирії через демократичний транзит, тобто повалення нині чинного 

авторитарного режиму Б. Асада 921 .  

Модифікована санкційна політика Сполучених Штатів із ядерного нерозповсюдження  

у 2011 р. була уточнена в таких документах: «Акті про консолідовані санкції стосовно 

Ірану, Північної Кореї і Сирії» (23 травня 2011 р.), «Акті про реформу й 

удосконалення нерозповсюдження щодо Ірану, Північної Кореї і Сирії» (14 грудня 

2011 р.). Так, «Акт про консолідовані санкції стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» 

§ 202 (п. Е (3) вводить заборону на транспортування «товарів, що мають відношення, 

пряме чи непряме, до діяльності ... Сирії у сфері ЗМЗ»; запроваджує щодо Сирії 

заборону на інвестиції, фінансові операції (доповнені § 204), надання фінансової 

допомоги, передбачені розпорядженням президента № 12938 (§ 4); упроваджує 

заборону для іноземних суден входити в порти США протягом 180 днів, якщо вони 
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заходили в порти Сирії; § 203 запроваджувались цільові санкції проти сирійських 

політиків; § 205 упроваджувались обмеження на видачу експортних ліцензій ядерних 

матеріалів і позик для розвитку ядерної діяльності 647]. «Акт про реформу й 

удосконалення нерозповсюдження щодо Ірану, Північної Кореї і Сирії» розширює 

коло санкційних заходів через встановлення обмеження на ядерне співробітництво з 

державами, які допомагають Сирії набути ЗМЗ, реалізації її ядерної програми (§ 6); 

заборону надання США допомоги державам, що сприяють ядерній діяльності Сирії 

(§ 8) 646 . Дія цих документів посилювалась низкою санкційних актів, ухвалених 

США у 2011-2012 рр. і направлених проти чинного режиму Б. Асада (див. Додаток 4). 

Проаналізувавши їхній зміст, можна зробити висновок про те, що Сполучені Штати 

фактично встановили тотальне ембарго щодо Дамаска.  

При реалізації санкційної політики проти Сирії Сполучені Штати акцентували 

увагу на зміцненні міжнародного співробітництва, адже, як наголошують експерти 

Центру Карнегі за міжнародний мир, незважаючи на жорсткі односторонні санкції, 

введені Сполученими Штатами, їхній вплив на політику й економіку Сирії виявився 

незначним через у цілому обмежені американсько-сирійські відносини 288 .  

Зусилля ж державного департаменту зосередилися на залученні держав 

геополітичних сусідів Сирії до реалізації антисирійських санкцій США. Результатом 

роботи американських дипломатів в цьому напрямі слід визнати створення 12 серпня 

2012 р. під егідою ООН Американсько-турецької робочої групи із сирійського 

врегулювання 866 .  

Приєднання Туреччини до коаліції держав, що здійснюють санкційний тиск на 

сирійський режим, не можна переоцінити 220 , адже Анкара тривалий час була 

партнером Сирії не лише в економічних питаннях (за даними Єврокомісії, Туреччина 

до введення санкцій у 2011 р. була п’ятим торговельним партнером Сирії, її частка 

складала 6,6 % від усього товарообігу Сирії 861 , підприємства Туреччини займали 

перше місце за обсягом інвестицій у сирійську економіку, а турецькі туристи 

складали 20 % від усієї кількості іноземних туристів, що відвідали Сирію у 2010 р. 

1005 ), але й у безпекових 970, р. 135-139 . Турецький прем’єр-міністр Р. Ердоган 

роками культивував ідею політичного зближення із Сирією і на початку повстання 

навіть закликав до політичних реформ і висловив впевненість, що Б. Асад має намір їх 

здійснити. Але невдовзі в заявах високопосадовця Туреччини стала лунати критика 

сирійської влади за насильство над людьми.  

У травні 2011 р. Туреччина зробила остаточний вибір на користь санкційної 

політики США і підтримки сирійської опозиції, свідченням чому стало проведення 

31 травня – 3 червня 2011 р. в Анталії зустрічі сирійських опозиційних лідерів, на якій 

Анкара повідомила їх про підготовку нею пакету санкцій проти Сирії 920, р. 17  

Е. Ебремс, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин і колишній 

експерт Ради національної безпеки США, так прокоментував зміну політичного 

підходу Туреччини до Сирії і здійснюваних США санкцій: «Це послання від 

турецької влади алавітському військовому командуванню допоможе переконати його 

не марнувати своє майбутнє в безплідних прагненнях зберегти клан Асада» 856 . 

30 листопада 2011 р. міністр закордонних справ Туреччини А. Давутоглу офіційно 

повідомив, що Туреччина припиняє всі фінансові контакти з Сирією і виходить із 

двосторонніх угод про співробітництво, допоки в державі не буде сформовано новий 

уряд 861 . Коло санкційних заходів, застосованих Туреччиною проти Сирії, 

включало: введення 30 % митного збору на сирійські товари, заборону на здійснення 
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фінансових трансакцій із сирійським урядом, Центральним банком Сирії,  

заморожування активів уряду Сирії 1004 . 

Найбільший дестабілізаційний вплив на економіку Сирії справили вихід 

Туреччини 14 грудня 2011 р. із двосторонньої угоди про вільну торгівлю 2004 р. 

(набула чинності 1 січня 2007 р.) і виключення Дамаска зі списку держав, на які 

поширюється Загальна система преференцій. У такий спосіб Сирія в один день була 

позбавлена всіх додаткових торговельних і митних пільг, що мала останніми роками в 

торговельно-економічних відносинах із Туреччиною 56, с. 265 . За підрахунками 

міністерства закордонних справ Туреччини, цей крок завдасть збитків Сирії на суму 

2,2 млрд дол. США 546 . І. Саіф експерт із питань щодо Близького Сходу Центру 

Карнегі за міжнародний мир, підкреслює, що політична значущість санкційних 

заходів Туреччини проявляється в тому, що вони покликані позбавити режим Б. Асада 

підтримки з боку бізнес-еліти великих міст, як Дамаск й Алеппо, що є бастіоном 

чинної сирійської влади 546 .  

Для збільшення результативності санкційних заходів міністр транспорту і 

комунікацій Турецької Республіки Біналі Йилдирим повідомив, що його відомство 

розробляє механізми переносу основних шляхів торговельного сполучення з 

Близьким Сходом із Сирії в Ірак 56, с. 264 . Зі свого боку, міністр економіки Зафер 

Чаглаян уточнив, що не виключається, що замість Сирії будуть обрані Ірак, Єгипет і 

Ліван. «Наші плани А, В і С уже готові», – підкреслив урядовець 1004 . Хайаті Язичі, 

міністр торгівлі Туреччини, наголосив: «Сирії дорого обійдуться такі санкції» 1004 . 

Однак І. Саіф не розподіляє оптимізму турецьких політиків у їхній оцінці 

ефективності антисирійських санкцій. Фахівець у цьому контексті відмічає, що в разі 

відмови Іраку та Лівану підтримати Туреччину і США, сирійська влада матиме 

альтернативу. Залучення останніх до політики санкцій проти Сирії експерту наразі 

здається малоймовірним з огляду хоча б на те, що Ірак і Ліван зберігають мільярди 

доларів у сирійських активах 546 . 

30 листопада 2011 р. міністерство закордонних справ Туреччини направило ЛАД 

план дій із зміцнення санкційної політики проти режиму Б. Асада. У ньому, зокрема, 

Анкара пропонувала державам-членам ЛАД спільно вжити такі санкційні заходи: 

1) призупинити механізм функціонування Ради стратегічного співробітництва на 

вищому рівні й тимчасово вийти з угод, укладених у рамках її засідань, допоки влада 

в Сирії не буде передана демократичному уряду. Нагадаємо, що Рада стратегічного 

співробітництва, створена у вересні 2009 р. відповідно до Спільної політичної 

декларації, була головним консультативним форумом у турецько-сирійських 

відносинах 865  й одночасно спрямовувалась на зміцнення регіонального 

партнерства по геополітичній лінії Туреччина-Сирія-Ірак-Греція-Росія 56, с. 264 .  

Механізм дії цієї структури, як показує практика, прийняв форму спільних 

зустрічей на урядовому рівні, де збиралися міністри закордонних справ, економіки, 

транспорту й енергетики 865 . Пропозиція Анкари заморозити діяльність Ради 

стратегічного співробітництва на вищому рівні, на думку фахівців, могла завдати 

збитків Сирії на суму понад 5 млрд дол. США, адже, відповідно до Стамбульського 

договору від 10 червня 2010 р., до створеної зони вільної торгівлі між Туреччиною і 

Сирією приєдналися Йорданія і Ліван 865 , країни близькі партнери Дамаска; 

2) заборонити в’їзд і заморозити рахунки представників сирійської влади, які 

беруть безпосередню участь у придушенні протестів, а також застосувати такі ж 

санкції проти бізнесових груп, що фінансують сирійський режим; 
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3) увести ембарго на поставки озброєнь та військової техніки сирійській армії; 

4) попередити транзит зброї і військової техніки в Сирію з третіх країн через 

турецьку територію, повітряний і водний простір; 

5) призупинити фінансові операції із сирійським Центральним банком; 

6) заморозити активи сирійського уряду; 

7) призупинити надання кредитів і фінансової допомоги чинному сирійському 

уряду; 

8) призупини фінансові операції з Комерційним банком Сирії; 

9) заморозити дію угоди з Ексімбанком про надання позик, передбачених для 

фінансування інфраструктурних проектів у Сирії 855 . 

Які ж мотиви змушують Туреччину зробити ставку на політику санкцій при 

розв’язанні сирійської кризи?  

Експерти Ради з міжнародних відносин висловлюють думку, що активна 

дипломатична підтримка Туреччиною санкційної політики США проти Сирії 

зумовлена не параметрами американсько-турецьких відносин, а радше устремліннями 

Анкари посилити свою присутність на Близькому Сході, реалізувати себе не лише як 

впливового регіонального гравця, а як лідера на Близькому й Середньому Сході 1026, 

р. 39 . Події ж на арабському сході 2011-2012 рр., на думку авторів доповіді, надали 

Туреччині шанс зміцнити свої позиції як держави-лідера через вплив на траєкторію 

політичного розвитку таких країн, як Туніс, Єгипет, Лівія і Сирія 1026, р. 40 . Заява 

А. Давутоглу 30 листопада 2011 р., що супроводжувала звернення Туреччини до ЛАД 

щодо посилення санкційного тиску на Дамаск, є лакмусовим папером, який дозволяє 

ідентифікувати регіональні амбіції Анкари при реалізації політики санкцій проти 

Сирії, адже в ній ішлося: «На даний момент сирійська адміністрація зіпсувала 

відносини не лише із своїм народом, але також із Туреччиною й арабськими 

державами, котрі захищали сирійську адміністрацію, коли вона була піддана 

серйозному тиску та ізоляції на міжнародній арені. Сирійська адміністрація не 

скористалася наданими можливостями, включаючи останню ініціативу ЛАД. Загроза 

всьому регіону, що надходить з Сирії, може бути усунена лише через демократичний 

консенсус» 56, с. 263 . 

Ще одним визначальним фактором, що зумовлює реалізацію Анкарою санкційної 

політики проти Сирії є її відносини з Іраном. З одного боку, може здаватись, що з 

падінням режиму Б. Асада для Туреччини зникне загроза зростання регіонального 

впливу Ірану. До того ж, геополітичне оточення Тегерана державами-контрагентами 

потенційно може перетворити на політичну реальність сценарій демократичного 

транзиту ІРІ ззовні, що цілком відповідає національним інтересам Турецької 

Республіки. Недаремно Тегеран, будучи роздратованим турецькими санкціями та 

підтримкою сирійської опозиції, 13-14 квітня 2012 р. спробував виключити 

Туреччину з чергового раунду переговорів щодо своєї ядерної програми 737 . 

А. Боружерді, голова парламентської комісії із зовнішніх зносин Ірану пояснив: 

«Туреччина зараз виключена … з огляду на її екстремістську й нелогічну позицію 

щодо Сирії» 737 .  

Але демократизація країн Близького і Середнього Сходу, що повинна бути 

покладена в підмурок нової регіональної системи безпеки, на переконання турецької 

сторони, має відбуватися через посередництво Анкари, а не шляхом зовнішньої 

інтервенції чи прямого діалогу близькосхідних держав із США та Євросоюзом, адже 

такий варіант розвитку подій позбавить Туреччину тієї ролі, що вона прагне для себе, 
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– бути мостом між Заходом і Близьким Сходом, а значить і мінімізує потенціал 

Анкари стати регіональним лідером. Міністр закордонних справ Туреччини 

А. Давутоглу з цього приводу заявив: «Ми можемо бути більш самовпевненими в 

нашій зовнішній політиці через нашу демократію. Ми можемо сказати сирійцям: 

будьте демократичними… Якщо ж наша зовнішня політика тут буде недостатньо 

активною, люди в регіоні перестануть вбачати в нас приклад» 1060 .  

Крім того, за санкційними заходами Туреччини стоять і її прагнення не допустити 

прямої воєнної інтервенції США та їхніх союзників по НАТО в Сирію 56, с. 263 . 

Розігрування воєнного сценарію не на користь інтересів Анкари з двох причин: по-

перше, він здатний радикалізувати міжконфесійні відносини на Близькому Сході, що 

потенційно дестабілізуватиме Ірак, Ліван і саму Туреччину через конфлікт із курдами 

56, с. 268 ; по-друге, силовий варіант розв’язання сирійської кризи змусить Анкару, 

що є членом НАТО, надати евентуальну воєнну підтримку союзникам у операції 

проти Сирії 1026, р. 41 , що може призвести в подальшому до дистанціювання 

арабських держав від регіональних ініціатив Туреччини як держави-сателіта США на 

Близькому та Середньому Сході, чого Анкара не воліє і підкреслює свою 

автономність від американської дипломатії 970, р. 138-139 . 

Свою підтримку санкційній політиці США також надали держави ЛАД і Рада 

співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ). 27 листопада 2011 р. в 

Каїрі 18 держав із 22 членів ЛАД закликали позбавити Сирію членства в організації, 

що згодом було ухвалено. Рішенням міністрів закордонних справ ЛАД також було 

оголошено економічний бойкот Сирії, заборонено всі операції з Центральним банком 

Сирії, заморожено рахунки сирійських політиків у арабських державах, інвестиції в 

проекти, що здійснюються й підтримуються чинним сирійським урядом. Зі свого 

боку, РСАДПЗ посилила санкційний режим обмеженням авіаційного сполучення між 

державами-членами та Сирією 288 .  

13 серпня 2012 р. на екстреному дводенному саміті Організації Ісламська 

Конференція (ОІК), що проходив у Мецці (Саудівська Аравія) міністри закордонних 

справ держав-членів проголосували за резолюцію, у якій ішлося про призупинення 

членства Сирії в цьому об’єднанні. Як повідомлялося, позбавити членства Сирії в ОІК 

рекомендував виконавчий комітет організації за «застосування її урядом сили для 

придушення антиурядових виступів» 72 . Лише представники Алжиру та Ірану не 

підтримали такого рішення. «Ми категорично проти виключення будь-якої держави з 

ОІК. Ми повинні вишукувати інші підходи, шляхи та механізми розв’язання 

конфліктів і криз», – заявив міністр закордонних справ Ірану Алі Акбар Салехі після 

попередньої зустрічі в місті Джидда 957 . Президент Ірану М. Ахмадінежад у звичній 

для себе недипломатичній манері наголосив: «Наші вороги прагнуть використати 

енергію ісламських держав та організацій для їхнього взаємного знищення і завдання 

шкоди» 72 . 

Підтримка американських санкцій сунітськими монархіями Близького Сходу була 

прогнозованою, адже найвпливовіша з них Саудівська Аравія зацікавлена у 

формуванні сунітського уряду в Дамаску, що змінить сирійсько-іранські відносини, 

становище Лівану, а значить і усталений баланс сил у регіоні на її користь 794 .  

Однак арабський світ виявився не одностайним у політичній лояльності до 

санкційних заходів Сполучених Штатів. Уже саме голосування в ЛАД 27 листопада 

2011 р. щодо антисирійських санкцій продемонструвало, що найближчі партнери 

Дамаска не налаштовані їх підтримувати: Ліван та Ємен проголосували проти 
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санкцій, Ірак утримався. Згодом свою незгоду приєднатися до санкційних заходів 

висловили Йорданія (товарообмін із Сирією оцінюється на рівні 560 млн дол. США), 

Єгипет (товарообіг із Сирією становить понад 1 млрд дол. США) та Алжир 964 . 

С. Шейх, голова Центру Брукінського інституту в Катарі, так прокоментував 

ситуацію: «Це був один дипломатичний крок уперед, але два назад. Усе це свідчить 

про те, що серед членів Ліги Арабських Держав немає консенсусу стосовно санкцій» 

309 .  

Підтвердженням думки фахівця може слугувати й те, що 19 грудня 2011 р., коли 

вперше стало на часі питання створення контрольних механізмів за реалізацією 

антисирійських санкцій, ЛАД не змогла прийти до якогось конкретного рішення. 

Ліван та Ірак знову були проти. Бейрут, товарообіг якого із Сирією складає понад 

600 млн дол. США, відверто заявив, що Сирія – це лінія життя його економіки, яку він 

собі не може дозволити перекрити. Дж. Шарп, експерт дослідницької групи Конгресу 

США з питань щодо Близького Сходу, називає причиною відмови Лівану та Іраку 

приєднатися до санкцій їх побоювання ускладнення внутрішньополітичної ситуації в 

державах через ймовірну міграцію невеликих релігійних та етнічних груп із Сирії 

після повалення режиму Б. Асада 920, р. 9 . Йорданія поскаржилася, що санкційні 

заходи суттєво шкодять її економіці, Єгипет та Алжир висловлювалися в схожому 

дусі 288 .  

Здавалося б, держави Перської затоки, що дотримуються найбільш послідовної 

лінії у здійсненні санкційного тиску на Дамаск, мали б демонструвати одностайність у 

питанні формування контрольних механізмів за реалізацією антисирійських санкцій, 

однак і серед них не вдалося досягнути консенсусу. Наприклад, Катар, країна, яка 

одна з перших увела фінансові санкції проти Сирії, заморозила інвестиції в усі 

проекти, що підтримуються сирійським урядом, відкликала свого посла з Дамаска у 

вирішальний момент, не проявила бажання «йти далі в тиску на Асада» 309 . Думки 

держав-учасниць виявилися настільки різними, що зрештою Саудівська Аравія 

запропонувала звернутися за допомогою в цьому питанні в ООН. Б. Хуншелл, 

редактор видання Foreign Policy online (м. Доха), так прокоментував затягування 

державами-членами ЛАД створення моніторингової групи з антисирійських санкцій: 

«Вони надавали Б. Асаду  шанс за шансом. Кожна дата переносилася, потім вони 

починали дискутувати стосовно ком у документах. І вони не зробили свої дії чіткими» 

309 . С. Шейх, голова Центру Брукінського інституту в Катарі, зі свого боку, 

зауважив: «… Коли доходила справа до втілення прийнятих рішень щодо Сирії, 

виявлялося, що це зробити не так легко» 309 . 

Варто підкреслити, що з клопотанням до організації щодо формування 

контрольного механізму за реалізацією санкцій зверталися як опозиційні сили в Сирії, 

так і численні правозахисні громадські організації. Наприклад, у спільному листі, 

направленому 19 грудня 2011 р. на адресу Генерального секретаря ЛАД Набіля Аль-

Арабі від імені 120 арабських і міжнародних неурядових організацій із 18 арабських 

країн було клопотання до ЛАД «перетворити слова на дію ефективним застосуванням 

санкцій проти сирійського режиму» 670 . У документі йшлося: «Ми вважаємо, що … 

такі санкційні заходи, направлені проти репресивного режиму, є більш ефективним 

інструментом, ніж контрпродуктивним. Тому ми … просимо Лігу Арабських Держав 

розробити механізм моніторингу, аби повною мірою переконатися у невідкладному й 

належному виконанні всіх заходів, що стосуються санкцій» 670 . Для цього в листі 

рекомендувалося створити «групу експертів, що контролювала б виконання 
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державами-членами санкційних заходів і доповідала Технічному Експертному 

Комітету щодо: а) ефективної реалізації з боку держав-членів тих санкцій, що було 

узгоджено в рамках ЛАД; б) оцінювала вплив санкцій на політику захисту прав 

людини в Сирії; в) визначала б вплив санкційних заходів на цивільне населення». 

Більше того, автори документа пропонували ЛАД встановити систему тісної 

координації дій із МВФ і Світовим банком при реалізації санкційних заходів, 

встановити систему звітності держав щодо виконання ними прийнятих антисирійських 

санкцій 670 .  

А в доповіді Human Rights Watch «Ми живемо як на війні. Придушення протестів 

у провінції Хомс» 11 листопада 2011 р. містився заклик до держав-членів ЛАД 

посилити санкційну політику проти Сирії й «ухвалити цільові санкції проти тих 

посадовців, що відповідальні за … систематичні порушення прав людини; позбавити 

Сирію членства в Лізі Арабських Держав, якщо продовжуватиметься боротьба проти 

цивільного населення» 1049, р. 60 .  

Надійними партнерами Сполучених Штатів у реалізації санкцій проти Сирії стали 

держави Європейського Союзу і Канада, хоча їхня політика санкцій на офіційному 

рівні обґрунтовувалася не мотивами ядерного нерозповсюдження, а масштабними 

політичними репресіями, грубими порушеннями прав людини в Сирії 982, р. 1 , що в 

цілому збігається з метою санкційної стратегії США з ядерного нерозповсюдження – 

відстороненням від влади Б. Асада. 

Перший пакет антисирійських санкцій Євросоюзу було затверджено 9 травня 

2011 р. Радою ЄС у Документі 2011/273/CFSP. У ньому, зокрема, констатувалося: 

«29 квітня 2011 р. Європейський Союз висловив своє глибоке занепокоєння 

ситуацією, що складається в Сирії, і розміщенням збройних сил у низці сирійських 

міст. ЄС жорстко засуджує силові репресії, включаючи … придушення мирних 

демонстрацій, що проходять по всій Сирії, внаслідок чого загинуло декілька 

демонстрантів… З огляду на серйозність ситуації, проти Сирії запроваджуватимуться 

санкційні заходи, а також проти тих осіб, що несуть відповідальність за силові дії 

проти цивільного населення Сирії» 431, р. 11 . Набір санкційних заходів включав: 

ембарго на поставки озброєнь (ст. 1); фінансові санкції, у тому числі заборону на 

надання прямої та непрямої фінансової допомоги, кредитів, страхування кредитів 

(ст. 1) 431, р. 11 ; обмеження на пересування (ст. 3, додаток 4) 431, р. 12, 14 ; цільові 

фінансові та економічні санкції проти політичних лідерів Сирії (ст. 4) 431, р. 12 .  

У травні 2011 р. Євросоюз розширив коло санкцій проти Сирії, зокрема було 

призупинено переговори щодо укладання угоди про асоційоване членство, згорнуто 

двостороннє співробітництво Сирії з країнами ЄС, а також усі програми партнерства, 

що реалізувалися в межах МЕДА / Барселонський процес і Політики Сусідства. 

Європейська Комісія ухвалила рішення виключити представників Сирії з 

регіональних програм розвитку, а Європейському інвестиційному банку було 

рекомендовано припинити надання фінансової й технічної допомоги Сирії 982, р. 1 . 

У міру того, як наростало збройне протистояння в Сирії, Великобританія, Франція 

та інші країни-члени ЄС стали вимагати посилення антисирійських санкцій. 

Французьке зовнішньополітичне відомство, слідом за державним департаментом, 

демонструвало послідовність у відстоюванні ідеї доцільності відсторонення Б. Асада 

від влади за допомогою санкційних заходів. 6 червня 2011 р. міністр закордонних 

справ Франції А. Жюппе заявив, що президент Сирії Б. Асад «втратив своє право» 

управляти державою через здійснювані ним масові репресії проти власного народу. 

Тиждень потому дипломат відзначив, що президент Б.  Асад досяг «точки 
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неповернення», і підкреслив, що Франція наполягатиме на розробці Євросоюзом 

більш жорсткого пакету санкцій проти Сирії, що й було зроблено 2 серпня 2011 р. 

920, р. 16 .  

Важливий набір антисирійських санкцій був розроблений Радою ЄС 1 грудня 2011 

р. в Документі 2011/782/CFSP, яким передбачалось застосування: фінансових санкцій, 

заборона надання кредитів і фінансової допомоги (ст. 1); ембарго на поставки воєнних 

матеріалів, технологій, заборона на експорт обладнання, що може бути застосованим 

для «внутрішніх репресій» (ст. 2); вводилося ембарго на поставки сирійської нафти, 

заборонялося інвестування в сирійську нафтову промисловість, надання фінансової 

допомоги на її розвиток (ст. 4); заборонявся експорт обладнання для нафтогазової 

промисловості Сирії (ст. 6); запроваджувались обмеження на операції із Центральним 

банком Сирії (ст. 8); заборони на інвестування енергетичного сектора Сирії, 

створення спільних підприємств у цій галузі (ст. 9); заборони вкладати інвестиції в 

інфраструктурні проекти, що реалізуються сирійським урядом (ст. 11); 

встановлювалися обмеження на фінансову підтримку торгівлі із Сирією (ст. 12); 

заборонялася діяльність Європейського інвестиційного банку в Сирії (ст. 14); 

заморожувалося співробітництво між банківським установами держав-членів ЄС і 

Сирії (ст. 15-16); уводилися обмеження на пересування для осіб, відповідальних за 

репресії та тих, хто підтримує режим і з ним пов’язаний (ст. 18); заморожувалися 

фонди та економічні ресурси Сирії в державах-членах ЄС (ст. 19) 432, р. 56-70 . 

Останній сімнадцятий пакет санкційних заходів проти Сирії, що конкретизує політику 

ембарго на поставки озброєнь, ЄС ухвалив 23 липня 2012 р. Отже, можна 

констатувати, що Європейський Союз запровадив повну ізоляцію Дамаска. 

Підтримка Євросоюзом політики санкцій Сполучених Штатів підірвала основи 

економічної стабільності Сирії, адже, за даними Європейської Комісії, Європейський 

Союз був основним торговельно-економічним партнером Дамаска, сукупний 

товарообіг між ЄС і Сирією до запровадження санкцій 2011 р. оцінювався в розмірі 

6784,5 млн € (22,5 % від товарообміну Сирії) 861 . Разом із тим, Верховний 

представник ЄС із питань спільної зовнішньої та безпекової політики К. Ештон 

наголосила: «Санкції Європейського Союзу націлені проти сирійського режиму, а не 

проти цивільного населення. Допоки продовжуватимуться репресії, до тих пір ми й 

будемо тиснути» 965 . Визначимо вплив політики санкцій США та їхніх 

міжнародних партнерів на Сирію. 

Насамперед, слід наголосити на тому, що оцінка результативності санкційної 

політики США та їхніх партнерів ускладнюється тим, що країна вже понад 18 місяців 

переживає збройний конфлікт і ті негативні тенденції, що мають місце в економіці 

Сирії, можуть спричинятися ескалацією воєнного протистояння між режимом 

Б. Асада й опозиційними силами. Разом із тим, не можна однозначно заявляти і про 

те, що протікання збройного конфлікту не спричиняється погіршенням соціально-

економічних умов у державі через уведені міжнародні санкції з боку Сполучених 

Штатів та їхніх союзників.  

За даними Центру Карнегі за міжнародний мир, політика санкцій найбільше 

уразила нафтову промисловість Сирії, адже головними споживачами сирійського 

«чорного золота» до впровадження санкцій були держави Європейського Союзу 

(90 % усього експорту) і решта (10 %) поставлялася до Туреччини. У свою чергу, 

надходження від продажу нафти та газу забезпечували близько 20 % ВВП і становили 

25 % від усіх валютних надходжень до державного бюджету. Уведення заборони на 

імпорт сирійської нафти змусило уряд Сирії терміново шукати альтернативні ринки 
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збуту. Однак це виявилося не такою легкою справою. Індійські нафтопереробні 

заводи, які проявили інтерес до сирійської нафти і готові були значною мірою 

компенсувати втрату європейських ринків, не змогли зафрахтувати танкери, аби 

здійснити поставки. Тож донині «Syrtol» так і не віднайшла нових споживачів для 

сирійської нафти, здатних повністю компенсувати збитки від втрати ринків ЄС. Тому, 

навіть при оптимістичних оцінках, реальні збитки від ембарго на нафту обійшлися 

Сирії в 4 млрд дол. США 288 .  

Відсутність валютних надходжень серйозно позначилася на стабільності 

національної валюти, ускладнила функціонування фінансової системи, адже резерви 

Центрального банку не змогли задовольнити потреби економіки Сирії. Отже, 

девальвація сирійського фунту (SYP) стала характерним явищем для сирійської 

економіки. Якщо до уведення пакету санкцій 2011 р. обмінний курс утримувався на 

рівні 50 сирійських фунтів за 1 дол. США, то в лютому 2012 р. національна валюта 

Сирії здешевіла на 50 %, і за американський долар почали давати вже 74 сирійські 

фунти. На «чорному ринку» курс був на рівні 85-90 сирійських фунтів за 1 дол. США 

288 . Аби загальмувати подальше падіння сирійського фунту, Центральний банк 

почав продавати резервні злитки золота та інших дорогоцінних металів. Валютні 

резерви Центрального банку Сирії зменшилися з 18 млрд дол. США восени 2011 р. до 

5-10 млрд дол. США всередині 2012 р. і наразі скорочуються щомісяця приблизно на 

1 млрд дол. США 960 . Як наслідок, показники фондової біржі знизилися на 40 % 

921, р. 29 . Певний стабілізаційний ефект на курс національної валюти справило 

зростання експорту сирійської продукції, що стала більш доступною для регіональних 

сусідів Сирії. Але в червні 2012 р. інфляція продовжила зростання і сягнула близько 

30 % 959 . Хаотичні, непрофесійні дії сирійського уряду, який, прагнучи забезпечити 

повну виплату заробітної плати працівникам державного сектору в умовах стагнуючої 

економіки, здійснив емісію грошей, зробили інфляцію фактично неконтрольованим 

явищем.  

У результаті знецінення валюти і стрімкої інфляції знизилася купівельна 

спроможність пересічних сирійців, бідність стала прикрою реальністю життя 

населення. Так, якщо до запровадження санкцій 2011 р. середня заробітна плата 

складала 12500 сирійських фунтів або 250 дол. США, то в середині 2012 р. вона ледве 

досягала 140 дол. США, що зробило недоступними для сирійців товари першого 

вжитку 959 . 

Суттєвий деструктивний вплив на сирійський народногосподарський комплекс 

справили уведені санкції з боку арабських держав, адже через заморожування 

інвестицій обсягом 6 млрд дол. США зупинилася реалізація інфраструктурних 

проектів і тих, що направлені на оптимізацію використання енергії й очистку води 

288 . Крім того, оскільки на арабські держави припадало 52,5 % усього сирійського 

експорту і 16,4 % імпорту, запроваджені ЛАД обмеження на торгівлю зменшили 

валютні надходження до Сирії 312 , що стало додатковим чинником тиску на 

сирійський фунт. 

Політика міжнародних санкцій драматично позначилася на туристичній індустрії 

Сирії. Рентабельність готельного бізнесу впала з 90 % у досанкційному періоді до 

15 % у травні 2012 р. Через це було звільнено 40 % від усього персоналу, що 

обслуговував туристичний бізнес до запровадження санкцій 312 . Крім того, 

недоступний дорогий імпорт привів до банкрутства дрібний і середній бізнес. 
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Слід констатувати, що ініційовані США міжнародні санкції загострили проблему 

забезпечення Сирії пальним. Стрімке скорочення імпорту пального з європейських 

країн спровокувало паніку на внутрішньому ринку Сирії, адже головний його 

постачальник грецька корпорація «Naftomar», яка до введення ембарго доставляла 

пального щомісяця на 55 млн дол. США, згорнула всі свої контакти із сирійським 

державним монополістом «Syrian Petroleum Company» 785 . Інші іноземні нафтові 

гіганти, що працювали на сирійському ринку, як «Royal Dutch Shell», «Oil and Natural 

Gas Corporation of India», «Total of France» і «China National Petroleum Corporation», 

також призупинити діяльність у Сирії. Б. Теннер, речник «Royal Dutch Shell», 

підкреслив, що компанія немає наразі можливості запропонувати «сирійському уряду 

які-небудь види пального» 699 .  

ООН оцінила ситуацію в Сирії як гуманітарну катастрофу, адже близько 2 млн 

осіб у Сирії нині потребують гуманітарної допомоги, 1 млн осіб втратили дах над 

головою і більше ніж 140 тис. осіб стали біженцями в сусідніх державах – Туреччині, 

Йорданії, Іраку, Лівані. У свою чергу, від 50 до 55 тис. сирійських біженців прийняла 

Туреччина, до якої прагнуть потрапити ще стільки ж людей 866 . За інформацією 

міністра закордонних справ Туреччини А. Давутоглу, кожного дня близько 3 тис. 

сирійських біженців прагнуть перейти турецько-сирійський кордон 866 . 

Проте, незважаючи на масове розчарування соціально-економічним становищем у 

державі, корупцією, репресіями, родину Б. Асада, що всередині держави спирається 

на алавітську меншину та військових, і, до того ж, тісно пов’язану як із системою 

відносин на Близькому Сході, ключовими конфліктами в регіоні, так і міжнародними 

домовленостями з центросиловими державами, Сполученим Штатам може виявитися 

не так легко відсторонити від влади за допомогою міжнародних санкцій.  

Росія, Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Венесуела, Ірак, Іран, Ємен, Ліван і навіть 

Йорданія тією чи іншою мірою протидіють політиці міжнародних санкцій США 

проти Сирії. Міжнародний валютний фонд з огляду на ці обставини скоригував темпи 

падіння сирійської економіки внаслідок дії санкцій на більш оптимістичні показники. 

За його підрахунками, економічне положення в Сирії має резерви для покращення, а 

темпи падіння ВВП держави у 2012 р. слід очікувати в межах 2 % 339 . Усі ж 

висновки про те, що дія санкційної політики проти Сирії упродовж 6-18 місяців 

призведе до відставки Б. Асада, є, на переконання експертів МВФ, спекулятивними 

339 . Нагадаємо, що західні аналітики прогнозували у 2012 р. темпи падіння 

сирійської економіки внаслідок санкцій у діапазоні 5-15 % 455 . 

Російська Федерація є постійним членом Ради Безпеки ООН і державою, що 

евентуально підтримує сирійський режим Б. Асада. Росія тричі, спільно з Китаєм, 

голосувала проти впровадження антисирійських санкцій у рамках Організації 

Об’єднаних Націй 216 . Постійний представник Росії в ООН В. Чуркін, пояснюючи 

відмову Москви підтримати проект санкційної резолюції, підготовлений Саудівською 

Аравією, заявив: «… Така резолюція може призвести до зовнішнього воєнного 

втручання в Сирію за лівійським сценарієм» 861 . Кремль вважає політику санкцій 

США неприйнятною, адже, на його думку, вона приховує свою справжню мету – 

«відкрити шлях тиску спочатку санкціями і далі … зовнішньому воєнному втручанню 

у внутрішні справи Сирії» 1050 .  

Як зауважує Д. Сімес, експерт Ради з міжнародних відносин, «уряд Путіна 

опиратиметься реалізації концепції зміни режиму санкціями… Для нього головне 

значення мають не гуманітарні принципи, а підтримка суверенітету існуючих держав» 
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1053 . Крім того, на думку фахівця, з обранням у 2012 р. президентом Росії В. Путіна 

російська дипломатія дедалі більше протидіятиме поширенню американського 

впливу, адже «Путін більш скептично ставиться до інтересів США і Заходу в цілому, 

ніж попередній президент Д. Медвєдєв, який схильний був підтримувати гарні 

відносини з президентом Б. Обамою» 1053 . За непоступливістю адміністрації 

В. Путіна в питанні антисирійських санкцій можуть стояти й побоювання російської 

владної еліти щодо ймовірного поширення демократичного опозиційного руху в Росії, 

що загрожуватиме безпосередньо нинішньому голові Російської держави. Адже 

президентські вибори в Російській Федерації 2012 р. відзначилися безпрецедентними 

за масштабами антиурядовими виступами опозиційних партій, ігнорування вимог 

яких загрожує посилити напругу у відносинах Росії із США та державами Західної 

Європи 763 .  

