
залучення держав геополітичного довкілля цільової країни до реалізації 

міжнародних санкцій;

сформовану опозицію у країні-об’єкті, яка політично зорієнтована на державу, 

що запроваджує санкції, демонструє готовність задовільнити її цілі при наявності 

демократичних механізмів передачі влади в цільовій країні.

1.2. Бібліографія та джерельна база

Монографія є результатом досліджень, проведених автором протягом 

2007-2013 років. Підготовка праці виявила необхідність залучення широкого кола 

джерел українською, російською, англійською, німецькою мовами, різних за своєю 

політичною спрямованістю, науковою цінністю, методами дослідження, висновками й 

рекомендаціями, що дозволило, у свою чергу, уникнути однобічної оцінки політики 

санкцій у міжнародних відносинах. Формулювання концепції роботи, а також її 

верифікація дипломатичною практикою міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОАД, 

Африканський Союз/ОАЄ) та індивідуальних акторів, насамперед США, зумовили 

вибір джерельно-документальної бази дослідження та його бібліографію. 

Структуризація дослідження дозволяє виділити такі групи джерел:

1) Опубліковані установчі документи Організації Об’єднаних Націй, тексти 

резолюцій із санкцій, ухвалених РБ ООН, документи конференцій та зустрічей, 

офіційні підсумки переговорів, організованих і проведених у рамках ООН, а також 

заяви й інші матеріали щодо застосування санкційних заходів, що видаються 

Організацією Об’єднаних Націй, які становлять перше коло джерел [13, 31; 47-55; 73; 

79; 131-136; 141-191; 260; 1018-1025];

2) Статутні документи регіональних міжнародних організацій, як ЄС, ОАД, 

Африканський Союз/ОАЄ, у яких визначаються основні засади санкційної політики 

цих об’єднань, викладаються політичні мотиви застосування санкційних заходів, 

вказуються уповноважені органи, відповідальні за розробку та імплементацію 

політики санкцій [46; 66; 93; 343; 389; 415; 418; 420; 436-438; 477; 479; 631; 705; 726; 

797; 833; 874]; 

3) Документи регіональних організацій, зокрема ЄС, ОАД, Африканського 

Союзу/ОАЄ з реалізації санкційної політики, які показують ієрархію

зовнішньополітичних завдань об’єднань при здійсненні санкцій у кожному окремому 

епізоді, розкривають суперечності між державами-членами під час ухвали рішень 

щодо використання санкційних заходів і в процесі їх здійснення [72; 319-333; 412; 

414; 428-451; 478; 505-507; 517-521; 526-527; 770; 859]. Важливо констатувати, що 

вивчення дипломатичної практики регіональних організацій із упровадження 

санкційних заходів у більшості випадків і свідчить про ступінь політичної 

солідарності країн-учасниць, а тим самим виступає й індикатором рівня інтеграції в 

цих регіональних структурах. З іншого боку, велика кількість епізодів із застосування 

санкційних заходів у певному регіоні може свідчити про високу конфліктогенність 

геополітичної зони і, отже, виступатиме індикатором неефективної роботи 

регіональних структур із підтримки миру та безпеки;

4) Документи зовнішньополітичних відомств провідних держав світу, що мають 

широкий дипломатичний досвід із реалізації санкційних заходів, зокрема США, 

Китаю, Російської Федерації, Японії, у яких викладено концептуальний і 

доктринальний підхід до використання політики санкцій як у контексті 

односторонньої дипломатії, так і в розрізі діяльності міжнародних організацій [26; 43-
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44; 60: 62-63; 81; 108; 126; 134-136; 139-140; 196; 238; 285; 317; 361; 381; 411; 413; 

465-467; 525; 529-530; 533; 547-548; 551-552; 555; 593; 637; 643; 645-647; 663-665; 

786-787; 805; 809; 849-850; 953; 956; 981; 985; 1000]; 

5) Тексти двосторонніх угод держав-санкціонерів із цільовими країнами, які 

виявляють характер політичних відносин між ними, показують ступінь їх економічної 

взаємозалежності, а значить і ступінь уразливості потенційної цілі перед санкціями. 

Серед них можна виділити «великі» договори (зокрема договори про дружбу та 

співробітництво), що регламентують більшість сфер взаємодії та угоди, які 

стосуються специфічних галузей співпраці, зокрема лібералізації торгівлі й взаємного 

захисту й заохочення інвестицій, зміцнення заходів довіри між сторонами [196; 233; 

245; 246; 307; 310-311; 453; 481-483; 514; 982-983];  

6) Документи, укладені цільовими державами з міжнародними акторами, 

контрагентами національних інтересів країн-санкціонерів, із міжнародними 

безпековими організаціями, геополітичним довкіллям цільової країни [130; 196; 233; 

255; 290; 304; 453; 503-504; 513-514; 664; 704; 848; 893]. Вивчення цього кола джерел 

дозволило з’ясувати ступінь втягнення цільових країн у систему міжнародного 

співробітництва, що створювало додаткові дипломатичні можливості для цільових 

країн у нівелюванні дії санкційної політики. Особливу значущість тут мають договори 

про військово-технічну співпрацю, про співпрацю у сфері ядерної енергетики, в галузі 

науки та високих технологій, про лібералізацію торгівлі, які часто стають 

об’єктивними факторами ігнорування санкційної політики. Серед документів 

виняткову значущість мають «великі» договори між цільовими державами та їхніми 

геополітичними сусідами, а також угоди про розподіл регіональних ресурсів, обміни 

