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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 

ДО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ 

 

 
1.1. Міжнародні санкції у світовій політиці:  теоретико-методологічний  

аналіз проблеми 

Використання примусових заходів невоєнного характеру як способу тиску однієї 

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

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

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

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

застосовувались різними країнами для досягнення тих чи інших зовнішньополітичних 

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

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

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

процесами глобалізації, що посилює взаємозалежність акторів на світовій арені, 

видозмінює параметри національної могутності держави, ускладнює архітектуру 

міжнародного співробітництва.  

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

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

антагонізм національних інтересів наддержав основна увага вчених приділялась 

військово-стратегічному рівню взаємодії глобальних центрів сили. Проте закінчення 

блокового протистояння проклало шлях до використання невоєнних інструментів 

зовнішньої політики, на передній план у академічному дискурсі висунулись два 

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

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

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

онтологічній природі включати елементи одна одної.  

Важливо підкреслити, що найбільш складною науковою проблемою в західній 

міжнародно-політичній науці стало вивчення саме питання ефективності застосування 

міжнародних санкцій [211].  

У ході дебатів, незважаючи на різну методологічну основу, загальноприйнято 

вважати, що результативність використання такого зовнішньополітичного  

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

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

поведінки цільової країни. Адже диференційовані підходи до визначення  

міжнародних санкцій суттєво звужують чи розширюють сферу застосування такого 

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

практичне впровадження.  

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

аналізу міжнародних санкцій як методу реалізації національних інтересів держав та 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

силовим способом [496].  

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

за змістом найбільше відповідають природі соціального, тобто мають 

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

класифіковані як формальні й неформальні, застосовуються суспільством для 

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

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

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

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

використовується для підтримки соціального порядку через регулювання поведінки 

людини. Мета таких санкцій – привести поведінку у відповідність до  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

санкції, на переконання переважної більшості науковців, передбачають припинення 

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

взаємодії, – змінити зовнішньополітичну поведінку цільової держави (хоча останнім 

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

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

досліджень санкцій у міжнародних відносинах, міжнародні санкції за природою 

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

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

політичними одиницями; санкції … використовуються політичною одиницею, аби 

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

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

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

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

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

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

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

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

політичних вимог [496, р. 2]. 

Британський експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Б. Тейлор 

міжнародними санкціями називає примусовий політичний інструмент економічного 

характеру, що використовується одним або декількома міжнародними акторами щодо 

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

[971, р. 12]. 

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

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

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

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

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

переслідуванням однієї чи двох цілей: покарати певну сторону позбавленням окремих 

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

[560, р. 379]. 

Г. Лентнер до міжнародних санкцій відносить примусові економічні інструменти, 

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

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

впроваджуються у спробі змусити лідерів країни задовольнити політичні вимоги 

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

Професор Оксфордського університету М. Доксі визначає міжнародні санкції як 

«погрозу покарання або покарання, винесеного в результаті нездатності цільової 

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

р. 4]. 

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

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

відносинах санкції включають колективні зусилля міжнародного співтовариства, щоб 

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

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

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

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

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

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

З. Селден пояснює зміст дії санкційного механізму здатністю переводити 

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

Директор центру зовнішньополітичних досліджень, спеціальний помічник 

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

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

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

[583, р. 1]. 

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

міжнародних санкцій у американській і європейській наукових школах, наголошують 

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

багатосторонньої дипломатії, які застосовуються, аби досягти політичних цілей 

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

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

відповідальності держав, що настає внаслідок порушення ними загальновизнаних 

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

стосуватися різних сторін міжнародної діяльності держави – від дипломатичної 

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

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

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

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

країни-правопорушниці, міжнародні санкції покликані спонукати її відмовитися від 

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

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

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

Росії і Центру дослідження проблем миру ІСЕМВ РАН міжнародно-практичної 

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

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

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

переривання дипломатичних відносин, бойкот культурних і спортивних заходів, 

секвестрування власності іноземної держави або її громадян, обмеження на 

міжнародну торгівлю, фінансові операції та переміщення громадян держави-

порушника [16, с. 84]. 

Із визначенням міжнародних санкцій у західній і російській міжнародно-

політичній науці перегукується й розуміння цього інструменту зовнішньої політики 

вітчизняними фахівцями.  

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

санкційцні заходи із колективними примусовими діями невоєнного характеру, які 

несуть у собі потенціал модифікації зовнішньополітичної поведінки держави-

порушниці [18]. 

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

останніми уявляє колективні примусові заходи незбройного (політичного, 

дипломатичного та економічного) характеру, що їх застосовують члени цієї 

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

міжнародному миру та безпеці, порушує приписи Статуту ООН і відмовляється 

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

міжнародне правопорушення, понести міжнародно-правову відповідальність за 

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

[129, с. 12-13]. 

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

міжнародні санкції не завжди здійснюються у форматі багатосторонньої дипломатії, 

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

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

міжнародних санкцій має високий ступінь валідності, адже ООН є єдиною 

універсальною організацією, яка легітимно уповноважена на реалізацію примусових 

заходів невоєнного характеру заради підтримки міжнародного миру та безпеки. 

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

В. Пахіль влучно відзначив важливість високої міри міжнародної кооперації при 

реалізації політики санкцій, найширшим форумом із пошуку політичного консенсусу, 

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

міжнародно-правову відповідальність за неправомірну поведінку. Суперечливість 

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

уповноважена кваліфікувати міжнародну поведінку держави як правопорушення, а 

може виносити рішення в контексті уявлення ситуації за параметрами розуміння 

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

аналіз правових аспектів накладання міжнародних санкцій потребує інших 

методологічних підходів, які не представлені фахівцем.  

Вивчаючи практику застосування санкційних заходів американською дипломатією, 

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

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

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

КОС і міжнародне співтовариство про незадоволення США діями КОС та свідчить 

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

санкцій обмежує свободу дій КОС на міжнародній арені, зменшує можливість 

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

Як випливає з цього формулювання, основними елементами політики санкцій є 

застосування примусових інструментів міжнародного впливу невоєнного характеру, 

що мають за мету примусити цільову країну змінити свою зовнішньополітичну 

поведінку шляхом позбавлення її переважно матеріальних ресурсів.  

Отже, на підставі критичного та неупередженого вивчення й узагальнення 

теоретичних підходів до визначення міжнародних санкцій, автор розумітиме під ними 

односторонні або колективні примусові дії невоєнного характеру (дипломатичні, 

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

однієї або більше держав із метою змусити їх змінити зовнішньополітичну 

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

миру та безпеки. 

Найпоширенішими в застосуванні й водночас найбільш суперечливими у 

використанні є міжнародні економічні санкції, під якими зазвичай розуміють розрив 

наявних економічних угод або обмеження доступу до економічних ресурсів держави-

об’єкта [384, р. 1-16].  