Послідовною є позиція російського МЗС, очільник якого С. Лавров підтвердив, що 

Росія не піде на компроміс у питанні застосування санкцій проти Сирії. Зі свого боку, 

С. Лавров охарактеризував зовнішню політику Заходу щодо Сирії «як наївну і 

небезпечну, що не бере до уваги вразливість християнської меншини, строкатість 

ісламських релігійних груп, а також наявність серед опозиційних сил терористичних 

організацій» 698 . Розглянемо ж чинники, що зумовлюють опозиційну лінію Москви 

до американської дипломатії санкцій проти Сирії. 

Насамперед, Російська Федерація прагне зберегти єдину діючу нині базу ВМФ 

Росії в Середземному морі в м. Тартус. База в Тартусі, окрім того, що слугує для 

поповнення запасів пального та продовольства для російських кораблів, виступає 

геополітичною точкою опори РФ у районі Суецького каналу та Африканського рогу. 

Важлива роль, що надається Кремлем базі в Тартусі, підтверджується й тим, що у 

2010 р. російське міністерство оборони схвалило план із модернізації цього пункту 

базування кораблів ВМФ Росії. За словами адмірала В. Висоцького, Тартус 

розвиватиметься спочатку як пункт базування, а потім і як база флоту, що здатна буде 

приймати важкі кораблі, у тому числі крейсери та авіаносці 34 .  

Утім авторитетне американське видання National Interest у 2012 р. провело власне 

розслідування умов функціонування пункту базування кораблів ВМФ Росії в Тартусі, 

у ході якого було встановлено, що РФ щорічно виділяє на свою єдину базу в Сирії 2 

млн дол. США. У світлі цієї статистики, як справедливо резюмує видання, «наразі 

оновлення бази виглядає далекою перспективою» 903 . Підтвердженням 

правильності умовиводів аналітиків National Interest можуть бути слова генерала-

полковника Л. Івашова, президента Російської академії геополітичних проблем, який 

27 липня 2012 р. констатував, «що Тартус потребуватиме модернізації» 594, р. 1 . 

Однак, якщо ж база перебуває в такому жалюгідному стані, чому вона настільки 

важлива для російського керівництва? 

К. Хамер, експерт Інституту дослідження війни, вказує, що база має вдале 

розташування, придатна для використання як у комерційних, так і військових цілях, 

що потенційно дозволяє її перетворити на значний контрольний і командний пункт на 

Середземному морі 594, р. 1-2 . З іншого боку, база в Тартусі є символом 

геополітичної величі Російської Федерації, що не слід недооцінювати, адже 

«символізм може бути важливим національним інтересом навіть для розсудливих 

прагматиків, на що вказували Макіавеллі, Ніксон чи Рейган. Авторитетність і 

сприйняття сили так само важливі, як і реальна могутність, і часто можуть виступати 
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додатковим важелем впливу на націю, аби продемонструвати свою могутність, 

чимось особливо бажаним для тих, хто фактично не має що показати» 903 . 

Виключне значення для Кремля має й збереження контрактів у сфері поставок 

озброєнь у Сирію та надання їй військово-технічної допомоги. Експерти 

московського центру аналізу й технологій, який є «мозковим центром» близьким до 

міністерства оборони РФ, підкреслюють, що з 2006 р. Росія уклала із Сирією угоди на 

поставки озброєнь на суму близько 5,5 млрд дол. США 763 . За інформацією 

державного департаменту США, що спростовується офіційною Москвою, 

антисирійські санкції не тільки не зупинили поставки російської зброї Дамаску, але й 

сприяли їх нарощуванню. Державний секретар США Г. Клінтон у зв’язку із цим 

заявила, що російські поставки гелікоптерів, передбачених для атаки, «драматично» 

позначаються на сирійській кризі 891 . На початку 2012 р. розвідка США отримала 

інформацію, що Росія додатково планує відправити на британському судні 

гелікоптери Мі-25 і стрілецьку зброю. Поширивши інформацію про судно, США 

добилися відмови транспортної компанії переправити вантаж 1011 .  

Варто констатувати, що статистичні дані про поставки Росією озброєнь Сирії 

показують зростаючу динаміку російського експорту. За словами В. Гартунга, 

воєнного аналітика Центру міжнародної політики, за період 2001-2011 рр. більше 

всього поставок зброї Дамаску Росія здійснила в останні три роки. За даними 

Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (СІПРІ), у 2009 р. Росія продала 

Сирії зброї на 187 млн дол. США, у 2010 р. – на 294 млн дол. США, у 2011 р. – на 

246 млн дол. США і всього за це десятиріччя – на 857 млн дол. США 892 . При цьому 

російські постачання до Сирії у період із 2007 по 2011 р., за підрахунками експертів 

СІПРІ, склали 72 % сирійського імпорту 205 . Незалежний московський центр 

аналізу і технологій, зі свого боку, подає інші дані. На думку його фахівців, Росія у 

2012 р. від торгівлі зброєю із Сирією може отримати прибутків у розмірі 500 млн дол. 

США 962 , а у 2011 р. на сирійських контрактах Росія заробила, як мінімум, 960 млн 

дол. США 890 . 

Поставки озброєнь до Сирії користуються неабияким комерційним інтересом, але 

вони мають і виняткове геополітичне значення. Ч. Купчан, аналітик Ради з 

міжнародних відносин, вважає, що воєнний експорт у Сирію оцінюється Росією як 

геополітична компенсація за події в Лівії. Експерт зауважує: «Що визначає позицію 

Росії, так це глибокий дискомфорт від того, що пережила Москва через Лівію, тому 

ніяких санкцій, уведених спочатку для захисту цивільного населення, а насправді для 

зміни режиму, знову не буде» 892 . Геополітика воєнних контрактів із Сирією 

проявляється і в тому, що для Росії традиційним ринком озброєнь є держави, які 

мають напружені відносини із США і учасницями НАТО, тому покупка такими 

акторами російської зброї робить їх тією чи іншою мірою зовнішньополітичними 

клієнтами Кремля, яких останній має захищати від американської примусової 

дипломатії. Д. Сімес, спеціаліст із міжнародних відносин, щодо цього зауважує: 

«Єдиною причиною, чому Росія ще здатна на міжнародній арені продавати зброю, так 

це тому, що вона її реалізує урядам, які непопулярні в Сполучених Штатах і НАТО. 

Якщо ці уряди почнуть вважати росіян політично ненадійними, вся їхня торгівля 

зброєю занепаде, а це є й важливим джерелом прибутків» 1053 . 

Ще однією іманентною детермінантою поставок озброєнь у Сирію, на думку 

Ч. Купчана, є особливості внутрішньої політики Росії, адже від них безпосередньо 

виграє президент В. Путін. Фахівець із цього приводу пише: «Я не думаю, що у 
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великій схемі за продажем зброї стоїть фінансовий інтерес. Це зумовлюється, 

насамперед, справою внутрішньої політики, процесом прийняття рішень. 

Постачальники зброї та генерали беруть у цьому безпосередню участь. Це не є 

визначальним чинником, однак експорт допомагає Путіну тримати їх у своєму 

таборі» 892 . Тому, як би не розвивались події, у разі застосування ембарго на 

поставки озброєнь, Російська Федерація все одно програє 892 .  

Блокування Росією американських санкцій частково пояснюється й економічними 

інтересами федерації. Частка Росії в структурі зовнішньої торгівлі Сирії до 

впровадження санкцій становила лише 3 % (дев’яте місце) 861 . Однак уведені у 

2011 р. США та їхніми міжнародними партнерами санкціійні заходи проти Сирії 

позитивно позначилися на динаміці російсько-сирійських торговельно-економічних 

відносин. За інформацією відділу торгівлі та економіки посольства Росії в Дамаску, 

обсяг двосторонньої торгівлі зріс із 1,15 млрд дол. США у 2010 р. до 1,97 млрд дол. 

США у 2011 р., тобто на 58 %. При цьому російський експорт, левову частку якого 

складало пальне, борошно, обладнання, досяг рівня 1,92 млрд дол. США, сирійський 

експорт був незначним – усього 48,9 млн дол. США 966 . Як підсумував 

М. Медвєдєв, радник з економічних питань російського посольства в Сирії, «санкції, 

уведені Заходом і державами Перської затоки, справили суттєвий вплив на нашу 

торгівлю» 966 . До того ж, накладання санкцій на Сирію загрожує Москві втратою 

інвестицій на суму 20 млрд дол. США 659 .  

Водночас неприхована протидія Росії санкційній політиці США та їхніми 

партнерів може поставити Москву в уразливе становище на міжнародній арені й 

особливо послабити її позиції на Близькому та Середньому Сході. Як вказує 

Т. Карасік, директор дослідницьких програм Інституту військового аналізу Близького 

Сходу і Перської затоки в Дубаї, «втрата свого останнього арабського союзника й 

одночасне охолодження відносин з іншими колишніми арабськими партнерами, 

особливо із Саудівською Аравією і Катаром, є великою стратегічною поразкою Росії» 

763 .  

Імовірні розрахунки Кремля додати собі впливу на арабському сході через 

подальший захист сирійської влади на противагу діям США, які лишили єгипетського 

президента Х. Мубарака, на думку Д. Росса, аналітика Вашингтонського Інституту 

близькосхідної політики, радника президентської адміністрації щодо Близького 

Сходу, не виправдають себе. «Якщо ж це правда, – продовжує Д. Росс, – то Путін 

помиляється, порівнюючи воєнну міць сирійського режиму з тією, що має опозиція, і 

роблячи висновок про те, що Асад переможе» 763 . Така недалекоглядна позиція 

створить реальну небезпеку політичної ізоляції самої Москви на Близькому Сході, де 

її єдиним союзником лишиться тільки Іран. Із цього приводу Т. Карасик резюмує: 

«Кремль власноруч штовхає себе в кут, з якого йому не вибратися, він має більш 

розумно підходити до формування нового порядку на Близькому Сході» 763 . 

Не виключено, що й Російська Федерація розуміє небезпеку бути повністю 

виключеною із великої геополітичної гри на Близькому Сході, тому вона у будь-який 

момент може прийняти рішення припинити підтримувати Б. Асада й підключитись до 

процесу політичного транзиту в Сирії. Не може Москва не розуміти й того, що, в разі 

прийняття Білим домом рішення про відсторонення Б. Асада від влади, президентська 

адміністрація може й не дочекатись ухвали відповідної санкційної резолюції Ради 

Безпеки ООН і розпочати воєнну інтервенцію в Сирію, тим більше, що такі 

прецеденти мали місце в історії міжнародних відносин постбіполярного періоду. 
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Вірогідною відповіддю Кремля на латентну загрозу «примусового дипломатичного 

відсторонення» на світовій сцені стала підтримка Росією плану К. Аннана щодо 

сирійського врегулювання, початок переговорного процесу із сирійською опозицію, 

пропонування в травні 2012 р. Сполученим Штатам «єменського варіанту» 

політичного транзиту Сирії 421 . У випадку ж спіткання невдачі в такому 

зовнішньополітичному торзі, Кремль може взяти на себе роль «хлопчика для 

побиття» 1053  і продовжувати вживати заходи для компенсації Б. Асаду збитків, 

заподіяних американською політикою санкцій, наприклад, на кшталт прийнятої у 

лютому 2012 р. програми фінансової допомоги Сирії в розмірі 3 млрд дол. США 

288 .  

Китай – четвертий торговельний партнер Сирії на момент уведення США у 2011 р. 

чергового пакету санкцій, частка якого становила 6,9 % від сукупного товарообігу 

Дамаска 861 . У світлі цієї статистики відмова Китаю підтримати американську 

політику санкцій 395  має важливе значення для збереження режиму Б. Асада. 

Однак, чи можна стверджувати, що вето КНР зумовлюється економічними 

міркуваннями держави? Аби з’ясувати мотиви китайської сторони в її протидії 

санкційній політиці США, спробуємо розглянути статистику китайсько-сирійських 

економічних відносин крізь призму «сирійського меркантилізму» Піднебесної.  

Згідно з даними міністерства торгівлі КНР, обсяг двосторонньої торгівлі між 

Сирією і Китаєм складає 2,48 млрд дол. США. За тим самим джерелом, наприкінці 

2010 р. капіталовкладення Китаю у нефінансовий сектор Сирії оцінювалися в 16,81 

млн дол. США, укладені контракти в сфері машинобудування і трудові угоди 

оцінювалися в 1,82 млрд дол. США і 4,82 млрд дол. США відповідно. Загальна 

кількість діючих китайських компаній у Сирії була також незначною – усього не 

більше 30 718 . Крім того, Китай, на відміну від західних держав, ніколи не 

імпортував сирійську нафту в значних обсягах. Тож які мотиви Пекіна у протидії 

американській політиці ізоляції Дамаска?  

Насамперед, слід наголосити, що за позицією Китаю з американської санкційної 

політики проти Сирії стоїть так званий «лівійський епізод», у ході якого Китай 

усвідомив, що він має незначний потенціал, аби створити для себе сприятливі умови 

для відстоювання політичних й економічних інтересів у Лівії після повалення режиму 

М. Каддафі 1063, р. 1 . Коли ж Пекін улітку 2011 р. став наполягати, аби Національна 

перехідна рада захистила його інтереси в нафтовій галузі, він був шокований і 

посоромлений тим, що лівійська компанія AGOCO видала реліз, у йому зазначалося, 

що «вона немає проблем із західними державами, але можуть виникнути політичні 

ускладнення із Росією та Китаєм» 1063, р. 1 . За підрахунками китайської сторони, 

сукупні економічні збитки Китаю, пов’язані зі зміною режиму в Лівії, перевищили 20 

млрд дол. США. Тому, як підкреслюють китайські аналітики, підтримка КНР 

санкційної резолюції ООН 1973, що спровокувала подальшу інтервенцію західних 

держав, виявилася для держави цілковитою поразкою. Підтримка санкцій проти Сирії 

ані трохи не забезпечить кращий результат 1063, р. 2 . Юнь Сан, експерт Центру 

дослідження Північно-східної азійської політики Брукінського інституту, констатує: 

«Гіркий досвід безперервної нестабільної взаємодії з Національною перехідною 

радою Лівії змусив Пекін вдатися до більш складної та виваженої стратегії щодо 

Сирії… Замість одночасного відсторонення від Асада й опозиції та перебування на 

позиції «очікування і спостереження», Пекін активно працюватиме з обома. Вето ж 
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Китаю захищає Асада від воєнного втручання, але в той же час воно і слугує 

зміцненню сирійської демократичної опозиції» 1063, р. 2 .  

Іншим чинником, що визначив дистанціювання Китаю від санкційної політики 

США, є безпосередньо американсько-китайські відносини і ставлення Сполучених 

Штатів та їхніх міжнародних партнерів до ролі Китаю на світовій сцені. Янь Гутонг, 

спеціаліст із політики Китаю на арабському сході, зауважує, що «ні Захід, ні арабські 

країни» не оцінили поступливості Китаю в Лівії і навіть затаврували його як 

«безвідповідального актора», оскільки він не погодився брати участь у воєнній 

інтервенції. Тому, у разі своєї перемоги, сирійська опозиція завдячуватиме Заходу за 

його «реальну підтримку», але не Китаю». «Беручи до уваги такий міжнародний імідж 

Китаю, – продовжує Янь Гутонг, – незалежно від того, як Китай проголосує щодо 

санкцій проти Сирії, Захід завжди вважатиме його недемократичною державою, що 

порушує права людини, й арабські країни завжди будуть на боці Заходу» 1063, р. 2 .  

Враховуючи вищезазначене, можна констатувати, що зовнішньополітичний підхід 

Китаю до антисирійських санкцій Сполучених Штатів пояснюється найкраще логікою 

«структурної теорії агресії» Й. Галтунга, що вважає основною причиною міжнародно-

політичних колізій світових потуг розбалансованість критеріїв, що дозволяють 

визначити місце, що посідає той чи інший центр впливу в міжнародній системі 270, 

с. 420 . Оперуючи категоріями наукових праць іншого авторитетного представника 

цього теоретичного напряму американця А. Органські, відзначимо, що поведінка 

Китаю стосовно санкційної політики США проти Сирії ідентифікується як стиль 

«держави-челленджера» 270, с. 421 , де зростаюча фінансово-економічна міць КНР, 

що не «просіла», а навіть додала внаслідок світової кризи 2008-2010 рр., наближається 

до американської, але політичний вплив суттєво відстає від американського.  

Дійсно, у вищих політичних колах США зараз також є чітке розуміння того, що 

«Китай досяг критичної маси» 824 , тому Вашингтон надалі не має «більше 

можливості не взаємодіяти з Китаєм» 841  у розв’язанні міжнародних кризових 

ситуацій, де для обох держав немає «гри з нульовою сумою», а є «спільна 

відповідальність за світове лідерство» 814 . Утім концепт позиціювання Китаю як 

«відповідального партнера» «responsible stakeholder» (англ.) – Авт.  

(запропонованого вперше Р. Зелліком і взятого на озброєння адміністрацією 

демократів), на думку американської сторони, демонструє скоріше прагнення 

Сполучених Штатів спонукати Китай діяти на світовій арені відповідно до правил 

гри, встановлених США. Недаремно перманентною практичною рекомендацією 

адміністрації Б. Обами для Китаю є перегляд КНР розуміння базових основ 

нормотворчості й державотворчості у світовій політиці, і лише за умови ціннісного 

конформізму Китаю можна буде реалізувати ідею взаємного об’єднання заради 

спільного майбутнього, кристалізовану у відому тезу державного секретаря США 

Г. Клінтон: «Якщо ви в одному човні, ви маєте мирно переплести річку» 948 . 

Провідний спеціаліст із зовнішньої політики держав Азії в Раді національної безпеки 

США, радник Б. Обами щодо Китаю, Дж. Баддер, приміром, тлумачить роль КНР як 

«відповідального партнера» в контексті можливості підкорення власних національних 

інтересів цілям безпеки і стабільності системи в цілому 337 .  

За вказаною логікою, будь-які зовнішньополітичні дії Китаю, альтернативні 

американським, інтерпретуватимуться Сполученими Штатами як недозволене 

відхилення від концепції «відповідального партнера» США, що засуджуватиметься, 

як мінімум, і каратиметься, як максимум (наприклад, у рамках «селективного 
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партнерства», політики «стратегічної перестраховки» /  «мовчазного торгу»  

Дж. Стайнберга 947 ). Тож вето Китаю на санкційну резолюцію Ради Безпеки ООН 

проти Сирії, його відмова підтримати американську «стратегію санкційного 

придушення» Сирії слід розглядати в контексті створення Пекіном додаткових 

дипломатичних можливостей для посилення впливу на Близькому Сході 1063, р. 1-2 , 

із чим поки що не може змиритися Вашингтон. 

Ісламська Республіка Іран, що є регіональним союзником Сирії, надає широку 

підтримку режиму Б. Асада. Дамаск є послідовним партнером Тегерана в 

близькосхідній політиці з 1980-х рр., важливою географічною лінією зв’язку з 

«Хезболла» 895 , втрата якого означатиме геополітичну поразку Тегерана й 

остаточне поховання планів на формування «шиїтського півмісяця». К. Саджадпур, 

аналітик Центру Карнегі за міжнародний мир, наголошує: «Для Ірану результати 

сирійського конфлікту – це гра з нульовою сумою, вони втратять найбільше, якщо 

режим Б. Асада занепаде… [Іран] надаватиме фінансову допомогу, пальне і зброю» 

896 . За інформацією державного департаменту США, Іран поставляє в Сирію 

обладнання для розгону демонстрацій, технічні засоби для блокування доступу до 

західних Інтернет-ресурсів, що речник відомства П. Вентрелл безуспішно вимагав 

припинити 691 . Відразу після впровадження першого пакету санкцій із боку 

Сполучених Штатів у 2011 р. Тегеран виділив Дамаску екстрену фінансову допомогу 

в розмірі 5,8 млрд дол. США, а після введення Євросоюзом ембарго на імпорт 

сирійської нафти розпочав поставки пального 920, р. 20 . У 2012 р. через санкційну 

політику США та їхніх партнерів Дамаск щомісяця потребує додаткових зовнішніх 

валютних надходжень у розмірі 500 млн дол. США, аби не допустити ерозії 

фінансової системи, що наразі він і отримує з Тегерана 898 . Як резюмує Дж. Шарп, 

спеціаліст із питань стосовно Близькому Сходу, автор оглядової доповіді Конгресу 

США щодо ефективності антисирійських санкцій, «наявні дуже серйозні докази того, 

що Іран допомагає сирійцям» 920, р. 20 . 

Між тим, Тегеран навряд чи зможе довго фінансово допомагати уряду Б. Асада, 

адже, перебуваючи під тиском санкційних заходів із боку США та ЄС, Іран лише від 

ембарго на нафту щорічно нестиме збитки в розмірі 40-50 млрд дол. США. Нестача 

валютних надходжень у 2012 р., спричинена політикою санкцій, згубно вплинула на 

фінансову систему ІРІ, знецінила національну валюту і спровокувала інфляцію. Якщо 

наприкінці 2011 р. курс іранського ріала був на рівні 13 ріалів за 1 дол. США, то в 

жовтні 2012 р. американська валюта коштує вже 34,2-37,5 іранських ріалів, 

визначивши падіння купівельної спроможності 90 % іранців, що мають фіксовані 

прибутки 898 . 

Ірак, за даними Європейської Комісії, до застосування санкцій США 2011 р. був 

другим торговельним партнером Сирії, його частка складала 13,3 % усього 

сирійського товарообміну 861 . Ірак також є першим економічним партнером Сирії 

серед країн ЛАД, адже на нього припадає 31,4 % сирійського експорту 312 . Саме 

тісні міждержавні економічні зв’язки Іраку та Сирії, як наголошують іракські 

високопосадовці, визначають дипломатичне дистанціювання Багдада від 

антисирійських санкцій. Заступник міністра закордонних справ Іраку Лабід Абаві так 

                                                 
 Подання двох варіантів перекладу політики «стратегічної перестраховки» / «мовчазного торгу» 

«strategic reassurance» (англ.)  заступника державного секретаря Д. Стайнберга пояснюється тим, що 
термінологія не є усталеною й одночасно зустрічаються два варіанти перекладу. 
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пояснив офіційну відмову з боку Іраку підтримати санкції ЛАД: «Наша позиція 

зумовлюється економічними інтересами. Товарообмін із Сирією та наявність 

спільного кордону є тим, що визначило наше рішення» 651 . Представник Іраку в 

Лізі Арабських Держав Каіс аль-Аззаві, відповідаючи на критику держав-учасниць 

щодо політики Багдада з антисирійських санкцій, заявив: «Торговельні відносини між 

Іраком і Сирією не дозволяють нам застосувати рекомендації ЛАД». Як підкреслив 

далі іракський дипломат, рівень двосторонньої торгівлі у 2010 р. досяг 2 млрд дол. 

США й у 2011 р. – 3 млрд дол. США 651 . 

За політичним нейтралітетом Багдада стосовно антисирійських санкцій стоїть 

безпосередньо прем’єр-міністр Нурі аль-Малікі 652 , котрий підтримує родину 

Б. Асада з релігійних міркувань, а також через підтримку алавітами та Іраном його 

кандидатури на виборах 2010 р. 683, р. 13-14 . Важливою обставиною, яка пояснює 

відмову іракського уряду підтримати санкційну політику США проти Сирії, є те, що 

іракська влада переконана у прямих зв’язках сирійської опозиції з Аль-Каїдою, що 

використовує конфлікт у своїх інтересах 657 . 

Е. Скай, із думкою якої погоджується й С. Ларрабі, аналітик корпорації РАНД, 

пояснює відмову іракського уряду приєднатися до антисирійських санкцій 

специфікою регіональних зв’язків держав Близького Сходу. Дослідниця пише: 

«Прем’єр аль-Малікі занепокоєний спробами Туреччини здобути собі той вплив серед 

сунітів, що вона мала за часів Османської імперії… Ірак відчуває себе затиснутим між 

суперниками – США й Іраном; двома потугами, що воліють реанімувати вплив 

османів і персів; релігійними протиріччями між шиїтами і сунітами, що підтримують 

відповідно Іран і Саудівську Аравію. Ірак стрімко стає ареною боротьби між 

сусідніми державами» 997 . За таких обставин, Ірак найбільше влаштує політичне 

врегулювання кризи, внаслідок якого в Дамаску збережеться дружній уряд 997 . У 

зв’язку із цим, сенатор Л. Грехем пропонує покласти вину за відмову Багдада 

підтримати санкції проти Сирії не на шиїтський уряд Іраку й навіть не на Іран, а на 

адміністрацію Б. Обами, що допустила зменшення впливу США на Близькому Сході. 

Л. Грехем підкреслив: «Регіон на межі вибуху. За діями іракських лідерів, ймовірно, 

не стоїть Іран, а вони просто не знають, чим це закінчиться. Дивовижне зменшення 

американського лідерства починає проявлятися на всіх фронтах» 691 . 

Приміром, у 2012 р. американська адміністрація безуспішно намагалася 

неодноразово тиснути на іракську владу, аби вона перекрила повітряний коридор 

доставки воєнних вантажів з Ірану до Сирії 1030 . Більше того, проігнорувавши 

санкції ЛАД, Багдад протягом березня 2011 р. – березня 2012 р. збільшив сирійський 

імпорт на 40 % 288 , а також у 2011 р. розпочав переговори про створення зони 

вільної торгівлі із Сирією, зокрема з районами Еліербех, Абу Камаль і Рабіа 651 . 

С. Аббуд, експерт Центру Карнегі за міжнародний мир, підкреслює, що політичне 

дистанціювання Багдада від санкційних заходів у рамках ЛАД дозволило Ірану через 

територію Іраку в 2011-2012 рр. збільшити імпорт сирійських товарів на 100 % 288 . 

Не відсторонився Ірак і від того, аби допомогти забезпечити уряд Б. Асада пальним. 

Зокрема, 28 червня 2012 р. сирійському керівництву вдалося домовитися з урядом 

Нурі аль-Малікі про поставку в Сирію 720 тис. тон пального щомісяця протягом року, 

з можливою пролонгацією угоди. Як стало відомо, у червні-липні 2012 р. Ірак 

поставив пального режиму Б. Асада на 14 млн дол. США, що були сплачені готівкою. 

Наступні поставки пального Північною нафтовою компанією Іраку сирійська нафтова 

компанія Sytrol оплачуватиме через перекази до Торгового банку Іраку або братиме у 
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кредит 899 . Політичний підтекст цієї домовленості посилюється й тим, що Ірак 

погодився надати Сирії 50 % знижку й додаткову знижку в 5 дол. США на кожну тону 

пального. Так, Сирія сплачуватиме 505,909 дол. США за кожну тону поставленого 

пального, тоді як світова ринкова ціна тони пального сягає 800 дол. США 899 . 

Ліван входить до коаліції міжнародних акторів, що послідовно виступають проти 

антисирійських санкцій. Представник Лівану в ООН Наваф Салам пояснив: «Ліван 

захищає суверенітет Сирії та єдність її народу … але задля захисту єдності Лівану та 

його стабільності, він утримуватиметься при голосуванні щодо санкцій « 709 . Така 

позиція Бейрута зумовлена як факторами політичного, так і економічного характеру. 

Просирійську позицію в уряді Лівану традиційно займає коаліція «8 березня», що 

складається з «Хезбалли», Християнського вільного патріотичного руху, поміркованої 

шиїтської партії Амаль.  

Нагадаємо, що сформований 13 червня 2011 р. нинішнім прем’єр-міністром 

Наджибом Мікаті уряд оцінюється як просирійський, адже з 30 місць у ньому 

18 належить представникам коаліції «8 березня», антисирійська коаліція «14 березня» 

до складу чинного уряду не увійшла 708, р. 7 . Прем’єр-міністр Наджиб Мікаті, 

спікер парламенту Набіх Беррі вважаються просирійськими політиками й не 

підтримують санкції, президент Мішель Сулейман зберігає нейтралітет у цьому 

питанні 708, р. 5 . Проти підтримки Ліваном санкцій, на захист режиму Б. Асада 

висловлюється і християнська меншина 541 . Незважаючи на те, що Маронітська 

католицька церква традиційно є близькою до коаліції «14 березня», нинішній її голова 

архієпископ Бешара ель-Раї у вересні 2011 р. припустив, що сирійському уряду, 

ймовірно, знадобиться більше часу, аби реалізувати раніше прийняті реформи 469 . 

Згодом Бешара ель-Раї уточнив, що він побоюється за християнське населення Сирії, 

значна частина якого відкрито підтримує Асада, вважаючи, що падіння уряду 

Б. Асада може негативно позначитися на його долі 541 . Не на користь санкційним 

заходам говорять тісні сирійсько-ліванські економічні зв’язки, що оцінюються в 

понад 1 млрд дол. США, взаємозалежність фінансових систем 308 . 

Йорданія є тією державою, за амбівалентною позицією якої щодо антисирійських 

санкцій стоять меркантильні мотиви. Із політичних міркувань Йорданія 27 листопада 

2011 р. підтримала в ЛАД ініційовані Саудівською Аравією санкційні заходи проти 

Сирії. Відразу після голосування в організації Амман увів фінансові санкції проти 

Сирії, припинив операції з Центральним і Комерційним банками Сирії 671 . Однак 

уже 8 грудня 2011 р. Королівство почало частково відновлювати фінансові контакти з 

Дамаском. Президент Йорданської Торгової палати Наель аль-Кабаріті на спеціально 

скликаній прес-конференції так пояснив зміну підходу Амману до антисирійських 

санкцій: «Ми є першою жертвою й у великому програші від економічних санкцій, 

застосованих Лігою Арабських Держав проти Сирії». Далі йорданський політик 

пояснив: «70 % експорту Йорданії до Туреччини та ЄС надходить територією Сирії, і 

перекриття цього життєво важливого торговельного шляху негативно відіб’ється на 

сфері торгівлі та послуг країни… Збільшення тривалості доставки експорту товарів, 

що призведе до зростання витрат на експорт, позначиться на національній економіці в 

цілому й банківському секторі, зокрема» 671 . Пом’якшення Королівством 

санкційних заходів проти Сирії стало можливим, насамперед, завдяки тому, що Ірак 

не пристав на пропозицію уряду Йорданії щодо створення тимчасового обхідного 

маршруту товарів через іракську територію. Офіційної відмови Амман не отримав, 

але іракський уряд повідомив, що це питання потребує «ретельного аналізу» 671 .  
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Дещо непослідовною в забезпеченні ізоляції Сирії є й Туреччина. Дійсно, з одного 

боку, можна констатувати, що правляча Партія справедливості й розвитку стала 

головним організаційним центром опозиційного руху в Сирії та опорою США в 

політиці санкцій, але для турецьких дипломатів у питанні підтримки санкційних 

заходів є й певні обмеження. По-перше, Туреччина, де є вогнища етнічних і 

релігійних конфліктів, побоюється експорту технологій партизанської боротьби на 

свою територію. Найбільше ж занепокоєння в турецької влади викликає той факт, що 

Робоча партія Курдистану серед своїх членів має сирійських терористів, що будуть 

зацікавлені в дестабілізації Туреччини, якщо режим Б. Асада, їхній фінансовий донор, 

занепаде. По-друге, окремі політичні кола в Анкарі переконані, що опозиція ще 

неготова взяти владу в Сирії, її ж релігійна й етнічна строкатість несе в собі загрозу 

перетворення держави з 22-мільйонним населенням на сіру зону або «гарячу точку» 

планети в безпосередньому сусідстві з Туреччиною. По-третє, Туреччину не можуть 

не турбувати міцні зв’язки сирійської опозиції із Саудівською Аравією, адже прихід 

таких сил до влади в Сирії дозволить останній посилити контроль над Анкарою не 

лише в політичній сфері, але і в економічній. Останнє пояснюється тим фактом, що 

контрольно-пропускні пункти Нусайбін й Агджакале на турецько-сирійському 

кордоні є коридором для транзиту турецьких товарів у країни Перської затоки.  

По-четверте, підтримка Туреччиною санкційних заходів викликає невдоволення в 

ділових колах країни, що мають тісні контакти з сирійськими підприємствами. 

Наприклад, у доповіді, підготовленій Міжнародною кризовою групою в листопаді 

2011 р., вказувалось, що економічне зростання Туреччини уповільниться на 2,2 % у 

2012 р. У разі ж втрати бізнесу в Сирії падіння може виявитися ще більшим 546 .  

Виходячи з цих міркувань, Панарабський газопровід, стратегічний транзит 

вуглеводнів, не був включений до санкцій проти Сирії. До того ж, за підтвердженою 

інформацією турецької сторони, Анкара заморозила сирійські рахунки на суму 

близько 111 млн дол. США 56, с. 263-270 , що навряд чи може вважатися критичною 

сумою для режиму Б. Асада. 

Оскільки наявність у цільовій державі міцної демократичної опозиції, направленої 

на задоволення зовнішньополітичних вимог держави-санкціонера, є запорукою 

успішності санкційної політики, дослідимо відповідність сирійських реалій цьому 

критерію.  

У сирійському опозиційному русі можна виділити три групи: сирійська опозиція 

закордоном, представлена Сирійською національною радою (СНР), що визнана 

Заходом і є прибічницею воєнної інтервенції; об’єднанням «Брати-мусульмани», яке є 

історичним опонентом партії Баас і режиму Б. Асада (найкраще організовані в 

Сирійській національній раді, прибічники поміркованого ісламу); сирійська опозиція в 

Сирії, формується з Місцевих координаційних комітетів, так званого «опозиційного 

активу», строкатого в конфесійному та політичному плані; Загальної комісії 

сирійської революції, характер діяльності якої подібний до роботи Місцевих 

координаційних комітетів, але, на відміну від попередніх, не підтримує контактів із 

СНР, їхня політична платформа – «Вища рада революції», до якої входять ісламістські 

групи, задіяні у збройній боротьбі з силами Б. Асада; Національного координаційного 

комітету за демократичні зміни, який є головним противником СНР, виступає проти 

західного воєнного втручання і за розбудову незалежної, демократичної Сирії, у 

соціально-економічних питаннях тяжіє до політичного табору лівого крила 379 ; 

курдів (Курдська національна рада), які не є політичними прибічниками як арабської 

опозиції, так і режиму Б. Асада, підтримують повстання, адже вбачають у ньому 
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можливість здобуття автономії в Сирії на кшталт Курдського регіонального уряду в 

Іраку 913 ; сирійська озброєна опозиція, що складається з Вільної сирійської армії, 

політична платформа якої є строкатою; ісламістських груп, що витупають за 

створення Ісламської держави в Сирії; озброєних груп курдів, котрі в липні 2012 р. 

об’єдналися з партією Демократичний альянс для звільнення курдських міст на 

північному сході від сил Б. Асада, політично прагнуть широкої автономії курдів у 

арабській державі 746 . Тож опозиційні сили за великим рахунком не об’єднує 

нічого, окрім прагнення відсторонити від влади Б. Асада. 

Самі Сполучені Штати в такій ситуації виглядають розгубленими й не прогнозують 

ефективності санкційної політики навіть у разі відсторонення від влади Б. Асада. Так, 

у своїй доповіді перед Комітетом із міжнародних відносин Сенату від 2 серпня 2011 р. 

посол США в Сирії Р. Форд наголосив: «Асад та його оточення не зможуть триматися 

довічно, але наразі не зовсім зрозуміло, хто чи що буде після нього. Тому додатковий 

аспект моєї роботи на тій землі, про який я не афішую, – це збирання відомостей про 

лідерів протестів та оцінка їхніх потреб і можливостей допомогти Сполученим 

Штатам. Але вони незалежні. Вони не хочуть американського втручання» 1007 .  