населенням, про формування зон вільної торгівлі, культурну взаємодію, які часто 

формують політичну мотивацію дистанціювання держав-сусідів цілі від політики 

санкцій; 

7) Офіційні матеріали, що містять виступи та заяви, підсумки прес-конференцій 

політичних діячів та державних службовців із актуальних проблем реалізації політики 

санкцій. У таких джерелах розкриваються ті чи інші аспекти питання застосування 

міжнародних санкцій у світовій політиці, внутрішньополітичні колізії між головними 

партіями, особливості діяльності лобістських груп, груп інтересів, як діаспор, 

національних і релігійних меншин, екстремістських організацій, які зумовлюють 

специфіку використання санкційного тиску в кожному окремому епізоді [665, 668-

670; 675; 698; 754-755; 769-771; 813-814; 836; 848; 851; 852-855; 857; 866; 907-908; 

936; 940; 956; 951; 991; 1004; 1028-1029; 1042]. Разом із тим, аналіз цього сегмента 

джерел характеризує зміст трансформації політичних підходів держав світу до 

проблеми використання політики санкцій задля досягнення партикулярних 

національних інтересів, залежно від змін у регіональному геополітичному просторі та 

ротації елітних груп у країнах. Тому характер цих документів змушує нас підходити 

до них із певною обережністю, адже вони мають на меті не стільки об’єктивно 

висвітлити певні події, скільки надати їм такого тлумачення, яке відповідає інтересам 

держав, що вони представляють. Тому оцінити значення кожного з цих джерел можна 

лише шляхом його інтерпретації в конкретній ситуації; 

8) Документи, матеріали, довідникові видання провідних міжнародних 

фінансових організацій, наприклад Світового банку, Міжнародного валютного 

фонду, Азійського банку з розвитку, Європейського фонду розвитку,  

Міжамериканського банку розвитку, в яких міститься інформація стосовно соціально-

економічного та фінансового становища держав-санкціонерів та цільових країн, 
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представлені відомості про заморожування кредитних ліній, програм допомоги [360; 

394; 559; 1057]; 

9) Аналітичні матеріали впливових американських інституцій і дослідницьких 

центрів, зокрема таких, як Президентська експортна рада, Стенлі Фаундейшн, Центр 

стратегічних та міжнародних досліджень, Національна асоціація виробників, 

Європейсько-американська бізнесова рада, Інститут міжнародної економіки у 

Вашингтоні, Асоціація представників малого та середнього бізнесу США 

(USA/ENGAGE), Дослідницька служба Конгресу США, Інститут Като, ЦРУ, Інститут 

Кейсі, Асоціація Джеймса Ора, Асоціація торгівлі з Іраном, Торговельна палата США, 

Центру Ніксона. Усі вони спрямовані на вдосконалення використання стратегії 

санкцій як інструменту просування американських інтересів у світі, особливо у 

відносинах із країнами, що розвиваються, й оцінюють ефективність санкцій як 

способу забезпечення національної безпеки США, збереження її статусу світового 

лідера [310; 311; 335; 391; 423; 453; 492; 510; 613-618; 641; 648; 666-667; 678-680; 704; 

713; 822]; 

10) Програмні документи найвпливовіших політичних партій як держав-

санціонерів, так і цільових країн, ретельний аналіз яких дозволяє розкрити глибинну 

мотивацію їх зовнішньополітичної поведінки в кожному конкретному санкційному 

епізоді [532; 540; 595]; 

11) Роботи, присвячені загальним проблемам міжнародних відносин у 

90-х роках ХХ століття і на сучасному етапі, наукові розвідки з питань забезпечення 

безпеки на глобальному та регіональному рівнях, оцінкам внутрішньополітичних 

процесів у державах світу, еволюції зовнішньополітичних орієнтирів таких провідних 

світових акторів, як США, ЄС, Китай, Японія і Російська Федерація 2; 7; 9; 14; 30; 

32-33; 40; 42; 64; 77; 82; 90; 114; 204; 235; 239; 241; 255; 258; 265; 273; 276; 282; 284; 

306; 408; 457; 491; 572; 574; 595; 607; 611; 661; 664; 688-690; 734; 739; 744-745; 757; 

759; 762; 821; 830-832; 838; 843; 878; 932; 946; 970; 990 . Ці праці написані в межах 

різних наукових дисциплін, об’єднує їх те, що проблеми, пов’язані з використанням 

санкцій, згадуються в них лише побіжно, проте факти та оцінки авторів допомагають 

зрозуміти значення і причини багатьох подій та процесів, пов’язаних із санкційною 

політикою; 

12) Інтернет-джерела, поруч з електронними версіями газет і журналів, давали 

можливість досліднику отримувати останню інформацію, що стосувалась подій 

навколо реалізації санкційної політики, а отже, відповідним чином коригувати своє 

дослідження [17; 29; 34; 37; 45; 69-72; 76; 86; 97; 101-102; 104; 117; 123; 196-198; 205; 

231; 243-244; 249; 279-281; 283; 288; 312; 398; 515; 546; 553; 611; 649-650; 671; 737; 

773; 861; 890; 899; 978; 1027; 1030; 1053; 1060]. 