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

заходи економічного характеру, що реалізуються державами з метою зміни політики 

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

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

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

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

ініційовану урядом відмову чи загрозу відмови від звичайних торговельних чи 

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

зовнішньополітичних цілей економічні інтереси, про які дбають у банківських, 

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

Професор політичних наук Університету Чикаго Р. Пейп погоджується з думкою 

науковців Інституту міжнародної економіки у ставленні щодо застосування методів 

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

стверджує, що економічний вплив може бути використаним трьома різними 

способами: як міжнародні економічні санкції, торговельні війни та економічна 

боротьба. Коли держава використовує економічний тиск для досягнення економічних 

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

підкреслює, аби кваліфікувати економічний примус економічними санкціями, він має 

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

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

у той час як економічний примус для переконання Китаю захищати інтелектуальну 

власність є економічним. Перший випадок демонструє застосування міжнародних 

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

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

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

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

Професор Прінстонського університету Д. Болдуін не повною мірою погоджується 

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

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

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

визначати економічні санкції в широкому сенсі, щоб охопити всі примусові 

економічні методи державного впливу.  

Особливо Д. Болдуін заперечує обмеження у визначенні економічних санкцій як 

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

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

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

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

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

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

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

й застосування санкцій США, була націоналізація американської приватної власності 

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

видів міжнародних санкцій проти Гавани зумовлювалося політичними чинниками 

[343, р. 369]. 

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

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

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

цільового уряду; 3) застосовуються для послаблення спроможності цільової держави 

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

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

[617, р. 25]. 

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

міжнародні економічні санкції, оскільки вони фактично є економічною війною. 

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

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

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

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

попередження чи припинення незначних військових операцій передбачає санкційний 

примус для цільової держави. 

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

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

цілей, не можуть бути тотожними і тому вимагають окремого теоретичного 

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

відрізняється від способу дії міжнародних економічних санкцій для досягнення 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

17 

політичної мети. У зв’язку з тим, що зазначені вище економічні засоби діють 

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

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

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

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

використовуються для переслідування політичних цілей. Як приклад, учений 

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

огляду на таку логіку, політичні фактори ефективності примусових засобів 

зовнішньополітичного впливу мають мати спільну природу. 

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

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

розрізняти ефективність економічного примусу, що використовується для підриву 

військового потенціалу або дестабілізації уряду, від застосування військової сили для 

досягнення вищевказаних цілей. Більш того, країни можуть розцінити блокаду 

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

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

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

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

використовуються США для запобігання розповсюдженню зброї масового знищення 

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

застосування економічних санкцій нерозривно пов’язане з військово-політичними 

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

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

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

влади [560].  

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

міжнародними економічними санкціями розуміють примусову зовнішню політику, що 

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

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

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

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

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

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

Особливим питанням у визначенні економічних санкцій як інструменту 

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

заохочення як міжнародні санкції.  

Деякі вчені наголошують, що заохочення та покарання у зовнішньополітичній 

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

скасування нагороди – покарання. 

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

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

пропозиція іноземної допомоги буде позитивною економічною санкцією.  

Традиційним напрямом у дослідженні економічних засобів впливу є розуміння під 

міжнародними економічними санкціями покарання, помсти, штрафів, примусу або 

загрози таких дій [318]. 

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

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

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

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

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

об’єктивною природою економічного розвитку [615].  

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

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

прояв міжнародних економічних санкцій. Йдеться про законодавчу ініціативу 

президента США щодо скасування статусу найбільшого сприяння Радянському 

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

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

Радянський Союз повинен був задовольнити поставлену вимогу.  

Переважна більшість науковців не розділяють поглядів Д. Болдуїна щодо 

сприйняття економічних стимулів як виду міжнародних санкцій. Вони виступають 

прихильниками підходу до розуміння санкцій як покарання за неправомірну 

загрозливу для міжнародної безпеки діяльність цільової держави.  

Отже, у ході наукових дискусій прийнято розуміти під міжнародними 

економічними санкціями цілеспрямовані, ініційовані урядом обмеження в 

торговельних або фінансових відносинах для досягнення зовнішньополітичних цілей 

[616, р. 2].  

Виходячи з цього формулювання, визначимо два центральні елементи, що 

формують концепцію міжнародних економічних санкцій у світовій політиці: 

примусові заходи, що мають економічну природу та переслідують зовнішньополітичні 

цілі. Це автоматично виключає переслідування за допомогою них економічних 

інтересів. 

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

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

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

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

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

Усередині країни вони можуть бути спрямовані на заспокоєння внутрішніх груп тиску 

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

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

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

правило, є домінантною [1041, р. 9]. 

Для досягнення державою зовнішньополітичних цілей, санкції можуть бути 

розроблені для завдання різнопланового економічного тиску. У міжнародній 

політичній науці визначають три категорії економічних санкцій у порядку спадання 

економічної шкоди від їх застосування. 

1. Інструментальні санкції.  

Ці заходи покликані запобігти отриманню цільовою країною конкретного товару 

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

технології комуністичним державам демонструють військові цілі. За часів «холодної 

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

створений для контролю за експортом цивільних технологій, які могли бути 

використані для підвищення військового потенціалу комуністичних країн [473].  

Всеосяжні торговельні й фінансові санкції, введені Організацією Об’єднаних 

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

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

військову блокаду, був вироблений для забезпечення заходів, спрямованих на 

серйозну дестабілізацію економіки Іраку. Головною метою таких дій було виведення 

військ Іраку з території Кувейту й перешкоджання здатності іракських військових 

вести війну.  

2. Каральні санкції.  

Ці заходи передбачають покарання цільової держави економічно за неприйнятну 

зовнішньополітичну/внутрішньополітичну поведінку. Такі санкції не заважають 

цільовій країні отримувати товари чи капітал, але можуть завдавати значних 

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

нові кредити, експорт високих технологій, преференційний режим торгівлі з 

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

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

отримувати кредити, але санкції чинили певний економічний тиск.  

3. Символічні санкції. 

Наслідки таких економічних заходів настільки незначні, що держава, яка 

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

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

після придушення студентської демонстрації є прикладом такого роду санкцій. 

Метою США було висловити дипломатичну несхвалу діям китайського уряду, 

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

Дипломатичні міжнародні санкції – це політичні заходи, спрямовані на вираження 

несхвалення чи незадоволення певною дією шляхом міжнародно-політичної ізоляції 

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

національного обурення, але вони часто виступають переконливим доказом для 

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

Такі засоби можуть приймати диференційовані форми залежно від типу та 

тривалості санкційного режиму, зокрема від обмеження обсягу (як скасування 

окремих візитів, позбавлення права голосу при обговоренні важливих для цільової 

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

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

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

гуманітарного призначення, повну ізоляцію Багдада. Подібний до нього режим 

функціонував і щодо Гаїті, СРЮ.  

До санкцій дипломатичного характеру часто відносять заяви типу «назвати та 

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

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

собою виключення цільової сторони з важливих міжнародних форумів, конференцій, 

самітів тощо.  

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

стороною режиму санкцій виступає держава чи її офіційні представники, що 

зумовлено загальною практикою: дипломатичні відносини встановлюються й 

реалізуються виключно державами та уповноваженими особами, які мають 

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

цього виду розглядатимуться в розрізі інтенсивності дипломатичних контактів; по-

друге, дипломатичні санкції проти конкретних осіб можуть запроваджуватися за 

фактом приналежності індивіда до окремої країни та підтримки нею його політичних 

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

що ускладнює процес вироблення єдиного підходу із запровадження таких 

примусових заходів [741; 742]. 

