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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Система колективної безпеки, створена в рамках 

Організації Об’єднаних Націй, ґрунтується на повній забороні сили або погрози 
силою у відносинах між державами й сукупності економічних, політичних і 
військових примусових заходів. Статут ООН покладає на Раду Безпеки головну 
відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, визначає 
обов’язок встановлення будь-якої загрози миру, порушення миру або акту 
агресії, а також уповноважує на прийняття юридично-обов’язкових рішень. 

Як засвідчує практика застосування примусових заходів Радою Безпеки 
ООН діапазон кризових ситуацій, які кваліфікуються нею як такі, що станов-
лять загрозу миру, розширюється, охоплюючи відсіч агресії, відновлення легі-
тимних урядів, захист прав людини, зупинення збройних конфліктів, боротьбу з 
тероризмом, забезпечення виконання мирних угод тощо. Рада безпеки ООН, 
розглянувши на своєму засіданні 31 січня 1992 року питання відповідальності 
за підтримання міжнародного миру та безпеки, ухвалила заяву, в якій визнала, 
що «відсутність війни та збройних конфліктів між державами як така не 
гарантує міжнародного миру та безпеки. Невійськові витоки нестабільності в 
економічній, соціальній, гуманітарній та екологічній сферах перетворились на 
загрозу миру й безпеці». Найсерйозніша небезпека міжнародному миру 
сьогодні виходить від безперервних локальних конфліктів, розповсюдження і 
можливості застосування ядерної, хімічної і біологічної зброї, міжнародного 
тероризму і транснаціональної організованої злочинності. Ці загрози виходять 
як від держав, так і недержавних суб’єктів, у зв’язку з чим Рада Безпеки ООН 
має відшукувати нові форми і засоби реагування на сучасні виклики. 

Застосування невибіркових примусових заходів довело свою руйнівну й 
спустошливу силу і створило об’єктивні передумови для впровадження в 
практику Ради Безпеки ООН цілеспрямованих або «розумних» санкцій. 
Важливість цих проблем засвідчив той факт, що поряд з питаннями миру, 
безпеки і роззброєння в Декларації тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 року 
йдеться про рішучість намірів «звести до мінімуму несприятливі наслідки 
запроваджуваних ООН санкцій для безневинних груп населення, забезпечення 
регулярного перегляду режимів таких санкцій та виключення несприятливих 
наслідків санкцій для третіх країн». У зв’язку з цим дедалі більшого значення 
набувають цілеспрямовані санкції, які передбачають вплив безпосередньо на 
членів уряду та правлячу еліту або високопоставлених військових держави-
правопорушника, тобто орієнтовані на осіб, які несуть безпосередню 
відповідальність за протиправну політику держави, що становить загрозу 
міжнародному миру і безпеці. У межах реалізації адресного тиску можуть 
застосовуватися такі заходи, як накладення арешту на фінансові активи, 
обмеження доступу на іноземні фінансові ринки, ембарго на постачання зброї, 
заборона на в’їзд до інших країн, обмеження технічної та наукової співпраці у 
певних галузях і секторах економіки тощо. 



Із упровадженням цілеспрямованих санкцій, виникненням нових видів і 
форм адресного тиску на порушників змінилися й методи та прийоми їх 
застосування, у зв’язку з чим потребує переосмислення комплекс правових 
відносин щодо ухвалення та реалізації примусових заходів Ради Безпеки ООН і 
перегляду сформованих доктринальних підходів та оцінок міжнародно-
правового інституту, що розглядається. При цьому важливе місце посідає як 
аналіз підстав, механізму та меж застосування цілеспрямованих санкцій Ради 
Безпеки ООН, так і особливостей внутрішньоправової імплементації 
санкційних резолюцій. 

З огляду на прискорення загальносвітових процесів інтеграції та глоба-
лізації, враховуючи збільшення випадків необхідності впроваджування 
колективних міжнародно-правових санкцій та очевидну окресленість невід-
воротності посилювання притаманних їм негативних побічних наслідків як для 
країни-адресата санкцій, так і для третіх країн, постала нагальна потреба 
дослідження правової основи для вибіркового та диференційованого введення 
санкцій, правових обмежень на їх ухвалення, визначення правових підстав для 
відмови Ради Безпеки ООН від застосування деяких санкційних заборон і 
обмежень та впроваджування суто цілеспрямованих примусових заходів. 
Актуальність теми дослідження визначається також тим, що кожний випадок 
введення міжнародно-правових санкцій стосовно конкретної держави є, по суті, 
унікальним явищем і потребує належного вивчення й оцінювання з точки зору 
міжнародно-правової теорії і практики.  

Тема цілеспрямованих санкцій доволі нова й малодосліджена в юридичній 
літературі. Переважна більшість наукових праць, у яких тією чи іншою мірою 
розглядаються питання цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН, належить 
західним ученим. У радянській, пострадянській та сучасній українській юри-
дичній науці міжнародно-правові санкції розглядалися в працях В. Г. Бутке-
вича, О. В. Буткевич, В. А. Василенка, Р. В. Губаня, К. О. Кононової, Г. І. Кур-
дюкова, І. І. Лукашука, М. Ю. Міхеєва, Т. М. Нешатаєвої, М. В. Рижової 
(Кешнер), О. М. Шпакович та інших. Спеціальні дослідження, присвячені 
проблемі цілеспрямованих міжнародних санкцій Ради Безпеки ООН, на 
пострадянському просторі не здійснювались.  

При проведенні дослідження дисертант спирався на теоретичні положення, 
сформульовані вченими-юристами як дореволюційної школи міжнародного 
права В. П. Даневського, Л. О. Камаровського, Ф. Ф. Мартенса, В. А. Улья-
ницького, так і радянської та сучасної української і російської школи 
Р. Р. Батршина, Ю. Ю. Блажевича, Д. Борисова, В. Г. Буткевича, О. В. Буткевич, 
В. А. Василенка, Р. В. Губаня, Ю. М. Жданова, М. В. Кешнер, К. О. Кононової, 
Ю. М. Колосова, Г. І. Курдюкова, П. М. Куріса, Д. Б. Левіна, І. І. Лукашука, 
Ю. Я. Міхеєва, Л. X. Мінгазова, Т. М. Нешатаєвої, Ю. М. Рибакова, Ю. О. Сед-
ляр, Е. І. Скакунова, В. К. Собакіна, Г. І. Тункіна, М. О. Ушакова, М. X. Фарук-
шина, О. М. Шпакович та інших. 