Формулювання концептуальної основи роботи вимагало звернення автора до 

праць із теорії міжнародних відносин, зовнішньополітичного аналізу, які пояснюють 

механізм розробки й ухвали рішень у царині зовнішньої політики з точки зору 

бюрократичної та операційної моделей, а тим самим можуть допомогти зрозуміти 

чинники внутрішнього та зовнішнього походження, що позначають конфігурацію 

санкційної політики в кожному конкретному епізоді. Серед них ґрунтовністю 

вирізняються роботи Х. Віарди [1054], Л. Джонсона, Дж. Ендікотта, Ф. Зелікова 

[1065], Ч. Кеглі-мол., Д. Пеппа [830], Р. Снайдера [932], Е. Уіткопфа 681 , російських 

учених О. Богатурова 11 , М. Косолапова [83-84], М. Рихтіка [27], М. Хрустальова 

[235], П. Циганкова [27]. Важливість впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на 

ефективну реалізацію зовнішньої політики підкреслювали у своїх працях Б. Буено де 
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Месвіта та Д. Лелмен [373], Х. Мілнер [767], С. Петерсон [838], П. Хут [622], 

C. О’Хеллорен [811], Д. Вердієр [1035], Г. В. Даунс і Д. М. Рок [492], К. Елман [512], 

Б. Рассет [889], Дж. Снайдер [932], Е. Стемм [939], Е. Кір [685], Дж. Легро [712], 

Р. Роузкранц і А. Штейн [885]. Апелювання до цієї групи джерел стало необхідним 

для виявлення чинників, що перешкоджають ефективному здійсненню санкційних 

заходів державами-націями.  

Враховуючи те, що міжнародні санкції належать до примусових заходів ведення 

зовнішньої політики, автор вважав за доцільне звернутися до праць, які містять аналіз 

дієвості використання цього способу впливу. Серед таких робіт відзначимо праці 

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

[906]. Переосмислення досягнень цього наукового напряму для дослідження 

санкційної політики виправдовує себе через те, що, по-перше, окремі роботи 

безпосередньо включають до примусової дипломатії й санкційні заходи (Д. Даніел, 

Б. Джентлсон, А. Джордж, Б. Хейєс), і по-друге, пояснюється використанням 

окремими фахівцями параметрів успішності примусової дипломатії для оцінки 

ефективності політики санкцій. 

У розрізі висвітлення проблеми важливим стало звернення до праць відомих 

зарубіжних та вітчизняних юристів, які розглядають правові аспекти застосування 

санкційних заходів, передусім у рамках Організації Об’єднаних Націй, таких 

регіональних об’єднань, як Європейський Союз, Організація Американських Держав, 

Африканський Союз/Організація Африканської Єдності. У всьому комплексі 

наукових праць цього спрямування варто відзначити монографічні роботи 

Є. Алєксандрової [1], П. Конлона [1014], І. Лукашука [94-95], Н. Ріпсмана [355], 

Б. Тузмухамєдова [256], А. Черрон [388]. Ознайомлення з працями цих фахівців 

допомогло розкрити суперечливі моменти в резолюціях з санкцій, виявити лакуни в 

документальній базі організацій із використання санкційних заходів, що стають 

правовою основою для дипломатичного маневрування цільових країн, надають їм 

«вікно можливостей» аби вжити контрзаходів задля зменшення негативних наслідків 

дії санкційної політики. 

Серед вітчизняних досліджень, присвячених вивченню правових аспектів 

застосування міжнародних санкцій ООН, ґрунтовністю вирізняється монографія 

В. Василенка [23], що розкриває повноваження Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї 

при реалізації політики санкцій у рамках ООН. 

Окремий інтерес під час написання цієї праці становили роботи Таміра Муаффака 

Зіяда, у яких розкриваються правові основи формування санкційного режиму ООН 

проти Іраку, з’ясовується контроверсійнійність процесу ухвали рішень Радою Безпеки 

ООН щодо санкцій у іракському епізоді [247-248]. 

Для об’єктивного аналізу політико-правого механізму ООН із застосування 

санкційних заходів доречним виявилося звернення до праць таких авторитетних 

західних юристів, як Д. Брайєрлі [368], Л. Валкі [1033], Є. Кемерона [377-378], 

В. Рифагена [554], О. Шахтера [904]. Вивчення правознавчої літератури дозволило 

автору виявити суперечливість процедури застосування санкцій у діяльності РБ ООН, 

осягнути проблему в контексті правозахисної роботи організації. 

Водночас для відтворення повної та об’єктивної картини процесів, що відбувалися 

в механізмі формування й реалізації санкційних заходів як інструменту зовнішньої 

політики, способу підтримки міжнародного миру та безпеки, використання джерел 

лише вищезазначеного рівня є недостатнім, оскільки вони не містять інформації про 

передумови застосування політики санкцій і трансформацію всього комплексу 
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проблем у контексті її реалізації на рівні багатосторонньої та двосторонньої 

дипломатії. До того ж, сучасний світ змінюється надзвичайно динамічно, з’являються 

нові сфери й напрямки взаємодії, які доповнюють зміст санкційної політики. Усі ці 

фактори ускладнюють самий процес застосування санкційних заходів, а останнє 

диктувало залучення додаткових джерел вітчизняного та зарубіжного походження, у 

яких розкриваються причинно-наслідкові політичні зв’язки, що характеризують 

специфіку процесу ухвали рішень щодо санкцій, механізм їх імплементації.  

Так, в українській міжнародно-політичній науці аналіз санкційної політики в 

цьому розрізі було започатковано авторитетним українським ученим і дипломатом 

В. Брузом, який присвятив низку праць вивченню ролі санкційних заходів ООН у 

забезпеченні міжнародного миру та безпеки [18]. 

