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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. 