Велику роль відіграли праці таких відомих представників західної правової 
доктрини, як Д. Алланд, П. ван Бергейк, Р. Бернхард, М. Бжоска, Т. Бірштекер, 



П. Воленстін, М. Гленнон, В. Голланд-Деббас, Дж. Гордон, К. А. Елліот, 
Дж. А. Лопез, Г. Кельзен, А. Керн, Д. Кортрайт, Л. Оппенгейм, М. О’Саліван, 
К. Портелла, Г. Хафбауер та інші. 

Базою для дослідження також послужили Статут ООН, рішення Ради 
Безпеки ООН, Генеральної Асамблеї, Генерального Секретаря ООН, комітетів 
по санкціям, практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційне дослідження здійснювалося в рамках планової теми відділу міжнарод-
ного права та порівняльного правознавства «Еволюція права міжнародної 
відповідальності (тенденції розвитку)» (номер державної реєстрації 
0112U007723) Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

Мета і задачі дослідження. Основною метою дисертаційного дослідження 
є комплексний аналіз юридичної природи цілеспрямованих санкцій Ради 
Безпеки ООН для визначення сучасного стану концепції, основних тенденцій 
розвитку, місця і ролі адресних примусових заходів у забезпеченні міжнарод-
ного миру і безпеки, встановлення обмежень на їх застосування, виявлення 
основних недоліків режимів санкцій і можливих шляхів їх усунення та 
підвищення ефективності.  

Мета дослідження обумовила постановку і вирішення таких наукових 
завдань: 

охарактеризувати розвиток інституту міжнародно-правових санкцій з 
моменту створення ООН до нинішнього часу; 

визначити основні характеристики міжнародно-правових санкцій та 
відмежувати їх від суміжних понять «примусові заходи» та «контрзаходи»; 

встановити передумови та з’ясувати причини виникнення концепції 
цілеспрямованих санкцій; 

розкрити правову природу цілеспрямованих санкцій та визначити умови 
віднесення санкцій до адресних заходів впливу; 

здійснити систематичний аналіз видів і форм цілеспрямованих санкцій Ради 
Безпеки ООН задля з’ясування основних недоліків режимів санкцій і можливих 
шляхів їх усунення;  

проаналізувати практику Ради Безпеки ООН із застосування цілеспря-
мованих санкцій у боротьбі з конкретними порушеннями міжнародного миру 
та безпеки; 

сформулювати й розкрити основні критерії та умови ефективності ціле-
спрямованих санкцій Ради Безпеки ООН та запропонувати шляхи їх удоско-
налення;  

визначити стан законодавства України з виконання санкційних рішень Ради 
Безпеки ООН. 

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові та внутрішньоправові відно-
сини, що виникають у зв’язку із розробленням, ухваленням та реалізацією 
цілеспрямованих санкцій Радою Безпеки ООН до порушників норм міжна-
родного права. 



Предмет дослідження складають норми та принципи міжнародного права, 
які регулюють порядок застосування цілеспрямованих колективних приму-
сових заходів, що ухвалюються від імені всіх держав – членів ООН на підставі 
ст. 41 розділу VII Статуту ООН, процес їх підготовки, запровадження та 
імплементації країнами-членами, а також дієвість таких санкцій. 

Методи дослідження. З метою одержання найбільш достовірних наукових 
результатів дослідження застосовувався комплекс філософсько-світоглядних, 
загальнонаукових і спеціально-наукових методів, що забезпечило єдність 
гносеологічного, соціально-філософського та міжнародно-правового аналізу 
особливостей застосування цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій 
Радою Безпеки ООН. 

Також методологічну основу складають такі загальнонаукові методи, як 
аналіз і синтез, узагальнення, моделювання й ін. Застосування методів аналізу і 
синтезу дало можливість проаналізувати поняття санкцій у міжнародному 
праві, дослідити їх основні види, виділити їх особливості та характерні 
елементи. Порівняльний метод застосовувався для вивчення доктринальних 
поглядів на умови та правові підстави застосування цілеспрямованих приму-
сових заходів і всеохопних санкцій. Історико-логічний метод використовувався 
при дослідженні процесу становлення і розвитку концепції цілеспрямованих 
санкцій, а системний метод – під час дослідження місця інституту санкцій у 
сучасній системі міжнародного права. Використання формально-юридичного 
методу дало змогу детально проаналізувати нормативно-правовий зміст 
резолюцій Ради Безпеки ООН, відповідно до яких запроваджуються примусові 
заходи стосовно держав-делінквентів. Статистичний метод використовувався, 
зокрема, для узагальнення показників частоти запровадження тих чи інших 
цілеспрямованих примусових заходів та їх ефективності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 
українській науці міжнародного права проведено комплексне дисертаційне 
дослідження правових проблем застосування цілеспрямованих санкцій Радою 
Безпеки ООН, яке характеризується науковою новизною та авторським внеском 
здобувача у визначення теоретичних та практичних аспектів запровадження 
примусових заходів. 

Новизна проведеного дослідження полягає в тому, що  
уперше: 
визначено основні політико-правові причини виникнення в міжнародно-

правовій практиці Ради Безпеки ООН концепції «розумних санкцій», якими є: 
тяжкі гуманітарні наслідки застосування всеохопних санкцій до Іраку; 
неможливість досягти мети, задля якої вони вводилися; погіршення стану 
економіки третіх країн внаслідок припинення економічного співробітництва з 
державою-об’єктом санкцій; зростання злочинності на території держави-
адресату санкцій та сусідніх держав; 

запропоновано нові підходи до систематизації цілеспрямованих санкцій 
Ради Безпеки ООН і розроблено їх авторську класифікацію, відповідно до якої 
санкції поділяються на: економічні (торгові та фінансові); ембарго на 



постачання зброї; санкції, пов’язані з перериванням транспортного сполучення 
(переривання повітряного сполучення та заборона на в’їзд до інших країн); 
дипломатичні санкції та санкції, спрямовані на обмеження або припинення 
наукового співробітництва; 

встановлено характерні ознаки цілеспрямованих санкцій, особливості засто-
сування, очікувані та побічні наслідки, на підставі яких сформульовано 
визначення кожного з їх видів; 