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

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

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

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

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

санкційних заходів необхідно віднести: політичну прийнятність, яка проявляється в 

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

питання проведення інтервенції; ефективне адміністративне управління в системі 

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

Світовий досвід дозволяє виділити три типи небезпечних міжнародних ситуацій, 

які зазвичай локалізуються впровадженням ембарго на поставки озброєнь: 

нівелювання глобальних викликів міжнародній стабільності; збройний громадянський 

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

регіональну систему безпеки в цілому; як комплементарний елемент у стратегії 

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

Аналогічну думку щодо значення ембарго на поставки озброєнь висловлює у своїй 

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

Організація Об’єднаних Націй вирішує запровадженням ембарго на озброєння, 

зокрема міждержавний збройний конфлікт, воєнне протистояння всередині держави, 

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

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

зарубіжних колег, підкреслюючи, що примусові колективні дії можна застосовувати 

за умови загрози інтернаціоналізації внутрішнього конфлікту, високої вірогідності 

втягнення в нього сусідніх держав із подальшим переглядом чинних кордонів; 

масових убивств цивільного населення, наприклад геноциду, проведення етнічних 

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

масштабних порушень прав людини, згортання демократичних процесів; небезпеки 

розповсюдження зброї масового знищення, міжнародного тероризму, джерело якого 

походить із території певної держави.  

Американські науковці консервативного спрямування, зі свого боку, розглядають 

ембарго на поставки озброєнь як інструмент досягнення окремою країною власних 

національних інтересів, адже такі санкційні заходи допомагають зміцнювати позиції 

держав-санкціонерів на міжнародній арені шляхом здійснення контролю за станом 

збройних сил потенційних конкурентів; ембарго має і неабиякий психологічний 

ефект, котрий спричиняє послаблення політичних позицій цільового режиму як 

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

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

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

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

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

ризикуючи власним політичним майбутнім.  

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

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

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

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

Успішність досягнення політичних цілей застосуванням ембарго на поставки 

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

міжнародного інституту дослідження проблем миру, зумовлюється такими 

факторами:  

 загальним станом збройних сил цільової держави, їх професійною підготовкою 

та укомплектованістію 

 рівнем розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу, їх здатністю 

самостійно задовольняти потреби армії у воєнній техніці, зброї; 

 одночасною дією додаткових санкцій, котрі впливають на спроможність 

цільової країни фінансувати воєнні програми чи здійснювати закупівлю озброєнь; 

 реальною потребою цільової країни у звичайних видах озброєнь. 

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

врегулювати кризу; наявність миротворчого контингенту в зоні конфлікту; тривалість 

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

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

Водночас доволі розповсюдженою серед науковців є думка про радше символічне 

значення ембарго на поставки озброєнь як інструменту забезпечення міжнародної 

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

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

виступає одночасно ареною, де проявляються геополітичні інтереси великих держав 

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

За кількістю акторів, що застосовують режим санкцій, виокремлюють  

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

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

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

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

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

їх застосування зазнають обмежена кількість політичних суб’єктів. 

Узагальнюючи світовий досвід із застосування міжнародних санкцій, Й. Галтунг 

поділяє їх за: 

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

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

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

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

міжнародного миру та безпеки взаємодії з іншими світовими акторами); 

4) режимом запровадження: односторонні, багатосторонні, універсальні; 

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

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

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

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

1. Дипломатичні та політичні заходи: 

а) протест, засудження; 

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

укладання договорів чи угод; 

с) скорочення/обмеження дипломатичних представництв: 

 і) статус представництва; 
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 іі) кількість дипломатичного персоналу; 

 ііі) кількість консульських установ; 

d) розрив дипломатичних відносин; 

е) невизнання нових урядів, нових держав. 

2. Культурні та комунікаційні заходи: 

 а) скорочення/припинення культурних обмінів; наукового співробітництва; 

освітніх контактів; спортивних контактів; розважальних програм; 

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

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

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

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

права прольоту над територією; 

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

шляхах, прийому кораблів у доках та портах; 

 g) обмеження / тимчасове припинення / повне припинення транзиту по 

території. 

3. Економічні заходи: 

А. Фінансові: 

 а) скорочення / тимчасове припинення / повне припинення допомоги: 

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

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

концесійними / ринковими ставками; 

 с) мораторій/конфіскація банківських вкладів уряду, проти якого 

запроваджуються санкції; 

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

вживаються санкції; 

 е) заборона виплати процентних ставок; 

 f) заборона здійснення переказів платежів; 

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

частини боргу); 

 h) контроль/заборона обігу капіталу. 

В. Комерційні та технічні: 

 а) квоти на імпорт; 

 b) квоти на експорт; 

 с) обмеження ліцензування імпорту; 

 d) обмеження ліцензування експорту; 

 е) часткове/повне ембарго на імпорт; 

 f) часткове/повне ембарго на експорт; 

 g) політика дискримінаційних тарифів; 

 h) обмеження / повне припинення / тимчасове припинення прав на 

риболовлю; 

 і) припинення/анулювання спільних проектів, промислових програм; 

 j) припинення дії торговельних угод; 

 k) заборона на експорт технологій; 

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

державою-об’єктом санкцій;  

 m) скорочення / тимчасове припинення / повне припинення технічної 

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

4. Заходи, що стосуються статусу в міжнародній організації 

А. Членство та участь: 

 а) голосування проти прийняття; 

 в) голосування проти визнання повноважень; 

 с) голосування за тимчасове припинення членства; 

 d) голосування за виключення із членів. 

В. Обмеження допомоги по лінії Організації: 

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

 b) голосування за закриття представництва, регіонального бюро держави-

об’єкта санкцій [129]. 

Отже, визначивши зміст та види міжнародних санкцій, спробуємо дослідити 

найбільш дискусійне питання, а саме умови їх ефективного застосування як 

інструменту зовнішньої політики й засобу підтримки міжнародного миру та безпеки.  

Науковці в царині міжнародно-політичних досліджень із самої появи цього 

напряму так чи інакше опікувалися проблемою дієвості зовнішньополітичного 

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

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

побудови концепції успішності зовнішньої політики, що вимагала на виході 

формулювання критеріїв її ефективності.  

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

через те, що потребує чіткого розуміння мети зовнішньополітичної діяльності, 

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

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

кожному окремому випадку визначається цілою низкою факторів, які є специфічними 

та непередбаченими в дії. Оскільки наявність критеріїв передбачає узагальнення 

епізодів використання конкретного інструменту впливу, то суттєво звужується 

простір для всебічного вивчення механізму його реалізації, опускаються деталі 

імплементації, тому зростає похибка в оцінці ефективності певного інструменту в 

досягненні зовнішньополітичних цілей держав.  