У Російській Федерації дослідження політики санкцій започатковані Д. Балуєвим 

[4-5], О. Богатуровим і А. Кокошиним [114]. Роль санкцій як антикризової стратегії 

фрагментарно розглядали спеціалісти Московського інституту міжнародних відносин 

(МЗС Росії) М. Лєбєдєва [91] та Н. Штанські [275], як способу попередження 

поширення ядерної зброї – А. Лукьянова [98]. Якщо характеризувати світоглядну 

позицію цієї групи російських учених стосовно політики санкцій, то вони 

наголошують здебільшого на негативних наслідках її використання для світової 

громади й оцінюють її у розрізі інтересів російської дипломатії. Не обійшли вивчення 

цієї проблеми й наукові співробітники Дипломатичної академії МЗС РФ та ІСЕМВ 

РАН, які у 2000 р. провели міжнародну конференцію «Міжнародні санкції і світовий 

порядок ХХІ ст.». При домінуванні критичних оцінок значення санкцій у світовій 

політиці диспутанти, які взяли участь у заході, відзначили, що політика санкцій не 

втрачає значення в розбудові та примусу до миру, але здатна приносити позитивний 

міжнародно-політичний ефект, якщо застосовується в рамках міжнародних 

організацій, насамперед ООН [272]. 

Фундаментальною роботою в російській бібліографії з теми необхідно назвати 

дослідження М. Братерського, присвячені використанню здебільшого економічних 

санкцій у дипломатії США та аналізу політичних ризиків, що вони створюють [16].  

На теренах СНД у цілому невисокий науковий інтерес до вивчення політики 

санкцій пояснюється тією обставиною, що цей механізм впливу нечасто апробується 

дипломатією пострадянських країн. Разом із тим, навіть поява фрагментарних 

досліджень санкцій як засобу зовнішньополітичного впливу може свідчити про 

усвідомлення політичними елітами цих країн тієї обставини, що в сучасних реаліях 

міжнародного життя за допомогою стратегії санкцій створюються регіональні 

торговельно-економічні блоки й режими, здійснюється управління міжнародними 

фінансовими потоками, контролюється зовнішня заборгованість, прямі іноземні 

інвестиції, тим самим перетворюючи санкційні заходи на дієвий спосіб зсуву балансу 

сил на регіональному та глобальному рівнях, чинник побудови ієрархії у світовому 

порядку. З іншого боку, необхідно констатувати, що потенціал санкційних заходів не 

може використовуватися у повній мірі країнами пострадянського простору задля 

досягнення цілей зовнішньої політики, що пояснюється їх слабким фінансово-

економічним потенціалом, порівняно низьким морально-політичним авторитетом у 

провідних міжнародних організаціях.  

Розробка теоретичної бази монографії та формування фактологічного матеріалу 

вимагали опрацювання широкого кола вітчизняних та зарубіжних наукових праць, у 

яких висвітлюються питання еволюції теорії міжнародних санкцій, розглядаються 

головні проблеми, пов’язані з ефективністю використання цього інструменту 
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примусової дипломатії, та надаються перспективні рекомендації. Для виявлення їх 

специфіки, на думку автора, доцільним є поділ бібліографії на такі групи: 

І – дослідження, в яких політика санкцій вивчається з позиції лібералізму й у 

контексті її потенціалу забезпечувати міжнародний мир і безпеку. Основу 

теоретичного напряму формують доробки таких фахівців, як британського вченого, 

засновника функціоналізму Д. Мітрані, В. Вільсона, Н. М. Батлера 375; 774 , 

Р. Ф. Роксбурга 887 , Е. Рута, лауреата Нобелевської премії за мир 883 , 

Дж. Б. Скотта 912 , В. Пахіля 129 . Важливість лібералістичної парадигми 

дослідження санкцій у світовій політиці полягає у тому, що вона дозволяє розглядати 

санкційні заходи як колективний інструмент із підтримки миру й у філософському 

розрізі з позиції онтологічного колективізму.  

Аналізуючи становлення лібералістичного підходу до вивчення міжнародних 

санкцій, можна умовно виділити два етапи його еволюційного розвитку: перший 

хронологічно охоплює 1920-1930-ті рр.; другий – 1960-1980-ті рр. У міжвоєнний 

період санкційні заходи розглядалися представниками цієї теоретичної течії як 

колективна відповідь на акти агресії в міжнародних відносинах, порушення 

універсальних цінностей, справедливості, права. Пізніше розробки лібералістів  

1920-1930-х рр. були піддані критиці за надто ідеалістичне уявлення міжнародного 

середовища, прагнення ігнорувати різну онтологію внутрішньополітичної і 

міжнародно-політичної влади На другому етапі основу лібералізму формують 

дослідження П. Валленстіна 1040-1041 , Й. Галтунга 560 , М. Доксі 493-494 , 

К. Ллойда Браун-Джона 370 , Ф. Хоффмана 606 , у яких санкційна політика 

оцінюється як спосіб підтримки міжнародного миру через колективну діяльність 

держав у міжнародних організаціях.  