виявлено характерні недоліки у санкційній практиці Ради Безпеки ООН, 
спрямованій на боротьбу з тероризмом, з порушеннями режиму нерозповсюд-
ження ядерної зброї, збройними конфліктами неміжнародного характеру, 
визначено потенційні способи підвищення ефективності примусових заходів, 
зокрема запропоновано застосовувати різні види цілеспрямованих санкцій у 
комплексі, залежно від тих цілей, які поставлено, що підсилює їх загальний 
результат; 

доведено пріоритет цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН над 
всеохопними примусовими заходами та необхідність удосконалення санкційних 
режимів з метою їх вужчої та точнішої націленості для зменшення їх 
шкідливого впливу на цивільне населення, мінімізацію негативного впливу на 
економіки третіх країн та підвищення їх ефективності; 

запропоновано комплексний підхід до проблем підвищення ефективності 
цілеспрямованих санкцій, виявлено закономірності об’єктивного та суб’єктив-
ного характеру, що впливають на їх результативність, рекомендовано заходи 
щодо удосконалення правових режимів санкцій через дотримання таких умов: 
своєчасність; виваженість; можливість коригування санкційних режимів; 
інформаційність, недвозначність тексту та імперативність вимог резолюцій; 
координація діяльності держав-членів з виконання санкційних резолюцій; 
належна імплементація резолюцій у національні правові системи держав; 
постійний моніторинг та аналіз результатів застосування санкцій; 

на підставі аналізу практики імплементації Україною санкційних резолюцій 
Ради Безпеки ООН та національного законодавства зроблено висновки про 
часткову відсутність правового регулювання цієї сфери і запропоновано шляхи 
ліквідації прогалин у законодавстві, зокрема обґрунтовано необхідність 
прийняття Україною базового закону з питань виконання рішень міжнародних 
організацій про запровадження санкцій, який би регламентував правові й 
організаційні засади здійснення заходів щодо запровадження міжнародно-
правових санкцій, повноваження органів, на які покладається така діяльність, 
порядок контролю за виконанням санкційних резолюцій державними органами 
та суб’єктами господарювання, а також розроблено проект такого закону; 

удосконалено положення, відповідно до яких: 
міжнародно-правові санкції становлять окремий інститут міжнародного 

права, який посідає особливе місце в системі примусових заходів, і з ураху-
ванням міжнародно-правової практики санкції слід визначати як виняткові 
колективні правомірні примусові заходи, що застосовуються міжнародними 
організаціями до держав, які порушують норми міжнародного права з метою 



змусити порушника припинити міжнародне правопорушення та виконати 
покладені правовідносинами відповідальності зобов’язання, за умови коли 
делінквент відмовляється добровільно відшкодувати шкоду й тільки після 
вичерпання мирних засобів розв’язання спору;  

запровадження санкцій має застосовуватися за умови додержання осново-
положних прав людини, а положення щодо неспричинення шкоди цивільному 
населенню є базовим критерієм віднесення санкцій до цілеспрямованих; 

набули подальшого розвитку: 
правові засади впровадження режимів цілеспрямованих санкцій міжнарод-

ними регіональними організаціями з підтримання миру і безпеки, які мають у 
своєму розпорядженні комплекс заходів, що доповнюють примусові заходи 
Ради Безпеки ООН;  

положення про ступінь відповідності норм національного права України у 
сфері імплементації санкційних резолюцій Ради Безпеки ООН вимогам 
міжнародного права щодо забезпечення та захисту прав і свобод людини, а 
також те, що найважливішими передумовами належної імплементації санк-
ційних резолюцій є визначення на законодавчому рівні загальних засад і 
правового механізму їх реалізації, як-от переліку державних органів, уповно-
важених ухвалювати обов’язкові до виконання акти, їхньої компетенції та 
порядку прийняття рішень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
сформульовані в дисертації теоретичні та практичні положення, висновки і 
пропозиції можуть бути використані: 

– у правотворчій діяльності – як теоретичний матеріал для розв’язання 
проблем підвищення рівня якості нормативно-правових актів, що стосуються 
імплементації резолюцій про запровадження примусових заходів міжнародних 
організацій до законодавства України, розроблення рекомендацій щодо 
вдосконалення нормативно-правового регулювання міждержавних відносин; 

– у правозастосовній сфері – для забезпечення точного і правильного засто-
сування законодавства, встановлення і підтримання правопорядку у зв’язку з 
необхідністю виконання заборон та обмежень, що містяться в санкційних 
резолюціях; 

– у навчальному процесі – для розроблення навчальних планів і програм 
підготовки фахівців у галузі правознавства та міжнародного права, у процесі 
підготовки й викладання навчальних курсів «Міжнародне право», «Право 
міжнародної безпеки» та інших, у науково-дослідній роботі студентів; 

– у правовиховній роботі – для підвищення рівня правосвідомості та 
правової культури суспільства, виховання поваги до права та закону. 

Апробація результатів дисертації. Базові положення дисертації пройшли 
апробацію на: Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тендерції 
розвитку національного законодавства України» (м. Київ, 19–20 травня 2011 р.; 
тези опубліковані); Міжнародній науково-практичній конференції «VІ Наукові 
читання присвячені пам’яті В. М. Корецького» (м. Київ, 21 лютого 2013 р.; тези 
опубліковані); Міжнародній науково-практичній конференції «VІІ Наукові 



читання присвячені пам’яті В. М. Корецького» (м. Київ, 17 лютого 2014 р.; тези 
опубліковані); V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 
проблеми правотворення в сучасній Україні» (м. Рівне, 24 квітня 2014 р.; тези 
опубліковані).  

Публікації. Основні положення і практичні висновки дисертаційного 
дослідження викладено у 5 індивідуальних публікаціях автора у фахових 
виданнях України, 1 з яких внесено до міжнародних наукометричних баз даних, 
1 публікації в зарубіжному періодичному науковому виданні та 4 тезах 
доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, поділених на сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 
та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 253 сторінки, список 
використаних джерел – 42 сторінки (356 найменувань), додаток – 14 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету та завдання, об’єкт і предмет 
дисертаційного дослідження; охарактеризовано методи дослідження, наукову 
новизну і практичне значення дисертації; наведено відомості про апробацію та 
публікації результатів дослідження, структуру і обсяг дисертації. 