У свою чергу, аби виокремити параметри ефективності застосування міжнародних 

санкцій як інструменту зовнішньої політики, апелюватимемо до аналітичного методу 

пізнання онтологічних категорій міжнародних відносин. Оскільки аналіз є таким 

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

піддати їх самостійному вивченню, а досліджуваний феномен може бути 

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

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

аналізу суттєві ознаки досліджуваного предмета.  

Отже, вихідними поняттями в ході проведення такої операції отримуємо 

«ефективність зовнішньої політики», «ефективність примусового інструменту 

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

встановивши головні детермінанти ефективності дії кожної із вищеперерахованих 

категорій, автор, на підставі використання синтезу як діалектичного дослідницького 

прийому стосовно аналізу, зможе сформулювати параметри ефективності 

застосування міжнародних санкцій як інструменту зовнішньої політики.  

Уведення зовнішньої політики як базового поняття для побудови концепції дає 

нам підґрунтя визначати ефективність міжнародних санкцій із точки зору 

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

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

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

відповідний науковий напрям сформувався на межі політології та теорії міжнародних 

відносин, при оцінці ефективності санкційного механізму зовнішньополітичного 

впливу, будемо виходити з теоретико-методологічних надбань відповідних наукових 

напрямів.  

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

П. Циганков стверджує, що при аналізі успішності зовнішньополітичної діяльності 

політологів цікавить проблема оптимізації внутрішніх ресурсів держави, у їх поле 

зору потрапляють способи й механізми прийняття зовнішньополітичних рішень. 

Спеціалісти з міжнародних відносин звертають більшу увагу на характер і специфіку 

міжнародного середовища [27, с. 18]. 

Визначений методологічний підхід із певною долею умовності розділяють також 

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

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

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

і способи формування зовнішньої політики конкретного суб’єкта міжнародних 

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

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

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

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

середовища життєдіяльності суб’єкта міжнародних відносин і здійснення його 

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

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

авторський колектив під керівництвом В. Гантмана [138]. 

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

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

інакше досліджувався вплив внутрішніх чинників на успішність зовнішньої політики 

[542, р. 290].  

Важливість впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на ефективну реалізацію 

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

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

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

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

А. Штейн [885].  

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

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

504].  

Через це авторська концепція ефективності міжнародних санкцій як інструменту 

зовнішньополітичного впливу побудована на синтезі теоретико-методологічних 

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

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

аналізі впливу санкцій як інструменту зовнішньої політики враховувати особливості 

політичного середовища всередині територіального елементу (держави) і 

позатериторіального/транснаціонального елементу – міжнародного середовища, де 

вибір на користь визначеного засобу впливу та результат його дії зумовлюється 

перетинанням їх зон взаємодії.  



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

25 

При цьому при оцінці ступеня впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на 

застосування інструменту зовнішньополітичної діяльності, у нашому випадку 

міжнародних санкцій, будемо виходити із теоретичного принципу рівноваги, тобто 

припустимо, що внутрішні та зовнішні чинники співмірно впливають на формування 

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

Вибір на користь такого підходу пояснюється тенденціями розвитку сучасних 

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

транспарентності при прийнятті політичних рішень, за умови яких повної ізоляції 

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

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

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

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

вимагають розширення демократичних свобод, підтвердженням чому може стати 

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

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

Отже, обраний у цьому дослідженні підхід наближений до теорії пенетративних 

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

подій на формування внутрішньої політики та широкий консенсус у прийнятті 

внутрішньополітичних рішень.  

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

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

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

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

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

пенетративного характеру.  

Беручи до уваги вищевикладене, санкційну політику держави слід розглядати як 

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

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

міжнародної та зовнішньої політики держави визначається тим, наскільки вони 

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

Ступінь компліментарності й узгодженості цих завдань визначається лише 

індивідуальним порівнянням конкретних цілей.  

Доцільність використання принципу рівноваги підтверджується методологічним 

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

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

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

національно-державному [83; 84].  

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

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

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

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

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

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

Спраут у праці «Гіпотези індивідуального рівня взаємин у контексті міжнародної 

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

вироблення рішень у сфері зовнішньої політики: міжнародне та операційне 

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

аналізу, виділимо головні внутрішньополітичні критерії успішності зовнішньої 

політики . 

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

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

контрпродуктивною. Натомість дослідниця пропонує розглядати всі держави як 

поліархічні, де прийняття зовнішньополітичних рішень розподілено між двома або 

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

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

зовнішньополітичний процес на національному та міжнародному рівнях. Авторка 

стверджує, що взаємодія преференцій внутрішньополітичних гравців, закладена у 

функціонування відповідних політичних інститутів, а також рівень їх  

поінформованості, визначають можливості зовнішньополітичної діяльності та 

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

зовнішньої політики держав ЄС звертає увагу на організаційні можливості управління 

зовнішньою політикою, координацію відомств, що здійснюють зовнішню політику. 

Ірландський фахівець відрізняє такі обставини, що формують сприятливе внутрішнє 

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

зовнішньополітичного процесу; чітке розуміння цілей; послідовність у реалізації 

зовнішньої політики [992, р. 6]. 

Г. Аллісон також називає однією із ключових причин успішної зовнішньої 

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

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

політики зумовлюється координацією роботи виконавчої та законодавчої гілок влади. 

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

чинними законодавчими актами… Якщо виконавча влада реалізує зовнішню 

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

що Конгрес не здатний змінити законодавство у короткий період під конкретну 

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

кооперації при здійсненні зовнішньополітичної діяльності вивчається у рамках 

структурно-функціонального підходу, сформованого й відносно автономного 

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

А. Хедфілд) [550, р. 17-23].  

Якщо ж застосувати аргументацію професора Оксфордського університету 

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

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

                                                 
 Багатогранність поняття «зовнішньої політики» потребує уточнення методологічного підходу до 

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

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

теорії прийняття зовнішньополітичних рішень. Воліючи конкретизувати дослідницький прийом,  

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

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

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

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

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

свідчить про консенсус у суспільстві й політичному середовищі щодо доцільності 

впровадження цього інструменту зовнішньополітичного впливу. І, навпаки, її 

відсутність означає неприйняття суспільством санкційного тиску.  

За М. Рихтіком, аналіз процесу прийняття зовнішньополітичних рішень великих 

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

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

розмаїття відомств у виконавчій владі та складні взаємини між виконавчою та 

законодавчою владою призводять до того, що окремі відомства поводяться як 

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

рішень перетворюється на бюрократичне суперництво (замість визначення ієрархії 

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

виявляються частково реалізованими [27, с. 27].  

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

стверджують, що успішність зовнішньої політики залежить від ступеня сприйняття 

спільних цінностей, політичного консенсусу щодо зовнішньополітичної орієнтації 

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

політичного консенсусу за такими критеріями: 1) спільного ціннісного бачення 

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

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

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

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

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

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

бюрократичними інститутами неможливий без підтримки переважною частиною 

населення стратегічного вектора зовнішньополітичного поступу держави, способу 

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

держави все частіше зіштовхуються з проблемою ефективності зовнішньої політики. 

Інститути громадянського суспільства, використовуючи сучасні засоби комунікації та 

інформації, стають суб’єктами прийняття зовнішньополітичних рішень у таких 

державах» [27, с. 21]. 