До того ж, на думку А. Прадоса, колишнього експерта дослідницької групи 

Конгресу США з Близького Сходу, міжетнічні та міжконфесійні відносини в Сирії 

ускладнюються міжплемінними зв’язками, що часто стають рушійною силою для 

формування політичних альянсів і комерційних домовленостей, чиннику якому 

державний департамент наразі не приділяє належної уваги 921, р. 2 . 

Серйозну загрозу американській примусовій дипломатії в Сирії становить тісний 

зв’язок сирійської опозиції з міжнародними терористичними організаціями 921, р. 7 . 

За словами директора Національної розвідки США Дж. Клеппера, «сунітські 

екстремісти» проникають у сирійські опозиційні групи, останні навіть можуть про це 

не здогадуватися. Такі сунітські екстремістські групи, що відзначилися особливою 

активністю в липні 2012 р., симпатизують Аль-Каїді чи прямо пов’язані з нею 800 . 

Серед ісламістських організацій, які інкорпоровані в сирійський опозиційний рух, 

називають Фронт аль-Нусра 921, р. 7 , ліванську групу «Бригади Абдулли Аззама» 

306 , «Бригаду Умми», «Бригаду Ісламу» («Ліва-аль-ислам»), угруповання «Ахрар 

аль Шам» 921, р. 7 . Підтвердженням зв’язку між цими радикальними групами й 

Аль-Каїдою є й те, що у 2012 р. її лідери Айман аз-Завахірі та Абу Яхья аль-Лібі  

зверталися до ісламістських груп підтримати сирійську опозицію, що призвело до 

активізації повстанської боротьби проти Б. Асада у 2012 р. 963 .  

Політична ефективність санкційних заходів, направлених США та їхніх партнерів 

проти Сирії, знижується порівняно високою міцністю режиму Б. Асада 921 . 

З’ясуємо чинники внутрішньополітичного походження, що додають дивідендів 

алавітському режиму, аби встояти перед санкційною політикою Сполучених Штатів. 

Перш за все, варто зауважити, що розпорошеність опозиційних сил Сирії, їхні 

екстремістські настрої стають фактором стійкості політичного режиму Б. Асаду, 

підданого тиску міжнародними санкціями. Як наголошується в доповіді Конгресу 

США від 21серпня 2012 р., релігійна та етноконфесійна ситуація в Сирії при своїй 

складності не здатна повною мірою пояснити динаміку конфлікту, але вона може 

окреслити ймовірні тенденції розвитку політичного життя країни в разі відсторонення 

                                                 
 Загинув у Пакистані 4 червня 2012 р. внаслідок нанесення удару американським безпілотним літаком 

по базах Аль-Каїди. 
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від влади родини Б. Асада. Так, араби-суніти, що становлять рушійну силу повстання, 

можуть скористатися ситуацією, аби закріпити своє домінування над іншими 

групами. Курди можуть розгледіти в конфлікті можливість для отримання більшої 

автономії. А християнській меншині, поряд з іншими нечисленними релігійними та 

етнічними групами, може здаватися, що в новій Сирії для них місце негарантоване 

921, р. 2 . У січні 2012 р. алавітська меншина розповсюдила заяву, в якій ішлося: 

«Сирійці-алавіти, релігійні та етнічні меншини, побоюючись наслідків можливого 

падіння режиму … візьмуть участь у розбудові нової Республіки, що спиратиметься 

на закон і всіх громадян» 299 . Тож сирійське населення незадоволене режимом 

Б. Асада, але, з іншого боку, воно із острахом чекає й на Сирію без Б. Асада.  

На противагу опозиції, режим Б. Асада, що встановив жорсткий контроль над 

політичним життям у державі, унеможливив перетворення релігійних і етнічних 

відмінностей у чинник розбрату в політичній і соціальній сферах. Як наголошує 

А. Прадос, політична міцність режиму Б. Асада полягає в тому, що «сирійська влада 

часто вважала за необхідне приймати рішення, які влаштовували, тією чи іншою 

мірою, різні групи впливу в середині строкатого населення і тим самим мінімізувала 

ризики налагодження зв’язків між ними для створення конфлікту» 921, р. 1 . До того 

ж, армія, силові структури, розвідувальні служби є опорою уряду Б. Асада, адже вони, 

за словами Дж. Ландіса, професора Університету Оклахоми, родинними зв’язками 

тісно пов’язані з алавітами 707 .  

Отже, зовнішньополітичний урок, що можна винести з пакистанського епізоду 

застосування санкцій із нерозповсюдження, на нашу думку, полягає в тому, що 

держава потенційний проліферант може бути зі слабкою економікою, мати 

нестабільну фінансову систему й перебувати у високій політико-економічній 

залежності від санкціонера, зазнавати суттєвих економічних збитків від дії 

санкційних заходів, які провокуватимуть загострення внутрішньополітичних колізій і 

при цьому – не поступитися зовнішньому тиску й захистити свої безпекові інтереси.  

Серед чинників, що визначили провал санкційної політики США з 

нерозповсюдження на пакистанському та індійському напрямках, на перше місце 

висувається дипломатична поразка Вашингтона на фронті завоювання політичної 

лояльності до санкцій із боку світових акторів. Відмітність підходів великих держав 

світу до політики санкцій як інструменту з нерозповсюдження ядерної зброї 

проявилася вже під час обговорення підготовленого США проекту санкційної 

резолюції Ради Безпеки ООН у 1998 р. Спротив держав постійних членів Ради 

Безпеки ООН політиці ембарго щодо Індії та Пакистану продемонстрував 

різнонаправленість їхніх національних інтересів, а отже, детермінував із самого 

початку безперспективність «кампанії санкційного тиску». У свою чергу, головними 

контрагентами Сполучених Штатів у індійському випадку виступили Росія, Франція і, 

досить неочікувано, Великобританія; у пакистанському епізоді – Китай.  

Нестабільне в цілому геополітичне довкілля Індії та Пакистану, дипломатичне 

дистанціювання регіональних країн від санкційної лінії Вашингтона унеможливило 

формування контрольних механізмів за імплементацією санкцій, лишило 

«відкритими» кордони, що, зі свого боку, створило «вікно можливостей» для Нью-

Делі й Ісламабаду для диверсифікації зовнішньополітичних та економічних зв’язків, 

мінімізувавши тим самим збитки, заподіяні санкціями. 

Несприятливі міжнародні обставини реалізації санкцій змушували Сполучені 

Штати йти на поступки Індії та Пакистану й поступово зменшувати набір санкційних 

заходів (поправки Браунбека І, ІІ). Пом’якшенню санкційної політики слугувала й 
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тодішня розстановка сил у Конгресі й Сенаті, конфігурацію якої позначали групи 

інтересів. Зрештою, після подій 11 вересня 2001 р., Вашингтон, який потребував 

допомоги південноазійських держав, а особливо Пакистану, в антитерористичній 

кампанії в Афганістані скасував остаточно поправку Дж. Гленна. При цьому на 

момент відміни санкцій Білий дім ніяк не просунувся в напрямку денуклеаризації 

Індостану.  

З іншого боку, той факт, що політика санкцій США не виявилася дієвим 

інструментом із нерозповсюдження на Індостані, усе ж таки не може вважатися, на 

нашу думку, достатньою підставою для повної відмови від санкцій як засобу 

денуклеаризації й одного з механізмів підтримки міжнародних режимів ядерного 

нерозповсюдження. Зрештою, значна частина американських спеціалістів єдина в 

думці, що загроза використання санкційної політики принесла позитивний результат у 

стримуванні ядерних амбіцій Індії та Пакистану, а саме – відтягнула на роки 

отримання країнами статусу де-факто ядерних. Поправка Дж. Гленна, зі свого боку, 

загальмувала вдосконалення ядерних технологій південноазійських держав. Спогади 

Р. Венкатарама, екс-президента Республіки Індія, підтверджують правильність 

умовиводів фахівців: «Усі приготування до підземного ядерного вибуху в Покрані 

було завершено в 1983 р., коли я був міністром оборони. Його було відкладено через 

міжнародні примусові заходи, те ж саме мало місце й у 1995 р.» 894, р. 10 . 

Сирійський епізод реалізації США політики санкцій із ядерного 

нерозповсюдження є демонстрацією застосування адресної концепції санкцій, 

робробленої і спрямованої проти конкретної держави-порушниці режимів ядерного 

нерозповсюдження.  

Політика санкцій США з ядерного нерозповсюдження проти Сирії бере свій відлік 

із 2003 р. із ухвалою «Акта про відповідальність Сирії і відновлення суверенітету 

Лівану». Разом із тим, ретельне вивчення документа свідчить про те, що санкційні 

заходи для попередження набуттю Сирією де-факто ядерної зброї, націлювалися й на 

залучення Дамаска до антитерористичної кампанії США та їхніх союзників, а також 

до арабо-ізраїльського врегулювання.  

Оцінюючи ж ефективність політики санкцій із ядерного нерозповсюдження проти 

Сирії упродовж 2004-2010 рр., можна дійти висновку про те, що вона не спромоглася 

змусити Дамаск згорнути свою ядерну програму. Свідченням тому є атаки Ізраїлю 6 

вересня 2007 р. винищувачами ВПС ЦАХАЛу F-15 и F-16 сирійського ядерного 

об’єкта Аль-Кібар (Даїр аз-Зуре), котрий, за висновками експертів МАГАТЕ, був «25 

МВт реактором», ідентичним за конструкцією з реактором у Йонбені (КНДР) і був 

здатний, за умови виведення його роботи на повну міць, виробити достатньо 

плутонію для створення двох ядерних боєголовок на рік. Серед факторів, що 

позначили низьку успішність санкційних заходів проти Сирії протягом 2004-2010 рр., 

варто назвати звужене коло санкцій, відтермінування їх виконання державними 

структурами США, низька міжнародна підтримка політики санкцій як на 

глобальному, так і регіональному рівнях. 

Демократичні виступи сирійської опозиції 2011-2012 рр. проти режиму Б. Асада та 

їх силове придушення сирійською владою стали тим каталізатором, що змусив 

Сполучені Штати взяти на озброєння концепцію зміни авторитарного режиму в Сирії 

за допомогою зміцнілих міжнародних санкцій і тим самим припинити ядерні 

розробки Сирії. Модифікова санкційна політика Сполучених Штатів з ядерного 

нерозповсюдження у 2011 р. була уточнена в таких документах: «Акті про 

консолідовані санкції стосовно Ірану, Північної Кореї і Сирії» (23 травня 2011 р.), 
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«Акті про реформу й удосконалення нерозповсюдження щодо Ірану, Північної Кореї і 

Сирії» (14 грудня 2011 р.)., що були доповнені низкою санкційних актів, направлених 

проти режиму Б. Асада.  

2011 р. зусилля державного департаменту сконцентрувалися на забезпеченні 

високої міжнародної підтримки політиці санкцій. Досягненням американської 

дипломатії у цьому напрямі може вважатися залучення до санкційних заходів проти 

Сирії держав Євросоюзу, ЛАД, регіональної потуги – Туреччини.  

Однак ініційована США політика повної ізоляції Сирії на міжнародній арені так і 

не була реалізована, адже на глобальному рівні Росія і Китай виступили 

контрагентами американських інтересів у Сирії, заблокувавши ухвалу пакету 

антисирійських санкцій у рамках Ради Безпеки ООН. На пониження ефективності 

політики санкцій США діє й та обставина, що регіональні держави Близького Сходу, 

які є водночас найбільшими торговельними партнерами Дамаска, як Ірак, Іран, Ліван, 

Йорданія, певною мірою і Алжир, або не приєдналися до стратегії антисирійських 

санкцій, або непослідовно її здійснюють.  

Чинником, що мінімізує потенціал санкційної політики з нерозповсюдження на 

сирійському напрямі, є відсутність у Сирії сталих демократичних процедур передачі 

влади, релігійна строкатість та роз’єднаність опозиційних сил, пов’язаних, до того ж, 

із терористичними групами Близького Сходу, що не дозволяє Сполученим Штатам 

розраховувати на їхню зовнішньополітичні лояльність, у разі приходу до влади в 

Дамаску.  

За таких обставин, як нам видається, перспективною може виявитися розробка 

концепції політики комбінованих дій для ядерного стримування, що поєднувала б у 

собі рестриктивні методи й резерв альтернативних «м’яких» технологій переконання. 

Разом із тим, ідентифікація кожного із згаданих засобів впливу обов’язково 

наштовхуватиме дослідника на, скоріше, методологічну проблему пошуку відправної 

точки аналізу, важливості її обґрунтування, що дозволить класифікувати той чи інший 

інструмент зовнішньої політики в дихотомії «жорсткий» / «гнучкий». Оновлена 

компліментарна стратегія «вписалася» би в темпоральне міжнародне поле, 

резистентне до традиційних технологій регулювання, надала б свободу дипломатичного 

маневру, але водночас і породила б ризик половинчастості в її застосуванні.  

 

5.3. Економічне та військове ембарго у відносинах США і КНР 

Практика застосування економічних та воєнно-політичних санкцій у відносинах 

США і КНР бере свій початок із 1950-х років, адже саме в цей період Вашингтон 

розпочав розглядати комуністичний Китай як загрозу своїм національним інтересам у 

Азії та у світі в цілому. Прагнучи стримати розвиток КНР і тим самим не допустити 

поширення комуністичної ідеології в Азійському регіоні, США створили жорсткі 

бар’єри в торговельно-економічних відносинах із Китаєм, що діяли до середини 

1971 р. Після того як економічне ембарго було, по суті, скасовано, американський 

експорт у Китай лишався предметом дискусій дипломатів двох держав і продовжував 

являти собою складну систему, яка обмежувала експорт товарів, послуг і технологій, 

що мали військове або подвійне – як військове, так і цивільне – призначення 383, р. 13 .  

У вказаний час політику санкцій США проти КНР, наприклад, активно 

підтримували американські об’єднання та рухи протайванського спрямування (так 

зване «старе китайське лобі»). Останнє виникло, коли уряд Чан Кайші ще здійснював 

контроль над континентальною частиною Китаю, і прагнуло не допустити 

дипломатичного визнання Вашингтоном Китайської Народної Республіки. Після того, 
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як уряд Ч. Кайші в результаті поразки в громадянській війні був змушений 

переміститися до Тайваню, лобістські зусилля цих організацій спрямовувалися на 

підтримку антикитайських настроїв у США, що забезпечувало послідовну реалізацію 

санкційної політики Білого дому проти комуністичної влади в Пекіні.  

Інтереси «старого китайського лобі» репрезентували американці китайського 

походження, вчені, бізнесмени, місіонери, військові, вислані з КНР 393, р. 109 . Його 

ж координаційним центром упродовж 1950-1960-х рр. був створений у 1953 р. 

Комітет одного мільйона проти допуску комуністичного Китаю в ООН. Діяльність 

Комітету та його наступника, Комітету одного мільйона фінансувалась Гомінданом у 

вигляді добродійних внесків секретарю організації – М. Лібману 393, р. 109 .  

Об’єднання сформувало розгалужену мережу зв’язків із посольством Китайської 

Республіки у США, чиновниками державного департаменту і міністерства оборони. 

Основою своєї стратегії Комітет обрав позиціонування Гоміндану як борця проти 

комуністичного Китаю.  

Результативність роботи організації зумовлювалася антикомуністичними 

настроями, які панували в американському суспільстві в часи «холодної війни», а 

також тісними політичними контактами із законодавчою владою США 393, р. 110 . 

Зокрема, під впливом Комітету упродовж 1950-х рр. Конгрес США неодноразово 

ухвалював резолюції, котрі блокували визнання КНР в ООН 1002, р. 46 . Проте до 

1968 р. прихильники дипломатичної ізоляції в Конгресі й Сенаті лишились у 

меншості, що демонструвало налаштованість США до нормалізації відносин із КНР 

на противагу радянському впливу в Азії. З підписанням 1 січня 1979 р. комюніке про 

встановлення дипломатичних відносин між США і КНР 669  Комітет втратив свою 

політичну вагу в підтримці офіційної лінії Вашингтона щодо здійснення санкційного 

тиску на Китай. Отже, із середини 1970-х і до кінця 1980-х років США на тлі 

інтенсифікації зовнішньополітичних контактів із КНР відмовились від лінії 

стримування Китаю через стратегію санкцій, виняток становили лише, як раніше було 

зазначено, воєнні поставки.  

Черговий етап протистояння між США і КНР, що призвів до посилення 

американського санкційного тиску на Китай, був пов’язаний із трагічними подіями 

1989 р. Відомі в Китаї як «4 червня» і на Заході як «різанина на площі Тяньаньмень» 

події в Пекіні на площі Тяньаньмень у ніч із 3 на 4 червня 1989 р. стали результатом 

проведення з 15 квітня і до 4 червня масових антиурядових демократичних 

демонстрацій переважно студентства й інтелігенції. Протестувальники виступали за 

впровадження в КНР ринкової економіки й подальшу демократизацію політичної 

системи держави. Окрім Пекіна, масові виступи відбувались також у Шанхаї, 

Чунцині, Ухані 231 .  

Після того як мітингувальники неодноразово відмовились підкоритись закликам 

уряду припинити протести, влада вирішила придушити демонстрації воєнною силою і 

20 травня 1989 р. у Пекіні було оголошено воєнний стан. 3 червня на вулиці столиці 

КНР були виведені армійські підрозділи й бронетехніка, які розігнали 

протестувальників. У результаті зіткнень між військовими і демонстрантами, за 

різними даними, загинуло від 240 до 3000 осіб 76 .  

У відповідь державний департамент США виступив із вимогою до китайських 

урядовців «забезпечити права людини для всіх громадян і звільнити тих, хто був 

ув’язнений за участь у мирних акціях протесту» 76 . Однак уряд КНР, 

проігнорувавши позицію Вашингтона, після придушення виступів провів масштабну 
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серію арештів політичних дисидентів, що й визначило офіційне засудження США дій 

китайських політиків із подальшим накладанням масштабних міжнародних санкцій.  

Політика санкцій США щодо Китаю після подій на площі Тяньаньмень у червні 

1989 р. визначалася низкою документів, які можна поділити на три основні групи, 

зокрема:  

1) закони та нормативні акти США із санкцій, які застосовувалися щодо Китаю, 

але котрі не стосуються виключно Китаю; 

2) багатосторонні санкційні акти, які США впроваджують одноосібно або разом з 

іншими країнами проти Китаю, але які націлені й на інші держави;  

3) документи, які прийняті винятково щодо Китаю та перераховують коло 

санкційних заходів, направлених проти КНР.  

Першу групу документів формують, насамперед, такі нормативні акти: «Акт про 

контроль над експортом озброєнь» (1976 р.), а також «Акт про регулювання 

експорту» (1979 р.). 

«Акт про контроль над експортом озброєнь» 1976 р. є головним документом 

США, що регламентує політику країни й визначає повноваження президента у сфері 

контролю над експортом воєнної продукції, а також товарів подвійного використання. 

§ 102 (b) акта передбачає можливість запровадження механізму обмеження або 

заборони поставок озброєнь до третіх країн із міркувань національної безпеки 317 .  

Санкційний механізм, що було сформовано на базі «Акта про контроль над 

експортом озброєнь» 1976 р. із доповненнями 1979 р. («Акт про регулювання 

експорту») 533 , визначається тим, що на його основі було складено «Список товарів 

і послуг, які підлягають експортному контролю», котрий був замінений у 1982 р. 

державним департаментом США на «Список воєнної продукції США» з ухвалою 

«Інструкції з міжнародної торгівлі зброєю». Він перераховує товари, які потребують 

ліцензування для здійснення воєнних поставок. У свою чергу, «Акт про контроль над 

експортом озброєнь» 1990 р. замінив «Акт щодо регулювання експорту» (1979 р.) і 

водночас конкретизував «Список воєнної продукції США». 

Крім того, задля подальшого посилення контролю за виконанням положень 

документів із регулювання воєнного експорту, Бюро з промисловості та безпеки 

департаменту торгівлі США удосконалило процес контролю за поставками озброєнь, 

склавши так звані Правила експортного контролю 383 .  

Відповідно до них, перелік товарів і послуг, які підлягають експортному 

контролю, поділявся на десять категорій, пронумерованих таким чином: 

0 – ядерні матеріали, технології та обладнання тощо; 

1 – речовини, хімічні речовини, «мікроорганізми», токсичні речовини; 

2 – обробка матеріалів; 

3 – радіоелектроніка; 

4 – комп’ютерні технології; 

5 – телекомунікації та технології у сфері інформаційної безпеки; 

6 – лазери й датчики; 

7 – навігація та авіаційна електроніка; 

8 – мореплавство; 

9 – рухові установки, космічні апарати, супутникове обладнання. 

У кожній категорії товари розміщені за групами. Кожна категорія складається з 

одних і тих же п’яти груп. Групи марковані літерами від А до Е таким чином: 

А – обладнання, установка та компоненти; 

В – тестування, перевірка та виробниче устаткування; 
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С – матеріали; 

D – програмне забезпечення; 

E – технології. 

У свою чергу, за цілями експортного контролю іноземні країни розподілені на 

п’ять груп, позначених A, B, C, D і Е. Незважаючи на відсутність офіційного 

пояснення такої класифікації країн, просте спостереження показує, що в групі А 

розташовані в основному промислово розвинені країни, а в групі В – країни, що 

розвиваються. Група C була залишена для спеціальних позначень. Група E включає в 

себе лише Кубу, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан і Сирію, – усі позначені як 

країни, що підтримують тероризм. Китай потрапив у групу D разом із 45 іншими 

країнами або регіонами, у тому числі країнами Південної Азії та Близького Сходу, а 

також державами колишнього соціалістичного табору 383, р. 27-28 . 

Після подій 1989 р. США встановили обмеження на поставки вищевказаних 

товарів до Китаю за одинадцятьма з шістнадцяти пунктів, зробивши тим самим КНР 

однією із найбільш контрольованих у воєнному плані держав. Серед головних 

причин, які пояснюють застосування ембарго, вказані: причетність до поширення 

зброї масового знищення, передачі ракетних технологій, міркування національної 

безпеки, регіональна стабільність у Азії, слабкий контроль за злочинністю. Підтримка 

міжнародного тероризму ледве не єдиний чинник, що не вказувався при впровадженні 

політики ембарго США на поставки озброєнь до Китаю 383, р. 28 .  

Наступним кроком уряду США проти КНР стала прив’язка Режиму Найбільшого 

Сприяння (РНС) у торгівлі до ситуації з правами людини в країні на підставі поправки 

Джексона-Веніка до Акта про торгівлю 1974 р. 1000 . Поправка, що була застосована 

стосовно Китаю в червні 1989 р., вимагає від президента США щорічно виступати з 

доповіддю про загальну ситуацію з правами людини в цільовій країні. І лише в разі її 

покращення, з точки зору американської сторони, РНС відновлюється. Разом із тим, 

цей санкційний захід більше мав символічне значення, ніж являв собою реальний 

важіль впливу на торговельно-економічні відносини США і КНР 583, р. 18 . 

Річ у тім, що адміністрація Дж. Буша відмовлялася пов’язувати ситуацію з 

правами людини в Китаї із політикою найбільшого сприяння. Протягом 1990 р. 

слухання в Конгресі США щодо прив’язки статусу РНС до прав людини у відносинах 

із Китаєм проходили двічі – 8 лютого 598  і 16-24 травня 782 . На обох засіданнях 

представники державного департаменту й адміністрації президента виступали проти 

поєднання РНС із політикою захисту прав людини. Наприклад, 8 лютого 1990 р. у 

ході слухань у Комітеті зовнішніх справ Палати представників заступник державного 

секретаря з питань економіки Р. Зеллік заявив: «Сили, які прагнуть реформ (у Китаї – 

Авт.), нікуди не зникли. Ми повинні застосувати такий підхід, який зміцнить їх, а не 

демонструвати їм руку, що вітає ізоляцію» 598, р. 24 . У травні 1991 р. Дж. Буш без 

висунення жодних додаткових вимог продовжив для Китаю РНС 583, р. 14 . Тим не 

менш, більшість у Конгресі наполягала на доцільності застосування поправки, 

погрожуючи, у разі потреби, подолати вето президента 583, р. 12 , що, втім, так і не 

було зроблено. Водночас у 1992 р. Конгрес ухвалив законопроект, відповідно до якого 

для пролонгації РНС Китай, окрім дотримання прав і свобод людини, повинен був 

виконати такі вимоги: припинити продаж третім державам ракетних технологій 

воєнного призначення, не розповсюджувати технології, пов’язані з виробництвом 

ядерної і хімічної зброї. Розуміючи нереальність виконання китайською стороною 
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поставлених Конгресом умов, Дж. Буш наклав вето на законопроект і вкотре прийняв 

рішення про надання Китаю РНС без будь-яких вимог.  

На фоні подібного внутрішньополітичного протистояння в США щодо 

антикитайських санкцій, звертає на себе увагу той факт, що американські дипломати, 

які працювали в Китаї, підтримували жорсткий курс проти КНР. Наприклад, У. Лорд, 

який протягом 1985-1989 рр. був послом США в КНР, висловлювався за 

недоцільність підтримки економічних зв’язків з урядом, що себе дискредитував. На 

його думку, чинний у Китаї режим є перехідним, на заміну якому має прийти більш 

поміркований уряд. Санкції, зі свого боку, сприятимуть посиленню політичної 

боротьби в Китаї, з’являться нові прояви регіоналізму, роль центральної влади 

зменшиться 728, р. 2 . 

Серед багатосторонніх санкційних механізмів, прийнятих у 1989 р. за ініціативою 

США, варто вказати заморожування виділення кредитів Китаю в рамках «Великої 

сімки». Зокрема, на щорічній зустрічі голів «Великої сімки» в Парижі було ухвалено 

рішення про заборону видачі КНР кредитів Світового банку 1057, р. 10 , що 

негативно відбилось на реалізації низки економічних програм КНР, включаючи 

проекти в енергетичному комплексі, транспортній, хімічній промисловості, адже на їх 

здійснення Світовий банк у 1989 р. планував виділити 2,2 млрд дол. США, а в 1990 р. – 

2,5 млрд дол. США. Більше того, за пропозицією Вашингтона в червні 1989 р. 

Азійський банк розвитку також відклав надання фінансового траншу Китаю. Через це 

китайський уряд змушений був зупинити реалізацію 11 інфраструктурних проектів на 

загальну суму 1,14 млрд дол. США 508, р. 11 .  

Зазначені багатосторонні санкційні заходи вкрай негативно сприймалися 

китайським керівництвом. Офіційна преса Китаю відверто назвала політику санкцій 

США «безвідповідальним втручанням у внутрішні справи КНР, прагненням 

зруйнувати соціалістичну систему» 57 .  

Найбільше ж занепокоєння в Китаї викликало заморожування кредитів Світовим 

банком, у зв’язку з чим у грудні 1989 р. було проведено американсько-китайські 

переговори, які з боку США очолили Р. Ніксон і Г. Кіссінджер. Разом із тим, 

результативність перемовин виявилась низькою, єдиним компромісом щодо санкцій 

стала домовленість про виконання замороженого раніше контракту на поставки двох 

супутникових систем і лише тому, що їх запуск був націлений на забезпечення 

зв’язком австралійських компаній і підприємств Гонконгу.  

Поряд із двосторонніми зустрічами з американськими дипломатами в 1989-1990-х 

рр., китайський уряд намагався залучити Японію до переговорів із послаблення 

міжнародних фінансових санкцій. Китайські представники нагадували японській 

стороні про те, що Китай у свій час відмовився від 2 млрд дол. репарацій із боку 

Японії й очікує більшої допомоги від Токіо в цій ситуації 884, р. 55 . Уряд КНР 

наполягав також, аби Японія виступила головним посередником між Китаєм і 

державами «Великої сімки» в питанні зняття економічних санкцій.  

Однак Японія не була схильна просувати китайські інтереси за рахунок свого 

партнерства з США та європейськими державами. Представник Японії на переговорах 

із китайськими колегами відверто заявив: «Хоча наші відносини з Китаєм є 

важливими, проте вони не є для нас визначальними» 884, р. 55 . Від посередницької 

місії в подальшому також відмовились Німеччина та Франція.  

Разом із тим, послаблення багатосторонніх фінансово-економічних санкцій проти 

КНР стало спостерігатися вже у другій половині 1990 р. Зокрема, 29 травня 1990 р. 

Рада директорів Світового банку ухвалила рішення про надання китайській стороні 
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кредиту на суму 300 млн дол., а пізніше було відновлено кредитування всіх проектів 

гуманітарного характеру. У червні 1990 р. Світовий банк опублікував доповідь «Між 

планом і ринком», згідно з висновками якої продовження економічного тиску на 

Китай призведе до зниження ВВП КНР і проведення політики «опори на власні сили», 

що неминуче викличе серйозні проблеми для економіки Заходу.  

Припинення застосування міжнародних санкцій проти КНР по лінії світових 

фінансових організацій зумовлювалося й активізацією китайської дипломатії з 

диверсифікації політичних і економічних зв’язків за рахунок азійських країн. Так, у 

1990 р. КНР встановила дипломатичні відносини з Індонезією і Сінгапуром – двома 

державами Південно-Східної Азії, де міцні позиції в економіці посідала китайська 

меншина, яка і стала важливим джерелом зовнішніх інвестицій у Китай. У 1992 р. 

відбулося повне відновлення дипломатичних взаємин із Південною Кореєю. Після 

підписання у ході візиту в КНР президента Південної Кореї Ро Де У двосторонніх 

угод із торгівлі та інвестицій, корейський капітал почав активно працювати на 

китайському ринку, що дозволило Південній Кореї стати п’ятим за важливістю 

торговельно-економічним партнером Китаю. Незважаючи на очевидні політичні 

розбіжності, суттєво пожвавились економічні контакти з Тайванем, чому посприяв і 

спеціально розроблений документ «Положення про заохочення іноземних інвестицій 

громадян китайської національності, а також співвітчизників із Тайваню і Сянгана». У 

результаті Китаю в 1991 р. вдалося збільшити товарообмін із Тайванем на 64,4 %, 

вивівши його на суму в 4,2 млрд дол. 77, с. 144 . Ця стратегія не дозволила США 

забезпечити повну міжнародну ізоляцію Китаю, мінімізувала економічні збитки, 

заподіяні політикою санкцій, і змушувала Вашингтон таким чином йти на поступки 

китайському керівництву.  

Нова політико-економічна архітектоніка відносин у Азії, що стала складатися 

внаслідок інтенсифікації зв’язків Китаю з сусідніми країнами й Тайванем, викликала 

занепокоєння Японії та змусила останню змінити своє ставлення до стратегії ізоляції 

КНР у міжнародних організаціях. Перебуваючи під впливом нових геополітичних 

обставин, у серпні 1991 р. тодішній прем’єр-міністр Японії Т. Кайфу став першим із 

лідерів держав «Великої сімки», хто здійснив офіційний візит у КНР після ухвали 

рішення про політичну ізоляцію Китаю. Більше того, японський урядовець висловив 

готовність допомогти модернізації китайської економіки, запропонувавши для цієї 

мети кредит на суму 1 млрд дол. 77, с. 169 .  

Наступний прорив китайській дипломатії вдалося досягнути у відносинах із 

Великобританією, прем’єр-міністр якої у вересні 1991 р. здійснив візит у Китай і 

підписав низку китайсько-британських економічних документів, таким чином ставши 

першим західноєвропейським лідером, хто відмовився від політики санкцій проти 

КНР. Нормалізація політичних відносин із Великобританією стала запорукою для 

подальших змін у відносинах із державами Європи. Протягом 1991-1992 р. від ізоляції 

Китаю на світовій сцені відмовились Іспанія, Італія, Португалія, Швейцарія. У 1992 р. 

було дано старт налагодженню контактів із Німеччиною та Францією.  

Що стосується окремих санкційних актів США, спрямованих проти КНР, то 

найважливішим із них став «Закон про асигнування на зовнішні зносини в 1990-1991 

фінансові роки», котрий було ухвалено Конгресом безпосередньо після подій на 

площі Тяньаньмень.  

Документом передбачено призупинення надання Китаю фінансових гарантій, 

послуг страхування, перестрахування з боку Закордонної приватної інвестиційної 

корпорації США, припинення реалізації нових проектів у країні з боку Агентства з 
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питань торгівлі та розвитку США, встановлення заборони на експорт товарів 

оборонного призначення, супутників, ракетно-космічного устаткування й технологій.  

Крім того, припинялося співробітництво з КНР у сфері торгівлі ядерними 

матеріалами, видача ліцензій підприємствам США на виробництво товарів для потреб 

правоохоронних органів та силових структур цієї країни. Законодавчим актом також 

посилювався експортний контроль щодо КНР 552 . 

Черговим санкційним заходом стала ухвала 20 червня 1989 р. рішення про 

припинення американсько-китайських міждержавних контактів на урядовому рівні, 

що вступило в дію у січні 1990 р. і було скасовано 30 листопада 1990 р. 383, р. 90 . 

Остаточне припинення політико-дипломатичного протистояння між країнами 

пов’язують із візитом державного секретаря Дж. Бейкера до Китаю в листопаді 

1991 р. 338, р. 15-16 . 

Доцільно зазначити, що 20 червня 1989 р. президент Дж. Буш видав і спеціальне 

розпорядження американським представникам у світових фінансових організаціях, 

аби вони блокували видання нових кредитів КНР. Разом із тим, у січні 1990 р. США 

припинили дотримуватися цього рішення повною мірою й проголосували за 

виділення Китаю деяких кредитів під низькі відсотки 383, р. 91 .  

Відповіддю США на події на площі Тяньаньмень стало і призупинення реалізації 

програми «Перлина миру» розпорядженням президента Дж. Буша від 5 червня 1989 р. 

Пізніше ця заборона була кодифікована в параграф 902 «Закону про асигнування на 

зовнішні зносини на 1990-1991 фінансові роки» 552 . 

Нагадаємо, що в 1985-1987 рр. США суттєво розширили програми воєнних 

поставок до КНР. Зокрема, було дано старт чотирьом новим програмам (відомі як 

«Перлина миру»), покликаних допомогти КНР модернізувати артилерійські 

установки, авіаційну електроніку на винищувачах F-8, здійснити поставки торпед 

класу Mark-46, передбачених для знищення підводних човнів, радарів класу AN/TPQ-

37. Водночас уже 22 грудня 1992 р. президент Дж. Буш відновив поставки озброєнь і 

технологій до КНР без підтримки Конгресу 941 . 

Відповідно до параграфів 38 і 42 «Закону про контроль над експортом озброєнь» 

1976 р., державний департамент 5 червня 1989 р. видав розпорядження 1109 «Про 

припинення воєнного експорту до КНР». У документі, зокрема, зазначалося: «До 

відома усіх виробників і експортерів США державний департамент доводить те, що 

останній припиняє видачу ліцензій на експорт до КНР товарів і послуг оборонного 

призначення. Заборона розповсюджується також на виробниче обладнання й надання 

технічної допомоги» 953, р. 2 . 

1 жовтня 1989 р. на підставі акта «Про національну оборону» було уведено 

заборону на експорт товарів оборонного призначення у країни, що співпрацюють із 

КНР у військово-технічній сфері. Зокрема, параграф 36 (b) забороняв експорт до тих 

держав, які придбали в Китаї балістичні ракети. Варто вказати, що цей санкційний 

захід діяв лише до кінця фіскального 1989 р. 383, р. 91 . 

Нарощування кола санкційних заходів було здійснене з прийняттям у 1990 р. 

«Закону про асигнування на діяльність департаментів торгівлі, юстиції, державного 

департаменту, суду та відповідних агентств». Параграф 610 документа заборонив 

державному департаменту США використовувати виділені йому кошти для 

здійснення процедури затвердження ліцензій на експорт до Китаю супутників 

американського виробництва. Крім того, актом заборонено виділення коштів на 
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здійснення програми ООН із планування сім’ї, якщо вони спрямовані на реалізацію 

проектів у Китаї 481 . 