У Розділі 1 «Інститут санкцій у міжнародному праві» висвітлено 
розвиток інституту міжнародно-правових санкцій з моменту утворення ООН до 
сьогодення. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та основні концепції міжнародно-правових 
санкцій» розглянуто доктринальні погляди вчених на природу та сутність 
санкцій. Зокрема виявлено, що деякі вчені (В. А. Василенко, Ю. В. Манійчук, 
С. Б. Раскалей) розглядали санкції як окремий інститут міжнародного права, 
пов’язаний із відповідальністю. Інша група дослідників (Д. Б. Левін, В. І. Мен-
жинський, Ю. М. Колосов, П. М. Куріс, Ю. М. Рибаков, Е. І. Скакунов, 
Г. І. Тункін, М. Х. Фарукшин) розглядала санкції як складову інституту 
міжнародно-правової відповідальності і вважала їх або формою міжнародної 
відповідальності, або сукупністю несприятливих наслідків міжнародного 
правопорушення, як-от форми відповідальності й примусові заходи. Висвітлено 
погляди західних учених Д. Анцилотті, П. Гуггенхейма, Г. Кельзена, 
Л. Оппенгейма, Ф. Піккьо, А. Фердросса, які також не відрізнялись 
одностайністю. У цілому встановлено, що незважаючи на неоднакові погляди 
радянських і західних дослідників на правову природу примусових заходів 
здебільшого під санкціями мали на увазі колективні або індивідуальні 
примусові заходи, які застосовуються до держави-делінквента у відповідь на 
міжнародне правопорушення. 

У процесі дослідження становлення інституту міжнародно-правових 
санкцій з’ясовано, що значним досягненням у розв’язанні проблеми визначення 
правових засад, відмітних ознак та головних принципів відповідальності 



держав, з одного боку, і міжнародно-правових санкцій, з іншого – була робота 
Комісії міжнародного права ООН, результатом якої стало розроблення Статей 
про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння. Скрупульозне 
обговорення членами Комісії тексту Статей про відповідальність держав, 
прискіпливе формулювання змісту його положень, полеміка щодо визначення 
засад та принципів відповідальності держав дали змогу більш досконало й 
точніше визначити суть таких термінів, як «міжнародно-правова відпові-
дальність» та «санкції», відокремити одне поняття від іншого. Члени Комісії 
дійшли висновку про необхідність вживання терміна «санкції» лише для 
примусових заходів, які застосовуються за рішеннями міжнародних організацій 
у зв’язку з порушенням міжнародного зобов’язання, яке потягло за собою 
серйозні наслідки для міжнародної спільноти і які міжнародна організація, 
зокрема Організація Об’єднаних Націй, вправі ухвалювати на підставі Статуту 
для підтримання міжнародного миру й безпеки.  

Незважаючи на висновки Комісії продовжують з’являтися думки, які або 
занадто широко інтерпретують міжнародно-правові санкції, підміняючи або 
ототожнюючи їх із формами міжнародно-правової відповідальності (Н. Ю. Ве-
ремєєв, В. Голланд-Деббас, Т. М. Нешатаєва, Е. І. Нікітіна, В. О. Пахіль), або 
занадто вузько, розглядаючи санкції як винятково примусові заходи Ради 
Безпеки ООН (М. В. Кешнер, К. О. Кононова). Втім, на думку дисертанта, 
термін «міжнародно-правові санкції» доцільно застосовувати до примусових 
заходів усіх міжнародних міжурядових організацій, оскільки санкції, які 
застосовуються Радою Безпеки ООН, та санкції, що ухвалюються за рішеннями 
міжнародних міжурядових організацій, цілком тотожні, за винятком тієї 
обставини, що в першому випадку рішення про їх застосування ухвалюється 
Радою Безпеки ООН і поширюється на всіх членів міжнародної спільноти, а в 
другому – іншою міжнародною міжурядовою організацією і застосовується 
тільки державами-членами цієї організації. 

У процесі дослідження вказано на суперечність поглядів деяких західних 
учених (А. Керн, Д. М. Феролл) щодо цілей і мети застосування міжнародно-
правових санкцій, які значною мірою не збігаються не лише з узгодженою 
позицією фахівців, які брали участь у роботі Комісії міжнародного права, а й з 
міжнародною практикою. 

Проте в цілому відмічено позитивні тенденції в розумінні терміна «міжна-
родно-правові санкції» як примусових заходів міжнародних організацій 
(І. І. Лукашук, Ю. М. Жданов, Р. Р. Батршин, Ю. Ю. Блажевич). 

У дисертації порушено питання так званих позитивних санкцій, тобто 
заходів, які спрямовані на припинення або попередження серйозних порушень 
норм міжнародного права та проявляються в наданні або гарантіях надання 
певної допомоги (фінансової, економічної, військової, гуманітарної) чи інших 
політичних або економічних переваг і преференцій державі-делінквенту в 
обмін на припинення правопорушення. Дисертант доводить, що сучасна наука 
міжнародного права розглядає санкції як реакцію на правопорушення у вигляді 
заходів примусу, які застосовуються до порушника правових норм, тому він 



звертає увагу на неприйнятність застосування терміна «санкції» до заходів 
заохочення через їх принципову відмінність за природою походження та 
виконуваними функціями. 

У підрозділі 1.2 «Основні характеристики міжнародно-правових санк-
цій. Відмежування поняття “санкції” від суміжних понять “примусові 
заходи” та “контрзаходи”» розкрито правову природу санкцій, їх основні 
ознаки та умови запровадження й запропоновано таке їх визначення: між-
народно-правові санкції – це такі виняткові односторонні колективні право-
мірні примусові заходи, що застосовуються міжнародними міжурядовими 
організаціями до держав (міжнародних організації або транснаціональних 
об’єднань та терористичних рухів), які порушують норми міжнародного права, 
з метою змусити порушника припинити міжнародне правопорушення та 
виконати покладені правовідносинами відповідальності зобов’язання, за умови 
коли делінквент добровільно відмовляється відшкодувати шкоду і тільки після 
вичерпання мирних засобів розв’язання спору. 