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

методологічних підходів до визначення параметрів ефективності зовнішньої політики 

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

консенсус нарощує потенціал при відстоюванні національних інтересів держави на 

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

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

мінімуму можливу протидію внутрішнього та зовнішнього політичного середовища. 

Цей рівень направлений … на забезпечення підтримки практичних кроків держави зі 

сторони громадської думки» [59]. 

Отже, до факторів внутрішнього середовища, що забезпечують високу 

ефективність зовнішньополітичної діяльності, відносять: 1) сформовану нормативно-

правову базу ведення зовнішньої політики; 2) структурну здатність реалізувати 

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

персональну готовність до проведення зовнішньої політики (компетентність); 

4) наявність легітимності внутрішньої (високий рівень підтримки зовнішньополітичного 

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

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

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

Оскільки ефективність зовнішньої політики проявляється й у потенціалі долати 

спротив міжнародного середовища, а в подальшому – здатності країни зберігати 

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

міжнародних відносин, котра пояснює й показує можливості забезпечення 

міжнародної кооперації держав при реалізації цілей зовнішньої політики.  

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

рівні передбачає здатність досягати результату, утримуючи на мінімальному рівні 

спротив із боку світового співтовариства. Інші учасники міжнародного життя не 

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

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

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

Р. Клаттербака [402]. 

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

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

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

тим складніше забезпечувати кооперацію світових політичних агентів із вирішення 

конкретного завдання. За такою логікою зменшення антагонізму інтересів  

національних агентів неодмінно призведе до досягнення зовнішньополітичного 

завдання через використання міжнародних санкцій. 

Тож держава є одиницею в зовнішньому середовищі, а середовище визначає 

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

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

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

До визначення феномену співробітництва, способів його досягнення існує багато 

підходів, різниця між якими залежить від поглядів представників окремих напрямів 

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

центрі наукових інтересів яких перебуває проблема обґрунтування умов, що 

забезпечують створення широкої міжнародної коаліції при реалізації саме санкційної 

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

Е. Менсфілда.  

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

дисертаційне дослідження з теми, пояснює міжнародну підтримку політики санкцій 

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

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

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

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

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

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

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

інших держав у здійсненні акцій колективної примусової дипломатії майже завжди 

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

керованої стабільності, його американський колега Ч. Кіндлбергер зазначив: 

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

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

встановлювати стандарти поведінки для інших держав і змушувати їх виконувати ці 

стандарти, брати на себе більшу частину видатків для підтримки цієї системи» [686, 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

29 

р. 28]. Друга актуалізується в умовах значного зменшення гегемонії США, зсуву в 

силових взаємовідносинах і означає врахування взаємних інтересів суб’єктів. 

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

Відповідаючи на послаблення позицій теорії керованої стабільності, інша група 

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

стимулюють кооперацію при здійсненні санкцій. Теорія міжнародних режимів, за 

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

зовнішньополітичного впливу, технологій управління і стабілізації світових 

політичних процесів в умовах відсутності абсолютного гегемона. «Режими можна 

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

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

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

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

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

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

інституційної теорії [748, р. 579]. 

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

раціонального підходу й інституціоналізму  як теорії, що пояснює створення 

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

була покладена в основу формулювання концепції й ключових умовиводів 

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

своєму дослідженні «Конструктивістський підхід до міжнародних санкцій: реалізм, 

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

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

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

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

існування та функції визначаються інститутом, який створює установчі правила 

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

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

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

міжнародних санкцій: функціональна диференціація політичних  одиниць 

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

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

типи систем міжнародних санкцій: реалістична система (горизонтальна та 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

політики санкцій, варто звернутися до політекономічної концепції нового світового 

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

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

елементом є створення глобального класового режиму, що накладається на 

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

розуміє історичну структуру, що формується трьома чинниками: матеріальним 

потенціалом, ідеями й інститутами. Матеріальний потенціал швидкими темпами 

інтегрується в єдиний світовий механізм, й інтернаціоналізація економіки 

трансформує суспільні відносини і стимулює інновації в інститутах управління. 

Змінюється весь комплекс взаємовідносин суспільства й держави, і новий світовий 

порядок формуватиметься як реакція світових соціальних сил, що волітимуть 

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

взаємозалежності в умовах глобалізації за цією концептуальною схемою пояснює 

модель застосування міжнародних санкцій із боку індустріальних країн щодо держав, 

які розвиваються, причини їх зовнішньополітичної згуртованості при здійсненні 

санкційної політики.  

Зважаючи на те, що ініціатива впровадження міжнародних санкцій у зовнішню 

політику зумовлюється множинністю чинників, і особливо для аналізу використання 

цього інструменту впливу в окремих епізодах із масивом емпіричних даних, 

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

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

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

допомагають просувати спільні інтереси при застосуванні санкцій; друга передбачає, 

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

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

факторами, які спроможні подолати дилему між антагоністичними та спільними 

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

Резюмуючи вищенаведене, наголосимо на тому, що міжнародна підтримка 

політики санкцій забезпечується, насамперед, наявністю спільних цілей, високим 

ступенем взаємозалежності світових акторів, їх місцем у структурі міжнародної 

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

Одна держава допомагає іншій реалізовувати політику санкцій і очікує у відповідь 

покращення власних позицій, що призводить до узгодження зовнішніх політик 

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

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

враховуючи їх наслідків для інших держав. 

Враховуючи те, що міжнародні санкції належать до примусових заходів ведення 

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

дієвості використання цього виду зовнішньополітичного впливу. 

Хоча обґрунтуванням умов застосування примусових інструментів зовнішньої 

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

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

центр науки і міжнародних відносин Гарвардського університету, Інститут ООН із 

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

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

чи обмежене її застосування, аби переконати опонента відступитися чи припинити 

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

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

примусова дипломатія передбачає застосування непримусових (стимулювальних, 

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

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

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

Отже, примусова дипломатія може використовувати позитивні стимули, переконання, 

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

10]. 

Важливо зазначити, що в методологічному плані вивчення проблеми ефективності 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

р. 6, 67].  

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

перше, окремі дослідження безпосередньо включають до примусової дипломатії й 

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

вмотивоване запозиченням теорією міжнародних санкцій параметрів ефективності 

використання примусової дипломатії при оцінці результативності дії санкційного 

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

Типовими ж умовами дієвості примусових інструментів у досягненні 

зовнішньополітичних цілей, які визнаються спеціалістами, слід назвати такі: 

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

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

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

неприйнятною для нього ескалацією; 8) зрозумілість відносно термінів врегулювання 

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

важливо дотримуватися принципу асиметрії мотивації, що досягається двома 

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

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

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

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

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

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

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

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

застосування міжнародних санкцій у межах відповідного наукового напряму .  

За К. Портелою з Сингапурського університету менеджменту, стандартним 

критерієм визначення успішності санкцій є здатність за допомогою них досягати 

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

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

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

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

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

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

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

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

Поєднання результатів роботи фахівців цих трьох теоретичних течій дасть нам 

можливість виявити головні чинники, що перешкоджають спроможності  

міжнародних санкцій досягати зовнішньополітичних цілей, і навпаки – дозволять 

встановити умови, за яких дія стратегії санкцій виявиться успішною. 