ІІ – роботи, в яких санкційна політика розглядається з позиції реалізму, що 

характеризує санкційні заходи з позиції онтологічного індивідуалізму, а саме в 

контексті задоволення егоїстичних інтересів держав-націй. До праць, що заклали 

основу цій теоретичній схемі аналізу політики санкцій, належать доробки 

Г. Моргентау [843], К. Райта [1061]. Подальшого розвитку реалістичний підхід 

дослідження політики санкцій знайшов у роботах Дж. Барбера [342], Д. Болдуіна 

[340], С. Вейнтрауба [1048], Л. Дамрош [470], Д. Дрезнера [496], Д. Кортрайта [502; 

727], Дж. Ліндсея [722], Дж. Лопеса [727], М. Мастандуно [750], Т. Моллер [741-742], 

К. Носсала [804], Р. С. Олсона [818], К. Портели [846], Р. Рірдона [863], З. Селдена 

[915], Б. Тейлора [971], Р. Хаасса [583], Дж. Хафбауера і Дж. Шотта [613-618], 

О. Шмітта [909], С. Романенка [195]. 

Абстрагуючись від кожного конкретного авторського випадку розуміння 

санкційних заходів, спільними положеннями в цих працях є те, що в них головним 

суб’єктом міжнародних санкцій виступає не міжнародна організація, а держава-нація; 

санкції є інструментом ведення зовнішньої політики, схожим за природою із війною, 

різниця між якими полягає лише у ступені їх впливу на світові політичні процеси; цілі 

санкційної політики не зосереджені у сфері підтримки універсальних прав людини, 

підтримки миру та безпеки, а направлені на захист національних інтересів держав, які 

реалізують санкційну політику.  

Ґрунтовними роботами, виконаними в рамках цього теоретичного підходу, є серія 

праць, написаних Дж. Хафбауером, Дж. Шоттом та К. Елліотт [613-618]. Звернемо 

увагу на опис цими вченими кола зовнішньополітичних цілей, які можуть досягатися 

за допомогою санкційних заходів. Наприклад, в одній із перших своїх робіт 

«Економічні санкції в забезпеченні цілей зовнішньої політики» Дж. Хафбауер, 
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Дж. Шотт та К. Елліотт вказують на те, що в дипломатії санкційні заходи можуть 

використовуватися, аби: 1) помірно моделювати зовнішньополітичну поведінку 

цільової країни; 2) дестабілізувати уряд цільової країни; 3) послабити воєнний 

потенціал об’єкта санкцій; 4) докорінним чином змінити зовнішню політику цільової 

країни [618, р. 31]. 

Цікаве бачення ролі санкційної політики представлене в праці європейського 

спеціаліста Олівьє Шмітта, апологета теорії стратегічних досліджень у вивченні 

санкцій, яка має назву «Розмірковуючи стратегічно про санкції: порядок денний 

досліджень». У ній О. Шмітт доводить, що цілі санкційної політики не відрізняються 

від мотивів ведення війни й можуть бути описані за формулою: «деморалізувати, 

стримати, примусити, знищити» [909, р. 320-321]. Зі свого боку, Н. Кроуфорд і 

А. Клотц визначають чотири головні «напрямки удару» санкцій усередині політичної 

системи цільової країни: еліта, що приймає рішення; державні структури, економіка 

та громадянське суспільство [456, р. 31]. Фактично ці елементи лягли в основу 

побудови концепції цільових санкцій: голова держави, високопосадовці, інститути 

влади, фінансові установи. 

У реалістичній традиції дослідження санкційної політики доволі успішно 

розвивається вивчення стратегії погрози застосування санкцій, що знайшло своє 

відображення в працях Д. Болдуіна [340], К. Носсала [804], Р. С. Олсона [818], 

Е. Роджерс [881-882]. 

Головне призначення санкцій у послабленні економічного потенціалу, руйнації 

оборонно-промислового комплексу цільової країни, дезорганізації роботи її владних 

інститутів визначається в працях таких фахівців, як Д. Болдуін [340], Б. Булл і 

А. Тостенсен [999], Л. Дамрош [470], Д. Дрезнер [496], Н. Кроуфорд і А. Клотц [456], 

М. Мастандуно [755], колективній роботі С. Честермана і Б. Пулігні [392]. Наприклад, 

Лорі Фіслер Дамрош із цього приводу пише: «Якщо військова сила залишається 

останнім аргументом, то попереднє застосування економічних санкцій повинно 

послабити воєнні ресурси цільової держави і, таким чином, посприяти досягненню 

цілей із меншим рівнем насилля» [470, р. 300]. 

Серед усіх монографічних робіт варто відзначити ґрунтовне дослідження 

К. Портели, в якому проведено комплексний аналіз політики санкцій Європейського 

Союзу з 1957 р. і до 2010 р. [846]. Оригінальність підходу авторки проявляється у 

тому, що вона намагається сформулювати концепцію ефективності застосування 

санкційної політики для колективного суб’єкта світової політики й апробувати її на 

комбіновану модель політики санкцій. З іншого боку, відмічаючи низький політичний 

потенціал санкцій як інструменту спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, 

К. Портела пропонує застосовувати санкційні заходи як компліментарний елемент у 

широкому дипломатичному підході Брюсселя при відстоюванні цілей політики ЄС, 

міжнародному врегулюванні криз і конфліктів сучасності. Авторка цілком 

справедливо вказує на те, що головними перешкодами в реалізації санкційних заходів 

у рамках ЄС є конфлікт інтересів держав-членів. Важливі умовиводи робить 

К. Портела й на підставі критичного розгляду дипломатії санкцій ЄС щодо 

африканських країн, у яких, на думку дослідниці, санкційна політика є 

контпродуктивним способом впливу, адже доктрина європейської політики санкцій 

розроблена для цільових країн, у яких центральний уряд контролює всю територію, 

функціонують державні інститути представницької демократії, наявна експортно-

орієнтована економіка, зовнішньо-орієнтовані політичні коаліції. Держави 

Африканського континенту, проти яких найчастіше застосовується санкційний тиск, 
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є, як правило, «failed states», із неефективною системою державного управління, де 

наявні міцні сепаратистські настрої, що в сукупності унеможливлює визначення 

траєкторії політичного розвитку цих країн, а тим самим, перешкоджає встановленню 

ефективності санкційної політики в цілому. 

