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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 



Ю. О. Седляр  

 

250 

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, 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

253 

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 