Отже, у витоків першого наукового підходу перебувають праці норвезького 

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

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

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

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

політичної дезінтеграції ворога, що змушує його відмовитись від відстоювання своїх 

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

передбачає таку сувору взаємозалежність: чим більшого позбавляєшся, тим сильніша 

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

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

дуже швидко розпочинається політичний хаос, що призводить до повалення режиму 

або налаштовує його на переговори.  

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

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

Досліджуючи цю проблему, науковець зазначає, що теорія санкцій недооцінює 

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

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

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

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

політичної еліти цільової країни, сприяючи політичній інтеграції, стабільності та 

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

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

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

нормою [292, р. 584].  

Наступним фактором, що значно знижує ефективність санкційних заходів, 

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

спільного механізму їх застосування провідними міжнародними акторами. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

негативний вплив санкцій на економіку, або вдатися до стратегії самозабезпечення 

[560, р. 411].  

Вивчення сучасної практики ведення санкційної політики, а також її історичного 

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

використання економічних санкцій довели їх нежиттєздатність у досягненні 

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

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

політичний спротив міжнародних акторів, внутрішньополітичного та внутрішньоеконо-

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

р. 89-93].  

К. Кнорр, наполягаючи в цілому на низькому політичному потенціалі 

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

визначає наявність значних зовнішньополітичних розбіжностей у інтересах держав, 

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

Цікаво, але представники другого наукового напряму, що розглядають міжнародні 

санкції в контексті передачі певного сигналу для світової спільноти, також 

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

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

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

площині міжнародного авторитету держави, що ініціює санкції, двосторонніх 

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

іншими санкційними заходами. 

Фундатором школи, що позитивно оцінює можливості санкцій у досягненні 

зовнішньополітичних завдань, вважається представник функціоналізму, британський 

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

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

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

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

доробки англійського фахівця спираються на слабку емпіричну базу й не можуть 

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

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

Високі оцінки санкціям як інструменту дипломатії надають у своїх роботах 

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

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

порушують взяті на себе міжнародні зобов’язання… Допоки міжнародне 

співтовариство існуватиме, країни підтримуватимуть мир не лише за допомогою 

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

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

конфліктів поступаються засобам колективних санкцій у цивілізованому суспільстві 

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

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

здійснення. 

Неолібералізм як напрям у теорії міжнародних відносин розглядає політику 

санкцій як доволі перспективний спосіб регулювання світових політичних процесів. 

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

економічні санкції потенційно вважатимуться інструментом дипломатії, тоді в 

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

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

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

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

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

взаємозалежності робить вірогідним застосування каральних, але мирних стратегій у 

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

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

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

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

менш вразлива з двох держав здатна використовувати погрозу розірвання 

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

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

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

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

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

міжнародної економічної взаємозалежності». 

Отже, неолібералісти первинними критеріями успішності політики санкцій 

вважають наявність тісних економічних і політичних контактів між державою-

санкціонером і цільовою країною, а також низьку спроможність оперативної 

переорієнтації цих зв’язків на треті країни. 

Н. Кроуфорд й А. Клотц конкретизують параметри ефективності застосування 

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

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

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

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

зовнішньоекономічних відносин; 4) громадянське суспільство й неурядові організації 

мають можливість активно впливати на політичний процес у цільовій державі; 

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

Першим фундаментальним дослідженням, присвяченим питанню ефективності 

політики міжнародних санкцій, вважається колективна монографія американських 

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

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

У ході ретельного вивчення головних епізодів застосування санкційних заходів 

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

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

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

країни [618].  

Двома роками потому автори публікують своє наступне дослідження «Економічні 

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

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

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

чинників: санкції можуть просто не відповідати окремому зовнішньополітичному 

завданню. У такому випадку санкційні заходи можна розглядати лише як 

компліментарну складову зовнішньополітичного курсу держави у цільовій країні; 

санкції можуть створювати свій власний антидот, згуртовуючи країну призначення як 

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

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

тобто шляхом надання підтримки цільовій країни вони здатні компенсувати збиток, 

який санкційна політика мала завдати; дієвість санкційних заходів значно знижується 

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

У третьому доповненому та переробленому виданні американські експерти 

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

Б. Оегг комплексно вивчають проблему ефективності санкційної політики на основі 

аналізу 204 епізодів накладання санкцій. Фахівці визначають мотивацію  

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

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

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

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

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

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

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

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

Із моменту виходу у світ першої роботи фахівців Інституту Петерсона політологія 

міжнародних відносин збагатилася теоретичними роботами з дослідження проблеми 

успішності санкційної політики.  

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

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

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

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

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

санкції виявляються вкрай невдалими. Останнє твердження пізніше буде взяте як 

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

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

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

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

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

прагнення розширити змінні успішної санкційної політики.  

Вагомий внесок у розробку концепції ефективності застосування міжнародних 

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

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

особливо сильна залежність цільової держави від міжнародної торгівлі; погано 

розвинена внутрішня економіка; залучення до санкційних заходів найважливіших 

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

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

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

розглядають державу як раціонального актора.  

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

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

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

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

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

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

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

використання [634; 672].  

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

монографічному дослідженні «Парадокс санкцій. Економічна могутність і міжнародні 

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

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

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

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

критерії ефективності санкційної політики: 

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

пріоритетні цілі виконані в результаті застосування політики санкцій, то такий 

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

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

користь від досягнення цілей;  

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

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

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

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

для останньої визначає ефективність санкційних заходів; 

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

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

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

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

згуртованості населення та еліти цільової країни і тим самим забезпечить 

протилежний зовнішньополітичний ефект санкційним заходам; 

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

один суб’єкт; 

5) максимальність ефекту впливу, порівняно із потенційним використанням інших 

зовнішньополітичних інструментів.  

Цей критерій є найбільш складним для реального визначення, адже є 

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

потенційні переваги чи втрати від застосування іншого інструменту зовнішньої 

політики, адже точно спрогнозувати його дію під впливом різноманітних факторів 

конкретної ситуації не є реальним. Це питання переноситься у площину 

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

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

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

збігаються в питанні визначення факторів, за яких міжнародні санкції мають 

найбільший потенціал до успіху: 1) зовнішньополітична мета введення режиму 

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

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

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

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

порядку, за широкої міжнародно-політичної підтримки.  

Л. Мартін при вивченні умов ефективності політики санкцій у цілому  

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

ініціатор санкцій повинна мати широку підтримку такої своєї ініціативи з боку 

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

реалізації міжнародних санкцій.  

Проте дещо оригінальною, на думку автора, виглядає встановлена дослідницею 

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

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

міжнародно-політичним становищем держави-ініціатора санкцій, значущим 

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

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

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

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

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

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

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

щодо здатності санкцій впливати на політичні процеси й лише вираховувати збитки 

ними заподіяні, слід порахувати витрати держав, необхідні на залучення 

альтернативних методів зовнішньої політики (у тому числі військових) для 

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

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

умовиводів, слід поставити ефективність застосування міжнародних санкцій у пряму 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

досліджуючи вплив міжнародних санкцій у конфлікті між Сходом та Заходом, 

припускає, що для оцінки ефективності санкційної політики не варто удосконалювати 

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

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

опонента при підготовці воєнної операції проти неї [750].  