Продовження політики санкцій знайшло своє відображення й у «Законі про 

зовнішні операції, фінансування експорту і відповідні програми на 1993 фінансовий 

рік», схваленому 6 грудня 1992 р. Зокрема, параграф 543 документа забороняє 

надання непрямої допомоги Китаю з буд-яких фондів, допоки президент США не 

надасть розпорядження про те, що це не суперечитиме національним інтересам 

держави 543 . 

Із приходом до влади демократичної адміністрації Б. Клінтона в 1993 р. 

пов’язують посилення санкційного тиску на Китай, що пояснюється спробами увести 

проти нього поправку Джексона-Веніка, якщо той не пристане на політичні вимоги 

США. Зокрема, у травні 1993 р. уряд США направив лист КНР, у якому містилося сім 

політичних вимог, котрі китайська сторона мала задовольнити задля пролонгації РНС. 

До них були включені: забезпечення вільної еміграції, дотримання КНР 

американсько-китайського договору про використання праці ув’язнених, звільнення 

політичних в’язнів, покращення умов їх утримання, дотримання принципів 

Міжнародної конвенції з прав людини, захист культурного й релігійного спадку 

Тибету, забезпечення вільного доступу міжнародним ЗМІ до інформаційного 

простору КНР 583, р. 30 . 

Однак Китай лишив лист без відповіді, тим самим вказуючи США на 

безперспективність спроб вести з ним діалог із позиції сили. Як зазначає Р. Хаасс, 

«американсько-китайський конфлікт із прав людини за часів адміністрації Дж. Буша і 

Б. Клінтона довів, що він, як продемонстрував Китай, виявився лише американським 

блефом» 583, р. 12 .  

Прихильники введення жорстких економічних санкцій переконували урядовців у 

тому, що США має достатній економічний потенціал, аби змусити лідерів КНР 

дослухатись до їхніх вимог. Дійсно, на перший погляд, Китай потребував 

американської валюти для здійснення запланованих закупівель обладнання і високих 

технологій, аби набути статусу великої держави. За офіційною статистикою 

департаменту торгівлі, США в 1993-1995 рр. були найбільшим ринком для китайської 

продукції, споживаючи понад 30 % від всього експорту КНР. На противагу, 

китайський ринок у цей самий період не був настільки значущим для американської 

економіки, адже споживав не більше 2 % усього експорту США 780, р. 473, 477-478 .  

До того ж, китайські провінції Гуандун і Фуцзянь перебували в критичній 

залежності від експорту текстилю й окремої групи недорогих споживчих товарів. 

Втрата ж американського ринку за таких обставин означала для Китаю значне 

зростання безробіття, що неминуче призвело б до політичної та соціально-

економічної нестабільності в цих двох провінціях 583, р. 12 .  

Радикально налаштовані американські політики, насамперед із середовища 

республіканської партії, закликали державний департамент звернутися до Японії, 

держав Південно-Східної Азії, аби останні оголосили торговельно-економічну 

блокаду Китаю. Цей крок, за їхнім задумом, повинен був призвести до 

перенаправлення фінансових ресурсів держави й загальмувати економічну 

модернізацію Китаю 583, р. 12 . 

Упровадження економічних санкцій проти Китаю, втім, виявило конфлікт 

інтересів серед американських політиків і бізнес-еліти 208 .  
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Політичний істеблішмент США за своїм ставленням до застосування стратегії 

санкцій щодо КНР поділився, по суті, на два табори: прихильників санкцій та їхніх 

опонентів, між якими розгорнулася боротьба за вплив на президента.  

Подією, що порушила хиткий баланс інтересів американської еліти на 

китайському напрямі, стало висунення Б. Клінтоном політичного ультиматуму КНР. 

Зокрема, у травні 1994 р. Б. Клінтон, через рік після направлення вже згаданого листа 

з політичними вимогами, офіційно повідомив китайський уряд, щоб він пристав на 

вказані вимоги до 3 червня 1994 р., аби Китаю відновили статус РНС 583, р. 16 . На 

це рішення американського президента значною мірою вплинув тодішній державний 

секретар США У. Крістофер, який прагнув підпорядкувати торговельно-економічні й 

політичні відносини між Сполученими Штатами і КНР ситуації з правами і свободами 

людини в Китаї.  

Слід наголосити на тому, що У. Крістофер ще в жовтні 1993 р. попередив свого 

китайського колегу Цянь Циченя, що без швидкого прогресу з правами людини Китай 

втратить статус РНС. Після того, як китайський уряд звільнив декількох «керованих» 

опозиціонерів, державний департамент заявив, що цього недостатньо.  

Демонструючи свою солідарність із державним департаментом, після обговорення 

щорічної доповіді з прав людини в 1993 р. Конгрес США проголосував за виділення 

коштів на роботу у КНР опозиційної радіостанції «Вільна Азія». Під впливом 

У. Крістофера законодавчий орган США підтримав і вимогу адміністрації президента 

щодо доцільності проведення пошуку судна Йінхе, на борту якого, за інформацією 

розвідувальних служб, була хімічна зброя, передбачена для транспортування до Ірану. 

На ґрунті інтенсифікації контактів у ядерній сфері між КНР та Іраном і Пакистаном у 

1992-1993 рр. 510  усе частіше лунали заклики застосувати щодо Китаю положення 

«Акта про ядерне нерозповсюдження» 1978 р., який було розроблено для здійснення 

впливу на країни, що порушують угоди про гарантії МАГАТЕ 583, р. 21-28 . 

До того ж, у серпні 1993 р. США ввели додаткові санкції проти Китаю за 

порушення Режиму контролю за ракетними технологіями, звинувачуючи його в 

поставках до Пакистану та Сирії заборонених ракет М-9 і М-11 825 . Коло 

санкційних заходів включало заборону на видачу ліцензій для експорту в Китай 

інноваційних технологій, комплектуючих до космічних систем, технологій для 

воєнної авіації 583, р. 23 . 

Варто констатувати, що з приходом до влади демократів 12 липня 1993 р. було 

конкретизовано політику ембарго на поставки озброєнь із прийняттям поправок до 

«Акта регулювання переміщення товарів військового призначення». 

У контексті реалізації США ембарго на поставки озброєнь до Китаю документ 

важливий із двох причин: по-перше, він містить два уточнювальні списки товарів 

(«Список воєнної продукції США» (параграф 121,1) і Додаток, що забороняє поставки 

окремих груп товарів у рамках підтримки Режиму контролю за ракетними 

технологіями 1987 р.); по-друге, у документі визначені державні інститути, 

уповноважені здійснювати контроль за експортом товарів воєнного призначення 

307 . 

Наприклад, параграф 120,2 визначає компетенцію президента, державного 

департаменту й міністерства оборони у складанні «Списку воєнної продукції США». 

У ньому, зокрема, йдеться про те, що «відповідно до «Закону про контроль над 

експортом озброєнь», президент визначає товари і послуги воєнного призначення … 

що включені до Списку воєнної продукції. Такі включення узгоджено здійснюються 

державним департаментом і міністерством оборони» 307, р. 39283 . До основних 
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контрольних органів за експортом товарів воєнного призначення параграфом 120,5 

включені державний департамент, міністерство торгівлі, міністерство фінансів, 

міністерство енергетики і Комісія з ядерного регулювання 307, р. 39287-39292 . 

У лютому 1994 р., за дорученням У. Крістофера, його помічник із прав людини 

Дж. Шеттак у ході свого візиту до Пекіна провів бесіду з відомим опозиціонером Вей 

Цзиньшенем для вивчення реальної ситуації в Китаї з правами людини. Наступного ж 

місяця У. Крістофер відвідав КНР із наміром довести до відома китайських урядовців 

те, що країна втратить свій статус РНС, якщо не піде на компроміс у питанні 

забезпечення прав і свобод людини 583, р. 16 . Логічним продовженням такої 

дипломатичної лінії, на думку автора, виступає й заява президента США. 

Значення кроку Б. Клінтона, між тим, не можна переоцінити, адже на карту був 

поставлений престиж американського президента. Ухвалюючи це рішення, голова 

Білого дому розраховував, що лідери КНР підуть на поступки під тиском 

внутрішнього лобі. Разом із тим, Китай обрав протилежну стратегію.  

На зустрічах із представниками американської адміністрації протягом травня 1994 

р. було заявлено про неприйнятність для китайської сторони пристати на вимоги 

США.  

Більше того, напередодні візиту У. Крістофера до Пекіна китайські лідери 

заарештували або взяли під варту 13 дисидентів, включаючи Вей Цзиньшеня і Ван 

Дана. У ході ж зустрічі з державним секретарем представники МЗС КНР відмовились 

обговорювати лист президента США, так само як і ситуацію з правами людини.  

Прем’єр Лі Пен, зі свого боку, наголосив на тому, що Китай скоріше буде 

потерпати від політики санкцій, ніж піддасться тиску 583, р. 17 . На підтвердження 

його слів наприкінці травня 1994 р., напередодні 3 червня, терміну завершення 

ультиматуму, у Шанхаї було затримано ще чотирьох активістів демократичної 

опозиції 583, р. 17 . 

Проте реальна загроза скасування для Китаю Режиму найбільшого Сприяння в 

торгівлі активізувала й консолідувала американську бізнес-еліту у відстоюванні своїх 

інтересів у КНР. 

Представники корпорацій «Дженерал Електрік», «АТ&T», компанії «Доу Джонс» 

у 1994 р. виступили із жорсткою критикою на адресу політики У. Крістофера у сфері 

прав людини в Китаї. Слідом за ними представники ще 450 компаній Каліфорнії 

підписали клопотання до адміністрації президента щодо доцільності розмежування 

торговельно-економічних відносин США і КНР з ситуацією у сфері прав людини в 

Китаї. Усього близько 800 американських компаній подали петиції на ім’я 

Б. Клінтона, аби він розмежував торгівлю та права людини 583, р. 17 . 

Дійсно, ймовірна відмова США в наданні Китаю РНС загрожувала використанням 

із боку китайських урядовців контрзаходів проти американського бізнесу. За оцінками 

КНР, при цьому могли серйозно постраждати стратегічні галузі економіки США. 

Підприємства штатів Вашингтон, Каліфорнія і Канзас зазнали б суттєвих збитків у 

разі розірвання Китаєм контрактів із корпорацією «Боїнг». У 1994 р., наприклад, на 

КНР припадало 13 % від усього обсягу продаж компанії. Отримали б серйозні втрати і 

штати, які спеціалізуються на експорті зерна. В уразливому становищі перебували 

енергетичні, телекомунікаційні, автомобілебудівні корпорації, компанії, які були 

задіяні в інфраструктурні і транспортні проекти КНР. Китайська сторона добре 

усвідомлювала важливість китайського ринку для економіки США й почала 

погрожувати застосувати санкції у відповідь американським 547 .  



Ю. О. Седляр  

 

304 

Тиск бізнесу спричинив розкол у владній еліті США в питанні доцільності 

застосування економічних санкцій проти КНР. Міністр фінансів Л. Бентсен, директор 

Національної економічної ради, помічник президента з питань економічної політики 

Р. Рубін дистанціювались від лінії державного департаменту, теж підтримавши 

скасування прив’язки РНС до прав людини. Заступник міністра торгівлі Дж. Гартен 

стверджував, що «економічні вигоди від Китаю величезні» й потрібно «додати 

комерційні інтереси до політики» 583, р. 18 . 

Загострювалися суперечності й у законодавчій владі США. Так, у Конгресі 

демократ Л. Гамільтон, Голова комітету з зовнішніх справ, закликав до «більш 

широкого розуміння національного інтересу». Сенатори М. Баукус, Б. Бредлі і 

Дж. Денфорт рекомендували державному секретареві У. Крістоферу забути про 

економічні санкції проти Китаю, неважливо, яким би непоступливим він би не був. У 

Палаті представників 106 конгресменів, включаючи тодішнього спікера Т. Фолі, 

направили листа президенту США, у якому радили йому без попередніх умов надати 

Китаю статус РНС.  

Говорячи про сутність принципових розбіжностей у Конгресі в позиціях 

прихильників застосування санкцій у відносинах із Китаєм та їхніх опонентів серед 

прибічників більш гнучкої політики «економічного втягнення», республіканець 

Дж. Баннінг, захисник «жорсткого підходу», охарактеризував їх як «дебати, що 

точаться навколо принципових питань – прав людини, людської гідності й навколо 

того, чи будемо ми віддавати пріоритет торгівлі перед людьми й чи ставимо ми 

прибуток понад принципами» 977 . 

Отже, прихильники застосування політики санкцій проти КНР, ядро яких у 

Конгресі складали християнські консерватори з республіканської партії та частина 

демократів, поділяючи думку про недосконалість існуючих важелів впливу, разом із 

тим, підкреслювали, що неможливо розбудовувати позитивні відносини, у тому числі 

торговельно-економічні, з країною, де постійно порушуються права людини, адже з їх 

розвитком втрачається сама ідея висловлення протесту з боку США шляхом 

політичної й економічної ізоляції держави, де практика порушень у цій сфері набула 

катастрофічних розмахів 195, c. 62-63 . 

Більше того, на переконання лоялістів санкційної політики, прив’язавши себе до 

Китаю, США вже не будуть спроможні ефективно впливати на неправомірну 

поведінку його правлячих кіл у сфері прав людини, реально побоюючись того, що це 

може неодмінно призвести до нових ускладнень у відносинах двох держав, і можливо, 

навіть до їх краху, що, у свою чергу, створить безліч проблем власне для США. 

Такою політикою, вважають вони, США лише дискредитують себе як головного у 

світі захисника принципів свободи й демократії, які є невід’ємним атрибутом їхньої 

зовнішньої політики 977 . 

Усвідомлюючи зростаючий економічний потенціал Китаю та його здатність вжити 

контрстратегію, у разі впровадження жорстких торговельно-економічних санкцій із 

боку США, експерти з питань національної безпеки й колишні державні секретарі 

С. Венс, Л. Іглбергер, Г. Кіссінджер розкритикували ідею накладання економічних 

санкцій, назвавши її «однобічним підходом». Натомість експерти запропонували 

зосередитись на ембарго на поставки озброєнь і проблемах регіональної безпеки. 

Навіть помічник державного секретаря У. Лорд, який зіграв не останню роль у 

просуванні політики санкцій на китайському напрямі, зрештою усвідомив, що 
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пріоритет прав людини підриває інші інтереси в американсько-китайських відносинах 

і регіональних справах у цілому 583, р. 18 . 

Не на користь політиці економічних санкцій були й висновки Тристоронньої 

комісії 1994 р., котра присвятила спеціальну доповідь аналізу становища КНР у 

сучасних міжнародних відносинах, до складання якої були залучені як експерти з 

питань щодо Китаю, так і фахівці у сфері світової політики в цілому. Доповідь 

містила однин суттєвий умовивід про те, що величезне населення КНР являтиме 

собою найбільший виклик внутрішній стабільності держави й національній безпеці її 

сусідів, у зв’язку із цим, головним питанням порядку денного міжнародних відносин 

має стати підтримка та сприяння економічному зростанню КНР. У разі ж виникнення 

гострої економічної кризи в Китаї, неконтрольована масштабна еміграція китайців 

загрожуватиме стабільності всього світового порядку 310 .  

Взявши до уваги аргументи «за» і «проти», провівши додаткові консультації з екс-

президентами, радниками з національної безпеки, Б. Клінтон 26 травня 1994 р. 

оголосив зрештою про скасування прив’язки РНС до прав і свобод людини у 

відносинах із Китаєм 704 . 

Крапку в обговоренні питання щодо доцільності застосування економічних 

санкцій проти КНР, скасуванні РНС поставила «Стратегія національної безпеки 

США», у якій адміністрація президента відзначила, що Китай відіграє на міжнародній 

арені важливу роль у сфері економіки й політики 238, с. 156 . У зв’язку із цим, 

підкреслювалось, що Сполучені Штати продовжуватимуть розширювати всебічне 

співробітництво з КНР, адже це відповідає економічним і політичним інтересам США 

238, с. 123 . Незважаючи ж на це рішення, Конгрес щорічно мав пролонгувати 

надання Китаю РНС. Остаточно проблема була знята з порядку денного 

американсько-китайських відносин лише у 2001 р. із вступом КНР до СОТ і 

прийняттям американською стороною рішення про надання Китаю режиму 

нормальних торговельних відносин на постійній основі. 

Тайванська криза 1995-1996 рр. стала каталізатором того, що республіканська 

більшість у Палаті представників стала піднімати питання про недалекоглядність 

продовження політики залучення, проголошеній Б. Клінтоном у «Стратегії 

національної безпеки США» 1994 р.  

Натомість Голова республіканського політичного комітету Палати представників 

К. Кокс представив Конгресу резолюцію, в якій обґрунтовував необхідність взяти на 

озброєння більш жорсткий підхід до КНР. У документі пропонувалось відповідним 

комітетам Конгресу підготувати законодавчі акти, які б змінили політику США на 

китайському напрямі. Резолюція була схвалена 7 червня 1996 р. переважною 

більшістю голосів представників обох партій («за» – 411, «проти» – 7). На виконання 

ухваленої резолюції протягом наступного року було підготовлено 11 законопроектів у 

Конгресі й один у Сенаті 112, с. 243 . Лейтмотивом представлених документів стала 

«політика захисту свободи й демократії» у Китаї шляхом жорстких санкційних 

заходів.  

Підготовлені законодавчі ініціативи в цілому можна розподілити на три групи: 

документи у сфері захисту прав людини – критикували однобічний «комерційний» 

підхід уряду США до КНР, замість цього пропонувалося увести торговельно-

економічні санкції проти Китаю, допоки останній не звільнить політичних в’язнів; 

акти щодо захисту свобод, підтримки вільної торгівлі і припинення китайського 
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шпигунства на території США – містили пропозиції стосовно заборони надання 

Китаю кредитів під низькі відсотки, заборони діяльності китайських компаній на 

американському ринку, які були причетні до передачі заборонених технологій 

військовим у КНР, збільшити інформаційну присутність демократичної опозиції на 

території Китаю, зокрема радіостанції «Вільна Азія»; акти у сфері національної 

безпеки – вказували на доцільність застосування щодо КНР положень «Закону про 

нерозповсюдження ядерної зброї» 1992 р. Відповідно до цього документа, президенту 

рекомендувалось застосувати торговельно-економічні санкції проти третіх держав, які 

причетні до ядерних програм Іраку та Ірану. Тут же відзначалось, що протягом 1994-

1997 рр. комуністичний Китай передав Ірану принаймні 60 ракет класу S-802. Однак 

адміністрація Б. Клінтона відмовилась використати жорсткі економічні санкції проти 

Китаю 583, р. 28-31 .  

Налаштованість Б. Клінтона на уникнення санкційних заходів і проведення 

конструктивного діалогу з КНР у контексті захисту прав і свобод людини в цій країні 

підтвердилася й у «Стратегії національної безпеки США» 1998 р. У документі захист 

основних прав людини визначається пріоритетом зовнішньої політики США, 

підкреслюється готовність застосовувати жорсткі заходи проти порушників. До них 

включені й економічні санкції, котрі реалізовуватимуться США проти Нігерії, Іраку, 

Бірми, Північної Кореї та Куби 285, р. 35 . У той же час, у частині, присвяченій 

захисту прав людини й демократичним принципам, читаємо: «Ми продовжуватимемо 

співпрацювати з окремими націями … як Китай, і з міжнародними інститутами для 

боротьби з переслідуваннями на релігійному ґрунті» 285, р. 34 . 

Міжпартійна боротьба у США протягом 1999-2000 р., пов’язана з 

президентськими виборами, актуалізувала карту «китайської зовнішньополітичної 

загрози», а з цим і питання про необхідність стримування КНР за допомогою санкцій.  

Однак і на цей раз внутрішньополітичні колізії між законодавчою та виконавчою 

гілками влади, а також серйозні протиріччя в академічних колах не дали можливості 

використати потенціал економічних санкцій для впливу на Китай і по суті лишили в 

дії лише ембарго на поставки озброєнь.  

Поодинокими випадками здійснення фінансово-економічного санкційного тиску 

на КНР можуть вважатися такі документи.  

Зокрема, параграф 523 «Закону про асигнування на закордонні операції, 

фінансування експорту та відповідні програми на 1998-1999 фінансові роки» 

забороняв здійснювати непрямі інвестиції в економіку Китаю 551 . І, нарешті, «Закон 

про свободу від релігійного переслідування» передбачав заборону на експорт окремих 

видів товарів, а також відмову у видачі американських віз особам, які причетні до 

порушення прав людини в певних країнах, зокрема і в Китаї 555 . 

Суперечливістю характеризувався й підхід США до імплементації ембарго на 

поставки озброєнь.  

Наприклад, воєнні експерти достатньо низько оцінили можливості КНР 

модернізувати збройні сили в разі скасування ембарго на поставки озброєнь. Так, 

генерал П. Хьюгес заявив, що незважаючи на збільшення воєнного бюджету і дії з 

модернізації армії, збройні сили КНР страждають від неефективного воєнного 

планування, логістики, тренування, командування й контролю. Виходячи з такої 

логіки, фахівець стверджував, що розмови про Китай як майбутнього конкурента 
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США у воєнному плані не виправдовують себе 620 . Схожу точку зору висловив і 

співробітник служби міністра оборони із закупівель і технологій П. Камінський 675 . 

Доволі оригінальні висновки, на думку автора, озвучив асоційований директор 

відділу міжнародних відносин і торгівлі Головного бюджетно-контрольного 

управління США Г. Джонсон під час слухань у Конгресі з приводу виконання 

політики ембарго США й ЄС проти КНР 28 квітня 1998 р. Експерт акцентував увагу 

на тому, що навіть при модернізації китайських збройних сил можуть виникнути 

серйозні проблеми, коли рівень підготовки, кваліфікації й освіти воєнного персоналу 

КНР не будуть відповідати рівню, необхідному для експлуатації нових американських 

систем озброєнь. Купуючи зброю закордоном, Китай у такий спосіб стає ще більш 

залежною державою 668 . 

Протилежну позицію займали представники розвідувальних служб США. Зокрема, 

директор ЦРУ Дж. Тенет у 1999 р. підкреслював: «Китай перебуває на підйомі в 

дипломатичному, економічному та воєнному плані. Немає сумнівів, що в Китаю є 

потенціал, аби суттєво вплинути на нашу безпеку в Азії. Але наявність такого 

потенціалу через його амбіції та зростаючі воєнні можливості являє виклик чи загрозу 

національним інтересам США» 972 . Найбільше занепокоєння ЦРУ викликали 

програми повітряної, морської і стратегічної модернізації армії. Підкреслювалось, що 

Китай розвиває повітряні й морські системи, аби утримати США від втручання у 

кризу в Тайванській протоці й розширити бойові можливості КНР уздовж його 

берегової лінії. Серед експертів у розвідувальному співтоваристві превалювала думка 

щодо доцільності збереження політики ембарго на поставки озброєнь до КНР, адже 

ця країна, за їхнім переконанням, не бажає відмовлятися від застосування сили при 

розв’язанні тайванської проблеми і продовжує розміщувати напроти острова свої 

сили з новим укомплектуванням 972 .  

Відсутність одностайності в оцінках доцільності застосування ембарго на поставки 

озброєнь у експертному та міжвідомчому середовищі призводила до непослідовності 

в реалізації санкцій і на офіційному рівні, що часто пояснювалось міркуваннями 

«національної безпеки», національними інтересами тощо 315 .  

З одного боку, могло скластися враження про те, що США посилюють режим 

санкцій. Так, параграф 2826 «Закону про асигнування на цілі національної оборони на 

1998 фінансовий рік» заборонив передачу військово-морської інфраструктури в 

розпорядження китайської судноплавної компанії «Чайна Оушн Шіппінг Кампані» 

787 . 

Але з іншого – окремі факти фіксували стійку тенденцію порушень воєнного 

ембарго. Наприклад, у доповіді Конгресу США 2005 р. відзначається, що президенти 

Дж. Буш і Б. Клінтон щонайменше 13 разів призупиняли дію ембарго, внаслідок чого 

протягом 1989-1998 рр. КНР змогла реалізувати 20 проектів із будівництва 

супутників. У січні 2002 р. президент Дж. Буш-мол. два рази скасовував санкції для 

здійснення поставок у КНР контейнерів для боєзарядів і обладнання для утилізації 

хімічної зброї, яка, за даними китайської сторони, передбачалася задля утилізації 

хімічної зброї, що лишилась на території Китаю з часів Другої світової війни. 24 

вересня 2003 р. президент Дж. Буш-мол. в обхід ембарго надав дозвіл на експорт до 

Китаю сенсорів QRS-11, які використовувалися корпорацією «Боїнг» 569 .  



Ю. О. Седляр  

 

308 

Варто констатувати, що з реалізацією політики санкцій США щодо КНР у 1999-

2002 рр. було пов’язане подальше вдосконалення і зміцнення механізму накладання 

фінансових санкційних заходів американським урядом.  

Річ у тім, що в 1999 р. спеціальний комітет Палати представників Конгресу під 

головуванням республіканця К. Кокса з Каліфорнії підготував доповідь про зв’язки 

китайських військових із діяльністю їхніх компаній у США. Комітет розпочав свою 

роботу в 1989 р. для вивчення шляхів потрапляння до КНР американських ракетних і 

космічних технологій в обхід ембарго. У середині 1990-х рр. діяльність комітету була 

зосереджена на проблемі китайського шпигунства в ядерних воєнних лабораторіях 

США. У своїй доповіді комітет К. Кокса дійшов висновку, що на території 

Сполучених Штатів діють понад три тисячі компаній із китайським капіталом, які 

переправляють дані військовим КНР, і що з їхньою допомогою, а також через наукові 

контакти і культурні обміни Китай здійснює воєнно-промислове шпигунство у США 

17 .  

Друга доповідь, що побачила світ влітку 1999 р., була підготовлена комісією 

Дейча, названої на честь її голови, колишнього директора ЦРУ Дж. Дейча . У своїй 

доповіді комісія дійшла висновку про те, що КНР використовує американський 

фінансовий ринок як задля фінансування воєнних і цивільних програм китайського 

уряду, так і для незаконного придбання заборонених для експорту чутливих 

американських технологій. Наступний умовивід комісії полягав у тому, що Комісія з 

цінних паперів – головний регулятор фінансового ринку США – не змогла 

забезпечити ефективний моніторинг діяльності КНР. У зв’язку із цим, у документі 

пропонувалось реанімувати ідею застосування фінансових санкцій проти КНР 17 . 

Аналогічні результати були відображені й у спільній доповіді ЦРУ і ФБР, 

представленій Конгресу 12 грудня 1999 р. 973 . 

Внаслідок оприлюднення документів у США оформилась ідея розробки 

санкційного механізму, спроможного «відсікти» роботу таких китайських компаній на 

американському ринку.  

Задля цього комісія Дейча запропонувала Комісії з цінних паперів розширити 

поняття «матеріальних ризиків», пов’язаних з інвестиціями, і включити до них не 

лише фактори релігійного й економічного характеру, а також і політичного 

спрямування. Логіка нововведень комісії може бути описана таким чином: якщо 

фінансова діяльність іноземної компанії загрожує національним інтересам США, то 

до неї американський уряд може застосувати санкції, наприклад, через заборону 

інвестицій. Основною ж пропозицією стала ідея надати національному директору в 

боротьбі з розповсюдженням ЗМЗ повноваження позбавляти доступу на 

американський фінансовий ринок китайські компанії, причетні до незаконного 

експорту чутливих технологій, і пов’язані з фінансуванням розробок ЗМЗ у третіх 

країнах 17 . 

Наступним кроком у розробці американської політики санкцій проти КНР стала 

робота Комісії з розслідування впливу двосторонніх американсько-китайських 

торговельно-економічних відносин на національну безпеку США. Комісія зробила 

замовлення Інституту ім. У. Кейсі підготувати доповідь із питання «Прозорість 

                                                 
 Повна назва комісії – Commission to Assess the Organization of the Federal Government to Combat the 

Proliferation of Weapons of Mass Destruction. 
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фінансових ринків і безпека: зв’язок між американсько-китайськими відносинами у 

сфері безпеки й фінансовими ринками США». 

Доповідь була опублікована у 2002 р. і містила такі пропозиції Конгресу США:  

по-перше, зобов’язати Комісію з цінних паперів вимагати від компаній, що 

розміщують свої папери в США, інформацію про їхню діяльність у країнах, проти 

яких США застосовують санкції;  

по-друге, було рекомендовано зобов’язати Казначейство дослідити, чи не причетні 

китайські компанії до розповсюдження ЗМЗ чи ракетних технологій, і передати цю 

інформацію регулятору й інвесторам, а також у інші відповідні інституційні 

структури; 

по-третє, Конгресу пропонувалося прийняти закон, котрим заборонялося б 

китайським компаніям, котрі перебувають у «чорному списку» державного 

департаменту, розміщувати свої папери на американському ринку 17 .  

Разом із тим, слід наголосити на тому, що вказані експертні рекомендації не стали 

політичною реальністю для впливу на Китай, однак відбились у санкційних 

документах США проти інших держав, наприклад Ірану, Північної Кореї, Судану. 

Непрямим механізмом здійснення санкцій щодо КНР може вважатися розробка 

більш жорсткої процедури отримання доступу іноземних компаній на американський 

фондовий ринок. Задля цього у 2004 р. у рамках Комісії з цінних паперів було 

сформоване Бюро глобальних ризиків безпеки, до компетенції якого належало 

складання списку іноземних компаній, чия діяльність підвищує «глобальні ризики 

безпеки», і тим самим збільшує матеріальні ризики інвесторів. У результаті компанії, 

зареєстровані на біржах США, зобов’язані були повідомляти американських 

інвесторів, чи працюють вони в державах, що включені державним департаментом до 

списку країн, що підтримують міжнародний тероризм 483 . 

Важливими виміром реалізації політики санкцій США проти КНР наприкінці 

2000-х рр. стало накладання обмежень на переміщення китайського інвестиційного 

фонду, чи суверенного фонду в американській економіці. Так, наприклад, на кінець 

2007 р. під управлінням суверенних фондів перебували 2,5-3 трлн дол. США. 

Найбільшими серед них були «Абу-Дабі інвестмент» (Abu Dhabi Investment Authority – 

ADIA), сінгапурський «Government of Singapore Investment Corporation», державний 

інвестиційний фонд Норвегії і «China Investment Corporation» 17 . 

У 2008 р. через фінансову кризу у США чисельні американські банки потрапили у 

складне становище, опинившись перед необхідністю списувати величезні «погані» 

борги, що стало в нагоді для управляючих китайським суверенним фондом, аби 

здійснити масову закупівлю пакетів американських банків.  

Подібна фінансова агресія викликала серйозне занепокоєння американського 

уряду, адже, на відміну від приватних інвестицій, суверенні фонди контролюються 

урядами, й у такий спосіб стають провідниками зовнішньої політики держав у США. 

Тодішній заступник міністра фінансів США Д. Маккормік на економічному форумі в 

Давосі ситуацію прокоментував таким чином: «До цього часу ми бачили, що 

суверенні фонди є, як правило, довгостроковими, стабільними інвесторами, що 

керуються в діяльності комерційними принципами. Але наразі, коли інвестиції 

помітно збільшилися, ми маємо бути впевненими в тому, що вони мають виключно 

комерційний характер» 17 . 
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Практичним кроком з обмеження переміщення китайських суверенних фондів у 

США стала ухвала у 2009 р. нової процедури отримання ними доступу на 

американський ринок. Так, за новими правилами, власник суверенного фонду 

повинен підписувати політичну угоду з урядом США, у якій має бути задекларована 

відсутність «геополітичних цілей» при розміщенні таких фондів у США 17 . У такий 

спосіб забезпечувалась незалежність інвестиційних фондів від політики уряду-

утримувача в США.  

Зважаючи на те, що зростаючі прямі інвестиції Китаю, формуючи «інфраструктуру 

залежності» 358, р. 162 , виступають головним інструментом розширення 

зовнішньополітичного впливу (так звана модель «Троянського коня»), США у  

2000-х рр. змушені були застосовувати санкційні заходи проти них, аби не потрапити 

таким шляхом у підпорядковане становище до китайських національних інтересів.  

Відомі американські фахівці Е. Кардозо і Р. Дорнбуш довели, що продаж 

технологій не рівноцінний до передачі технологій у рамках прямих інвестицій. Прямі 

інвестиції, на переконання експертів, забезпечують передачу технологій передачею 

знань, практики, методів управління, а це, зі свого боку, є ключовим задля отримання 

не лише економічного, а й політичного ефекту 17 .  

Отже, одним із поширених видів санкційних заходів, застосованих США у  

2000-х рр. задля обмеження інвестицій КНР у американську економіку, стало 

внесення окремих китайських компаній у список державного департаменту як таких, 

що підтримують міжнародний тероризм. І навпаки, для обмеження експорту 

подвійних технологій через прямі американські інвестиції в КНР уряд США доручив 

Бюро з економічних питань, міжнародних фінансів і розвитку Державного 

департаменту США 485  готувати попередження для американських інвесторів, що 

зазвичай публікуються у виданні державного департаменту «Commercial Guide to 

Countries». У збірнику, зокрема, інвестори отримують інформацію щодо необхідності 

отримання експортної ліцензії в міністерстві торгівлі США. Це відомство надає 

ліцензію лише в тому випадку, якщо державний департамент повідомить про те, що 

інвестиції не суперечать інтересам національної безпеки США. 

Черговим етапом посилення санкційного тиску на КНР може вважатися 

удосконалення системи контролю за наданням допомоги країнам, що розвиваються. 

Так, для ефективного моніторингу за виконанням параграфа 620 (f) «Закону про 

надання фінансової допомоги» 1961 р., яким забороняється надання допомоги з боку 

США країнам, що розвиваються, з комуністичним ладом, за винятком, якщо 

президент оголосить про те, що надання допомоги відповідає національній безпеці 

17 , у 2004 р. США створили так звану Корпорацію виклику тисячоліття (Millennium 

Challenge Corporation – МСС), до компетенції якої було включено здійснення 

економічної допомоги країнам, що розвиваються. Варто вказати, що статутні 

положення агенції серед умов надання допомоги називають підтримку демократії, 

удосконалення системи управління, розвиток громадянського суспільства, боротьбу з 

корупцією, верховенство закону й захист прав і свобод громадян. Цікаво, що в 

офіційних документах, які регламентують діяльність Корпорації, прямо вказується на 

те, що МСС виступає важливим інструментом американської зовнішньої політики 

765 . 

У січні 2008 р. група впливових конгресменів переважно з республіканської партії 

представила в Конгресі черговий законопроект із регулювання експорту товарів і 

технологій подвійного призначення. Автори документа переслідували головну мету – 
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розробити жорсткий механізм накладання обмежень на експорт озброєнь до держав, 

що причетні до поширення зброї масового знищення.  

У підготовленому законопроекті пропонувалося напряму пов’язати експортний 

контроль із національною безпекою США, підпорядкувати експорт товарів воєнного і 

подвійного призначення «зовнішньополітичним цілям» Вашингтона. Задля цього 

рекомендувалося сформувати систему експортного контролю для держав відповідно 

до таких критеріїв: рівня двосторонніх відносин із США, наявності в них програм 

створення ЗМЗ і ракетних засобів доставки, їхньої участі в міжнародних режимах 

нерозповсюдження.  

Ухвала запропонованого документа значно б посилила дію «Закону про 

асигнування на національну оборону», розділу VІІ «Закону про контроль над 

експортом озброєнь», а також параграфів 6 (1) і 11 (В) «Закону про регулювання 

експорту». Китай, який останнім часом часто критикують за його позицію щодо 

іранської та північнокорейської ядерних програм, міг би бути підданий випробуванню 

новими санкціями США, однак обговорення законопроекту затягнулося, і, зрештою, 

його було направлено на доопрацювання через «занадто політизований підхід». 