Аналізуючи ефективність багатосторонньої та односторонньої дипломатії санкцій 

у державах Африки схожих висновків доходять такі авторитетні європейські фахівці з 

політики санкцій, як М. Бжоска [371], М. Ерікссон [516], група фахівців 

Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, як П. Валленстін 

і Д. Стрендоу [1040-1041]. 

Зі свого боку, грецький спеціаліст К. Магліверас називає головними причинами 

неефективності політики санкцій на Африканському континенті слабкість структур 

Африканського Союзу, які забезпечують виконання санкційних заходів організації, 

незацікавленість держав регіону, передусім найближчих геополітичних сусідів 

цільових країн, у здійсненні санкційного тиску. Окремими чинниками, що діють на 

пониження потенціалу санкцій у розблокуванні криз і конфліктів на Африканському 

континенті, є низька підтримка санкційних заходів із боку таких регіональних 

об’єднань, як ЕКОВАС, КОМЕСА, САДК, CEMAC, інтернаціоналізація 

африканських конфліктів [735]. Е. Свенссон зі Шведського агентства оборонних 

досліджень на прикладі епізоду застосування політики санкцій Африканським 

Союзом проти Союзу Коморських Островів доходить висновку про їхню неефективність 

через розбіжності інтересів держав-членів, незначний набір санкційних заходів, які 

спрямовувались проти окремих політиків, але не провокували антиурядові настрої 

серед населення [954]. 

Заслуговує на увагу колективна монографія експертів Ради міжнародних відносин 

(США), присвячена вивченню економічних санкцій як інструменту примусової 

дипломатії США, видану за редакцією Р. Хаасса, у минулому директора Центру 

досліджень зовнішньої політики при Брукінському інституті [583]. У своїй роботі 

колектив авторитетних учених досліджує умови застосування стратегії санкцій для 

розв’язання низки завдань, зокрема: стримування агресії і вирішення міжнародних 

конфліктів (на іракському й югославському епізодах); попередження поширення 

ядерної зброї (на прикладі Іраку, Ірану, Лівії та Пакистану); підтримки демократії і 

боротьби з «ворожими» режимами (на гаїтянському, кубинському епізодах); як 

фактору стримування і підтримки демократії (на прикладі застосування санкцій проти 

Китаю). Слід констатувати, що фахівці високо оцінюють потенціал санкцій як 

способу задоволення цілей зовнішньої політики США, однак зазначають, що 

Вашингтон має більш виважено підходити до використання «зброї санкцій» і при їх 

уведенні враховувати позицію своїх союзників, а також внутрішньополітичні умови 

розвитку цільових країн. 

Новаторський підхід до вивчення ролі санкційної політики для попередження 

розповсюдження ядерної зброї демонструє у своїй монографічній праці Б. Тейлор, 

експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (м. Лондон) та Центру 

стратегічних і оборонних досліджень Австралійського національного університету. 

На відміну від переважної більшості фахівців, які досліджують ефективність політики 

санкцій як самостійного засобу зовнішньополітичного впливу, Б. Тейлор вважає, що 

санкції є великою політичною стратегією, а тому їх значення та успішність мають 

оцінюватися в контексті й позитивних стимулів, традиційної дипломатії, які мають 

використовуватися поряд із застосуванням санкцій. Зокрема, подібну лінію поведінки 

експерт пропонує проводити у двох епізодах застосування санкційної політики: проти 
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Ірану й Північної Кореї, де донині санкції, з точки зору Б. Тейлора, не виправдовують 

себе як інструмент збереження режиму ядерного нерозповсюдження [971]. 

З. Селден, спеціаліст із питань національної безпеки США, ядерного 

нерозповсюдження, у своїй монографічній праці «Економічні санкції як інструмент 

американської зовнішньої політики», виконаній за сприяння Центру міжнародних і 

стратегічних справ Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, розглядає 

мотивацію й ефективність односторонньої дипломатії санкцій США на численних 

прикладах, зокрема американського ембарго проти Великої Британії (1807-1811 рр.), 

санкційної політики проти Бразилії, Домініканської Республіки, Індії, Іраку, ПАР, 

Південної Кореї, Родезії і колишньої Югославії. На підставі опрацювання широкого 

емпіричного матеріалу З. Селден доводить, що політичний ефект санкційних заходів 

прямопропорційно не залежить від їх соціально-економічного ефекту. Крім того, на 

нашу думку, заслуговує на окрему увагу твердження автора про те, що політика 

санкцій не діє в цільових державах з авторитарними й тоталітарними режимами, а 

особливо в тих, де влада сконцентрована в руках військових [915].  

Знаковою працею для вивчення політики санкцій у розрізі реалістичної парадигми 

стала робота нинішнього головного редактора авторитетного видання «The National 

Interest» Д. Дрезнера «Парадокс санкцій. Економічна могутність і міжнародні 

відносини». У ній фахівець пояснює виявлений ним парадокс дії санкційних заходів у 

світовій політиці, який полягає в тому, що держави-нації в зовнішній політиці схильні 

використовувати санкційну політику для впливу на ворожі країни, ніж на своїх 

союзників, однак політичний успіх санкцій у другому випадку буде на порядок 

вищим, ніж за умови бойкотування своїх опонентів [496].  