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

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

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

міжнародних санкцій у контексті політики ядерного нерозповсюдження на прикладі 

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

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

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

запізненням» [388, р. 7]. 

Значення всебічної міжнародної підтримки санкцій у контексті забезпечення їх 

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

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

Отже, наступним параметром ефективності політики міжнародних санкцій, як 

нами було встановлено, слід вважати високий рівень зовнішньополітичної підтримки 

санкційних заходів із боку світових держав.  

Питання ж економічної витратності є контроверсійним і потребує додаткового 

застосування відповідної методології економічної науки, що виходить у цілому за 

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

міжнародних санкцій головних торговельно-економічних партнерів цільової країни, 

на думку автора, є важливою умовою досягнення високої продуктивності політики 

ізоляції.  

Розвиваючи тезу про доцільність забезпечення масштабної підтримки 

міжнародних санкцій із боку світових держав, ряд фахівців провели серію 

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

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

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

цілі щодо санкціонера.  

Науковці з Інституту міжнародної економіки у Вашингтоні, вивчаючи вплив 

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

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

вірогідніше, що примус дозволить реалізувати поставлені зовнішньополітичні 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[496, р. 14-17].  

З огляду на критичну значущість питання, його подальше обговорення було 

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

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

перед гарантом міжнародної безпеки доповідь, у якій акцентувалося на важливості 

встановлення постійної комунікації з сусідами цільової країни, підтримки 

співробітництва з регіональними організаціями для забезпечення успішної реалізації 

санкційних заходів [53].  

Таким чином, фактор політичної підтримки санкційних заходів із боку держав 

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

може бути включений до параметрів концепції ефективності політики міжнародних 

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

втягненні в реалізацію санкцій сусідніх держав знімається проблема фізичного 

контролю за кордонами цільової країни, а значить функція моніторингу за 

імплементацією санкційних заходів виконуватиметься на необхідному рівні. 

Вивчаючи епізоди позитивного застосування міжнародних санкцій, Д. Дрезнер 

встановив, що ефективність примусових заходів була вищою стосовно країн із 

демократичною політичною системою [496, р. 14]. 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

39 

М. Братерський, зі свого боку, вказує: «При демократичному ладі суспільства 

сигнал про падіння життєвого рівня населення транслюватиметься до політичних еліт 

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

політичних системах, проти яких найчастіше запроваджуються санкції, еліта 

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

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

доводить, що зовнішній тиск за допомогою санкцій допомагає авторитарним лідерам 

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

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

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

цільової країни» [756, р. 639].  

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

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

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

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

народу [880]. 

З’ясовуючи причини низької успішності політики міжнародних санкцій у 

контексті денуклеаризації Північної Кореї, С. Хеггард із Каліфорнійського 

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

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

абсорбувати економічні потрясіння… Авторитарні режими, які спираються на 

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

р. 5]. 

На підставі опрацювання практики використання міжнародних санкцій 

американською дипломатією С. Аллен наголосила: «Наявні доробки дозволяють 

зробити припущення про те, що внутрішньополітична відповідь на санкції значно 

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

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

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

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

Пенсільванського університету, є вкрай значущою для реалізації проти неї стратегії 

санкцій. Вивчаючи спроможність міжнародних санкцій протидіяти горизонтальному 

поширенню ядерної зброї на прикладі Іранського, Лівійського та Північнокорейського 

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

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

Не заперечує значення демократичної політичної системи в цільовій країні для 

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

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

режиму в цільовій державі як детермінант результативності політики міжнародних 

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

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

Цікаві коментарі щодо ролі опозиції в цільовій країні робить американський 

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

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

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

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

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

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

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

р. 198-199].  

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

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

реальних важелів впливу на внутрішньополітичну ситуацію, що знижує ефективність 

колективних дій незбройного характеру і здатне, подовжуючи термін дії санкційних 

режимів, призвести до прямо протилежних політичних результатів. Генеральний 

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

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

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

застосовуються проти авторитарних режимів, виникає інша проблема. У такому 

випадку зазвичай потерпає населення, а не політична еліта, поведінка якої і 

спровокувала введення санкцій. Більше того, як це не ганебно, але можновладці часто 

навіть отримують користь від таких примусових дій, оскільки вони допомагають їм 

керувати «чорним ринком» і отримувати більший прибуток… Санкції також слугують 

приводом для ліквідації внутрішньої опозиції» [47, с. 45]. 

Аби підсумувати результати проведених наукових розвідок із політики санкцій, 

переоцінити накопичений досвід, світове співтовариство організовує ряд конференцій 

дипломатів та експертів, зокрема Інтерлакенську (1998/1999 рр.), Бонн-Берлінську 

(1999/2000 рр.) і Стокгольмську, ініційовані відповідно швейцарським, німецьким та 

шведським урядами. У центрі їхньої уваги стояла проблема оптимізації та 

вдосконалення застосування політики міжнародних санкцій.  

Інтерлакенський процес проходив у два етапи: у березні 1998 і 1999 р. Метою 

проведення міжнародної зустрічі стало вироблення критеріїв успішності 

запровадження фінансових санкцій, визначення параметрів подальшої роботи, 

спрямованої на вдосконалення взаємодії держав і недержавних агентів у 

імплементації цього виду санкційних заходів.  

При цьому, якщо перший форум («Інтерлакен І») фокусував увагу на окремих 

процедурних аспектах запровадження фінансових санкцій, то другий («Інтерлакен ІІ») – 

виніс на порядок денний світової політики аналіз законодавчих відмінностей держав у 

реалізації фінансових санкцій. Науковці підкреслили, що значна кількість країн світу 

й досі не виявляє політичної волі в реалізації санкційних заходів ООН, що 

якнайкраще демонструється відсутністю сформованої нормативно-правової бази 

держав-членів у здійсненні колективних примусових інструментів. Крім того, як було 

відзначено більшістю експертів, навіть ті країни, які мають неабиякий позитивний 

досвід у імплементації санкційних режимів, використовують діаметрально 

протилежні підходи до реалізації санкцій, що зумовлюється специфікою їхньої 

зовнішньополітичної мети у цільовій державі [928, р. 65-86].  

У ході роботи конференцій їхні учасники відмітили, що фінансові санкції в цілому 

ефективніші ніж торговельні для підтримки міжнародної безпеки, адже їх вигідно 

різнить оперативність запровадження, унеможливлення проведення обхідного 

маневру задля мінімізації збитків від їх запровадження; їхній вплив на економіку 

цільової країни проявляється відразу ж після впровадження, що зводить нанівець 

спроби диверсифікації фінансових операцій і перенаправлення фінансових потоків 

владної еліти цільового режиму.  