Разом із тим, автор вважає доцільним констатувати, що застосування фінансово-

економічних санкцій щодо КНР за порушення останньою прав людини носить 

непослідовний характер, адже до Китаю не запроваджувались положення таких 

нормативних документів у сфері зовнішніх зносин, як «Акт про експорт-імпорт» 1945 

р. із поправкою 1986 р., кодифікованою в параграф 2 (b), у якому йдеться про 

заборону для Ексімбанку страхування або надання кредитів для країн із 

комуністичною системою 617, р. 148 .  

Більше того, китайській стороні вдалося оминути дію поправки 1974 р., 

кодифіковану в параграфі 502 (В) і поправки 1975 р. (параграф 116) «Закону про 

надання фінансової допомоги» 1961 р., якими заборонено надання безпекової та 

економічної допомоги урядам, причетним до порушення прав людини, а також 

положень «Акта про міжнародні фінансові інститути» 1977 р. і «Закону про 

здійснення операцій з іноземних асигнувань» 1997 р. Наприклад, параграф 701 «Акта 

про міжнародні фінансові інститути» 1977 р. зобов’язує американських представників 

у світових фінансових організаціях голосувати проти виділення кредитів (за винятком 

тих, що надаються «для основних потреб») державам, чиї уряди підозрюються у 

масових порушеннях прав людини 617, р. 149-154 . У свою чергу, стаття 570 «Закону 

про здійснення операцій з іноземних асигнувань» 1997 р. забороняє надання 

фінансової допомоги безпековим структурам будь-якої країни, якщо державний 

секретар «надасть надійних доказів того, що ця структура причетна до масштабних 

порушень прав людини» 617, р. 149 . 

Суттєві лакуни в санкційних актах США у китайському напрямку, непослідовність 

у виконанні прийнятих документів, на нашу думку, послугували в цілому низькій 

результативності політики санкцій щодо КНР. Підтвердженням останнього може бути 

висхідна динаміка розвитку американсько-китайських торговельно-економічних 

відносин протягом 1990-2000-х рр. (табл. 1), а також постійне зростання ВВП Китаю в 

цей період.  

Так, темпи зростання ВВП КНР у 1989 р. становили 4,1 %, у 1990 р. – 3,8 %, 1991 

р. – 9,2 %, 1992 р. – 14,2 %, 1993 р. – 13,5 %, 1994 р. – 12,6 %, 1995 р. – 10,5 % 383, р. 

16 . Отже, статистичні дані засвідчують невпинне зростання китайської економіки в 

період дії найбільш жорстких санкційних заходів США.  
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Таблиця 1 

Американсько-китайський торговельний оборот, 1988-2001 рр. 

 

 

Рік 

Експорт у Китай Імпорт із Китаю Загальний обсяг торгівлі 

Вартість Рівень росту (%) Вартість Рівень росту (%) Вартість Рівень росту (%) 

1988 5,016.80 43,45 9,261.3 34,02 14,278.1 37,19 

1989 5,807.40 15,76 12,901.0 39,3 18,708.4 31,03 

1990 4,807.20 -17,22 16,295.8 26,31 21,103.0 12,8 

1991 6,287.10 30,79 20,305.1 24,6 26,592.2 26,01 

1992 7,469.60 18,81 27,412.5 35 34,882.1 31,17 

1993 8,767.10 17,37 33,512.7 22,25 42,279.8 21,21 

1994 9,286.90 5,93 41,362.4 23,42 50,649.3 19,8 

1995 11,748.50 26,51 48,520.7 17,31 60,269.2 18,99 

1996 11,977.90 1,95 54,408.9 12,14 66,386.8 10,15 

1997 12,805.40 6,91 65,831.7 20,99 78,637.1 18,45 

1998 14,258.00 11,34 75,109.2 14,09 86,367.2 13,65 

1999 12,943.60 -9,22 86,480.6 15,14 99,424.2 11,25 

2000 15,963.70 23,33 106,215.0 22,82 122,178.7 22,89 

2001 19,200.00 20,27 109,400.0 3 128,600.0 5,26 

 

Примітка: За інформацією Міністерства торгівлі США; дані наведені в млн дол. США  

Джерело: Case Studies of US Economic Sanctions: The Chinese, Cuban, and Iranian Experience / H. Askari, 
Jh. Forrer, H. Teegen, J. Yang. – Praeger ; Westport ; Connecticut ; London : Greenwood Publishing Group, 2003. –  

P. 19. 

 

Політика санкцій США, запроваджена внаслідок подій на площі Тяньаньмень, 

сприяла зміні політичного керівництва Китаю. Цзян Цземінь, мер Шанхая, замінив 

Чжао Цзияна на посаді лідера комуністичної партії. Ден Сяопін, який зіграв важливу 

роль у подіях на площі Тяньаньмень, продовжував визначати політичну та економічну 

перспективу Китаю. Цікавим стало те, що, попри очікуванням США, процес 

економічних реформ замість того, аби загальмуватись на тлі політичної 

нестабільності, прогресував. Розуміючи, що демонстрації були, принаймні частково, 

зумовлені зростанням інфляції, китайський уряд скоригував макроекономічну 

політику й різко скоротив грошову масу. Інфляція, вимірювана індексом споживчих 

цін, знизилася з більш ніж 18 % у 1988 р. і 1989 р. до приблизно 3 % у 1990-1991 рр. 

383, р. 20 . 

Навесні 1992 р. Ден Сяопін ініціював прийняття більш рішучих кроків у напрямку 

економічних реформ і політики «відкритих дверей». Кардинальних заходів було 

вжито у зв’язку із міжнародними санкціями для стимулювання економічної діяльності 

в державі. До них необхідно віднести: переведення державних підприємств у рамки 

функціонування ринкової економіки, заохочення економічного співробітництва з 

іноземними компаніями та залучення іноземних інвестицій. У результаті іноземні 

інвестиції в Китай, у тому числі інвестиції зі Сполучених Штатів, різко збільшились із 
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початку 1992 р.: сума нових інвестиційних контрактів досягла 58 млрд дол. США у 

цьому році, порівняно з 12 млрд дол. США в попередньому 1991 р. І з 1992 по  

1995 рр. показники зростання іноземних капіталовкладень у КНР знову вимірювались 

двозначними числами 383, р. 20 . Відповідно, політика санкцій із боку США та їхніх 

західних партнерів щодо Китаю значно послабилась.  

Враховуючи те, що однією з головних умов ефективності політики санкцій є її 

широка підтримка провідними світовими акторами, визначимо ступінь міжнародної 

кооперації в реалізації санкційних заходів США проти Китаю. 

Накладання санкцій ЄС проти Китаю було здійснено в Декларації Ради 

Європейського Співтовариства 27 червня 1989 р., і вони включали: ембарго на 

поставки зброї та переривання військової співпраці; призупинення двосторонніх 

політичних контактів на найвищому та міністерському рівнях; відстрочення нових 

проектів у системі співробітництва ЄЕС та КНР; скорочення культурних, науково-

технічних програм; продовження візового режиму для китайських студентів у Європі; 

відстрочення кредитного страхування та отримання нових кредитів від Світового 

банку 527 . Низка держав-членів, наприклад Бельгія, Німеччина та Італія, додали їх 

на національному рівні призупиненням грантів, кредитів та фінансової допомоги 701, 

р. 27 . Водночас у жовтні 1990 р. всі санкційні заходи, окрім ембарго на поставки 

зброї, було скасовано 1037 .  

Ембарго на поставки зброї до Китаю, порівняно з іншими санкційними режимами 

ЄС, може визначатися як «політична аномалія» через низку причин. По-перше, 

ембарго на постачання зброї до КНР ніколи не було формалізоване в інструмент 

Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, адже до Китаю не ухвалювалося 

рішення застосовувати положення двох ключових документів із політики санкцій 

Євросоюзу, а саме – «Рекомендації із впровадження санкцій», ухвалені у грудні  

2003 р., і «Головні принципи застосування рестриктивних інструментів (санкцій)» від 

17 червня 2004 р. 343 . Отже, це є єдиним режимом санкцій ЄС, який триває більше 

двох десятиліть і з приводу якого не було сформульовано єдиної спільної політичної 

позиції; по-друге, цей режим є єдиним, що було запроваджено на невизначений 

термін, адже всі інші, які діють на сьогодні, містять дату закінчення терміну дії або 

«вихідний пункт» перегляду дії; по-третє, спільний список товарів, що покриває 

ембарго так і не було узгоджено, як це зазвичай прийнято в межах реалізації Спільної 

зовнішньої та безпекової політики ЄС. Таким чином, окремі держави-члени ЄС 

залишають за собою право індивідуального тлумачення політики ембарго.  

Враховуючи, що ембарго інтерпретується поза укладених двосторонніх угод, 

європейську зброю продовжують продавати Китаю відповідно до чинних договорів. 

Американські фахівці в 1998 р. оприлюднили результати дослідження військово-

технічної кооперації між ЄС та КНР. У ньому констатувався факт передачі Китаю 

європейськими країнами інноваційних воєнних технологій, у тому числі таких, що 

були розроблені в межах спільних проектів ЄС та США. У 2003 р. країни-члени 

Європейського Союзу відхилили заявки на 44 ліцензії на експорт військової техніки 

до Китаю, але водночас надали 159 1037, s. 2 ; по-четверте, у той час як ембарго на 

постачання зброї ЄС третім країнам зазвичай супроводжується перериванням 

військових зв’язків, військове співробітництво між країнами-членами Європейського 

Союзу та Китаєм співіснує з ембарго 983, р. 18 .  

1997 р. Китай зробив перший серйозний крок на шляху до зняття ембарго. А в 

жовтні 2003 р. Китай звернувся до Євросоюзу із документом «Політична доповідь для 
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ЄС», у якому йшлося про невідкладне скасування ембарго на поставки озброєнь 

заради «усування бар’єрів на шляху поглиблення двосторонньої співпраці в 

оборонній галузі та у сфері високих технологій» 1037, s. 5 . 

Найважливішим аргументом китайської сторони на користь скасування ембарго 

стало те, що Китай посів місце ключового економічного та політичного партнера ЄС, 

і його значення у двосторонньому обміні мало тенденцію до збільшення, поступово 

вирівнюючи його асиметричний характер. Уже, наприклад, на 2002 р. Китай став 

третім за величиною торговельним партнером ЄС, натомість експорт ЄС до Китаю 

зріс на 40 % у 2003 р. 701, р. 29 . До того ж, як підкреслювало китайське керівництво, 

Пекін наполягає на скасуванні або хоча б пом’якшеному режимі не для того, аби 

форсувати процес нарощування воєнного потенціалу, а задля того, «щоб поставити 

крапку на принизливому становищі, у якому він опинився поряд із Бірмою та 

Суданом» 831, р. 280 . І нарешті, Китай наголосив на тому, що готовий у 

подальшому поважати європейські норми експорту зброї, які встановлені у 

прийнятому 1998 р. «Кодексі поведінки ЄС щодо експорту зброї», переглянутому й 

доповненому Європейською Радою у грудні 2004 р. Документ, зокрема, встановлює 

вісім критеріїв, відповідно до яких держави-члени Європейського Союзу ухвалюють 

рішення про експорт зброї, або навпаки його забороняють 440 . Серед них 

найважливіші два: ситуація з правами людини в потенційній країні-реципієнті; 

параметри регіональної стабільності в геополітичній зоні розташування цієї країни. 

До того ж, документом передбачається утворення механізму попередження та 

консультацій із зацікавленими сторонами.  

Цікаво, але, по суті, після провалу китайсько-європейських перемовин із питання 

скасування ембарго, 14 жовтня 2005 р. країни Євросоюзу прийняли зміни до 

«Довідника користувача щодо застосування Кодексу поведінки ЄС із експорту зброї», 

покликані допомоги застосовувати Кодекс поведінки 442 . Важливо відмітити, що 

Кодекс поведінки також не є юридично зобов’язувальним документом, і в Шостому 

Річному звіті про дотримання Кодексу поведінки ЄС щодо експорту зброї 

зазначалося, що низка країн частково порушила ембарго, поставивши Китаю 

компоненти для військового обладнання, зокрема двигуни для літаків, фрегатів, 

підводних човнів. У звіті також зазначено зростання обсягу ліцензій на експорт зброї 

в Китай із 54 млн євро в 2001 р. до 210 млн євро у 2002 р. і 416 млн євро у 2003 р. 

Майже весь обсяг продажів припадав на Францію, Німеччину, Італію та 

Великобританію 441 . 

Тож на фоні посилення політичної ваги КНР на міжнародній арені та 

інтенсифікації економічних відносин між сторонами у грудні 2003 р. Європейською 

Радою було надано Європейській Комісії та іншим інституціям ЄС, яких це 

стосується, мандат переглянути питання ембарго на поставки зброї до Китаю. 

Ініціаторами скасування санкцій щодо Китаю виступили Німеччина та Франція. 

Фахівці відзначають, що тодішні керманичі країн Г. Шрьодер і Ж. Ширак побачили в 

КНР нову можливість створення мультиполярного світового порядку 607, р. 569 . Як 

підкреслює вітчизняна дослідниця О. Микал, «очікувалося, що стратегічне 

партнерство з Китаєм та скасування ембарго стане своєрідним важелем проти 

односторонньої політики США, особливо після початку війни в Іраку» 113, с. 136 . 

Політичні дебати щодо скасування ембарго, втім, виявили конфлікт інтересів між 

державами-членами Євросоюзу, що спричинив суттєві колізії як на національному, 

так і на наднаціональному рівнях ЄС, які тривали впродовж декількох місяців.  
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Дискусії проводилися за двома лініями, які за змістом відбивають імперативи 

санкційної політики ЄС проти Китаю. З одного боку, в обговоренні у квітні 2004 р. 

зазначалося, що «ембарго було накладено як відповідь на події в 1989 р. і, таким 

чином, вирішення проблеми має відбуватися відповідно до поточної ситуації з прав 

людини в Китаї, а також виходячи з прагнення ЄС розвивати стратегічне партнерство 

з Китаєм» 334, р. 1 .  

Що стосується наявної ситуації навколо дотримання прав і свобод людини, то 

Європейська Рада відзначила прогрес Китаю у сфері захисту прав людини таким 

чином: «Рада визнає, що Китай зробив значні успіхи за минуле десятиріччя в його 

соціально-економічному розвитку та забезпеченні економічної свободи пересічних 

громадян. Також вітаються кроки у зміцненні верховенства закону... Відзначаються 

зусилля, спрямовані на поглиблення співробітництва з інститутами ООН у сфері 

захисту прав людини й діяльність Китаю щодо ратифікації Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права ... позитивна тенденція може бути помічена з 

удосконалення верховенства закону та поваги економічних прав, зниження впливу 

держави на повсякденне життя громадян» 846, р. 106 .  

З іншого боку, дебати не могли оминути міжнародний контекст проблематики. У 

цьому плані доцільно зазначити, що ініціативу ЄС зняти ембарго було не тільки 

відхилено Європейським парламентом, який виявив занепокоєння звітом із прав 

людини в Китаї, а й зустріло жорсткий опір США та деяких сусідів Китаю, відкрито 

Тайваню і Японії.  

Токіо різко засудив рішення ЄС, стверджуючи, що скасування ембарго порушить 

крихкий безпековий баланс у Східній Азії 665 . Японія розглядає КНР як конкурента 

за кількістю винищувачів четвертого покоління, що спричинює зміну безпекового 

балансу в регіоні 790, р. 214 . Наразі Японія і США мають повномасштабну 

повітряну систему оповіщення й контролю у Східній Азії, що, власне, і надає їм 

перевагу. Втім деякі експерти зазначають, що Китай матиме свою систему, і це лише 

справа часу 790, р. 213 . Разом із тим, припинення політики санкцій прискорить 

військово-політичне зміцнення Китаю в регіоні.  

Річ у тім, що прийняття Національним Народним Конгресом у березні 2005 р. 

Закону про вихід із федерації, яким передбачене застосування сили в разі розколу 

Тайваню, викликало занепокоєння з приводу можливого наростання протиріч між 

КНР та Тайванем, що дестабілізуватиме ситуацію в Тайванській протоці навіть при 

тому, що формулювання, яке використовується в законі, не відступає від попередньої 

китайської риторики 334, р. 16 . У цьому контексті жорстка позиція США з ембарго 

пояснюється американськими зобов’язаннями у сфері підтримки безпеки Тайваню. 

Адже, згідно із «Законом про відносини із Тайванем» від 10 квітня 1979 р., 

Вашингтон виступає гарантом стабільності в зоні Тайванської протоки, що фактично 

означає, що він протистоятиме будь-якій формі агресії, направленій проти народу 

Тайваню, розглядатиме немирні заходи стосовно Тайваню як загрозу миру та безпеці 

на заході Тихого океану 968 . 

Скасування ЄС ембарго на поставки озброєнь Китаю США розглядають як 

можливий шлях нарощування воєнної міці КНР, яка може вдатися в майбутньому до 

силового розв’язання Тайванської проблеми. Із цього приводу сенатор Г. Хайд заявив: 

«Вибір Європи нам незрозумілий. Вона нібито перебуває на перехресті: чи проводити 

політику підтримки демократії в Китаї, чи підтримувати Китай у його планах 

збільшення воєнної могутності, що загрожуватиме національним інтересам США» 
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623 . Представник Республіканської партії Т. Лантос зазначив: «Безпека 

американських військових може бути поставлена під загрозу такою короткозорою 

ініціативою європейських країн» 916 . Між тим, тодішній державний секретар США 

К. Райс попередила Європу, що скасування ембарго на продаж зброї Китаю 

дезорієнтує Пекін щодо його поглядів на ситуацію із правами людини в цій країні. На 

думку К. Райс, якщо заборона на продаж зброї буде скасована, то це може 

активізувати закупівлю зброї Китаєм і спровокує тим самим напруженість у Азії 

916 . 

І дійсно, занепокоєння американської сторони мало серйозне підґрунтя, адже 

протягом 2003-2007 рр. видатки на оборону КНР щорічно зростали в середньому на 

15,8 %. У 2008 р. офіційний бюджет КНР на оборону зріс на 17,6 % і сягнув 29 млрд 

дол., що складало 1,7 % ВВП КНР 396 . Пекін стверджує, що оборонний бюджет 

витрачається переважно на модернізацію та виплату заробітної плати 

військовослужбовцям, при цьому не надаючи даних про чисельність і тип озброєнь 

Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Така непрозорість спричиняє занепокоєння 

в інших країнах і спонукає до проведення власних підрахунків. 

За оцінками США, у 2008 р. військовий бюджет КНР склав 97-139 млрд дол., 

тобто близько 4 % ВВП, і став другим у світі після США. Міністерство оборони 

Японії теж поділяє стурбованість щодо непрозорості військового бюджету КНР і 

скептично оцінює шанси на його прозорість 113, с. 137 . До того ж, модернізація 

КНР ядерної зброї, зростаючий арсенал сучасних ракет, розвиток космічних та 

кіберпросторових технологій уже змінює військовий баланс у Азії та поза її межами 

816, р. 29 . Відповідно, хоча ембарго залишається в силі, безпековий баланс у 

Східній Азії вже змінюється на користь Китаю. 

Дещо інший підхід до оцінювання військового бюджету КНР має Стокгольмський 

інститут дослідження проблем миру (СІПРІ), що залишає за країною третє після США 

та Великобританії місце в загальних витратах на оборону у 2007 р., але друге після 

США за індексом купівельної спроможності: 140 млрд дол. проти 547 млрд дол. у 

США 926 . За оцінками СІПРІ, у 2007 р. військовий бюджет КНР сягнув 58,3 млрд 

дол. або 5 % світового обсягу військових витрат. 

Крім того, Білий дім заявив, що зняття ембарго на поставки озброєнь Китаю 

негативно відіб’ється на єдності трансатлантичної системи співробітництва. На 

початку 2005 р. сенатор Р. Лугар підкреслив, що «воєнно-технічна кооперація між 

США та їхніми європейськими союзниками може виявитися під загрозою в разі 

укладання європейськими партнерами комерційних договорів із Китаєм» 303 . 

Дж. Байден назвав європейські ініціативи «невдалою ідеєю» 918 .  

Готовність ЄС зняти ембарго перетворила його в ціль примусової дипломатії 

США. Зокрема, у травні 2004 р. Конгрес США прийняв «Акт про національну 

оборону», який містив положення щодо застосування санкцій проти зарубіжних 

компаній та осіб, які постачатимуть воєнні технології Китаю. За таких обставин 

Європа, яка сама особливо залежна від імпорту високотехнологічних компонентів із 

США, змушена була пролонгувати санкційну політику щодо КНР 831, р. 281 . 

Спостерігаючи за війнами в Перській затоці, Косово, Іраку, де було використано 

зброю надчіткого наведення, КНР дійшла висновку, що головні конфлікти ХХІ ст. 

матимуть вигляд «інформаційних воєн», а перемога визначатиметься потужностями 

К4РС (команда, контроль, комунікації, комп’ютери, розвідка, спостереження) та 

розвиненими космічними технологіями. Тому Пекін просуває «революцію у 
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військових справах із китайським обличчям», тобто намагається досягти двох цілей 

модернізації одразу: механізації й інформатизації Народно-визвольної армії Китаю 

113, с. 137 . 

Вдало використовуючи доступ на китайський ринок як аргумент для залучення 

іноземних компаній у спільні підприємства й надання технологій на таких умовах, які 

більшість західних компаній не були б готові прийняти в будь-якій іншій країні 382, 

р. 30 , КНР вносить розкол у політичні й економічні відносини США та ЄС і тим 

самим отримує необхідні для себе контракти.  

Космічні технології, фізика високої енергії, біотехнології тощо – це сфери, до 

розвитку яких КНР залучає до співробітництва ЄС. За кількістю переданих КНР 

технологій країни Євросоюзу вже є найбільшими постачальниками 607, р. 562 . На 

кінець 2004 р. КНР запровадила 18,363 технологій із ЄС загальною вартістю 

79,4 млрд дол. 611 . Із цього приводу К. Портела, експерт із політики санкцій 

Євросоюзу, зазначає: «Санкції ЄС щодо Китаю померли природною смертю» 846, р. 

104 . 

Так, попри ембарго у вересні 2003 р., стартувало співробітництво Пекіна і 

Брюсселя в космічній галузі, що дозволило Китаю розвивати супутникові навігаційні 

технології. Європа відхиляє зауваження США, що КНР може отримати військові 

переваги від участі в «Галілео», стверджуючи, що Громадські Регульовані сервісні 

сигнали не буде надано Китаю, оскільки він не є членом ЄС. Так, Н. Казаріні визнає, 

що існує неясність щодо того, які саме технології КНР буде здатна використати. Тим 

не менш, на думку фахівця, у будь-якому разі робота над «Галілео» сприятиме 

розвитку китайської незалежної супутникової навігаційної систем, і Китай напевно 

буде здатний використати іноземні технології для модернізації національного 

космічного потенціалу 382 . 

Франція, Німеччина, Великобританія лобіювали прийняття Пекіном рішення щодо 

придбання літаків «Еїрбас» замість американського «Боінга» 607, р. 570 . 

Партнерство «Еїрбаса», чиєю материнською компанією є Європейська аерокосмічна 

оборонна компанія (ЄАОК), розпочалося з КНР у 2005 р., коли корпорація відкрила 

проектний центр у Пекіні. У червні 2006 р. «Еїрбас» погодився відкрити складальну 

лінію літака A320 у Тяньцзині. У листопаді 2007 р. китайські авіалінії замовили 160 

пасажирських літаків «Еїрбас» на загальну суму близько 14,8 млрд дол. У відповідь 

«Еїрбас» запропонував КНР участь у проектах, що з часом перетворять китайських 

виробників на основних постачальників компонентів та вузлів для деяких 

найважливіших виробів компанії 382, р. 30 . 

Французька компанія «Арева» виграла тендер на суму 11,9 млрд дол. на 

будівництво ядерних реакторів, а також постачання технологій і урану до КНР. 

Компанія також уклала договір на проведення дослідження щодо будівництва заводу 

з перероблення використаного ядерного палива. Зрештою, світовий виробник 

телекомунікаційного обладнання «Алькатель», інженерна група «Альстом» та 

компанії з утилізації «Суец» й «Електрісіте де Франс» теж мають великі контракти в 

КНР. B. Кленнер ситуацію коментує в такий спосіб: «Промислові й оборонні 

підприємства Європи лобіюють скасування ембарго, розраховуючи на збільшення 

комерційних контрактів із КНР» 692, р. 345 . Схожу думку висловив і К. Паттен у 

своїй монографії «Не зовсім дипломат» 837 . Як підсумовує Н. Казаріні, «Європа вже 

стала джерелом провідних технологій, які в протилежному випадку було б складно 

(якщо взагалі можливо) отримати від США або Японії» 382, р. 29 . 
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Більше того, усупереч національним інтересам США в січні 2011 р. Євросоюз 

здійснив чергову спробу зняти ембарго на поставки зброї до Китаю. На цей раз 

ініціатором переговорів стала К. Ештон, Верховний представник ЄС із зовнішньої та 

безпекової політики. У результаті перемовин не вдалося дійти до якогось конкретного 

рішення, адже, незважаючи на підтримку в цілому ідеї зняття обмежень, 

Великобританія, Нідерланди, Німеччина та Франція висунули Пекіну додаткові 

умови, зокрема нормалізувати відносини із Тайванем, оголосити амністію учасникам 

подій 1989 р., ратифікувати Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. 

Представник Великобританії зазначив: «Члени ЄС згодні, що не на часі скасовувати 

ембарго на озброєння. Ми повинні побачити очевидний прогрес у тих сферах, які 

стали причиною санкцій – це громадянські свободи та політичні права» 123 .  

З іншого боку, вибір часу проведення переговорів не є випадковим. Ж. Холслаг, 

завідувач відділу із дослідження проблем Китаю Брюссельського інституту, акцентує 

увагу на тому, що внесення цього питання у порядок денний європейської політики 

диктувалося такими обставинами: по-перше, двосторонній товарообіг між Пекіном та 

Брюсселем у 2010 р. наблизився до € 400 млрд, інвестиції Китаю у європейські активи 

перевищили € 500 млрд 69 . Отже, станом на січень 2011 р. Китай посів друге місце 

серед торговельних партнерів ЄС і став другим експортним ринком для нього; по-

друге, світова фінансова криза змусила європейські держави вишукувати нові резерви 

задля стабілізації єврозони. У зв’язку із цим, доречною виявилася заява китайського 

віце-прем’єра Лі Кецяна щодо готовності надати допомогу проблемним країнам ЄС, 

так званій групі PIGS. Зрозуміло, що такий крок виступатиме важливим елементом 

підтримки європейського інтеграційного процесу, який не може повною мірою 

реалізуватись без стабільного євро. 

Як підсумовує Г. Вакер із Німецького інституту міжнародних і безпекових справ, 

американська філософія політики ембарго по суті ґрунтується на таких положеннях: 

ситуація з прав людини в Китаї, що і спровокувало введення міжнародних санкцій, не 

зазнала суттєвих змін на краще. Через це передчасне, а значить і невиправдане 

політично скасування ембарго переконає Пекін у можливості здійснення політичного 

тиску на країни ЄС безпосередньо, і США – латентно; США і ЄС утворюють єдину 

систему безпеки, що зумовлює доцільність проведення компліментарної стратегії 

союзників у геополітичних зонах присутності їхніх обопільних інтересів, дисонанс 

політичної поведінки коаліціантів негативно відіб’ється як на архітектоніці 

європейської співпраці, так і в подальшому може перетворити на політичну 

реальність ситуацію, за якої американські військові протистоятимуть європейській і, 

певною мірою, власній «воєнній машині»; скасування ембарго з боку ЄС також 

спроможне призвести до порушення усталеної архітектури безпеки в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні, наслідком чого може стати реанімація релікту «холодної 

війни», а саме – гонки озброєнь, у тому числі ядерних. Ця загроза виглядатиме більш 

очевидною, якщо взяти до уваги інтереси ще одного важливого гравця на світовому 

ринку озброєнь – Російської Федерації 1038, р. 3 .  

Форсоване нарощування китайського воєнного потенціалу також не стане 

непоміченим іншим учасником азійської геополітичної шахівниці, а саме Індією, яка 

претендує на лідерство у Південній Азії, у зв’язку із чим не виключене загострення 

ситуації і так у вкрай хиткому конструкті стабільності на Індостані. Ситуація ж в 

останньому балансує на межі, адже Індія та Пакистан у 2010 р., за даними 

Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, демонстрували 

найвищі темпи зростання бюджетних асигнувань на воєнні потреби. Як вказує 
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німецький фахівець, у Вашингтоні викликає велике занепокоєння політика Китаю у 

сфері експортного контролю за поставками озброєнь, що не виключає ймовірності 

потрапляння європейських воєнних технологій до рук «країн-ізгоїв», держав третього 

світу, у тому числі «failed states»; США також розуміють, що воєнні контракти з КНР 

можуть стати тим плацдармом, який зробить ВПК держав Європейського Союзу 

настільки потужним, що вони в перспективі потіснять Вашингтон на традиційних для 

нього ринках озброєнь; і нарешті, як переконаний Білий дім, Європа сама розуміє 

цінність політики ембарго задля переконання Пекіна йти на поступки в інших 

важливих для нього питаннях 1038, р. 3 . 

Негативно позначилося на результативності американської політики санкцій проти 

КНР і фактичне ігнорування ембарго Російською Федерацією, геополітичною 

сусідкою Китаю, яка в 1990-х роках стала головним постачальником інноваційних 

технологій для модернізації ВПК Китаю. Такі умовиводи були представлені й у 

спеціальній доповіді американських експертів Ради з міжнародних відносин 

«Воєнний потенціал Китаю». Авторитетність висновків цього документа не викликає 

заперечень, адже серед його укладачів були Г. Браун і колишній посол США в КНР 

Д. Прюер. У доповіді, зокрема, підкреслювалось: «Китай прагне подолати відсталість 

своєї технологічної бази за допомогою імпорту озброєнь, і роль ключового донору 

для нього відіграє Росія» 254, с. 191 . 

На Російську Федерацію припадає близько 43 % воєнного імпорту КНР, що робить 

Москву вкрай нечутливою до політики санкцій США 254, с. 191 . До того ж, 

російські спеціалісти переконані, що ембарго не зупинить стрімкого зростання 

воєнного потенціалу Китаю, який можна стримувати лише ядерною зброєю 100 . 

У грудні 2004 р. між Росією та Китаєм була укладена Угода про воєнно-технічне 

співробітництво на 2005-2011 рр., деталі якої так і не були представлені широкому 

загалу, але судячи із заяв представників двох сторін темпи міждержавної кооперації в 

означеній сфері нарощуються. Відомий китайський спеціаліст із російсько-

китайських відносин, науковий співробітник Інституту Росії, Східної Європи та 

Центральної Азії У Дахой вважає, що Росія й надалі залишатиметься ключовою 

державою, що постачатиме до Китаю військову техніку й технології, адже навіть за 

умови скасування ембарго, ЄС і США не продаватимуть КНР зброю стратегічного 

призначення.  

Статистичні дані переконливо свідчать на користь правильності висновків 

експерта. Так, протягом останніх п’яти років обсяг торгівлі зброєю між Китаєм і 

Росією досяг 12 млрд дол. США. Щорічно КНР імпортує з Росії озброєнь на суму 

близько 2 млрд дол. США 259 .  

Наприклад, попри міжнародні санкції США, Російська Федерація підписала 

контракти на поставку чотирьох літаків далекого радіолокаційного стеження (ДРЛО) 

А50Е. Варто вказати, що, зі свого боку, Сполучені Штати відмовились постачати до 

Китаю радари «Felcon». У 2000-х рр., усупереч американським інтересам, Росія 

передала Китаю 3 есмінці (проектів 956 Е і 956 ЕМ), 4 дизельні торпедні підводні 

човни (проекти 877 ЕКМ і 636), 7 підводних човнів (проект 636), обладнані ракетним 

комплексом Club-D. Китай додатково отримав корабельні зенітні ракетні системи 

«Риф-М» і «Штиль-1» для установки на есмінцях китайського виробництва. До того 

ж, в обхід ембарго Росія продала Китаю обладнання для зміцнення систем ППО. У 

секторі засобів ППО були поставлені 12 дивізіонів зенітних ракетних систем С-300 

ПМУ-1 і 8 дивізіонів ЗРС С-300 ПМУ, 27 систем малого радіуса дії «Тор-М1» 120 . 
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У 2000-х рр. Китай довів до відома російських партнерів про свій намір придбати в 
них 28-30 спеціалізованих морських винищувачів-бомбардувальників Су-30-МКК, 
адаптованих для нанесення протикорабельних ударів із використанням ПКР Х-31А. 
За західними джерелами, китайська сторона прагнула придбати 40 винищувачів 

вказаного класу 104 . 
Поставили США в уразливе становище угоди на продаж Росією КНР двох ЗРС С-

300 Ф «Риф», які можуть свідчити про початок якісно нового етапу в розвитку 
китайського флоту. Його сутність полягає в тому, що китайські ВМС здійснили 
суттєвий крок для виходу в середню океанічну зону, що неможливо без створення 
потужних сучасних ППО корабельних з’єднань. Імпорт «Рифів» означає початок 
будівництва елементів океанського флоту, здатного діяти поза межами «першого 
ланцюга островів» – Сенкаку, Тайваню і західного берега Борнео.  

Продаж Російською Федерацією Китаю ЗРС такого класу дає підстави експертам 
стверджувати, що КНР розпочала будівництво першої авіаносної групи. Раніше 
вважалось, що Китай розпочне будівництво авіаносних сил не раніше  
2015-2020 рр. Якщо казати про значення російських поставок ВПК КНР в обхід 
політики ембарго США, то вони дозволили китайським військовим вирішити такі 
завдання: по-перше, отримати сучасні протикорабельні ракети, що становлять 
серйозну загрозу, як мінімум, для тайванського флоту, як максимум – для 
американського, а по-друге, досягти важливого прогресу в нарощуванні корабельних 

систем ППО 104 . 
Отже, оцінюючи значення політики санкцій США проти КНР, розпочату в червні 

1989 р. за придушення демократичних виступів на площі Тяньаньмень, і продовжену 
в постбіполярну добу переважно як фактор стримування Китаю, доцільно вказати на її 
низьку ефективність у прагненнях Сполучених Штатів за допомогою неї досягнути 
покращення прав і свобод громадян у Китаї, реалізувати ідею американських 
неолібералістів щодо конструювання «демократичного світового порядку». 

Головними факторами, що діяли на пониження політичної успішності 
застосування воєнного та торговельно-економічного ембарго, нами були визначені 
відсутність широкої міжнародної підтримки санкційних заходів США проти КНР, 
непослідовність американської сторони у здійсненні санкційного тиску на Китай. 

Наприклад, уведені в 1989-1990 рр. за ініціативою США міжнародні санкції проти 
КНР, уже було фактично скасовано західними та азійськими партнерами Сполучених 
Штатів протягом 1991-1993 рр. Після цього американська сторона, по суті, лишилась 
єдиною державою, що продовжувала застосовувати санкційну політику проти Китаю.  

Низький ступінь міжнародної кооперації із США в реалізації санкційних заходів 
проти КНР пояснювалась наявністю альтернативних підходів у держав Євросоюзу, 
Японії та Росії до розбудови відносин із Китаєм.  

З одного боку, європейські країни на офіційному рівні воліли продемонструвати 
політичну солідарність зі Сполученими Штатами в необхідності покарати Китай за 
антидемократичний курс як усередині країни, так і на світовій арені, але при цьому 
практичні кроки європейських дипломатів свідчили про їхню налаштованість обійти 
антикитайські санкційні заходи США, що яскраво підтверджує й відмова ЄС зробити 
санкції частиною спільної зовнішньої та безпекової політики. Дуалізм європейських 
партнерів у ставленні до американської політики санкцій проти КНР зумовлюється як 
потужним лобі з боку оборонних підприємств держав ЄС, які отримують значні 
прибутки від комерційних контрактів з Китаєм, так і латентним бажанням розширити 
свої зовнішньополітичні контакти з КНР, що в цілому здатне допомогти 
Європейському союзу оформитися як потужний центр впливу автономний від США. 
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До того ж, фінансова криза 2008-2009 рр. продемонструвала ЄС хиткий конструкт 
моделі прямої економічної залежності від США, що лише закріпило європейські 
держави в їхньому прагненні скасувати санкційний режим щодо КНР. 

