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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 