Досягненням проведення зустрічей вважається вироблення критеріїв успішності 

фінансових санкцій, до яких відносять такі: зберігання владною елітою цільової 
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країни значних фінансових ресурсів закордоном; можливість ідентифікації рахунків 

еліти держави-об’єкта; занепокоєння щодо послаблення політичної влади має бути 

значно меншим від небезпеки втратити фінансові фонди [928, р. 41-47]. До того ж, як 

відзначалося, ефективність фінансових санкцій зростає, якщо вони націлені проти 

диктаторського режиму в бідних країнах з обмеженими ресурсами, якщо не ставиться 

мета змінити режим, а очікуваною є лише корекція політичної позиції в конкретному 

питанні, поступки в якому не розглядаються цільовою державою як життєво важливі. 

У разі ж загрози фізичному існуванню політичному режиму, втрати від дії санкційних 

заходів, скоріше за все, матимуть зворотній ефект і призведуть до мобілізації всіх 

факторів міцності цільової країни. 

Слідом за Інтерлакенським процесом Федеральне міністерство закордонних справ 

Німеччини спільно із Секретаріатом ООН і Боннським міжнародним центром з 

конверсії провели в 1999 р. і 2000 р. конференції, аби оцінити роль санкцій на 

пересування та ембарго на поставки озброєнь. У результаті зустрічі умовами 

реалізації успішної політики ембарго, насамперед під мандатом ООН, було визнано: 

наявність несуперечливого законодавства, котре містило б приписи та рекомендації 

щодо методів і часових рамок запроваджених заходів; міжнародна координація та 

моніторинг здійснюваних санкцій; підтримка політики ембарго з боку сусідів цільової 

країни [485]. 

Для вироблення спільного підходу щодо використання міжнародних санкцій 

шведський уряд у 2003 р. ініціював проведення третьої конференції, що стала 

відомою як Стокгольмський процес. У результаті його роботи дипломати та науковці 

визначили ключові параметри успішності концепції санкційної політики.  

Вони в цілому можуть бути зведені до такого:  

по-перше, було відзначено, що міжнародні санкції є вагомим політичним 

інструментом на світовій сцені. До того ж, акцентувалося на необхідності побудови 

легітимної платформи санкційної політики, співвіднесеної із моральними принципами 

розвитку людства. 

Безумовно, такий критерій націлює міжнародні санкції на відстоювання 

універсальних цінностей як фундаменту світового порядку, що цілком «вписувалося» 

у популярний на той час серед західних теоретиків мейнстрім неолібералізму та 

постпозитивізму;  

по-друге, санкційна політика має визначатися часовими критерієм, чітким планом 

проведення та умовами скасування режиму санкцій. Це означає, що ухвалюючи 

рішення щодо міжнародних санкцій, слід визначитись, які політичні цілі 

переслідуються, і встановити чіткі критерії їх досягнення цільовою країною [640,  

р. 16].  

У Стокгольмській доповіді зазначається: «Надійна оцінка можливостей санкцій та 

їх ймовірного результату є критичною для успішності їх реалізації» [640, р. 21]. 

Документ встановлює, що планування санкційної політики має включати: 

типологізацію проблеми, що підлягає розв’язанню (зазвичай поширення зброї 

масового знищення, збройний конфлікт, масштабне порушення прав людини); 

визначення кола осіб, структур відповідальних за ситуацію; встановлення засобів і 

методів, що використовують відповідальні особи, інституції; оцінка ймовірності 

політичної підтримки режиму третіми країнами, з’ясування характеру взаємин між 

ними (вивчаються можливості уникнути, зменшити вплив або нейтралізувати 

міжнародні санкції); підрахунок імовірних витрат санкційної політики для держави-

санкціонера; визначаються можливості урегулювання ситуації іншими механізмами 
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(автономно до санкційних заходів або як їх складову); окреслюються шляхи та засоби 

пристосування до наслідків санкційної політики (позитивних/негативних);  

досліджується вірогідність впливу на нецільові держави [640, р. 27];  

по-третє, усвідомлюючи, що первинна відповідальність за впровадження санкційних 

заходів покладається на держави-члени ООН, їх успішність залежить не лише від 

жорсткої координації та комунікації країн-гарантів, а й від ефективної роботи 

сформованих ними інституцій, технічних засобів контролю за санкційним режимом, 

тобто по суті формується дворівневий механізм санкційної політики – національний 

та наднаціональний;  

по-четверте, стверджується, що міжнародна підтримка має надаватися однаковою 

мірою протягом усього періоду дії санкцій, до того ж, важливою є підтримка 

санкційної політики проти цільової країни її безпосередніми сусідами [1040, р. 44], 

тобто офіційно визнається по суті геополітичний критерій ефективності. 

Як стверджують європейські спеціалісти А. де Вре та Х. Хазельзет, 

Стокгольмcький процес виділив такі головні критерії ефективності санкційної 

політики: законодавство, здатність до примусу, моніторинг та планування [640, р. 95].  

Аналізуючи зміст трьох підсумкових доповідей, автор відзначає їхню значущість 

із позиції подальшого перспективного проведення теоретичних напрацювань у сфері 

світо-політичного, водночас помітним стало й те, що документи ретранслювали у 

стислому форматі переглянуті нами положення теорії міжнародних санкцій. 

Щоправда, окреме новаторство мало місце, адже матеріали конференцій включали 

практичні рекомендації процедурного, технічного й нормативного характеру, 

направлені на вдосконалення процесу запровадження санкцій. Разом із тим, вказані 

аспекти проблеми виходять за рамки цього дослідження і докорінним чином на 

політичному вимірі реалізації міжнародних санкцій не позначаються.  

Таким чином, на підставі методологічного синтезу аналізу зовнішньої політики, 

теорії міжнародних відносин та теорії міжнародних санкцій, автор визначає 

міжнародні санкції дієвим механізмом зовнішньополітичного впливу, формування 

світових політичних процесів, а також інструментом забезпечення стабільності 

міжнародного порядку на глобальному та регіональному рівнях, якщо вони 

застосовуються за визначених обставин. Останні кваліфікуються автором як 

параметри ефективності реалізації політики міжнародних санкцій і, у свою 

чергу, включають: 

 наявність сформованої нормативно-правової бази, що визначає принципи та 

регламентує специфіку впровадження санкцій щодо цільової держави; 

 інституційне забезпечення реалізації санкційних заходів; 

 політичний консенсус у державі, що реалізує санкційну політику, щодо 

доцільності, головних засад і методів її імплементації, що забезпечує високий 

потенціал в її оперативному застосуванні; 

 експортно-імпортну залежність цільової країни від держави-санкціонера, що, 

як правило, забезпечується попередніми позитивними політичними відносинами між 

країною, що застосовує санкції, та державою-об’єктом санкцій; 

 поміркованість політичних цілей, які переслідуються міжнародними санкціями, 

що перебувають у площині коригування зовнішньополітичної діяльності країни-

об’єкта, але не спрямовані безпосередньо на зміну політичного режиму у цільовій 

державі; 

 широку зовнішньополітичну підтримку міжнародних санкцій великими 

державами світу на всіх стадіях їх імплементації; 