Японія, перебуваючи в союзницьких відносинах із США, із самого початку 
запровадження санкцій Вашингтоном підтримала курс на стримування КНР 
примусовими заходами, але з 1992 р. японська дипломатія проявляла вже певну 
амбівалентність у цьому питанні. Причиною зміни ставлення Токіо щодо санкційних 
заходів були активні дії китайського зовнішньополітичного відомства, спрямовані на 
диверсифікацію зв’язків з азійськими державами. Результатом такої роботи стало 
помітне зміцнення позицій КНР у своєму геополітичному довкіллі, що не змогло не 
стурбувати Японію, націлену на стратегічну конкуренцію з КНР у Азійсько-
Тихоокеанському регіоні. Очевидна втрата зовнішньополітичних активів Японією 
додавалась економічними збитками, спричиненими геополітичною переорієнтацією 
окремих азійських держав на Китай. Побоюючись подальшого збільшення 
китайського впливу в Азії супроти здійснюваного Японією санкційного тиску, Токіо 
модифікує свій курс щодо КНР, пропонуючи свою кандидатуру на роль посередника 
у переговорах із США щодо скасування санкційних заходів. У такий спосіб спроби 
Вашингтона забезпечити ізоляцію Китаю країнами його геополітичного оточення 
практично були зведені нанівець. 

Російська Федерація, яка, до того ж, є безпосереднім геополітичним сусідом 
Китаю, на відміну від держав Європейського союзу, відверто чинила перешкоди у 
реалізації антикитайських міжнародних санкцій. Важливість позиції Росії не можна 
переоцінити, адже країна зберігає стратегічне значення для розвитку світових 
озброєнь, володіє достатньо ємним ринком, що в сукупності значною мірою 
компенсує КНР негативний вплив американської санкційної політики. Відкритим 
ігноруванням політики санкцій США проти Китаю Росія вирішує два ключові 
завдання, а саме: наближається до формування омріяного російською елітою 
мультиполярного світового порядку, одночасно розширюючи свій вплив у одній із 
найбільш стрімко зростаючих економік, і по-друге, за рахунок контрактів із Китаєм 
дозволяє ВПК Росії утримувати висхідну динаміку розвитку. Китайська Народна 
Республіка, зі свого боку, через тісну кооперацію з Російською Федерацією у 
військово-технічній сфері модернізує власний ОПК, опановує новітні воєнні 
технології, тим самим поступово вирівнюючи асиметрію власного військового 
потенціалу й американського. Інтенсифікації двосторонніх контактів між Російською 
Федерацією та Китаєм в обхід американської стратегії ембарго посприяла й ерозія 
біполярної міжнародної системи, котра відсунула з порядку денного китайсько-
російського діалогу масив суперечностей, викликаних антагонізмом періоду 
«холодної війни». Не стає на заваді кооперації російських та китайських оборонних 
підприємств і потенційна геополітична конкуренція двох держав, яка може поставити 
Росію у вкрай вразливе становище через яскраво виражену економічну відсталість від 
Китаю. У разі розігрування такого сценарію, який не визнається Російською 
Федерацією на офіційному рівні, проте вважається ймовірним у експертному 
середовищі, Росія покладатиметься на свій ядерний потенціал як дієвий чинник 
стримування Китаю.  

Таким чином, офіційний Пекін, який вдало маневрував на зовнішньополітичних 

інтересах і протиріччях у геополітичному чотирьохкутнику США – ЄС – РФ – Японія 

протягом усього періоду дії санкційних заходів, ефективно використовуючи свої 

внутрішні та зовнішні ресурси, спромігся не допустити об’єднання міжнародних 

зусиль у підтримці стратегії ізоляції держави.  
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Негативно позначилася на ефективності політики ембарго США проти Китаю і 

відсутність в останньому міцної проамериканської опозиції, спроможної прийти до 

влади в результаті демократичних виборів.  

Не додавали політичних дивидентів опозиційному руху успішні реформи, 

проведені Ден Сяопіном у 1992 р. і націлені на зниження рівня інфляції в КНР. 

Прагнучи мінімізувати економічні, а разом із ними й політичні ризики для правлячої в 

Китаї комуністичної партії, Ден Сяопін ініціював надалі прийняття більш рішучих 

кроків у напрямку економічних реформ і стратегії «відкритих дверей». Кардинальних 

заходів було вжито у зв’язку із міжнародними санкціями для стимулювання 

економічної діяльності в державі. До них необхідно віднести: переведення державних 

підприємств у рамки функціонування ринкової економіки, заохочення економічного 

співробітництва з іноземними компаніями та залучення іноземних інвестицій. У 

результаті іноземні інвестиції в Китай, у тому числі інвестиції зі Сполучених Штатів, 

різко збільшились із початку 1992 р. 

У ході дослідження було встановлено, що Сполучені Штати при реалізації 

санкційних заходів проти КНР створили широку нормативно-правову базу, яка 

регламентує і визначає параметри санкційної політики проти Китаю. До позитивів у 

імплементації ембарго необхідно віднести і сформований розгалужений державний 

апарат, котрий виконує контролювальні функції щодо реалізації запроваджених 

антикитайських санкційних заходів. Разом із тим, при доволі потужній системі 

моніторингу, американська сторона не спромоглася забезпечити ефективний механізм 

міжвідомчої координації при здійсненні політики санкцій проти КНР. 

Варто констатувати й непослідовність Вашингтона у здійсненні уведених ним же 

антикитайських санкцій. Так, активізація політики санкцій припадає на періоди 

передвиборчих кампаній у США, де санкції проти КНР слугують фактором 

мобілізації електорату під гаслами «захисту демократичних завоювань» у світі. При 

цьому, демократична партія США проявляє більшу схильність до застосування 

санкційних заходів щодо КНР. Республіканці, навпаки, прагнучи використати резерв 

китайського народногосподарського комплексу, і керуючись філософією реалізму у 

веденні зовнішніх справ, заперечують доцільність запровадження торговельно-

економічних санкцій у відносинах із Китаєм і з певною обережністю висловлюються 

за впровадження ембарго на поставки озброєнь. Останнє, на їхню думку, є достатнім 

інструментом для стримування розвитку ВПК КНР, аби не допустити нарощування 

воєнної присутності Китаю у стратегічних для США геополітичних зонах. 

Внутрішньополітичні колізії в США щодо доцільності проведення антикитайської 

санкційної політики поглиблюються і внаслідок тиску американського бізнесу, 

налаштованого на тісне співробітництво з китайськими партнерами, і котрий 

змушений поступатися вигідними контрактами своїм західноєвропейським  

конкурентам, що в обхід ембарго передають КНР новітні технології й озброєння.  

Отже, сукупність вказаних чинників у цілому дає підстави автору стверджувати 

про безперспективність санкційної політики США щодо Китаю. 

 

5.4. Американська політика економічного бойкоту Куби 

Американсько-кубинські взаємини формують унікальний феномен сучасних 

міжнародних відносин, адже донині світова політична практика не знала такого 

тривалого й настільки асиметричного міждержавного конфлікту. Минуло вже майже 

п’ятдесят років, але клімат у двосторонній взаємодії між США і Кубою залишається 

стабільно холодним. Зважаючи на специфіку ситуації, дослідження еволюції 
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американсько-кубинського протистояння в постбіполярний період набуває 

особливого значення, адже джерело та учасники конфлікту сформувалися за часів 

«холодної війни» й виступають своєрідним продуктом антагонізму двох ідеологічних 

систем.  
Обопільне неприйняття політичних систем, територіальні суперечності, економічні 

проблеми – усі ці розбіжності в сукупності традиційно характеризують мейнстрім 
міждержавних американсько-кубинських колізій. Російський спеціаліст В. Нех 
визначає конфлікт між США і Кубою як режимний, сутність якого зводиться до того, 
що США прагнуть змінити режим Ф. Кастро і привести до влади проамериканські 

сили, але без порушення територіальної цілісності держави 124, с. 45-46 . Схожу 
думку щодо джерела американсько-кубинського протистояння висловлюють 

С. Перселл 860  і Р. Хаасс 583, р. 35-44 . Р. Хаасc, наприклад, причиною конфлікту й 
водночас метою політики санкцій США проти Куби називає «зміну міжнародної 
поведінки Кастро та його комуністичного уряду, яку Вашингтон розцінює як загрозу 

своїм стратегічним інтересам, або повалення самого режиму» 583, р. 35 . У цілому 
погоджуючись із умовиводами своїх колег щодо витоків конфлікту, М. Раннебергер, 
координатор із питань відносин із Кубою, експерт Інституту Ф. Хайєка, констатує, що 
«з фактом зникнення радянської загрози, Вашингтон почав пояснювати свою політику 
щодо Куби в термінах розповсюдження демократії, захисту прав людини і 

встановлення ринкової економіки на острові» 936 . 
Важливість аналізу протиріч між Кубою і США в сучасних умовах диктується й 

однією їх іманентною складовою – інструментами примусової дипломатії, 
міжнародними санкціями, за допомогою яких Вашингтон прагне відстояти свої 

національні інтереси на кубинському напрямі 583, р. 35-57 , і негативні наслідки дії 
яких Гавана, зі свого боку, і не без успіху прагне нівелювати.  

Міждержавні відносини між США і Кубою, що були напруженими з моменту 
приходу до влади в 1959 р. Ф. Кастро, по суті, перервалися у 1961 р. Саме з цього 
часу американський підхід до Гавани зводиться, передовсім, до економічної блокади 
й дипломатичної ізоляції.  

Хоча перший пакет антикубинських санкцій було прийнято США в березні 1960 р. 
із денонсацією американською стороною «Акта про цукор» 1948 р., який 

встановлював квоту цукру імпортованого з Куби 583, р. 37 , лише у 1961-1962 рр. 
відбувається оформлення політики ембарго.  

Уже 1 січня 1961 р. Куба обмежила персонал посольства США в Гавані до 11 осіб і 
зобов’язала інших працівників у дводенний термін залишити кубинську територію. У 
відповідь Сполучені Штати розірвали дипломатичні відносини з острівною державою 

та заборонили американським громадянам здійснювати поїздки на Кубу 583, р. 38 .  
Нарощування санкційних заходів проти Куби пов’язують із ухвалою Конгресом 4 

вересня 1961 р. «Акта про іноземну допомогу», який забороняв надання Кубі будь-
якої допомоги, окрім гуманітарної, уповноважував президента встановлювати й 
підтримувати «тотальне ембарго на всі торговельні відносини між США і Кубою» 

583, р. 38 . Своїм розпорядженням № 3447 від 4 лютого 1962 р. президент США 
Дж. Кеннеді заборонив здійснювати експортно-імпортні операції з Кубою. Варто 
зазначити, що розпорядження не містить жодних часових рамок встановлення 

ембарго, у ньому також не було висунуто умов скасування санкцій . 7 лютого 1962 р. 

                                                 
 Розпорядження президента США № 3447 від 4 лютого 1962 р. і донині зберігає свою юридичну силу, 

незважаючи на те, що більшість його положень пізніше було кодифіковано в інших документах. 
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голова Білого дому скористався § 620 (а) «Акта про іноземну допомогу» 1961 р., а 
також Законом про торгівлю з ворогом 1917 р. і запровадив повне ембарго проти 
острівної держави.  

А 1 серпня 1962 р. Конгрес США, у відповідь на встановлення Кубою 

союзницьких відносин із Радянським Союзом, увів поправку до «Акта про іноземну 

допомогу» 1961 р. Завдяки їй американська сторона надала своїй політиці санкцій 

екстериторіальний характер, дозволивши Сполученим Штатам відмовляти в допомозі 

«будь-яким державам, котрі здійснюють допомогу нинішньому кубинському уряду» 

583, р. 38 . Разом із тим, слід підкреслити, що Сполучені Штати не застосовували 

санкції проти третіх держав за їхнє політичне й торговельно-економічне 

співробітництво з Кубою до 1963 р. Ситуація якісно змінилася лише з ухвалою в 

цьому ж році «Меморандуму про національну безпеку», на підставі якого уряд США 

запровадив обмеження на фінансову діяльність для компаній, судна яких заходили у 

кубинські порти після 1 січня 1963 р. 702, р. 112-113 . Ухвала 28 грудня 1977 р. 

«Акта про економічні повноваження в умовах міжнародного надзвичайного 

становища» завершила формування нормативно-правової бази Сполучених Штатів у 

питанні реалізації антикубинських санкцій 637 . На відміну від закону 1917 р., 

котрий не обмежував президента в запровадження санкцій проти іноземних держав, 

документ 1977 р. окреслив умови, за яких президент США міг вдатися до цього 

інструменту зовнішньої політики. «Акт про економічні повноваження в умовах 

міжнародного надзвичайного становища», зокрема, вимагав застосовувати санкції, 

«коли виникає незвична чи екстраординарна загроза національній безпеці, зовнішній 

політиці чи економіці Сполучених Штатів, джерело якої повністю або значною мірою 

перебуває поза межами США» 637 . 

І якщо в біполярний період радянська політична та економічна допомога Острову 

Свободи нівелювали політичні та економічні ризики стратегії санкцій США, то після 

ерозії Радянського Союзу кубинське керівництво змушене було відчути результати 

санкційного режиму з особливою гостротою. Зокрема, відповідно до укладених 13 

лютого 1960 р. угоди про торгівлю і взаємні платежі й 19 грудня 1960 р. договору про 

торгівлю, Радянський Союз, у разі посилення санкцій із боку США, зобов’язувався 

значно збільшувати рівень закупок кубинського цукру, а також поставляти нафту й 

нафтопродукти за більш низькими цінами, ніж їх продавали Кубі американські 

компанії. Значення радянської допомоги Кубі в подоланні наслідків санкційної 

політики США, на нашу думку, було найбільш яскраво відображене у виступі 

Ф. Кастро на І першому з’їзді КПК 17-22 грудня 1975 р. На ньому лідер кубинської 

революції заявив: «Без постійної рішучої і щедрої допомоги радянського народу наша 

батьківщина не змогла би встояти проти імперіалізму. Радянський народ надав нам 

неоціненну економічну допомогу у важкі роки … блокади» 245, с. 51 . Американська 

сторона також відзначала, що радянська допомога Кубі в розмірі 4 844, р. 951 -6 

млрд дол. США щорічно визначила провал політики ембарго в біполярну добу 536, р. 

3-9 . Втрата ж свого головного союзника в постбіполярній системі міжнародних 

відносин поставила Кубу у вкрай вразливе становище й одночасно сприяла 

нарощуванню санкцій США.  

Тож активізації американської санкційної політики в кубинському напрямі після 

розпаду біполярності в цілому посприяли такі чинники: по-перше, в умовах нової 

геополітичної картини світу США автоматично набули статусу найпотужнішого 

політичного центру тяжіння, що сконцентрувало у Вашингтоні ключові важелі впливу 

на міжнародні процеси; по-друге, втративши головного донора, Гавана в  
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1991-1992 рр. переживала безпрецедентну за масштабами економічну кризу, піком 

якої стало падіння ВВП держави на 36 %. При цьому різко загострилася проблема 

забезпечення населення продовольством та товарами першої необхідності, тобто 

країна опинилася на межі фінансово-економічного колапсу; по-третє, на фоні 

економічної стагнації Куби в американському політичному істеблішменті 

сформувалося тверде переконання в доцільності посилення санкційних заходів проти 

держави. Така позиція підживлювалась впевненістю у неспроможності Гавани 

встояти перед випробуванням новими економічними санкціями й неминучості краху 

режиму Ф. Кастро під їх тиском 6, с. 122-123 .  

Саме в такій ситуації Конгрес США 23 жовтня 1992 р. схвалив «Акт про 

демократію на Кубі», більш відомий як Акт Торрічеллі. Головним лобістом цього 

закону виступив впливовий Американсько-кубинський національний фонд (АКНФ) 

на чолі із Мас-Каносою, який відрізнявся непримиренним ставленням до режиму 

Ф. Кастро. Документ було представлено на 102 сесії Конгресу США республіканцем 

від штату Нью-Джерсі Р. Торіччеллі і Б. Грехамом.  

Сутність нормативного акта зводилась до посилення торговельно-економічного 

ембарго за рахунок заборони торгівлі з Кубою для іноземних філій американських 

компаній, заборони на півроку для іноземних суден входити й обслуговуватися в 

портах США, якщо вони заходили в кубинські порти (§ 1706); § 1704 передбачалася 

можливість політичного тиску Вашингтона на держави, які підтримують кубинський 

політичний режим «фінансово-економічними засобами» 90 .  

У частині 6, п. 2 документа читаємо: «Крах комунізму в колишньому СРСР і 

Східній Європі, повне визнання в сучасних умовах країнами Латинської Америки й 

Карибського басейну того факту, що Куба являє собою тупикову модель розвитку й 

управління при очевидній нездатності кубинської економіки встояти, надає США і 

міжнародному демократичному співтовариству безпрецедентну можливість забезпечити 

мирний перехід до демократії на Кубі» 465 . Отже, з тексту документа випливало, що 

він спрямовувався на повалення режиму Ф. Кастро. 

Варто вказати на те, що «Акт про демократію на Кубі», за задумом його автора 

Р. Торрічеллі, повинен був містити ембарго на поставки товарів гуманітарного 

призначення, зокрема ліків, медичного обладнання і продовольства. Однак 

конгресмени відхили настільки жорсткий проект, увівши до нього поправку Т. Вейсса 

(§ 1705 «Підтримка народу Куби»), усе одно лишивши під санкціями групу 

продовольчих товарів, що було скасовано лише у 2000 р.  

Особливістю Акта Торрічеллі було те, що ним передбачалося сприяти 

формуванню демократичної опозиції на Кубі через збільшення неформальних 

контактів між неурядовими організаціями, надання зі сторони США фінансової 

допомоги кубинським демократичним силам. У § 1705 (b) «Допомога в підтримці 

демократії на Кубі», зокрема, знаходимо: «Уряд Сполучених Штатів може надавати 

допомогу через відповідні неурядові організації для підтримки індивідів і організацій, 

що сприяють ненасильницьким демократичним змінам на Кубі» 465 . Останнє різко 

негативно сприймалося офіційною владою Ф. Кастро, котрий назвав такий підхід 

«політичним пряником» і закликав населення протидіяти йому 727, р. 45 . 

§ 1708 «Політика щодо демократичного кубинського уряду» описує умови зняття 

санкцій із боку США. У ньому зазначається: «Президент може відмінити обмеження, 

викладені в § 1706, якщо він … виступить із доповіддю в Конгресі, у якій 

вказуватиметься, що уряд Куби: 1) провів вільні та чесні вибори під наглядом 

міжнародних спостерігачів; 2) надав опозиційним партіям достатньо часу, аби 
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організувати виборчу кампанію, відкрив доступ до ЗМІ всім кандидатам, що беруть 

участь у виборах; 3) демонструє повагу основним правам і свободам громадян Куби; 

4) рухається в напрямку встановлення вільної ринкової економічної системи; 5) вніс 

зміни до Конституції, які гарантували б проведення вільних і чесних виборів» 465 . 

§ 1707, п. 3 доповнює список ще одним критерієм, а саме: президент США повинен 

поінформувати профільні комітети Сенату й Конгресу про те, що «чинний уряд Куби 

не надає зброю, фонди будь-якій групі, країні, що прагне здійснити силовий 

переворот у цій державі» 465 .  У разі ж задоволення вищевказаних вимог, президент 

США на знак поваги до кубинського уряду, обраного в результаті демократичних 

виборів, «сприятиме вступу або відновленню у членстві такого уряду в міжнародних 

організаціях і міжнародних фінансових інститутах; здійснить кроки на завершення 

торговельного ембарго США проти Куби» 465 . 

Міжнародна реакція на цей документ була неоднозначною. Серйозні розбіжності в 

політичних підходах держав світу до розв’язання американсько-кубинських 

суперечностей і Акта Торрічеллі продемонстрував результат голосування на 

пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН резолюції «Про доцільність 

припинення економічної, торговельної та фінансової блокади Куби» 24 листопада 

1992 р. Зокрема, «за» проголосували 59 держав, проти – 3 (США, Ізраїль, Румунія) й 

утримались 71 121 .  

Цікавим виявився той факт, що колишній союзник Ф. Кастро Росія не 

перешкоджала новим жорстким санкціям. Так, на 47-й і 48-й сесіях Генеральної 

Асамблеї ООН російська делегація утрималась при голосуванні резолюції, якою 

передбачалося скасування торговельно-економічної блокади Куби. Більше того, в 

Комісії ООН із прав людини в 1992-1993 рр. представник Російської Федерації 

підтримав запропоновану США резолюцію, у якій засуджувалась політика Гавани 

щодо забезпечення прав людини 621 . Британський фахівець С. Белфор, 

характеризуючи тодішній розклад сил у Москві в питанні антикубинських санкцій 

США, зауважив, що «Б. Єльцин вороже ставиться до кубинського керівництва», а 

його найближче оточення сходиться на думці, що найкраще, що може зробити Росія 

для Куби, – «це розірвати будь-яке співробітництво з режимом Кастро» 20, с. 279 . 

Пріоритет американського чинника при визначенні офіційної позиції Кремля до 

антикубинських санкцій США став очевидним у травні 1993 р. під час візиту 

тодішнього голови Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони 

Росії Ф. Ладигіна до Гавани, у ході якого російський представник передав 

кубинському уряду офіційне повідомлення про одностороннє припинення Росією 

виконання двосторонніх угод, у тому числі військово-політичного характеру.  

Більшість держав Латинської Америки зустріли «Акт про демократію на Кубі» із 

насторогою. Мексика, Колумбія і особливо Бразилія розкритикували екстериторіальний 

принцип Акта Торрічеллі. Венесуела та Чилі акцентували увагу на значній 

потенційній важливості Куби для розвитку латиноамериканського континенту, тим 

самим непрямо засудивши політику Білого дому в кубинському напрямі 121 . Проте 

далі дипломатичного демаршу ці країни не пішли й утримались від конфронтаційної 

лінії поведінки у відносинах із Вашингтоном. Свідченням цьому є й відмова держав 

регіону у вересні 1992 р. підтримати проект резолюції ГА ООН, запропонований 

Кубою, у якій засуджувалася нова жорстка політика санкцій Білого дому. Серед 

                                                 
 Ця політична вимога США щодо Куби була вказана в «Акті про іноземну допомогу» від 4 вересня 

1961 р., уведеного в дію проти Куби 7 лютого 1962 р.  
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держав регіону найбільшу політичну підтримку Акта Торрічеллі демонструвала 

Аргентина, тодішній президент якої К. Менем під час проведення Ібероамериканського 

саміту 1992 р. в Іспанії заявив про свою готовність зробити все можливе, аби 

встановити на Кубі демократичне правління.  

Разом із тим, деякі країни, наприклад Мексика, попри тиск Вашингтона, 

продовжували нарощувати свою економічну присутність на Кубі 583, р. 47 . У 

1995 р. мексиканський бізнес на Острові Свободи було вже представлено 

200 компаніями, серед яких діловою активністю і розміром капіталу вирізнялися 

нафтогазовий концерн «Petroleos Mexicanos», телекомунікаційне підприємство «Grupo 

Domos», авіакомпанія «Mexicana de Aviacion», «Cemex» банк «Bancomext».  

Усупереч американським політичним інтересам виступила й Канада, яка в  

1990-1994 рр. демонструвала тренд інтенсифікації зв’язків із Кубою, ставши в 1995-

1996 рр. головним іноземним інвестором на Острові Свободи. Так, наприклад, у  

1996 р. обсяг канадських інвестицій на Кубі досяг 600 млн дол. США, що склало 34 % 

від загального обсягу іноземних капіталовкладень у країну 90, с. 100 . 

Тут слід підкреслити, що відсутність консолідованої позиції серед держав регіону 

стосовно санкційної політики США щодо Куби стала очевидною ще 31 січня 1992 р. 

У цей день генеральний секретар ОАД Жуан Баена Соаріс запропонував 

«проаналізувати рішення про призупинення членства Куби в ОАД, оскільки ізоляція 

суперечить процесам регіональної інтеграції» 897, р. 17 . Ця ініціатива призвела до 

розколу країн-членів ОАД у питанні антикубинських санкцій США на два 

конфліктуючі табори: Гондурас, Гренада, Коста-Ріка стали форпостом американської 

політики, Домініканська Республіка, Ямайка, навпаки, виступили із засудженням 

примусової політики Вашингтона. Водночас стверджувати про їхню безумовну 

підтримку Куби було б значним перебільшенням ситуації, що спостерігалось у 

1992 р., адже хоча й низка країн-учасниць ОАД і засудили санкційні дії США проти 

Куби, вони аргументували свою позицію тим, що ізоляція не дозволяє ефективно 

впливати на процес встановлення демократії на Кубі 897, р. 17 .  

Рух неприєднання навпаки показав консолідовану позицію з приводу 

американського документа. Ще на стадії обговорення Акта Торрічеллі від 21 вересня 

1992 р. на Х конференції голів держав і урядів країн Руху неприєднання в підсумковій 

резолюції засуджуються санкції як спосіб вирішення конфлікту між США та Кубою. 

Євросоюз, хоча в цілому й підтримав американський курс на посилення ізоляції 

Куби, все ж таки не зміг виробити консолідовану позицію з цього питання. 

Наприклад, Іспанія та Португалія в межах реалізації Ібероамериканського процесу в 

1992 р. засудили новий політичний підхід Вашингтона щодо Гавани 1067, р. 96 . 

Користуючись посиленням політики ізоляції, Іспанія, усупереч сподіванням 

американських дипломатів, взяла курс на розширення присутності своїх інтересів на 

Кубі в межах концепції «демократичного іспанізму». Іспанська корпорація «Melia» 

вирішила навіть згорнути свій бізнес у США, аби розширити економічні контакти з 

Гаваною. До середини 1990-х рр. на Острові Свободи було створено 104 спільні 

підприємства з Іспанією, 57 – з Італією, 34 – із Португалією. Загальний товарообіг 

Куби з державами-членами ЄС станом на 1995 р. досяг 1,5 млрд дол. США 90, с. 93 . 

Разом із тим, решта європейських держав офіційно стали на бік США. Р. Хаасс 

пояснює цей факт двома обставинами: по-перше, Акт Торрічеллі націлювався на 

обмеження торговельних зв’язків між кубинськими та американськими компаніями, 

яким пропонувались натомість субсидії, і фактично не забороняв торговельно-
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економічну діяльність європейських підприємств на Кубі; і по-друге, європейські 

політики розраховували на скасування документа новою президентською 

адміністрацією Б. Клінтона 583, р. 47 . 

Пожвавленню роботи іноземного капіталу на кубинському економічному просторі 

попри уведені США торговельно-економічні санкції слугували й системні реформи 

народного господарства країни, які легалізували приватне підприємництво (Закон 

№ 141 1993 р.), дозволили вільний обіг долара (Закон № 140 від 13 серпня 1993 р.), 

забезпечили пільги й гарантії іноземним інвесторам (Закон № 73 «Про податкову 

систему» 1994 р.), демонополізували зовнішню торгівлю, скоротили частку  

державного сектору, проклали шлях для подальшого створення індустріальних парків 

і вільних економічних зон 590, р. 1-2 . 

Важливим для функціонування кубинської економіки в умовах санкцій США 

першої половини 1990-х рр. стало скасування режимом Ф. Кастро заборони на візити 

на Кубу й надання фінансової допомоги емігрантів-кубинців своїм родичам на 

острівній державі. За деякими даними, загальна сума таких грошових переказів 

досягала 500 млн дол. США на рік 264, с. 107 .  

Більше того, у цей час кубинське керівництво здійснило декілька кроків задля 

посилення в країні позицій правлячої Комуністичної партії. Насамперед, у 1990- 

1991 рр. пройшло масове вивільнення Комуністичної партії Куби (КПК) від старої 

прорадянської номенклатури 677, р. 219-220 . Зі складу Політбюро були виведені 

найближчі союзники Ф. Кастро, ветерани «Руху 26 липня» В. Еспін, П. Мирет, 

Х. Рискет, Х. Фернандес, А. Харт 242, с. 7 . Одночасно склад ЦК і Політбюро було 

суттєво омолоджено, до нього увійшло 60 % молодих членів, налаштованих на 

проведення соціально-економічних реформ при збереженні чинного політичного ладу 

993, р. 47 .  

Задля поліпшення іміджу партії рішенням IV З’їзду КПК, що відбувся 10 жовтня 

1991 р., було ухвалено декілька популярних серед кубинського населення рішень. 

Зокрема, було дано старт скороченню державного апарату за рахунок ліквідації 

секретаріату ЦК та інституту кандидатів у члени виборних органів, включаючи 

Політбюро; дозволялося приймати до лав партії релігійних діячів і віруючих 

революціонерів 576 . 

XI сесія Національної асамблеї, що проходила 10-11 липня 1992 р., схвалила зміни 

до Конституції держави 1976 р. Зміни суттєво зачіпали 34 статті, редакційні – ще 42 

535 . У результаті внесених поправок із тексту Конституції було прибрано 

положення про диктатуру пролетаріату й класовий характер держави; статті, що 

зобов’язували партію здійснювати державницько-управлінські функції. Одночасно 

закріплювались положення про прямі й таємні вибори асамблеї народної влади всіх 

рівнів 419, р. 29 . При цьому комуністичній партії надавалась головна роль при 

формуванні політичної системи держави, а соціалістична ідеологія визнавалась 

головним інструментом соціального розвитку (розділ 5). У преамбулі Основного 

Закону зазначалось: «Ми, кубинські громадяни, керовані ідеями Хосе Марті й 

соціально-політичними ідеями Маркса, Енгельса, Леніна , ухвалюємо цю 

Конституцію» 419, р. 2 . 

Покращенню іміджу правлячої партії, популяризації її керівної ролі послугувало й 

прийняття «Закону про вибори» 1992 р., яким остаточно закріплювався порядок 

проведення прямих, таємних і альтернативних виборів при обранні органів влади всіх 

рівнів 15, с. 417 . Закон № 147 дозволив реорганізувати виконавчі органи влади, 
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зокрема Раду Міністрів, під нові політичні вимоги конституції, адаптувати структуру 

державного апарату до здійснюваних соціально-економічних реформ 534 . 

Разом із тим, доцільно відзначити одну специфічну рису партійного 

реформування, котра не була винесена на поверхню, але в подальшому зіграла 

доленосну роль у розвитку політичного життя держави. Йдеться про те, що в ході 

масових скорочень КПК позбавлялася й від представників реформаторського крила, 

які активно відстоювали для Куби східноєвропейський шлях демократизації 677, р. 

221 . Ф. Кастро у зв’язку із цим підкреслював: «Ми просуватимемося власним 

шляхом. Ми не станемо нікого копіювати» 577 . У подібний спосіб було завдано 

нищівного удару по ядру прозахідно налаштованої опозиції, яка на той час 

знаходилась у зародковому стані й не спромоглася надати гідної відповіді на утиски з 

боку правлячого режиму. 

Чергове загострення американсько-кубинського конфлікту спричинилося ухвалою 

США 12 березня 1996 р. закону Хелмса-Бертона («Акт про свободу і демократичну 

солідарність із Кубою»). Документ уперше було представлено в Конгресі 14 лютого 

1995 р., де його було прийнято 21 вересня 1995 р. 294 голосами «за», «проти» – 130. 

Сенат, зі свого боку, підтримав законопроект 19 жовтня 1995 р. Слід вказати, що 

адміністрація Б. Клінтона із самої появи документа усіляко прагнула його 

заблокувати. Напередодні голосування щодо акта в Конгресі тодішній державний 

секретар У. Крістофер направив листа до спікера Н. Гінріча, у якому висловив «своє 

глибоке занепокоєння» документом, і попередив конгресмена, що він 

рекомендуватиме президенту ветувати закон, у разі його ухвали Палатою 

представників 729, р. 419 . Успіх голосуванню за законопроект у Конгресі 

забезпечила його підтримка з боку республіканської партії (227 голосів «за»), у той 

час як демократи, що було прогнозовано, його не підтримали (125 голосів «проти») 

352 . Однак інцидент із двома цивільними літаками «Сессна», збитими 24 лютого 

1996 р. при спробі провести акцію протесту поблизу Куби, змінив політичну долю 

документа, адже за таких обставин Б. Клінтон змушений був його підписати.  

Закон «Про свободу й демократичну солідарність із Кубою» складався із чотирьох 

головних частин: І – посилення міжнародних санкцій проти уряду Кастро; ІІ – 

допомога вільній і незалежній Кубі; ІІІ – захист прав власності американських 

громадян; ІV – позбавлення права на проживання в США іноземців, які надають 

підтримку кубинському режиму.  

Особливістю нового акта став принцип екстериторіальності його дії, що дозволяло 

Вашингтону інтернаціоналізувати свій двосторонній конфлікт із Гаваною. Зокрема, 

розділ 1 характеризує систему та правила накладання санкцій, що можуть бути 

застосовані США проти іноземних компаній. Важливим у цьому контексті є п. 104 (b), 

яким «забороняється надання фондів фінансовим організаціям, які здійснюють 

допомогу Кубі» 466, р. 32 . Новацією по праву доречно вважати положення, яке 

зобов’язує президента США надавати спеціальні доповіді Конгресу про стан відносин 

Куби із третіми країнами. Не менш важливим є й розділ 2, присвячений політиці щодо 

Куби після повалення режиму Ф. Кастро, а також обставинам зняття торговельно-

економічного ембарго. Примітним стало й те, що головною умовою скасування 

санкцій стала демократизація Куби, критерієм демократичності визначалась здатність 

нового кубинського уряду повернути конфісковану власність, у тому числі й ту, що 

належала кубинцям, які емігрували з країни після 1959 р. Як відзначалося, після 

відновлення двосторонніх контактів торговельно-економічні зв’язки регулюватимуться 
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спеціальним органом – «Американсько-кубинською радою», сформованою із 

представників американського уряду й бізнесу. Більше того, передбачалося поступове 

скасування ембарго протягом невизначеного в законі терміну, якій розумівся як 

«перехідний період» 466, р. 32 .  

Документ призвів до ефекту «бомби, що вибухнула», адже унілатералізм 

прийняття рішення США щодо нового пакету санкцій залишив їх без політичної 

підтримки на міжнародній арені, відштовхнувши навіть найближчих союзників.  

Про свій намір не дотримуватися положень акта відразу заявив Європейський 

Союз 846, р. 108-112 . Офіційна позиція держав-членів ЄС щодо санкцій США була 

викладена в прийнятих 2 грудня 1996 р. «Спільних позиціях ЄС» 428 . Автори 

документа зазначали, що демократичні зміни на Кубі мають відбуватись мирним 

шляхом, через політику заохочення. У тексті, зокрема, читаємо: «Як кубинська влада 

досягатиме прогресу на шляху до демократії, так і Європейський Союз надаватиме 

підтримку цьому процесу та вивчатиме можливість виділення коштів, наявних у його 

розпорядженні для цієї мети, у тому числі через активізацію діалогу та 

співробітництво, які можуть відкрити можливість проведення переговорів щодо 

укладання Договору про партнерство та співробітництво» 428 . Метою спільної 

позиції в політичній та соціально-економічній сферах, як наголошується, є 

«заохочування процесу переходу до плюралістичної демократії, поваги прав людини 

та основних свобод, а також стійкого відновлення та поліпшення життя кубинського 

народу» 428 . Із тексту документа випливає, що ЄС явно прагне виключити 

використання торговельно-економічних санкцій для досягнення політичних цілей у 

відносинах із Кубою, адже в ньому констатовано: «Це не політика Європейського 

Союзу спробувати домогтися змін шляхом примусових заходів із ефектом збільшення 

економічних труднощів для кубинського народу» 428 . 