Особлива увага в розділі зосереджена на співвідношенні близьких за своєю 
природою правових інститутів, таких як «міжнародно-правові санкції» та 
«примусові заходи» і «контрзаходи». Виявлені специфічні риси та ознаки 
поняття «міжнародно-правові санкції» допомогли відокремити його від суміж-
них понять «примусові заходи» та «контрзаходи», розмежувати та визначити 
сферу дії кожного з них. Зокрема зроблені висновки, що поняття «примусові 
заходи» має ширший смисл, ніж поняття «санкції», й охоплює його як один з 
елементів цієї родової групи. Відмінність між поняттями «контрзаходи» та 
«санкції» полягає в суб’єкті їх застосування. Таким чином, як міжнародно-
правові санкції, що запроваджуються міжнародними організаціями, так і 
контрзаходи, які здійснюються державами, є взаємопов’язаними різновидами 
примусових заходів у рамках міжнародного права. 

У Розділі 2 «Особливості цілеспрямованих санкцій та їх застосування в 
сучасному міжнародному праві» досліджено процес виникнення, станов-
лення й розвитку концепції цілеспрямованих санкцій. 

У підрозділі 2.1 «Виникнення концепції цілеспрямованих санкцій у 
доктрині та практиці міжнародного права» проаналізовано застосування 
примусових заходів Радою Безпеки ООН на початку 90-х років ХХ ст., що дало 
змогу виявити основні причини виникнення концепції цілеспрямованих 
санкцій, серед яких: невдалі результати дії всеохопних примусових заходів Ради 
Безпеки ООН в Іраку, які спричинили надто тяжкі гуманітарні наслідки; їх 
неефективність та неспроможність досягти поставленої мети; негативний 
вплив на економіку третіх країн, котрі потерпали внаслідок припинення 
економічних стосунків з державою-об’єктом санкцій, а також підвищення рівня 
корупції та організованої злочинності як на території Іраку, так і на територіях 
сусідніх держав. Ці причини створили об’єктивні передумови для формування 
й розвитку основних засад концепції цілеспрямованих санкцій, суть якої 
полягає у зменшенні руйнівних наслідків примусових заходів як для держави-
об’єкта санкцій, так і для третіх країн. 



Розглядаючи розвиток цілеспрямованих санкцій проаналізовано матеріали 
конференцій, досліджень юристів-міжнародників, що дало можливість дійти 
висновку, що відмінність цієї концепції полягає у відмові від деструктивних 
обмежень та утисків держав-адресатів санкцій і поводження лише з позиції 
грубої сили та в переході до стратегії виваженості й поміркованості у виборі 
цілей, засобів і характеру впливу. 

У підрозділі 2.2 «Система цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН» 
з метою всебічного і більш повного дослідження цілеспрямованих санкцій 
Ради Безпеки ООН дисертантом здійснено їх класифікацію, яка дала можли-
вість виділити такі їх види: економічні санкції (торгові та фінансові); ембарго 
на постачання зброї; санкції, пов’язані з перериванням транспортного сполу-
чення (санкції, пов’язані з перериванням повітряного сполучення, та санкції, 
пов’язані із забороною на в’їзд до інших країн); дипломатичні санкції; санкції, 
спрямовані на обмеження або припинення наукового співробітництва. 

Дослідження видів цілеспрямованих санкцій дало змогу визначити їх 
особливості.  

Торгові санкції Ради Безпеки ООН є однією з форм економічних приму-
сових заходів, спрямованих на заборону експорту та (або) імпорту визначених 
видів товарів, а також на обмеження співробітництва з державою-об’єктом 
санкцій у сфері виготовлення забороненої продукції. Стратегічною метою 
таких санкцій є примушення керівництва держави відійти від проведення 
протиправної політики через заподіяння шкоди найбільш значущим для 
держави галузям економіки, зменшення обсягів надходження валютної вируч-
ки, погіршення основних або певних економічних показників. Враховуючи, що 
умовою зарахування санкцій до цілеспрямованих є перш за все гуманність, 
вибірковість щодо кола суб’єктів та націленість на сектори економіки, торгові 
санкції вважатимуться адресними лише за умови дотримання цих критеріїв. 
Прикладом таких торгових обмежувальних заходів є накладення Радою 
Безпеки ООН заборони на прямий чи непрямий імпорт алмазів з Анголи, 
Сьєрра-Леоне, Ліберії, Кот-д’Івуару. Також суто цілеспрямованим торговим 
обмеженням можна вважати застосування Радою Безпеки ООН заборони на 
постачання до КНДР предметів розкоші (коштовностей та елітних 
транспортних засобів). У рамках розгляду торгових санкцій розкрито зміст 
секторальних санкцій, які спрямовуються на обмеження в певній галузі 
економіки, наприклад енергетичній, машинобудівній, оборонній тощо. 
Зроблено висновок, що секторальні санкції можуть мати наслідки, аналогічні 
тим, що зазвичай спричиняються всеохопними санкціями, але в локальних 
формах, що дає змогу уникнути багатьох небажаних побічних наслідків. За 
таких умов секторальні примусові заходи здатні бути достатньо 
результативними й мати дієвий вплив на економіку та прийняття позитивних 
рішень правлячою елітою держави-делінквента. 

Фінансові санкції Ради Безпеки ООН спрямовані на заборону або 
обмеження міжнародної фінансової діяльності держави-адресата санкцій у 
банківській, кредитній, інвестиційній сферах з метою схилити політичний 



режим держави до дотримання норм міжнародного права та відмови від 
політики, яка порушує міжнародний мир і безпеку. Режим фінансових санкцій 
Ради Безпеки ООН включає широкий перелік примусових заходів, як-от 
заморожування іноземних активів уряду, підприємств та установ держави-
правопорушника, обмеження доступу до фінансових ринків, припинення 
надання фінансової допомоги, а також блокування банківських рахунків 
фізичних та юридичних осіб, визначених санкційною резолюцією. Наслідки їх 
упровадження, за винятком заморожування активів фізичних осіб, які є суто 
цілеспрямованими заходами впливу, можуть справити руйнівну дію не лише на 
фінансову й банківську системи держави, а й спричинити значну шкоду еконо-
мічному розвитку країни та призвести до небажаних соціальних потрясінь. 
Водночас поміркований підхід та вивірене планування і впровадження 
фінансових санкцій гарантує контрольований вплив на економіку й дає змогу 
уникати небажаних гуманітарних наслідків і соціальних потрясінь або в разі 
потреби мінімізувати їх. Тому особливе значення для віднесення фінансових 
санкцій до цілеспрямованих заходів впливу матимуть їх характер та 
направленість. Аби відповідати таким критеріям, фінансові примусові заходи 
повинні чинити обмеження на певних, визначених Радою Безпеки ООН, 
суб’єктів правовідносин у банківській системі економіки країни-делінквента 
або прискіпливо-адресно визначені сфери фінансово-економічної діяльності 
державних органів, галузі та сектори економіки, окремих суб’єктів госпо-
дарської діяльності тощо. 