Доволі цікавими і водночас далекоглядними з точки зору подальшого розвитку 

цього теоретичного напряму виглядають коментарі К. Холсті, у минулому президента 

Асоціації міжнародних досліджень (США). Погоджуючись у цілому з 

перспективними рекомендаціями реалістів, направленими на вдосконалення 

використання цього засобу примусової дипломатії, вчений пропонує їм не ігнорувати 

принципи справедливості й моралі під час застосування санкційного впливу, 

формувати міжнародні коаліції країн на підтримку політики санкцій не лише на 

балансі сил, а й враховуючи міжнародну громадську думку [608, р. 177]. 

ІІІ – дослідження, які зосереджені на визначенні параметрів ефективності 

санкційної політики і спираються в концептуально-методологічному плані на 

політичний реалізм, лібералізм, конструктивізм. У цій групі умовно можна виділити 

такі спрямування праць: по-перше, роботи, в яких параметри ефективності політики 

санкцій досліджуються з позиції політології і зовнішньополітичного аналізу, а отже 

основні критерії ефективності санкційної політики визначаються умовами розвитку 

внутрішньополітичних процесів як у державах-санкціонерах, так і цільових країнах 

[305, 351; 369; 496; 501; 560; 570; 583; 586-587; 591; 606; 613-618; 634; 672; 915]; по-

друге, дослідження, в яких оцінка ефективності застосування санкцій у світовій 

політиці робиться з позиції теорії міжнародних відносин, а через це у фокус учених 

потрапляють питання формування міжнародних коаліцій країн, що здійснюють 

санкційні заходи, організація міжнародних переговорів 355; 383; 392; 407; 425-426; 

585; 613-618; 748-749 ; по-третє, праці, у яких зроблена спроба розробити концепцію 

ефективності політики санкцій під потенціал конкретного міжнародного суб’єкта або 

в контексті окремої моделі санкційної політики, наприклад всеохоплюючої, 

цільової/адресної, комбінованої [400; 456; 459-460; 472-473; 592; 619; 626; 727; 819]; 

по-четверте, розробки, де питання вирішується в розрізі використання конкретного 
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виду санкційних заходів, наприклад торговельно-економічних, фінансових, політико-

дипломатичних, ембарго на поставки озброєнь та товари подвійного призначення 

[687; 696; 715; 717; 722; 741; 915]; по-п’яте, роботи, де з’ясовується потенціал 

політики санкцій у контексті можливості розв’язання найбільш рельєфних загроз 

міжнародної безпеки, як розповсюдження зброї масового знищення, урегулювання 

міжнародних конфліктів і криз, стратегії стримування і попередження зсуву 

стратегічного балансу сил на глобальному рівні [540; 586-587; 640; 667; 678-680; 701; 

710; 715; 720; 820]; 

IV – дослідження з рекомендаціями практичного характеру, опубліковані науково-

дослідницькими центрами за кордоном. Зокрема, йдеться про праці науковців із 

Белфордського центру Гарвардського університету [496; 741; 749; 881-882], Інституту 

міжнародних досліджень проблем миру ім. Джоан Б. Крок [425-426], Інституту 

міжнародних досліджень ім. Уотсона Університету Брауна [570; 768; 969], Центру 

Карнегі за міжнародний мир [40; 288; 399; 895-896; 898; 922], Університету Уппсали 

[377-378], Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру [229; 237; 1016; 

1040-1041; 1051-1052], Інституту економіки у Вашингтоні [613-618], корпорації 

РАНД [937], Центру стратегічних і оборонних досліджень Австралійського 

національного університету [971], Дослідницької служби Конгресу США [678-680; 

683; 708; 842; 848; 867-870; 919-921], експертних груп ЦРУ [972-973], Міжнародного 

інституту стратегічних досліджень (м. Лондон) [806], Центру досліджень зовнішньої 

політики при Брукінському інституті [582-583; 820; 836], Центру міжнародних 

досліджень Лондонської школи економіки і політики [971], матеріали вчених, 

підготовлені на щорічні конференції Асоціації міжнародних досліджень (США) [427; 

587; 596]. 

Особливе місце в масиві наукових доробок із проблеми посідають дисертаційні 

дослідження. 

Серед західних дисертаційних праць, що стали корисними в написанні монографії 

стали роботи спеціалістів Массачусетського технологічного інституту Р. Рірдона і 

Т. Моллер. Р. Рірдон у своїй праці, присвяченій ролі санкцій як інструменту протидії 

поширенню ядерної зброї, на підставі вивчення трьох санкційних епізодів, зокрема 

проти Північної Кореї, Південної Кореї і Лівії, робить висновок про те, що санкційна 

політика показала свою ефективність лише у випадку з Південною Кореєю, 

найменший результат санкції продемонстрували в північнокорейському епізоді, 

половинчастий успіх спостерігався у Лівії. Серед чинників, що найбільше визначали 

ефективність політики санкцій, Р. Рірдон називає інтенсивність відносин цих країн із 

США, позицію держав регіонального довкілля Північної Кореї, Південної Кореї і 

Лівії, а також особливості їхніх політичних систем [863]. Т. Моллер, зі свого боку, 

обрала предметом дослідження політико-дипломатичні санкції як інструмент 

примусової дипломатії США, які авторка вивчає з позиції політичної психології, 

взаємодії розвідувальних структур, інформаційних стратегій [742].  