Відштовхуючись від вказаної негативної оцінки політики ембарго, європейські 

компанії продовжили свою роботу на Кубі, активністю відрізнялись іспанські, 

італійські, французькі, бельгійські, португальські підприємства 846, р. 109-110 . 

Висхідну динаміку економічному співробітництву між ЄС і Кубою забезпечило й 

приєднання останньої у 2000 р. до групи країн Африки, басейну Карибського моря й 

Тихого океану, які, відповідно до Ломейських угод, мають преференції в торгівлі з 

Євросоюзом; отримання в тому ж році статусу спостерігача під час підписання 

Договору Котону.  

Односторонність підходу Вашингтона призвела до того, що вже в червні 1996 р. на 

черговій сесії Генеральної Асамблеї Організації Американських Держав (ОАД), яка 

проходила в Панамі, переважною більшістю голосів було прийнято резолюцію, у якій 

висловлювалося глибоке занепокоєння прийняттям документа, а також доручалося 

Міжамериканському юридичному комітету надати йому правову оцінку. У 

підсумковому документі держав ОАД положення акта Хелмса-Бертона характеризувались 

як такі, «що суперечать принципам міжнародного співробітництва». Як відмічав у 

одному зі своїх виступів на сесії Генеральний секретар ОАД, колишній президент 

Колумбії С. Гавірія, резолюція «відбивала неабияку стурбованість у Західній півкулі 

стсовно того, що в міжамериканських відносинах знову переважають критерії 

односторонності й екстериторіальності» 511, р. 12 . Такий результат сесії виявися 

настільки несподіваним для делегації США, що американський представник Х. Баббіт 

звинуватив інші делегації в «дипломатичній заляканості», поведінці, яку 
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американський політолог Дж. Петрас пояснив незвичною ізоляцією саме США в 

Панамі 990, р. 85 . 

Протягом 1996-1998 рр. держави-члени ОАД виступали із жорсткою критикою на 

адресу США за проведення ними так званої операції «Касабланка», переважно на 

території Мексики, націленої, за офіційною версією Вашингтона, «на ліквідацію 

каналів відмивання грошей від наркоторгівлі», але такої, що спрямовувалась і на 

виявлення груп осіб, котрі порушують американські санкції проти Куби. 

Наприкінці 1990-х рр. ідея повернення Куби до інтеграційних процесів ОАД 

віднайшла вже міцну підтримку. У вересні 1998 р. президенти 12 латиноамериканських 

держав знову повернулись до розгляду питання санкцій США щодо Куби й у 

результаті обговорення висловились за якнайшвидше їх скасування. На зустрічі в 

Сантьяго всі голови держав Латинської Америки підтримали ідею відновлення 

членства Куби в Організації Американських Держав, яка була виключена з цієї 

регіональної структури під тиском США ще в 1962 р. 

У цілому ухвала акта Хелмса-Бертона більш негативно позначилася на 

міжнародному становищі США, ніж показала будь-який негативний результат для 

кубинського народного господарства 499, р. 214 . Із прийняттям документа 

Сполучені Штаті ускладнили двосторонні відносини з 36 державами. Іспанія, Канада 

й Мексика відверто ігнорували закон Хелмса-Бертона, адже виконання його положень 

загрожувало шестимільярдними збитками для їхніх компаній. Тодішній прем’єр-

міністр Канади Ж. Кретьєн, наприклад, відзначив, що цей закон «не може бути 

правомірним, адже передбачає поширення сфері дії американського законодавства за 

межі США, що по суті є втручанням у внутрішні справи інших держав» 511, р. 12 . 

Промовистим свідченням низької міжнародно-політичної підтримки нового більш 

жорсткого пакету антикубинських санкцій США стали й результати проведення VIII 

й IX Ібероамериканських самітів. Так, у ході VIII Ібероамериканського саміту, що 

проходив у Португалії 17-18 жовтня 1998 р., міністри закордонних справ держав-

учасниць висловились на захист звернення голови католицької церкви Іоанна Павла ІІ 

«Світ відкривається Кубі й Куба відкривається світу», у якій пролунав заклик до 

США припинити торговельно-економічне ембарго проти Куби й розпочати виробляти 

більш конструктивні підходи до країни задля втягнення її в систему міжнародного 

співробітництва 743, р. 71-722 . Доказом провалу американської дипломатії в питанні 

забезпечення міжнародної підтримки акта Хелмса-Бертона може вважатися 

проведення  

15-16 листопада 1999 р. ІХ Ібероамериканського саміту в Гавані, результатом роботи 

котрого стала ухвала звернення до уряду США щодо скасування документа 283 . 

Ситуація для США виглядала тим більше складнішою, адже напередодні саміту в 

Гавані М. Олбрайт закликала учасників саміту бойкотувати цей захід, й аргументи 

якої були почуті лише президентами Коста-Ріки, Нікарагуа й Сальвадору, країн, що 

на той час перебували в чутливій залежності від США.  

1998 р. доречно визнати доволі результативним для кубинської дипломатії в її 

постійних спробах прорвати політичну ізоляцію держави, адже в цей рік відбувся 

доленосний візит Папи Іонна Павла ІІ на Кубу, у ході якого Понтифік, незважаючи на 

заклики до режиму Ф. Кастро звільнити політичних в’язнів, звернувся до США 

здійснити кроки назустріч кубинському народу, аби зменшити його страждання. 

Історичним цей візит є, насамперед, тому, що він визначив подальше суттєве 

послаблення ембарго країнами Латинської Америки. Офіційна реакція Білого дому на 

заяву Папи Римського була озвучена 20 березня 1998 р. на спеціальному брифінгу 
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тодішнім державним секретарем М. Олбрайт, яка заявила, що «навіть після 38-річного 

перебування при владі Ф. Кастро залишається таким самим автократичним, як і 

раніше … і тому політика економічного тиску на острів продовжуватиметься» 302, 

р. 3 . 

Разом із тим, під тиском світового співтовариства політичні кола США в 1998 р. в 

складі Ради з міжнародних відносин сформували Комісію з американсько-кубинських 

відносин, головне завдання якої полягало в наданні об’єктивної оцінки ефективності 

політики економічного ембарго проти Куби. Оприлюднені результати дослідження 

констатували несумісність комуністичного режиму на Кубі з реаліями сучасного 

розвитку економіки й передбачили неминучий колапс уряду Ф. Кастро. Зрештою, 

Комісією був зроблений умовивід про «правильність розбудови відносин США з 

Кубою з позиції сили» 1031, р. 20-21 . 

Слідуючи у фарватері світової політичної кон’юнктури щодо оцінки політики 

ембарго США проти Куби, Російська Федерація в середині 1990-х рр. змінює 

зовнішньополітичний підхід у цьому питанні. Відправною точкою модифікації 

російсько-кубинських відносин і ставлення до санкцій США стало засідання 

Державної Думи 14 жовтня 1994 р., на якому депутатами було прийнято заяву 

стосовно військово-політичного та торговельно-економічного ембарго проти Куби. У 

документі російського парламенту містився заклик до уряду, МЗС, керівників 

державних і приватних підприємств Росії розвивати співробітництво на 

взаємовигідних умовах.  

Оформлення нової стратегії РФ щодо антикубинських санкцій США відбулось 

10 січня 1995 р. на засіданні Комітету з міжнародних справ Державної Думи. На 

ньому, зокрема, були проведені слухання на тему: «Стан і перспективи російсько-

кубинських відносин». У результаті обміну інформацією між відомствами 

акцентувалась увага на суттєвому скороченні товарообміну між державами з 9 млрд 

дол. США (1990 р.) до 0,71 млрд дол. США (1993 р.). Підкреслювався негативний 

вплив санкцій на економічну ситуацію на Кубі, у Росії. У підсумку депутати 

рекомендували розширювати російсько-кубинське співробітництво в усіх напрямах, у 

тому числі економічному, політичному, культурно-інформаційному 39 . Доволі 

прозоро Державна Дума висловилась і щодо акта Хелмса-Бертона, ухваливши 

17 травня 1995 р., якраз під час його слухань у Конгресі, постанову «У зв’язку із 

розглядом у Конгресі США законопроекту, що передбачає зміцнення економічної 

блокади Республіки Куба» № 772-І ГД 134 . У заяві до основного документа 

підкреслювалась відданість Російської Федерації принципам міжнародного 

співробітництва, законопроект характеризувався як «рудимент холодної війни», на 

завершення депутати апелювали до конгресменів, аби вони відхили ініціативу 

Хелмса-Бертона 134 , положення якої дублювалися й у наступному документі 

№ 1151-І ГД від 4 жовтня 1995 р. 135 . 

Несхвальну оцінку підготовленому «Акту про свободу і демократичну 

солідарність із Кубою» надала й Рада Федерації у своїй заяві від 21 липня 1995 р. У 

документі читаємо: «Диктувати Російській Федерації, яку політику їй проводити 

щодо інших держав, неприпустимо. Загроза застосування санкцій може завдати 

шкоди розвитку нормальних відносин між Росією і США». Прийняття Конгресом 

закону Хелмса-Бертона ознаменувалося новою заявою верхньої палати Російської 

Федерації № 622-І СФ «У зв’язку з ухвалою Конгресом США законопроекту «Про 

свободу і демократичну солідарність з Кубою» від 24 жовтня 1995 р. У документі 

Рада Федерації відзначає, що «Рада Федерації вважає курс окремих політичних сил у 
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США на ізоляцію Куби таким, що не відповідає реаліям часу й підтверджує, що Росія 

й надалі розвиватиме свої відносини з Кубою, у тому числі й економічні, виходячи з 

власних національних інтересів» 63 . 

Відставка А. Козирєва й призначення головою російського МЗС Є. Примакова, 

прихильника «багатополярного світового порядку», лише додала політичних 

дивідендів Кубі в протидії санкціям США. Новий очільник російської дипломатії 

відразу охарактеризував закон Хелмса-Бертона як «неприйнятний» і, зі свого боку, 

пообіцяв зробити все можливе для нормалізації американсько-кубинських відносин 

857 .  

Практичне наповнення намірів нового голови МЗС РФ, котрий, до того ж, 

встановив дружні стосунки з Ф. Кастро, працюючи директором Служби Зовнішньої 

розвідки, відбулось у ході офіційного перебування Є. Примакова на Кубі  

21-23 травня 1996 р., де 22 травня 1996 р. було підписано «Декларацію про принципи 

взаємовідносин між Російською Федерацією і Республікою Кубою». Укладання цього 

документа важливе з точки зору оцінки санкцій США Росією, адже в ньому 

підкреслюється: «Жодна держава не може ні застосовувати, ні сприяти 

запровадженню економічних, політичних заходів чи інструментів іншого характеру з 

метою примусу іншої держави, її підкорення в здійсненні суверенних прав і 

отримання від неї будь-яких переваг» 43, с. 20 . Лінію Є. Примакова пізніше 

продовжив його наступник І. Іванов 130 , а далі – і С. Лавров 487 . 

Підписання декларації відкрило нову сторінку в міждержавних відносинах Куби та 

Росії в постбіполярний період. Уже в липні 1996 р. російський представник у Раді 

Безпеки ООН утримався при голосуванні резолюції, якою засуджувалась внутрішня 

політика Ф. Кастро щодо прав і свобод людини, а в 1998 р. Росія вперше в Комісії 

ООН із прав людини проголосувала проти американської резолюції щодо ситуації на 

Кубі, засудивши використання Сполученими Штатами санкцій у політичних цілях 

130 . 

Трансформація підходу Росії до антикубинських санкцій США не стала 

непоміченою і Гаваною, міністр закордонних справ якої Роберто Робайна Гонсалес 

відзначив: «Наразі відчутний обопільний інтерес розвивати двосторонні відносини. 

Про це, зокрема, свідчать виступи російських політиків і заяви Державної Думи проти 

американської блокади» 68 . 

Новий політичний погляд Москви на ембарго США приніс свої позитивні 

результати для двостороннього співробітництва Куби та РФ уже в 1996 р., адже в 

цьому році Росія посіла перше місце в товарообігу Куби, частка якої в товарообміні з 

острівною країною склала 20 %, а товарообіг досяг 870,7 млн дол. США 234, с. 317 , 

у 1999 р. – 929,78 млн дол. США. У 1997 р. розпочала свою роботу Міжурядова 

російсько-кубинська комісія з торговельно-економічного й науково-технічного 

співробітництва. За словами А. Калініна, тодішнього посла Росії в Гавані, 

торговельно-економічні зв’язки між державами, хоча й повільно, але зростали 117 . 

Зокрема, нарощувались темпи співпраці у сфері туризму, фармацевтики, 

автомобілебудування, зв’язку, нафтопромисловості 86 .  

Американська сторона засудила Кремль за зміну підходу до антикубинських 

санкцій, вказавши на те, що дії Москви суперечать ст. 106 закону Хелмса-Бертона. На 

слуханнях у Конгресі США, присвячених російсько-кубинським відносинам, 

відзначалось: «… росіяни підтримують режим зла Ф. Кастро сотнями мільйонів 

доларів» 893 . 
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Негативна політична оцінка акта Хелмса-Бертона була надана Латиноамериканським 

парламентом, Постійною конференцією політичних партій Латинської Америки й 

Карибів, Європейським Союзом, країнами Великої сімки. Свої претензії до документа 

висловили також такі авторитетні міжнародні економічні організації, як СОТ і 

НАФТА.  

Суттєвому зниженню міжнародної підтримки політики ембарго США проти Куби 

посприяли й результати оприлюдненої 1999 р. в ООН Доповіді з прав людини, у якій 

ішлося про те, що санкції лише погіршують ситуацію з правами людини на острові 

464, р. 1 . Хосе Мігель Віванко, тодішній виконавчий директор правозахисної 

американської організації, що проводила моніторинг за ситуацією з правами людини 

в Північній та Південній Америці погоджувався з результатами роботи своїх колег у 

ООН, стверджуючи: «Ембарго – контрпродуктивне для розвитку прав людини на 

острові, воно розділило міжнародне співтовариство й дозволило Ф. Кастро 

виправдовувати свої репресії боротьбою з імперіалізмом» 464, р. 3 . 

Непрямим свідченням правильності висновків Комісії ООН із прав людини стала 

розробка кубинською владою низки документів, спрямованих на придушення 

діяльності на Кубі опозиційних до режиму Ф. Кастро політичних сил. Так, відповіддю 

Куби на акт Хелмса-Бертона стало одноголосне прийняття 18 лютого 1999 р. 

кубинським парламентом «Закону про захист національної незалежності та економіки 

Куби». Документом передбачена система жорстких покарань для тих осіб, котрі 

своєю допомогою США підривають суверенітет та політичну єдність у державі. 

Положення нормативного акта також дозволяють карати за ввезення на територію 

Куби антикастровських пропагандистських матеріалів, імпорт та експлуатацією 

обладнання для їх масового поширення 464, р. 3 . Незважаючи на окремі покращення 

становища вірян на Кубі, у 1998-1999 рр. продовжувалася кампанія на послаблення 

впливу католицької церкви на Кубі шляхом обмеження її доступу до ЗМІ.  

Цікаво, але самі США визнавали провал політики санкцій проти Гавани. 

Дж. Гамільтон, тодішній заступник помічника державного секретаря у справах 

Західної півкулі, виступаючи 25 березня 1999 р. перед Асоціацією з вивчення 

кубинської економіки, зробив суперечливу, але тим не менш доволі прозору заяву 

щодо впливу ембарго на політичну ситуацію на Кубі, сказавши, що режим Ф. Кастро 

являє собою «хитку систему», котра «не дозволяє змін» 464, р. 4 . 

І зрештою, необхідно віддати належне Ф. Кастро, котрий, незважаючи на наявні 

успіхи кубинської дипломатії в питанні ліквідації негативних наслідків Закону 

Хелмса-Бертона, у другій половині 1990-х рр. продовжував нарощувати темпи 

реформування народного господарства країни, адаптуючи його до умов 

функціонування ринкової економіки. Складовими елементами такої економічної 

політики стало сприяння іноземним інвестиціям. Так, відповідно до закону № 77 

1995 р. «Про іноземні інвестиції» й акта № 165 1996 р. «Про вільні економічні зони й 

промислові парки», було дозволено здійснювати проекти із 100-відсотковою часткою 

іноземного капіталу, обмеження на участь іноземних інвесторів стосувались лише 

трьох секторів економіки: охорони здоров’я, освіти та оборони 264, с. 109 . Зі свого 

боку, «Закон про загальні норми й процедуру оподаткування» 1997 р. створював 

можливості для інвесторів і підприємців часткового або повного звільнення від 

податків, якщо вид економічної діяльності «відбивав інтереси Куби» 264, с. 111 . 8 

листопада 1999 р. ухвалюється закон № 198 «Про банк зовнішньої торгівлі Куби», що 

стає правовим фундаментом у регулюванні операцій, пов’язаних із підприємницькою 

діяльністю кубинських організацій, залучених у зовнішню торгівлю 44, с. 17 .  
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Активність іноземного капіталу в кубинському народногосподарському комплексі, 

спричинена вказаними нововведеннями, дозволила Х. Л. Родригесу, заступнику 

голови Ради міністрів Куби, у 2000 р. констатувати: «ВВП держав Латинської 

Америки й Карибського басейну (без Куби) у розрахунку на душу населення знизився 

в 1999 р. на 1,6 % ... у той час, як на острові цей показник піднявся на 5,6 %, що 

ставить її (Кубу – Авт.) на І місце серед латиноамериканських держав, жодна з яких 

не відчуває на собі труднощі економічної війни, яка ведеться проти неї з боку США» 

44, с. 84 .  

І дійсно, із 1995 р. на Кубі почали діяти інвестиційні фонди, найбільшими серед 

яких є: Beta Gran Caribe, Cuban Growth Fund, Compania Caribbean Finance Investment і 

Commowealth Development; із 1996 р. функціонує фінансова корпорація, що надала 

кредитів понад 300 млн дол. США; у другій половині 1990-х рр. відкрито 30 філій 

іноземних банків, у тому числі Corporacion Argentaria, Banco Bilbao Vizcaya, Bаnсо 

Sabaclell, Banco Exterior de Espana, Caja de Madrid (Іспанія), Notherland Caribbean Bank 

(Кюрасао), Societe Generale de Paris (Франція), Banco Exterior de Mexico (Мексика), 

Fransabank Sal (Ліван). Головними торговельними партнерами Куби в цей період 

стали Канада, Росія, Венесуела, Іспанія, Франція, КНР, Італія, Мексика 44, с. 7-15 . 

Вкажемо ще на один показник, який доводить неефективність політики санкцій 

США проти Куби. За оцінками спеціалістів ПРООН, наведеними в 1999 р. у доповіді 

«Про гуманітарний розвиток», Куба посіла п’яте місце серед держав, що 

розвиваються, із найнижчим рівнем бідності 44, с. 11 .  

Політика республіканської адміністрації Дж. Буша-мол. щодо посилення 

антикубинських санкцій була прогнозованою. Виняток становив лише 2001 р., коли 

Білий дім тимчасово зняв заборону на постачання продовольства на Кубу після 

урагану «Мішель», що завдав серйозної шкоди острівній державі 21 . Проте ситуація 

різко змінилася після терористичної атаки 11 вересня 2001 р., коли Дж. Бушу-мол., 

слабким місцем якого вважалося ведення зовнішніх зносин, довелося активно 

долучатися до вирішення міжнародних питань, зокрема й кубинської проблеми. 

У травні 2004 р., наприклад, Дж. Буш-мол. схвалив звіт створеної ним «Комісії з 

допомоги вільній Кубі», який містив 450 рекомендацій і пропозицій, спрямованих на 

посилення діючих і введення нових санкційних заходів щодо Гавани 266, с. 12 . 

Серед його положень варто звернути увагу на такі: по-перше, пропонувалося за 

допомогою санкцій забезпечити так званий «перехід до демократії» на Кубі, який 

передбачав би повалення кубинської революції та встановлення на острові 

перехідного режиму; по-друге, у межах зміцнення політики антикубинських санкцій 

уряд США посилив контроль за переміщенням американських громадян на Кубу й 

кубинців, які проживають на американській території; по-теретє, було взято курс на 

всебічне поширення принципу екстериторіального застосування санкцій до громадян, 

організацій і компаній третіх країн, які, по-четверте, співпрацюють з урядом Куби або 

кубинськими підприємствами й організаціями; посилювалися санкції проти іноземних 

інвесторів, які працювали на кубинському ринку. 

У цьому ж напряму покликаний був діяти й прийнятий новий варіант так званого 

«Плану анексії Куби», який доповнював і розширював набір санкцій, перелічених у 

звіті «Комісії з допомоги вільній Кубі» 239 . 

Подією, котра демонструвала підхід адміністрації Дж. Буша-мол. стосовно Гавани, 

став і виступ президента США 29 жовтня 2004 р. на 62-й сесії Генеральної Асамблеї 
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ООН. Голова Білого дому, зокрема, оголосив про створення «Фонду свободи», 

керувати яким мали державний секретар К. Райс і міністр торгівлі, кубинець за 

походженням К. Гутьєррес. Президент США також укотре закликав до посилення 

міжнародного тиску на режим Ф. Кастро.  

Лідер кубинської революції, реагуючи на промову Дж. Буша-мол. виступив у 

місцевій пресі з короткою заявою, у якій  прирівняв санкційні ініціативи 

американського лідера в цілях прискорення «перехідного періоду» на Кубі до 

завоювання держави силою. 

Становище якісно не змінилося на краще і з передачею у 2006 р. влади на Кубі 

Р. Кастро, адже саме в цей період у Конгресі США було представлено законопроект 

про підтримку демократичної опозиції на Острові Свободи. Фактично ж ішлося про 

фінансування антиурядових сил. У документі наголошувалося на тому, що на 

отримання американської допомоги можуть розраховувати кубинські дисиденти, 

представники правозахисних організацій, журналісти, лікарі, працівники бібліотек і 

навіть економісти. Реалізовувати фінансування передбачалося як американськими 

фондами, так і через міжнародні структури, як ОАД. До того ж, США підкреслили, 

що кубинський режим має здійснити реальні кроки назустріч демократії, аби 

американське керівництво скасувало ембарго. 

Президентські вибори в США й прихід до влади демократів, попри очікування 

кубинців, не трансформували підходу Білого дому до Гавани. Так, 28 березня 2009 р. 

віце-президент США Дж. Байден у рамках проведення в Чилі Саміту прогресивних 

лідерів, заявив пресі про те, що уряд його країни не скасує блокади Куби. На 

підтвердження його слів 7 квітня 2009 р. офіційний представник державного 

департаменту Р. Вуд підкреслив: «Ми висловились ясно про те, що не вважаємо цей 

момент сприятливим для відміни ембарго» 51 . 11 вересня 2009 р. президент 

Б. Обама, посилаючись на «Закон про торгівлю з ворогом» 1917 р., поставив до відома 

державного секретаря й міністра фінансів про доцільність збереження економічних 

санкцій проти Куби з точки зору захисту національних інтересів США. А в грудні 

2010 р. стало відомо про те, що помічник державного секретаря США у справах 

Західної півкулі А. Валенсуела направив лист сенатору Дж. Лемьє, у якому 

підкреслив спадковість лінії державного департаменту у виконанні санкцій, 

передбачених у розділі IV закону Хелмса-Бертона 51 . 

Проблема антикубинських санкцій стала центральною на саміті Америк у квітні 

2009 р., що відбувся в Порт-оф-Спейн – столиці Тринідад і Тобаго. На ньому 

Латинська Америка закликала Сполучені Штати «зняти блокаду», а Кубу формально 

поновили в ОАД, звідки її виключили в 1962 р. Критика антикубинських санкцій 

США прозвучала й на зустрічі голів держав і урядів країн Союзу 

південноамериканських націй (УНАСУР) й Африканського союзу, що проходив у 

Венесуелі з 22 по 27 вересня 2009 р.  

«Лівий поворот» у латиноамериканському регіоні 37  зробив неможливим для 

Вашингтона забезпечення геополітичного оточення Куби державами-прибічницями 

політики ембарго. Навпаки, фактор «Уго Чавеса» зіграв не останню роль у залученні 

Гавани до нових регіональних структур, тим самим мінімізувавши збитки, заподіяні 

острівній державі американськими санкціями.  

У грудні 2004 р. під час візиту на Кубу У. Чавес оголосив про підписання ним та 

лідером Куби Ф. Кастро документа, що одержав назву «Боліваріанська альтернатива 

для Америки» (АЛБА). Після приходу до влади лівих президентів Е. Моралеса та 

Д. Ортеги до цього проекту приєдналися Болівія (29 квітня 2006 р.) та Нікарагуа 
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(11 січня 2007 р.), асоційованим членом АЛБА став Еквадор. Пізніше членами блоку 

стали Антигуа й Барбуда, Домініка, Сент-Вінсент і Гренадіни.  

Основою об’єднання є ідея взаємодопомоги на неринковій основі. Діяльність 

АЛБА ґрунтується на принципі «кооперативних переваг», що сприяє усуненню 

нерівностей у розвитку між багатими й бідними країнами через компенсаційні 

механізми. АЛБА передбачає створення єдиної енергетичної мережі, єдиної валюти, 

банку, програм розвитку й загальноамериканських ЗМІ (телевізійного каналу й радіо). 

У рамках цієї програми Венесуела постачає Кубі та іншим країнам нафту за 

зниженими цінами. Створено панамериканський телеканал (Telesur), покликаний 

знищити монополію західних ЗМІ на інформацію. На VI саміті АЛБА в Каракасі 

(січень 2008 р.) головним питанням порядку денного було заснування нового Банку 

АЛБА із капіталом 1 млрд дол. У квітні 2008 р. країни АЛБА, занепокоєні 

підвищенням цін на основні продукти харчування на світових ринках, створили Фонд 

харчової безпеки з капіталом 100 млн дол. На саміті АЛБА в лютому 2009 р., що 

проходив у Каракасі під час святкування 10-ї річниці Боліваріанської революції, для 

гарантування незалежності та безпеки держав-членів у харчовій сфері додатково були 

інвестовані 49 млн дол. Результатом ІІІ позачергового саміту АЛБА в Каракасі 

(листопад 2008 р.) стало підписання угоди про створення єдиної валютної зони, 

запровадження нової валюти – сукре, та перехід на неї у взаєморозрахунках усередині 

АЛБА 12 . 

Держави-члени Боліваріанського альянсу народів Америки (АЛБА), як було 

прогнозовано, на VII саміті, що проводився з 16 по 17 жовтня 2009 р. в місті 

Кочабамба (Болівія), категорично виступили проти санкцій щодо Куби, здійснюваних 

США. На підсумковій зустрічі глав держав і урядів країн-членів АЛБА вкотре було 

наголошено про те, що «економічна, торговельна й фінансова блокада Республіки 

Куба, встановлена США, має припинитися негайно, беззастережно й у 

односторонньому порядку» 1027 .  

Усвідомлюючи, що забезпечення нафтопродуктами є ахіллесовою п’ятою 

кубинської економіки в умовах ембарго з боку США, У. Чавес розпочав пошук 

прямих шляхів доставки нафти на Кубу. Результатом нафтової дипломатії У. Чавеса 

стало підписання 30 жовтня 2000 р. у Каракасі Договору про співробітництво, 

відповідно до якого Венесуела взяла на себе зобов’язання постачати на Кубу 53 тис. 

барелів нафти щодоби. Доцільно окремо зазначити, що Кубі були надані умови 

оплати нафтових поставок, аналогічних до тих, що мають бенефіціанти Договору 

Каракасу. Оплата поставок нафти повинна здійснюватися протягом 15 років при 

відсотковій ставці 2 % на рік. При цьому від 5 до 25 % поставок, залежно від рівня 

світових цін на нафту, сплачується товарами й послугами. Угодою дозволяється 

відтермінування оплати поставок на два роки. За підрахунками незалежних експертів, 

документ надав Кубі фінансових преференцій на суму понад 3 млрд дол. США. 

Х. Камкофф, віце-президент концерну «Петролеос де Венесуела», вказував, що Куба 

не оплачує нафтові поставки навіть на таких пільгових умовах, і погрожував 

припинити поставки, однак адміністрація У. Чавеса перешкоджала цьому з 

політичних міркувань. А. Чавес, брат президента, призначений послом Венесуели в 

Гавані 30 березня 2004 р., особисто опікувався тим, аби нафтовий договір 

виконувався в «нормальному режимі». 

Значення зовнішньополітичних ініціатив і економічної допомоги президента 

Венесуели, держав-членів АЛБА Кубі в подоланні наслідків ембарго було відзначено 

Р. Кастро 2011 р. 246 . 
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Помітне зниження політичної підтримки міжнародним співтовариством  

американської блокади Куби засвідчило й прийняття 18 травня 2010 р. головами 

держав і урядів Підсумкової декларації VI мадридського саміту країн Латинської 

Америки, Карибського регіону та Європейського Союзу, яка засудила американські 

санкції проти Куби 1030 .  

Протягом 2000-х рр. Російська Федерація ще більше укріпилася у своєму намірі 

розбудовувати мультиполярний світопорядок на противагу «американському 

гегемонізму», а кубинський напрям у цьому контексті мав виняткове значення. 

Президент Росії В. Путін після свого обрання у 2000 р. грудневим візитом на Кубу 

продемонстрував наміри Москви розвивати всебічну співпрацю з Гаваною всупереч її 

блокаді з боку США 233, с. 585-588 . Російське МЗС констатувало: «Росія 

послідовно виступає за якнайшвидше припинення американської блокади, вважаючи 

її пережитком «холодної війни» і вказує на неприпустимість будь-яких 

дискримінаційних заходів, що вживаються всупереч Статуту ООН» 26 . 

Наголошуючи на міжнародній солідарності в питанні необхідності припинення 

політики санкцій США проти Куби, представник МЗС РФ М. Каминін відзначив: «Ми 

розподіляємо думку світового співтовариства, що виступає проти блокади. 

Використання блокади як інструменту тиску … не може бути нічим виправдане» 

126 . Президентська дипломатія Д. Медвєдєва 2008 р. зробила суттєвий крок у 

напрямі диверсифікації міждержавного товарообміну Куби та Росії 108 , реалізації 

проектів у енергетичній і транспортній сферах, а також у галузі високих технологій 

45 . У 2009 р. у Москві було підписано посилений двосторонній договір 

«Меморандум про принципи стратегічного співробітництва», котрий доповнив 

базовий документ 1996 р. 196 . Після третього переобрання на посаді президента 

Росії В. Путін під час зустрічі з Р. Кастро 10-12 липня 2012 р. висловився за подальше 

нарощування воєнно-політичної та економічної присутності РФ на Острові Свободи. 

Голова Російської держави, зокрема, зазначив: «Ми дуже радіємо тому, що останнім 

часом наш діалог інтенсифіковано на високому політичному рівні… Я сподіваюсь, що 

домовленості, досягнуті в ході Вашого візиту, реалізовуватимуться… Це й 

вуглеводні, і зв’язок, і ГЛОНАСС, і суднобудування, і машинобудування» 140 . 

На початку 2000-х рр. Європейський Союз остаточно відмовляється від ідеї 

застосування торговельно-економічних санкцій проти Куби для просування в ній 

демократії 846, р. 109 . Із втратою юридичної сили «Спільних позицій» 1996 р. у 

зв’язку із розширенням Євросоюзу у 2004 р., Брюссель так і не зміг узгодити текст 

нового документа. Головною перешкодою для прийняття документа стали серйозні 

розбіжності між державами членами щодо застосування санкцій проти Куби. Так, 

Іспанія, Португалія, Італія не погоджуються із примусовими заходами, у той час 

країни Східної Європи, перебуваючи під впливом США, навпаки, прагнуть 

підтримати свого союзника. Великою мірою через позицію останніх Куба не може 

укласти з ЄС Угоду про партнерство і співробітництво 463 . Зважаючи на таку 

ситуацію, неможливо не погодитись із твердженням європейського експерта К. Сміта, 

який характеризує політику ЄС щодо Куби як «суміш стимулювання та легких 

дипломатичних санкцій» 929, р. 156 .  

У зв’язку із безпрецедентно низькою підтримкою світовим співтовариством 

політики санкцій проти Куби, Інститут Лексінгтона опублікував 50-сторінковий звіт із 

цієї проблеми під назвою «Варіанти для договору: огляд ресурсів для реформи 

кубинської політики США». У документі його автори прямо рекомендували 
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адміністрації Б. Обами скасувати санкції та відкликати вимоги, висунуті Кубі для 

початку політичного діалогу з нею 31 . 

Американський бізнес, користуючись широким засудженням державами світу 

політики санкцій проти Гавани, починає виявляти неабиякий інтерес до кубинської 

економіки. Наприклад, статистика, наведена держдепартаментом США і поширена 

ЗМІ, вражає. Тільки за три місяці 2009 р., з моменту оголошення нової санкційної 

стратегії Білого дому стосовно Куби, Острів Свободи відвідало близько 300 тис. 

американських громадян. При чому ці поїздки, котрі раніше мали виключно 

туристичний характер, і для здійснення яких був потрібний спеціальний дозвіл, 

сьогодні представлені якнайчастішими діловими візитами 462 .  

Зі свого боку, Республіка Куба продовжує системні реформи, спрямовані на 

лібералізацію економічного життя, стимулювання іноземних інвестицій. Рішенням 

VI з’їзду Комуністичної партії Куби від 18 квітня 2011 р., яким остаточно передано 

владу в державі Р. Кастро, було затверджено «Напрями економічної і соціальної 

політики партії і революції» 246 .  

Документом, підготовленим урядом Р. Кастро, передбачено суттєве скорочення 

державних підприємств, скасування карткової системи, сприяння розвитку середнього 

та дрібного бізнесу. Проект реформування, за задумом його авторів, націлювався на 

розв’язання такого кола завдань: відновити «експортну міць», стійко збільшувати й 

диверсифікувати експорт товарів і послуг; розширити джерела зовнішнього 

фінансування, надати більшу свободу діяльності державним підприємствам;  

зменшити державні субсидії та пільги для стимулювання ділової активності кубинців; 

удосконалити політику валютного обміну 246 . При цьому, як підкреслюється в 

документі, «соціалістична система планування залишатиметься головним шляхом в 

управлінні національної економіки» 246 . П. 87 проекту акцентує увагу на такій 

важливій складовій економічної політики Куби в умовах дії санкцій США, як 

«сприяння прискореному та ефективному процесу заміщення імпорту через 

механізми, які … гарантували би … використання всіх потужностей, наявних у країні 

у сфері сільського господарства, промисловості, послуг і людських ресурсів» 246 . У 

контексті обмежених можливостей зовнішнього інвестування уряд Р. Кастро поставив 

за мету «продовжувати сприяти участі іноземного капіталу ... у сферах, що становлять 

інтерес для країни» (п. 96); «удосконалювати норми й процедури оцінки, 

затвердження та здійснення участі іноземних інвестицій» (п. 98); «сприяти 

диверсифікації в участі підприємців різних держав» (п. 101); «сприяти створенню 

спеціальних зон розвитку, котрі дозволили б … розробляти високотехнологічні 

проекти й стимулювати місцевий розвиток» (п. 103) 246 . 

Нові економічні реалії кубинської економіки дозволили змінити структуру 

зовнішньої торгівлі республіки, розширити її географію, залучивши такі країни, як 

В’єтнам, Індію, Китай, Білорусь. 

Таким чином, попри те, що США продовжують застосувати примусові механізми 

задля розв’язання двосторонніх протиріч, що призводить до тяжких наслідків для 

Куби (цифри коливаються залежно від методів підрахунку в межах 110-200 млрд дол. 

США 51  (детальніше див. Додаток 5), у ході дослідження було встановлено, що 

тотальне міжнародне неприйняття американської політики ізоляції, поєднані із 

системними внутрішніми перетвореннями, націленими на лібералізацію економічного 

життя й одночасне зміцнення позицій Комуністичної партії Куби, визначили низьку 
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успішність політики військово-політичного та торговельно-економічного ембарго 

США в постбіполярну епоху. 