Ембарго на постачання зброї є одним із видів цілеспрямованих санкцій, 
який зорієнтований на заборону ввезення та (або) вивезення з країни зброї і 
пов’язаних з нею продукції та послуг з тим, щоб без застосування військової 
сили примусити правлячий режим змінити політику, що суперечить основним 
принципам і загальновизнаним нормам міжнародного права. Головна мета 
ембарго – перекрити державі-порушнику, її органам, підприємствам, особам 
або групам осіб доступ до зброї та пов’язаних з нею матеріальних засобів будь-
якого типу, за допомогою яких ними здійснюється протиправна діяльність. 
Збройове ембарго за характером і метою дії є суто цілеспрямованим заходом 
впливу на державу, оскільки полягає у створенні правових підстав для 
припинення постачання визначеного виду продукції – зброї до зони конфлікту 
та забороні її придбання визначеною групою одержувачів, а тому здійснює тиск 
безпосередньо на осіб, причетних до організації порушень норм міжнародного 
права, що дає можливість уникнути шкідливих гуманітарних наслідків для 
вразливих груп населення. 

Санкції Ради Безпеки ООН, пов’язані з перериванням повітряного сполу-
чення, забороняють зліт повітряних суден із території держав-членів, посадку 
на ній або проліт над нею, якщо ці повітряні судна повинні здійснити посадку 
на території держави-адресата санкцій або здійснили зліт з її території, а також 
інші заходи, спрямовані на перешкоджання авіаційній діяльності держави-
делінквента. Метою таких санкцій є примушування керівництва держави до 
відмови від проведення протиправної діяльності через позбавлення можли-



востей оперативного та зручного користування авіатранспортом представ-
никами політичних, фінансових та економічних еліт, які переважно виконують 
функції управління державою та формують її політику, або з метою стриму-
вання потенцій авіаційно-транспортної інфраструктури держави та окремих 
суб’єктів авіаційної діяльності, або з метою створення безпольотних зон задля 
захисту населення країни, в якій відбувається збройний конфлікт, від військової 
авіації. Загалом цей вид санкцій є достатньо ефективним обмеженням, коли 
застосовується в поєднанні із іншими цілеспрямованими заходами, зокрема 
фінансового та економічного спрямування. 

Санкції Ради Безпеки ООН, пов’язані із забороною на в’їзд до інших країн, 
спрямовані на заборону або обмеження можливості в’їзду на території інших 
держав чи транзитного проїзду через них фізичних осіб, визначених у 
санкційному списку. За своєю правовою природою візові санкції відповідають 
критеріям цілеспрямованого впливу на правлячий режим, оскільки призначені 
саме тим особам, через протиправну поведінку яких застосовуються примусові 
заходи, і не призводять до критичних результатів для невизначеного кола 
цивільних осіб. Такі санкції не спричиняють несприятливих змін у економіці 
держави, не тягнуть негативних гуманітарних наслідків, утім значною мірою 
чинять психологічний тиск на політичну еліту, яка перебуває при владі. Голов-
ною метою заборон на поїздки є примушення можновладців відмовитись від 
протиправної політики через обмеження їх вільного подорожування на 
міжнародному рівні. Сама по собі заборона на поїздки у відриві від інших 
цілеспрямованих заходів впливу, безперечно, не здатна змусити очільників 
держави-делінквента відмовитися від проведення протиправної політики. Тому, 
якщо обмеження в’їзду до країн-членів вводиться без запровадження таких 
міжнародно-правових санкцій, як заморожування активів або без застосування 
інших економічних санкцій, вони швидше покликані сигналізувати керівництву 
держави про рішучість намірів Ради Безпеки ООН надалі, у разі неприпинення 
протиправних дій, ввести більш жорсткі заходи примусу. 

Дипломатичні санкції Ради Безпеки ООН можуть включати в себе розрив 
дипломатичних та консульських відносин, їх призупинення, не встановлення 
або скорочення представництв країн-членів у державі-адресаті санкцій. Дипло-
матичні санкції за своєю природою, характером дії та наслідками є суто 
цілеспрямованим заходом, який може застосовуватися як у комплексі з іншими 
видами санкційного впливу, так і самостійно, як єдиний засіб впливу, не 
здатний призвести до істотних негативних побічних наслідків для цивільного 
населення та третіх країн, втім здатний створити небажані ускладнення для 
держави-адресата. 

Санкції Ради Безпеки ООН, спрямовані на обмеження або припинення 
наукового співробітництва, зазвичай застосовуються в комплексі з іншими 
видами обмежень, як додатковий цілеспрямований захід на державу-право-
порушника. За своєю природою та спрямованістю дії санкцій з обмеження 
наукового співробітництва мають суто предметний і цільовий вектор впливу, 
оскільки скеровані лише на ті ланки наукової діяльності держави-делінквента, 



досягнення у яких безпосередньо сприяють проведенню протиправної 
політики. 

У підрозділі 2.3 «Застосування цілеспрямованих санкцій у практиці Ради 
Безпеки ООН» вивчено практику ухвалення резолюцій та реалізації санкцій у 
найбільш поширених випадках застосування примусових заходів на підставі 
статті 41 Статуту ООН, таких як протидія міжнародному тероризму, порушення 
режиму нерозповсюдження ядерної зброї та порушення прав людини у 
внутрішніх збройних конфліктах, що дало змогу розкрити в діяльності Ради 
Безпеки ООН деякі негативні тенденції. Зокрема, непослідовність Ради Безпеки 
ООН при прийнятті рішень про запровадження санкцій до країн, які вдались до 
таких самих порушень норм міжнародного права, негативна практика введення 
санкцій без належного обґрунтування загрози міжнародному миру і безпеці, 
допущення випадків неконкретного та розмитого формулювання санкційних 
вимог, що стає підставою для їх двозначного тлумачення й перевищення 
державами мандата при виконанні санкцій, зловживання правом вето 
постійними членами Ради Безпеки ООН, коли запровадження санкцій є 
необхідним. 