Оригінальну концепцію у своїй дисертації висуває фахівець Міжнародного 

інституту Флориди М. де Леон. Розглядаючи міжнародний режим санкцій як 

інструмент зовнішньої політики, науковець на іракському епізоді доводить його 

неефективність через діяльність недержавних суб’єктів міжнародних відносин, 

насамперед ТНК, чиї інтереси часто йдуть врозріз із мотивами державної політики й 

формуються економічними факторами. У такий спосіб, на думку М. де Леона, 

санкційний режим може виступати й механізмом послаблення державного 
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суверенітету держави-санкціонера, а отже певною мірою й ерозії Вестфальської 

політичної системи [715].  

У вітчизняній фаховій літературі однією з перших дисертаційних праць, 

присвячених політиці санкцій, є робота В. Пахіля. Предметом дисертації В. Пахіля 

стало вивчення політики санкцій Організації Об’єднаних Націй, насамперед у розрізі 

підтримки міжнародного миру та безпеки. Така постановка проблеми вочевидь була 

зумовлена квазіоднополярністю, яка склалася на світовій сцені внаслідок розпаду 

Радянського Союзу, що зменшила конфлікт інтересів постійних членів Ради Безпеки 

ООН, тим самим розблокувавши колективну діяльність організації з миротворчості, 

підтримки безпеки, проведення операцій із примусу до миру. До сильних сторін цієї 

роботи, на нашу думку, варто віднести ґрунтовний структурно-функціональний аналіз 

інституту санкцій ООН, а також здійснена на прикладах Родезії, ПАР, Іраку та 

колишньої Югославії порівняльна характеристика ефективності політики санкцій 

організації в контексті системної еволюції міжнародних відносин. З іншого боку, слід 

вказати на те, що представлена праця хронологічно охоплює період з 1945 по 1997 

рр., а тим самим не враховує останніх напрацювань із теми, а також спирається на 

доволі обмежену емпіричну базу, що стимулює науковців до переосмислення досвіду 

ООН із реалізації санкційних заходів 129 . 

На ниві української міжнародно-політичної науки суттєвий внесок у вивчення 

санкцій зроблено в дисертації С. Романенка, де розглядаються засади односторонньої 

дипломатії санкцій Сполучених Штатів Америки з 1917 р. і до 1997 р. У роботі 

проведено комплексний аналіз економічних санкцій як інструменту зовнішньої 

політики США, визначено коло проблем, що виникають під час їх застосування, а 

також запропоновано шляхи й методи їх вирішення в процесі формування доктрини 

санкційної політики США [195]. 

Російська наукова школа з дослідження політики санкцій представлена 

дисертацією Д. Балуєва, який розглядає її в історичному контексті на прикладі 

діяльності двох міжнародних суб’єктів – ООН і ЛАД [4].  

У підсумку зазначимо, що в цілому вивчення політики санкцій є досить новим 

напрямом міжнародних політологічних досліджень, що проводяться активно лише з 

моменту ерозії біполярного світового порядку, появи «ери санкцій у світовій 

політиці», а це, у свою чергу, визначає недостатню кількість робіт із цієї 

проблематики. Наведений вище огляд наукової літератури дає підстави для висновку, 

що проблема ефективності політики санкцій українськими фахівцями системно й 

комплексно не розглядалась, а об’єктами досліджень ставали переважно окремі її 

аспекти, такі як: місце санкцій у зовнішній політиці США упродовж 1991-1997 рр., 

санкційна діяльність ООН із підтримки міжнародного миру та безпеки. На відміну від 

своїх українських колег, західні аналітики у сфері міжнародно-політичних досліджень 

вивчали санкційну політику на концептуальному рівні й верифікували сформульовані 

гіпотези накопиченим дипломатичним досвідом із реалізації санкційних заходів таких 

провідних держав світу, як США, країни ЄС, Японія, Китай, Російська Федерація.  

Нові напрями, що витікають із роботи автора й потребуватимуть подальшого 

опрацювання, полягають у необхідності з’ясування особливостей стратегій країн, що 

розвиваються, а також держав «третього світу» у протистоянні санкційній політиці, 

нівелюванні її негативного ефекту. Окремий науковий інтерес може виникнути до 

розробки принципово нового концептуально-методологічного підходу до оцінки 

ефективності політики санкцій, який би дозволив вивчати проблему й у контексті 

дипломатії залучення. На нашу думку, недостатньо вирішеним може вважатися 
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питання організації міжнародного співробітництва при здійсненні політики санкцій, а 

отже, перспективними можуть виявитися розробки, в яких би містилися практичні 

рекомендації для держав ініціаторів санкцій у напрямку залучення геополітичних 

сусідів цільових країн, вироблення рекомендацій щодо надання останнім додаткових 

гарантій безпеки, створення посиленої системи охорони кордонів. Не у повній мірі 

розкритим лишається питання пов’язаності санкційної політики з військовими 

операціями, гуманітарними інтервенціями, що експлуатуються світовим співтовариством 

для підтримки міжнародного миру та безпеки. Важливим напрямом подальших 

досліджень у цій царині може стати розробка стратегій протидії санкційній політиці 

залежно від типу політичного режиму цільової країни, регіональної архітектоніки 

співробітництва, невід’ємним елементом якої є об’єкт санкцій. 

 