На результативність американської політики ембарго проти Куби значною мірою 

впливають і системні ознаки міжнародних відносин. При цьому системні чинники 

диференційовано визначають природу національних інтересів світових акторів, що 

по-різному проявляються, насамперед, на американському напрямі, а через це й у 

питанні антикубинських санкцій. За такої ситуації, рівень міжнародно-політичної 

підтримки антикубинських санкцій зумовлюється конфігурацією силового балансу як 

на глобальному, так і на регіональному рівнях. Визначення позиції кожного учасника 

в цій схемі відбувається крізь призму діалогу з США як державою світовим лідером, а 

політика щодо антикубинських санкцій виступає асиметричним інструментом 

геостратегічного суперництва, механізмом зміцнення альянсів, або містить у собі 

тактичні елементи двох попередніх комбінацій. 

Росія, яка з середини 1990-х рр. сповідує філософію мультилатералізму ведення 

зовнішніх справ, закріплену в офіційних документах у вигляді концепції 

багатополярного світового порядку, використовує політику ембарго США як фактор 

розширення своєї присутності на Американському континенті, життєвоважливій 

геополітичній зоні Вашингтона. Не володіючи достатнім ресурсним потенціалом, аби 

протистояти американській дипломатії на глобальному рівні, виступити економічним 

конкурентом Сполученим Штатам, РФ спрямовує свої зусилля на регіони й держави, 

котрі надають їй перевагу реалізації асиметричної стратегії як інструменту 

геостратегічного протиборства з США. У цьому плані Куба містить у собі потенціал, 

що гарантує резерв здійснення компліментарних дій задля збільшення російського 

впливу в латиноамериканському регіоні. Протидія американським санкціям цілком 

відповідає й економічним інтересам Росії, адже лімітована діяльність американських 

та європейських компаній стає запорукою форсованого проникнення російського 

капіталу в народногосподарський комплекс Куби. Маючи тверду вмотивованість як 

геополітичну, так і економічну, Російська Федерація розширює співробітництво з 

Кубою не лише в економічній сфері, але й у військово-політичній. Останні 

президентські вибори в Росії 2012 р. дозволили не лише зберегти траєкторію 

кубинсько-російських відносин, але й доповнили її новими елементами – проектами в 

галузі суднобудування й машинобудування, нафтовій промисловості, системою 

ГЛОНАСС.  

Дещо інакше виглядає ситуація із ставленням держав Євросоюзу до ембарго США 

проти Куби. Базовим документом, що визначив підхід ЄС до антикубинських санкцій 

США є «Спільні позиції Євросоюзу» 1996 р., у яких європейські держави визнали 

прийнятність застосування санкцій для сприяння демократизації політичної системи 

Куби, однак при цьому акцент зміщувався на доцільності реалізації комбінованої 

стратегії щодо Куби, яка б містила в собі не лише примус, а, насамперед, елементи 

«м’якої сили». Із розширенням Євросоюзу у 2004 р. «Спільні позиції» фактично 

втратили свою юридичну силу, ухвала ж нового документа, проект якого було 

представлено у 2003 відкладалася декілька разів через зовнішньополітичні 

розбіжності держав-членів ЄС.  

Неоднозначна зовнішньополітична оцінка санкцій США проти Куби з боку 

держав-членів Євросоюзу дозволила останньому упродовж 1990-2000-х рр. стати 

основним торговельним партнером Куби, стратегічним джерелом іноземних 

інвестицій та зайняти перше місце серед фінансових донорів. У 2000 р. Куба 

приєдналася до групи країн Африки, басейну Карибського моря й Тихого океану, 
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котрі, відповідно до Ломейських угод, мають преференції в торгівлі з Євросоюзом; 

отримала статус спостерігача під час підписання Договору Котону. Тим не менш, 

Куба залишається країною, яка не уклала Угоду про співробітництво з Європейським 

Союзом, їй у цьому було відмовлено тричі у 2000, 2003 і 2006 рр., у 2003 р. ЄС 

відхилив заявку на приєднання Куби до Договору Котону.  

У результаті дослідження була встановлена й пропорційна залежність 

ефективності антикубинських санкцій США від рівня їх зовнішньополітичної 

підтримки з боку держав латиноамериканського регіону. «Лівий поворот» у 

Латинській Америці унеможливив для Вашингтона забезпечення геополітичного 

оточення Куби державами-прибічницями політики ембарго. Дипломатія У. Чавеса 

зіграла важливу роль у залученні Куби до нових регіональних структур як АЛБА, тим 

самим мінімізувавши збитки, заподіяні острівній державі американськими санкціями. 

Крім того, укладання у 2000 р. двостороннього договору між Кубою та Венесуелою 

про пільгові умови поставки нафти на Кубу дозволили їй розв’язати найбільш гостру 

економічну проблему, пов’язану із дією ембарго.  

У 1998-1999 рр. відбувається помітний зсув у ставленні держав-членів ОАД до 

американських санкцій проти Куби, що зумовився як внутрішньополітичними 

процесами в учасницях об’єднання, так і міжнародно-політичними реаліями в регіоні. 

Засудження блокади острівної держави на самітах держав-членів ОАД створило 

загрозливий прецедент політичного бойкоту Сполучених Штатів, спровокувало 

подальшу автономізацію держав регіону від американської дипломатії в цілому. На 

трансформацію зовнішньополітичного підходу держав-членів ОАД до антикубинських 

санкцій США вплинув і доленосний візит у 1998 р. в Гавану Папи Римського Іонна 

Павла ІІ, який висловився за повернення Куби до системи міжнародного 

співробітництва. Остаточне ж рішення про завершення дипломатичної ізоляції Куби в 

рамках ОАД було прийнято у 2009 р.  
Суттєвий внесок у справу подолання негативних наслідків санкційної політики 

США зробили системні реформи народного господарства Куби, які легалізували 
приватне підприємництво (Закон № 141 1993 р.), дозволили вільний обіг долара 
(Закон № 140 від 13 серпня 1993 р.), забезпечили пільги та гарантії іноземним 
інвесторам (Закон № 73 «Про податкову систему» 1994 р.), демонополізували 
зовнішню торгівлю, скоротили частку державного сектору, проклали шлях для 
подальшого створення індустріальних парків і вільних економічних зон. У 2011 р. з 
остаточною передачею влади на Кубі Р. Кастро було затверджено «Напрями 
економічної і соціальної політики партії і революції». Документ націлювався на 
вдосконалення управління економікою держави, стимулювання ділової активності, 
створення сприятливих умов для притоку іноземних інвестицій, зменшення 
зовнішньоекономічної залежності Куби, диверсифікацію її торговельних зв’язків. 

Поряд з економічними трансформаціями кубинське керівництво здійснило 
декілька кроків задля посилення в країні позицій правлячої Комуністичної партії, 
зокрема пройшло масове вивільнення Комуністичної партії Куби (КПК) від старої 
прорадянської номенклатури, склад ЦК і Політбюро було суттєво омолоджено, до 
нього увійшло більше половини молодих членів, налаштованих на проведення 
соціально-економічних реформ при збереженні чинного політичного ладу. Рішенням 
IV З’їзду КПК, що відбувся 10 жовтня 1991 р., було ухвалено декілька популярних 
серед кубинського населення рішень. Зокрема, було дано старт скороченню 
державного апарату за рахунок ліквідації секретаріату ЦК та інституту кандидатів у 
члени виборних органів, включаючи Політбюро; дозволялося приймати до лав партії 
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релігійних діячів і віруючих революціонерів. Нові політичні реалії були закріплені в 
тексті Конституції 1992 р. На фоні популяризації правлячої партії у другій половині 
1990-х було схвалено низку законів, направлених на придушення діяльності 
опозиційних партій на Кубі, що мало на меті убезпечити державу від силового 
перевороту, зміни політичного режиму, по суті цілі ембарго США.  

Свою роль у справі зниження ефективності політики ембарго США проти Куби 
зіграли недоліки нормативної-правової бази, що регламентує параметри санкційної 
стратегії. Незважаючи на широку законодавчу базу, механізм використання 
торговельно-економічних санкцій проти Куби, що склався в США, надзвичайно 
складний. У структурі державних органів не існує спеціального відомства, яке б 
цілком несло відповідальність за їх здійснення. Відповідні функції розпорошені між 
різними федеральними органами. Крім передбачених у документах випадків введення 
санкцій, чинне законодавство детально не регламентує проти кого, коли і які 
конкретно санкції слід приймати, залишаючи це на розсуд президента США, інших 
державних відомств. Тому рішення в кожному конкретному випадку може залежати 
від багатьох факторів, починаючи від ситуації, що склалася на Кубі, і закінчуючи 
внутрішньополітичним розкладом сил у США, і навіть чинниками процедурного 
характеру. У підсумку практичне використання Вашингтоном антикубинських 
торговельно-економічних санкцій завжди несе в собі значний потенціал імпровізації, 
подвійної інтерпретації, що ускладнює й механізм моніторингу за імплементацією 
санкцій.  
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ПІСЛЯМОВА 

 

 
Отже, у ході дослідження було встановлено, що поширенню дипломатичної 

практики застосування міжнародних санкцій у постбіполярний період посприяла 

низка обставин: по-перше, міжнародні санкції включені в усі ключові механізми 

регулювання світового політичного порядку: універсальний (ООН), інституційно-

регіональний (Європейський Союз, ОАД, ОАЄ / Африканський Союз), індивідуальний, 

що представлений зовнішньою політикою провідних міжнародних акторів (КНР, РФ, 

США, Японії); по-друге, дифузія сили на світовій арені переформатувала усталену 

ієрархію критеріїв могутності держави. Тому актуалізувалась проблема пошуку 

інструментарію варіативного впливу як на окремі елементи могутності, так і сукупний 

потенціал держав. У свою чергу, таким інструментом виступають міжнародні санкції, 

адже вони можуть мати всеосяжний та адресний характер; по-третє, диференційований 

набір методів реалізації санкційної політики (від політико-дипломатичних до 

фінансово-економічних і цільових) дозволяє розглядати міжнародні санкції як 

платформу пошуку політичного консенсусу між прихильниками стратегії інтервенції 

та політики бездіяльності в процесі міжнародного врегулювання. Тож міжнародні 

санкції виступають моделлю пропорційної політичної відповіді світового  

співтовариства на загрозу, вплив якої на кожного окремого учасника світової 

політики необов’язково є рівновеликим; по-четверте, тренд глобалізації посилив 

економічну взаємозалежність країн, тому значно розширилась практика застосування 

інструментів зовнішньої політики невоєнного характеру, фінансових та економічних 

санкцій зокрема.  

Таке розуміння актуальності зумовило й підхід автора до формулювання наукової 

проблеми дослідження, що вирішується,  а саме: визначення ефективності 

використання політики санкцій для підтримки міжнародного миру та безпеки, захисту 

національних інтересів держав світу. 

Для розв’язання дослідницької проблеми було запропоновано наукову концепцію, 

сутність якої полягає в тому, що міжнародні санкції є дієвим інструментом зовнішньої 

політики, а також механізмом із підтримки міжнародної безпеки, що забезпечується 

такими обставинами: наявністю сформованої несуперечливої нормативно-правової 

бази, що визначає принципи та регламентує специфіку впровадження міжнародних 

санкцій щодо цільової держави; інституційним забезпеченням реалізації санкційних 

заходів; політичним консенсусом у державі/державах, що реалізує/реалізують 

санкційну політику, щодо доцільності, головних засад і методів її імплементації; 

експортно-імпортною залежністю цільової країни від санкціонера, що, як правило, 

забезпечується попередніми позитивними політичними відносинами; поміркованістю 

політичних цілей міжнародних санкцій, що перебувають у площині коригування 

зовнішньополітичної діяльності країни-об’єкта, але не спрямовані безпосередньо на 

зміну політичного режиму в цільовій державі; широкою зовнішньополітичною 

підтримкою міжнародних санкцій великими державами світу, геополітичними 

сусідами цільової країни на всіх стадіях їх імплементації; сформованою опозицією в 

країні-об’єкті, яка політично зорієнтована на суб’єкта, що запроваджує санкції, 
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задоволення його національних інтересів і вимог, при наявності демократичних 

механізмів передачі влади в цільовій країні. 

У світлі вивчення окресленої проблеми з’ясовано, що ООН є універсальною 

глобальною організацією, яка має виняткові повноваження з реалізації міжнародних 

санкцій для підтримки міжнародного миру та безпеки. Головним документом, що 

визначає цілі та процедуру застосування міжнародних санкцій у системі ООН, є 

Статут організації 1945 р. Дослідження інституційного механізму з реалізації 

міжнародних санкцій у системі ООН дозволяє автору стверджувати, що Рада Безпеки 

ООН і Генеральна Асамблея мають повноваження з ухвали рішень про застосування 

санкційних заходів проти держав-членів, у разі порушення з їхнього боку 

міжнародного миру та безпеки, при цьому резолюції Ради Безпеки із санкцій мають 

імперативний характер, а документи Генеральної Асамблеї завжди рекомендаційного 

спрямування.  

У ході аналізу встановлено, що протягом 1990-2000-х рр. було здійснено декілька 

спроб реформування інституту санкцій ООН, направлених на підвищення 

ефективності його діяльності, передовсім, на основі висновків Інтерлакенської 

(1998/1999 рр.), Бонн-Берлінської (1999/2000 рр.) та Стокгольмської (2003 р.) 

міжнародних конференцій. Разом із тим, дослідження досвіду ООН із застосування 

санкцій проти Іраку, Лівії, Ірану, КНДР дозволяє автору стверджувати, що надані 

рекомендації суттєво не позначилися на ефективності застосування міжнародних 

санкцій Організації, адже вони передбачали якісне реформування принципів 

діяльності Ради Безпеки ООН, що не відповідало національним інтересам держав-

членів із правом вето.  

Проведений автором аналіз становлення механізму ООН із реалізації міжнародних 

санкцій у 1990-2000-х рр. дозволяє констатувати, що обструкціоністська позиція 

Китаю та Росії при обговоренні питання про санкції в Раді Безпеки ООН, зумовлена 

прагненням до наддержавного статусу першого й посиленням авторитарних 

тенденцій у керівництві другої, призводить до появи рудиментів «холодної війни», що 

не дозволятиме повною мірою використати потенціал санкцій для підтримки 

міжнародного миру та безпеки у ХХІ ст., що яскраво проявляється на двох рельєфних 

проблемах сучасності – іранському та північнокорейському епізодах. 

Крім того, було з’ясовано, що окремий досвід із реалізації політики санкцій має 

Європейський Союз (ЄС). Принципи та інституційне забезпечення параметрів 

політики санкцій у рамках ЄС, як було встановлено, визначається засновницькими 

документами, зокрема Римською угодою (1957 р.), Маастрихтським (1993 р.), 

Амстердамським (1997 р.), Ніццьким (2000 р.) та Лісабонським (2009 р.) договорами.  

Дослідження документів Європейського Союзу з реалізації санкцій дозволяє 

виявити, що важливим поміж них є Базові принципи застосування обмежувальних 

інструментів (санкцій) (2004 р.), згідно з яким санкційні заходи ЄС реалізує для 

підтримки зусиль у боротьбі проти тероризму, розповсюдження зброї масового 

знищення, дотримання прав людини, підтримки демократії. У Базових принципах 

2004 р. особливо наголошується на тому, що ЄС здійснюватиме політику санкцій 

відповідно до цілей спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗБП), що 

визначаються ст. 11 Договору про заснування ЄС. 

Інституційне забезпечення застосування санкцій як інструменту СЗБП ЄС, як було 

з’ясовано, визначається в «Рекомендаціях щодо застосування та оцінки  

обмежувальних заходів (санкцій)» (2003 р., 2005 р., 2009 р.). 
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Зовнішньополітичні цілі Європейського Союзу, що можуть досягатись санкційними 

заходами, було конкретизовано в низці інших офіційних актів організації. Зокрема, 

Кодекс поведінки ЄС щодо експорту зброї (1998 р.) перераховує цілі, які можуть 

досягатися за допомогою ембарго на поставки озброєнь у безпековій та оборонній 

сферах; у документі Ради ЄС «Невоєнні інструменти кризового управління» (1999 р.) 

політика санкцій згадується як спосіб розв’язання міжнародних криз і попередження 

конфліктів, так само як і в доповіді Європейської Комісії 2003 р., у документі 

«Попередження конфліктів і кризове врегулювання: невоєнні інструменти ЄС з 

кризового управління». Європейська стратегія безпеки (2003 р.) згадує міжнародні 

санкції як спосіб вирішення нових загроз сучасності, а Стратегія ЄС проти 

розповсюдження зброї масового знищення (2003 р.) передбачає використання 

санкційних заходів для протидії поширенню ЗМЗ. 

Дослідження практичного досвіду ЄС із реалізації політики санкцій дозволяє 

автору дійти висновку про те, що вона нечасто допомагає досягти поставлених цілей, 

насамперед, через її підпорядкованість політичним цілям інших суб’єктів, передусім 

США, непослідовність реалізації санкцій державами-членами. Слабкість політики 

санкцій ЄС пояснюється й конфліктом інтересів держав-членів, що проявляється, 

насамперед, при підготовці документів Ради ЄС із санкцій, які вирізняються 

мінімальним набором санкцій, а отже, й незначним політичним ефектом. Проведений 

аналіз ініційованих європейськими державами міжнародних санкцій проти Білорусі, 

Судану, Демократичної Республіки Конго доводить їхню низьку ефективність як 

способу підтримки безпеки. Автономний європейський досвід із реалізації санкцій 

виявився неефективним у окремих випадках і через відсутність належної підтримки 

санкцій із боку світового співтовариства.  

Набуття чинності Маастрихтського договору ознаменувало перегляд засад 

політики санкцій ЄС щодо третіх країн. Так, 2000 р. Договір Котону (2000 р.) замінив 

Ломейські угоди (1975 р., 1980 р., 1984 р., 1989 р.), що визначали засади санкційної 

політики держав ЄЕС стосовно країн АКТ. У свою чергу, положення Договору 

Котону не були реалізовані в дипломатичній практиці ЄС.  

У ході дослідження з’ясовано, що інститут санкцій у рамках ОАД почав 

формуватися в біполярну добу, політико-юридичні засади якого було визначено в 

Статуті організації та Міжамериканському договорі про взаємну допомогу («пакт Ріо» 

1947 р.), інституційно пов’язаному зі Статутом ОАД 1948 р. Особливістю політики 

санкцій ОАД, як випливає із даних засновницьких документів, є те, що міжнародні 

санкції виступали інструментом здійснення колективної самооборони держав-

учасниць, зокрема в контексті забезпечення недоторканості, цілісності території 

країн-членів, захисту їхньої політичної незалежності, вирішення внутрішньоконти-

нентальних або позаконтинентальних конфліктів, врегулювання кризових ситуацій, 

загрозливих для Америки. 

Системна трансформація міжнародних відносин, зумовлена розпадом Радянського 

Союзу, зникненням блокового та ідеологічного протистояння, як нам вдалося 

встановити, дозволила розвинути механізм ОАД із реалізації політики санкцій у 

доктринальному та структурно-функціональному вимірах. Вказані зміни відбились у 

низці документів організації, насамперед, у резолюції 1080 «Представницька 

демократія» 1991 р., Вашингтонському протоколі про внесення змін до Статуту 

організації 1992 р, Декларації Манагуа з підтримки демократії і розвитку 1993 р., 

Міжамериканській демократичній Хартії 2001 р.  
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Зрушення в концептуально-доктринальному вимірі політики санкцій ОАД 

проявились у перетворенні її на головний інструмент із забезпечення та підтримки 

представницької демократії, захисту прав і свобод людини в державах  

латиноамериканського регіону. Важливість досягнення вказаної мети за допомогою 

міжнародних санкцій зумовлювалась новим світоглядним уявленням держав-

учасниць ОАД про те, що демократія, мир і розвиток є невід’ємними і неподільними 

складовими солідарності й процвітання Америки, регіональної безпеки.  

Зміни в інституційному забезпеченні санкційної політики відзначились  

розширенням повноважень Постійної ради, наради міністрів закордонних справ, 

Генеральної Асамблеї ОАД. Виняткову роль у підготовці документів із санкцій 

отримав Генеральний секретар, функції якого суттєво розширились за рахунок 

обов’язкового скликання в десятиденний термін Постійної ради ОАД у разі 

припинення політико-демократичного інституційного процесу чи здійснення 

державного перевороту проти демократично обраного уряду в будь-якій державі-

учасниці.  

У постбіполярну добу ОАД тричі реалізувала політику санкцій з метою 

відновлення демократичного порядку, а саме проти Гаїті (1991-1995 рр.), Перу 

(1992 р.), Гватемали (1993 р.), ефективність якої була найменшою в першому випадку 

й найбільшою у гватемальському епізоді.  

У результаті дослідження було виявлено, що в рамках ОАЄ / Африканського 

Союзу (АС) було схвалено низку документів, що визначають концепцію санкційної 

політики організації, а також повноваження органів, які її здійснюють. Серед таких 

особливе значення мають Конституційний акт Африканського Союзу (2000 р.), 

Декларація про принципи реагування Африканського Союзу на неконституційні 

зміни уряду / Ломейська декларація (2000 р.), Правила процедури Асамблеї Союзу 

(2002 р.), Протокол про заснування Ради миру та безпеки Африканського Союзу 

(2002 р.), Африканська хартія з питань демократії, виборів й управління (2007 р.).  

Ретельний аналіз указаних документів дозволяє встановити, що основною 

причиною застосування політики санкцій ОАЄ/АС є необхідність відновлення 

демократичного порядку в державах-членах об’єднання, захист прав і свобод людини, 

реагування на загрозливу діяльність держав-членів, чия внутрішня чи зовнішня 

політика йде у розріз із базовими принципами функціонування Африканського 

Союзу. Особливістю Ломейської декларації (2000 р.) є те, що вона визначає санкційну 

політику як один із головних інструментів протидії здійсненню державного 

перевороту проти демократичного уряду, котрий оцінюється як загроза миру та 

безпеці на Континенті й небезпечна та серйозна тенденція, що перешкоджає 

демократизації Континенту. Вивчення положень Правила 37 Правил процедури 

Асамблеї Союзу (2002 р.) дозволяє стверджувати, що політика санкцій  

Африканського Союзу може використовуватися організацією як інструмент примусу 

до миру сторін, що конфліктують, і, до того ж, як компліментарний елемент при 

здійсненні посередницької місії з мирного відновлення демократичного порядку в 

державі-учасниці. Протокол про заснування Ради миру та безпеки Африканського 

Союзу (2002 р.) зміцнив механізм санкційної політики організації як інструменту з 

підтримки регіональної безпеки, відкривши перед ним можливість оперативно 

реагувати на виклики стабільності в Африці. 

Вивчення документів і практики ОАЄ / АС із реалізації санкцій дозволяє 

стверджувати про те, що суттєвими недоліками інституційного забезпечення політики 
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санкцій у рамках ОАЄ / АС є слабкість механізмів контролю за її реалізацією, яка 

зумовлене високим конфліктним потенціалом міждержавного співробітництва країн 

Континенту, слабкістю їхніх державних інститутів, інтернаціоналізацією конфліктів і 

криз у Африці.  

Здійснений аналіз шести головних епізодів використання санкційних заходів у 

рамках Африканського Союзу, зокрема проти Центральноафриканської республіки 

(2003 р.), Того (2005 р.), Союзу Коморських Островів (2007 р.), Мавританії (2008 р), 

Гвінеї (2008 р.), Мадагаскару (2009 р.), дозволяє зробити висновок про те, що вони 

виступають інструментом із відновлення демократичного порядку, підтримки 

регіональної безпеки.  

У ході опрацювання проблеми з’ясовано, що США є світовим лідером у 

використанні міжнародних санкцій у зовнішньополітичній діяльності. За даними 

британських експертів, США наразі застосовують політику санкцій до країн, 

територія яких складає 2/3 земної кулі. До того, Сполучені Штати мають найдавнішу 

дипломатичну практику одностороннього застосування санкційних заходів, засади 

якої вперше було закріплено в Акті про торгівлю з ворогом 1917 р.  

Відтоді США розробили низку документів, які регулюють параметри політики 

санкцій, базовими серед яких є такі: Акт про контроль над експортом озброєнь 

(1976 р.), Акт про надання іноземної допомоги (1961 р.), Акт про торгівлю (1974 р.), 

Акт про економічні повноваження в умовах міжнародного надзвичайного стану 

(1977 р.), Акт про міжнародні фінансові інститути (1977 р.), Акт про здійснення 

операцій з іноземних асигнувань (1997 р.). Усі ці документи можуть бути об’єднані в 

одну групу виходячи з того, що в них чітко не окреслюються причини запровадження 

санкційних заходів, а такими можуть бути визнані дії суб’єктів міжнародних 

відносин, які несуть загрозу національній безпеці, зовнішній політиці, економіці 

Сполучених Штатів. Окреме місце серед них посідає Акт про експорт-імпорт 1945 р. 

із поправкою 1986 р., кодифікованою в параграфі 2 (b), у якому йдеться про заборону 

для Ексімбанку страхувати або надавати кредити для країн із комуністичною 

системою і який через це може вважатися базовим документом для використання 

санкційних заходів із метою стримування розвитку комуністичних держав. 

Дипломатична практика США із застосування санкцій, відповідно до положень Акта 

про експорт-імпорт 1945 р., утім, характеризується контроверсійністю, адже вони 

введені проти Куби, але не запроваджуються проти Китаю.  

Вивчення американського досвіду з реалізації санкцій дозволяє дійти висновку про 

те, що важливу роль надають Сполучені Штати політиці санкцій як інструменту із 

попередження поширення ядерної зброї, зброї масового знищення. У ході 

дослідження встановлено, що зародження концепції застосування санкцій із 

нерозповсюдження в американській дипломатії пов’язують із прийняттям Акта про 

атомну енергію 1946 р., її інституціоналізація ж припадає на 1970-ті рр., коли США 

вперше вдалися до цього інструменту зовнішньої політики проти Індії за її «мирний 

ядерний вибух», здійснений у 1974 р., що й спровокувало подальше удосконалення 

нормативно-правової бази США з обмеження можливостей передачі ядерних 

технологій у світі, зокрема ухвалу Акта про ядерне нерозповсюдження (1978 р.), Акта 

про попередження ядерного розповсюдження (1994 р.). 

Серед американських політичних діячів, що зробили суттєвий внесок у 

формування концепції застосування санкцій для попередження поширення ядерної 

зброї, слід також назвати сенаторів Л. Пресслера (поправка 1985 р. кодифікована в 
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§ 620E [e] «Акта про надання іноземної допомоги» 1961 р.) і С. Саймінгтона 

(поправка 1977 р. кодифікована в § 669 Акта про надання іноземної допомоги 

1961 р.). Обидві зміни ухвалено у зв’язку із ядерною програмою Пакистану і мали 

виконувати скоріше превентивну роль, ніж каральну. 

У результаті дослідження було виявлено, що принципово нова система 

міжнародних координат, що утворилася в 1991 р., позначила зміни політики санкцій 

США з ядерного нерозповсюдження в доктринальному вимірі, що відбилося в 

переході від концепції всеохоплюючих до адресних санкцій. Адресна концепція 

санкційної політики США з ядерного нерозповсюдження вирізнялася гнучкістю 

реалізації, що проявлялося у відході від ідеї автоматичного застосування чітко 

визначеного пакету санційних заходів проти держав-проліферантів. Останнє 

дозволило зменшити політичну конкуренцію між законодавчою та виконавчою 

гілками влади США в процесі реалізації політики санкцій; модифікувати санкції з 

нерозповсюдження до зовнішньополітичних мотивів конкретного проліферанта, 

залишивши резерв для проведення попередньо переговорного процесу з потенційним 

об’єктом; моделювати набір санкцій відповідно до рівня їх міжнародно-політичної 

підтримки, можливості застосування цільовою країною контрзаходів для нівелювання 

їхнього впливу; створювати компенсаційний механізм для відшкодування збитків 

компаніям і групам інтересів у США, що опинялися в уразливому становищі при 

реалізації санкцій. Модель адресної політики санкцій відображена в Національній 

стратегії США з боротьби проти поширення зброї масового знищення 2002 р., Акті 

про санкції проти Ірану та Лівії (2006 р.), Акті з нерозповсюдження відносно Ірану, 

Північної Кореї і Сирії (2000 р.), Акті про захист прав людини у Північній Кореї 

(2004 р.), Акті про підтримку свободи в Ірані (2006 р.). 

Автором встановлено, що терористичні атаки на Сполучені Штати 11 вересня 

2001 р. інкорпорували політику санкцій із нерозповсюдження у стратегію боротьби з 

терористичною загрозою і поєднали її з іншою домінантною метою зовнішньої 

політики Сполучених Штатів – підтримкою демократії закордоном (розробники – 

У. Крістол, Р. Кеген, К. Райс). Особливо чітко ця стратегія проявилася у веденні 

політики санкцій проти так званих держав «вісі зла», де денуклеаризація мала 

забезпечуватися через демократичний транзит, тобто зміну репресивного авторитарного 

режиму на демократичну систему. 

На практичному рівні в роботі було з’ясовано параметри ефективності 

всеохоплюючої доктрини санкційної політики США на двох епізодах – індійському та 

пакистанському, й адресної – на сирійському випадку. Вибір сирійського епізоду був 

зумовлений такими обставинами: стратегічним значенням Сирії для побудови 

сучасної системи безпеки на Близькому й Середньому Сході; тривалим періодом 

застосування санкційних заходів, багатовимірністю цілей дипломатії США й 

комбінованою тактикою реалізації політики санкцій.  

У підсумку підкреслимо, що незважаючи на те, що дослідження політики санкцій 

на ниві вітчизняної міжнародно-політичної науки перебувають у зародкому стані, їхнє 

значення для перспективного розвитку України важко переоцінити, адже в сучасних 

реаліях за допомогою стратегії санкцій створюються регіональні торговельно-

економічні структури й режими, здійснюється управління міжнародними  

фінансовими потоками, контролюються прямі іноземні інвестиції, діяльність 

міжнародних фінансових і політичних організацій, функціонування політичних 

одиниць. У такий спосіб політика санкцій стає інструментом зміщення балансу сил на 
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регіональному та глобальному рівнях, чинником формування ієрархії у світовому 

порядку ХХІ ст. До того ж, такий елемент санкційної політики як ембарго на поставки 

озброєнь та товарів подвійного використання слугує додатковим важелем управління 

міжнародними конфліктами й кризами, передусім у рамках концепції «негативного 

миру». Вчасне й виважене реагування вітчизняним МЗС на експлуатацію санкційної 

політики провідними світовими акторами дозволить Україні виступати активним 

суб’єктом у цих процесах і надаватиме українському чиннику системоформувального 

характеру в сучасних міжнародних координатах, а отже, дозволить якнайкраще 

відстоювати власні національні інтереси й запобігати ймовірним ризикам, що можуть 

поставати перед Києвом за таких обставин. 

З іншого боку, використання санкційних заходів за певних міжнародно-

політичних умов здатне принести протилежні результати, акумулювати процеси, 

спроможні підірвати внутрішній режим світового порядку і, таким чином, призвести 

до появи нових роз’єднувальних геополітичних ліній, посилення геополітичної 

конкуренції між сформованими центрами сили. У світлі вищевказаного для молодої 

незалежної держави, якою є й Україна, вивчення практики світо-політичної 

конкуренції на глобальному рівні через застосування санкційних заходів є запорукою 

реалізації грамотної стратегії взаємодії, як із центросиловими країнами, так і 

державами, що розвиваються, політичного, соціально-економічного й культурного 

процвітання в цілому. 

Зрештою, переосмислення західного досвіду здійснення політики санкцій 

дозволить Україні в подальшому прогнозувати виклики як внутрішньополітичного, 

так і зовнішньополітичного характеру, що продукує цей інструмент впливу, а значить 

робитиме з нашої держави конкурентоспроможного й стабільного гравця на світовій 

сцені. 
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сільського господарства, Export-Import Bank (Ексімбанк), 
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Джерело: Speier R. Nonproliferation Sanctions / R. Speier, B. Chow, S. Starr // RAND, 2001. – 279 р.; Hufbauer 

G. Economic Sanctions / G. Hufbauer, J. Schott and K. Elliot. – Washington : Institute for International Economics, 

2007. – 234 p. 
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Акт про санкції проти Сирії 2 серпня 2011 р. заборонено іноземним компаніям, 

що співпрацюють в енергетичній 
галузі із сирійськими 

підприємствами (інвестиції, 

імпорту сирійської нафти, 
продажу Сирії бензину), співпраці 

з фінансовими інститутами США   

Розпорядження президента США 
№ 13572; № 13573 

29 квітня 2011 р.; 18 травня 
2011 р.  

цільові санкції проти  сирійських 
політиків 

Розпорядження президента США 

№ 13582 

18 серпня 2011 р. заморожування активів і фондів 

уряду Сирії, заборона на імпорт 

сирійської нафти та 
нафтопродуктів; заборона на 

інвестиції в сирійську нафтову 

промисловість  

Розпорядження Управління з 

контролю за іноземними активами 

10 серпня 2011 р. заборона на здійснення операцій із 

Комерційним банком Сирії, 

Сирійсько-ліванським 
комерційним банком, заблоковано 

роботу мобільного оператора 

«Syriatel»  

Розпорядження Управління з 
контролю за іноземними активами 

18 серпня 2011 р. заборона на співпрацю із 
сирійськими нафтовими 

компаніями, зокрема Державною 

нафтовою компанією, Sytrol, 

Syrian Company For Oil Transport, 

Syrian Gas Company, General 
Petroleum Corporation 

Розпорядження Управління з 

контролю за іноземними активами 

30 травня 2012 р. заборона на операції із 

Міжнародним ісламським банком 

Сирії  
 

Джерело: складено автором на основі опрацювання документів США із санкцій проти Сирії за  

2011-2012 рр. 
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Додаток 5  
 

Таблиця 2 

Вплив політики санкцій США на економіку Куби 
 

 

Збитки від нереалізованого експорту 

Цукор 
Тютюн 

Продукти рибальства 

Текстиль 
Туризм 

Авіаперевезення 

Засоби зв’язку 

Усього 

 

млн дол. США 

5 618,1 
   252,5 

35,0 
31,3 

14 464,9 

1 237,0 
3 834,0 

25 472,8 
 

 

Збитки від географічного переміщення товарів 

Збільшення транспортних видатків 

Втрати через зміну умов зберігання 

Дистриб’юторські витрати 
Збільшення видатків, пов’язаних із переорієнтацією ринків 

Збільшення вартості маркетингу при експорті на інші ринки 

Усього 

 

 

6 162,5 

5 200,2 
2 869,3 

525,0 

270,1 

15 054,1 

 

Збільшення непрямих витрат у собівартості товарів і послуг 

Цукор 

Нікель 

Промислове паливо (газ) 
Добрива 

Текстиль 

Електроенергія 

Авто- і залізничні перевезення 

Продукти рибальства 

Продукти нафтохімії 
Авіаперевезення 

Засоби зв’язку 

Амортизація обладнання 
Переобладнання підприємств 

Технологічна блокада 

Усього 

 

 

279,0 
 190,2 

 8,8 

 50,6 
12,1 

   122,0 

101,2 

74,4 

16,0 

34,8 
18,3 

1 600,0 

257,3 
6 170,0 

8 934,7 

 
 

Вплив на населення 

Переміщення джерел енергозабезпечення 

Послуги населенню 

Усього 
 

 
374,0 

1 110,9 

1 484,9 

 

Збитки у сфері культури і спорту 
 

61,4 

 

Фінансові і валютні збитки 
 

6 480,0 

 

Збитки від еміграції і «відтоку мозків» 
 

2 070,7 

 

Сумарний ефект політики ембарго США 
 

59 558,6 

 

Джерело: The United States and Latin America: The New Agenda / V. Bulmer-Thomas (ed.). – London : Harvard 

University Press, 1999. – P. 251. 
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