Розділ 3 «Ефективність цілеспрямованих санкцій» присвячений вияв-
ленню й дослідженню критеріїв та умов ефективності цілеспрямованих 
санкцій. 

У підрозділі 3.1 «Поняття та критерії ефективності цілеспрямованих 
міжнародно-правових санкцій» для визначення ступеня дієвості примусових 
заходів, виявлення причин, які позитивно впливають на їх ефективність, 
пошуку шляхів удосконалення методів і прийомів, що сприяють підвищенню 
результативності санкцій, запропоновано з’ясувати зміст та обсяг поняття 
«ефективність міжнародно-правових санкцій». З цією метою проаналізовано 
філософський смисл, який вкладається в поняття «ефективність», а також 
погляди юристів-міжнародників (В. А. Василенка, І. І. Лукашука, Л. Х. Мінга-
зова, Д. Болдуїна, Е. Косгрова, К. Моргана, Дж. Палмера і Е. Хатіпоглу) на 
ефективність міжнародно-правових санкцій у цілому. 

З результатів проведеного аналізу дисертант робить висновок, що ефектив-
ність – поняття універсальне, яке включає в себе різноманітні якісні та кількісні 
значення і фактори, а її виміри та оцінки мають базуватись на сукупності 
показників, які дають можливість визначити якість та дієвість реалізованих 
заходів з більшою часткою об’єктивності та неупередженості. Звертається 
увага, що оскільки цілеспрямовані санкції є одним із видів міжнародно-
правових примусових заходів, критеріями ефективності мають бути як загальні 
критерії, притаманні міжнародно-правовим примусовим заходам (припинення 
міжнародного правопорушення, швидкість досягнення поставленої мети й 
інші), так і спеціальні, притаманні саме цілеспрямованим заходам впливу 
(неспричинення негативних соціальних наслідків, шкоди третім країнам тощо). 

У підрозділі 3.2 «Умови ефективності цілеспрямованих міжнародно-
правових санкцій Ради Безпеки ООН», розмірковуючи над проблемою 
ефективності цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН, автором визначено, 



що розроблення, запровадження та застосування міжнародно-правових санкцій 
Радою Безпеки ООН – багатоскладовий процес, на який впливають фактори як 
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, а умовами дієвості є правові, 
економічні, політичні, природно-географічні, регіональні та глобальні чинники, 
які зумовлюють безпосередній або опосередкований позитивний та негативний 
вплив на умови застосування та ефективність примусових заходів. 

Аналіз практики застосування примусових заходів Радою Безпеки ООН дав 
змогу виокремити умови ефективності цілеспрямованих санкцій, характерні 
для стадії розроблення і прийняття рішення щодо запровадження санкцій, та 
умови, притаманні стадії виконання санкційних резолюцій. Ефективність санк-
цій у цілому залежатиме від вдалості й дієвості кожного з етапів санкційного 
процесу та їх елементів, зокрема, стадій проектування й ухвалення, правильної 
і своєчасної імплементації до національних систем правового та державно-
виконавчого механізму, контролю та коригування параметрів і форм санкцій-
ного впливу, своєчасності та досконалості контролю за додержанням введених 
заборон тощо. Ефективність кожної з цих ланок визначатиметься відповідними 
притаманними кожній з них якісними показниками. 

Окремо проаналізовано міжнародно-правові аспекти спроб Ради Безпеки 
ООН владнати українсько-російський конфлікт у зв’язку з посяганням Росії на 
територіальну цілісність України. Зазначено на неефективність передбаченого 
Статутом ООН механізму запровадження міжнародно-правових санкцій Радою 
Безпеки ООН у випадку прямої чи побічної участі в міжнародному спорі 
держави-постійного члена Ради Безпеки ООН, яка, використовуючи право вето, 
здатна блокувати ухвалення рішення, якщо вона є ініціатором або стороною 
конфлікту, який загрожує міжнародному миру та безпеці. 

У цьому розділі також досліджено і розкрито зміст проблем імплементації 
Україною положень санкційних резолюцій, визначено прогалини й супереч-
ності у цьому сегменті вітчизняного законодавства та запропоновано шляхи їх 
усунення, зокрема, доведено необхідність прийняття Україною базового закону 
з питань виконання рішень міжнародних організацій про запровадження 
санкцій, який би регламентував правові й організаційні засади здійснення 
заходів щодо запровадження міжнародно-правових санкцій, повноваження 
органів, на які покладається така діяльність, порядок контролю за виконанням 
санкційних резолюцій державними органами та суб’єктами господарювання. 
Розроблено проект закону «Про порядок виконання рішень міжнародних 
організацій про запровадження санкцій». 

У Висновках сформульовано найсуттєвіші результати дисертаційного 
дослідження, наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 
завдання щодо запровадження цілеспрямованих санкцій Радою Безпеки ООН. 
Проведене дослідження дало змогу дійти таких висновків: 

1. Інститут міжнародно-правових санкцій за останні півстоліття зазнав 
значних змін – із складової інституту міжнародно-правової відповідальності він 
перетворився на окремий правоохоронний інститут, який посідає особливе 
місце в системі міжнародного права. Кодифікація Комісією міжнародного 



права норм про міжнародну відповідальність держав та прийняття Статей про 
відповідальність держав за міжнародні протиправні діяння позитивно вплинули 
на поступальний розвиток міжнародного права і привели до еволюції інституту 
санкцій, який став знаряддям міжнародних організацій у боротьбі з державами-
делінквентами як ефективний та результативний інструмент колективного 
впливу. Сьогодні інститут санкцій є юридичним засобом забезпечення 
міжнародного правопорядку та підвищення ефективності міжнародного права, 
виконує функцію регулювання в міжнародно-правовому механізмі, як засіб, 
покликаний відновити порушений стан міждержавних відносин. 

2. Під впливом багатьох чинників, що зумовлювали неприйнятність 
всеохопних заходів примусу, поміж яких слід виокремити небажані побічні 
наслідки гуманітарного характеру та невисоку ефективність, виникла концепція 
цілеспрямованих санкцій, головний задум якої полягав у забезпеченні 
максимально адресного тиску, цілковито орієнтованого на винуватців міжна-
родного делікту – визначених осіб або політичні групи, які несуть безпо-
середню відповідальність за протиправну політику держави. Нова концепція, 
окрім спрямованості впливу на першопричину міжнародного правопорушення, 
передбачає наявність ясних і чітких цілей запровадження санкцій, виразних 
термінів і меж їх реалізації та критеріїв скасування, системи заходів та механіз-
мів із запобігання або пом’якшення небажаних побічних результатів дії санкцій 
та програм з попередження порушень прав людини під час їх реалізації. 

3. Формування теоретичного підґрунтя, наукове та науково-методичне 
забезпечення функціонування досліджуваної концепції, визначення головних 
засад і шляхів її реалізації та практичного застосування Радою Безпеки ООН й 
іншими міжнародними організаціями значною мірою стали можливими 
завдяки наполегливим зусиллям учених, юристів-міжнародників, ґрунтовні 
дослідження котрих дали змогу в порівняно нетривалий проміжок часу 
запровадити практичне застосування й апробувати основні типи адресних 
примусових заходів. Створення теоретичної бази для формування й упровад-
ження адресних засобів санкційного впливу забезпечило інтеграцію нової 
концепції у міжнародно-правову практику. Саме теоретичні розробки провід-
них вчених з усього світу, які взяли участь у роботі різноманітних науково-
практичних конференцій, Інтерлакенському, Бонсько-Берлінському, Стокгольм-
ському процесах, численних дослідженнях, здійснених під егідою ООН, 
допомогли вдало впровадити цілеспрямовані санкційні заходи Ради Безпеки 
ООН, а згодом удосконалити їх адресно-орієнтовну дію. 

4. Відмінна сутність концепції цілеспрямованих санкцій полягає у 
відмові від деструктивних обмежень та утисків держав-адресатів санкцій і 
поводження лише з позиції грубої сили та переході до стратегії виваженості й 
поміркованості у виборі цілей, засобів та характеру впливу. Наріжним каменем 
нового підходу до організації санкційного впливу на державу-делінквента стала 
ідея забезпечення миру і міжнародної безпеки засобами, що дозволяють у міру 
можливості не завдавати нищівної шкоди фундаментальним елементам 
економічного потенціалу та основним ресурсам, які можуть бути використані 



для реалізації системи заходів, спрямованих на додержання прав людини й на 
задоволення її базових соціальних потреб. При цьому основний вектор тиску 
має скеровуватися на представників політичних та економічних еліт країни, які 
впливають або здатні впливати на формування політики держави, на встанов-
лення обмежень у галузях і секторах економіки, що є основним джерелом 
фінансового, матеріального та ідеологічного підживлювання правлячого режи-
му й набуття відчуття впевненості у своїй міжнародно-правовій безкарності. 

5. Практикою Ради Безпеки ООН вироблена й апробована система різно-
манітних видів цілеспрямованих санкцій неоднакової скерованості та ступеня 
впливу. Сьогодні як адресні примусові заходи переважно застосовуються еко-
номічні санкції (торгові та фінансові), заборона на поїздки, збройове ембарго, 
заборона на польоти, дипломатичні санкції та примусові заходи, пов’язані з 
обмеженням наукового співробітництва. Кожен із цих застосовуваних Радою 
Безпеки ООН примусових заходів має чинити суто своєрідний, притаманний 
лише йому цілеспрямований тиск на галузі й сектори економіки, підприємства, 
урядовців або осіб із близького кола керівництва держави та інших політично 
значущих осіб. Виходячи з того, що Статут ООН не обмежує Раду Безпеку у 
виборі засобів невійськового впливу, у перспективі можуть застосовуватися 
нові, досі невідомі види санкційного примусу, які матимуть відмінною рисою 
результативніші властивості адресного тиску. Власне, такі перспективні заходи 
активно досліджуються й потенційно можуть бути застосовані у близькому 
майбутньому, зокрема при запровадженні фінансово-банківських, енергетичних 
або санкцій у галузі науково-технічного співробітництва. 

6. Поміж усієї сукупності примусових заходів Ради Безпеки ООН 
вимогам цілеспрямованих санкцій найточніше відповідають такі їх форми, як 
ембарго на постачання зброї, заморожування активів та заборона на в’їзд до 
інших країн, оскільки тиснуть безпосередньо на осіб, які причетні до органі-
зації порушень норм міжнародного права, а також скеровані на припинення 
потоку саме тих товарів, постачання яких загострюватиме конфлікт і сприятиме 
порушенням прав людини, або обмежують можливості вільного пересування 
осіб, причетних до ініціювання та вчинення протиправних дій. Економічні 
санкції й заходи, пов’язані з припиненням транспортного сполучення, можуть 
мати ознаки як всеохопних, так і цілеспрямованих санкцій, тому можуть 
вважатися інструментом адресного впливу, якщо запроваджені вибірково щодо 
кола суб’єктів чи скеровані на певні сектори економіки, виробничі об’єднання 
та підприємства. Застосування різних видів цілеспрямованих санкцій у 
комплексі, залежно від позначених цілей, особливостей державно-політичного 
устрою та стану економічного розвитку суб’єкта, до якого застосовано санкції, 
зазвичай підсилює їх спільний потенціал і впливовість, додає можливостей 
досягти запланованого загального результату. 

7. Перевагою цілеспрямованих санкцій є еластичність їх застосовування, 
яка дає змогу запроваджувати їх поетапно, починаючи з найбільш невразливих 
і полегшених заходів, які мають більш символічну чи попереджувальну 
спрямованість, і поступово посилюватися й доповнюватися більш потужними 



формами примусу. Так само можна послаблювати режими санкційного тиску, 
скасовуючи більш потужні обмеження й заборони, наприклад, коли необхідно 
попередити негативні наслідки санкцій, які загрожують цивільному населенню, 
або сигналізувати керівництву держави-адресата санкцій про правильний курс 
на припинення порушення, у зв’язку з яким уведено санкції. 

8. Цілеспрямовані санкції мають свій, окреслений чіткими межами, 
діапазон застосування. Вид, спрямованість та інтенсивність застосування 
кожного з примусових заходів, що впроваджуються до певного суб’єкта, має 
відповідати характеру міжнародного правопорушення, у зв’язку із вчиненням 
якого введено режим санкційного примусу, згубність яку воно становить для 
міжнародного миру, суверенітету й безпеки інших держав, основоположних 
прав та захищеності певних народів, громад або інших спільнот. Отримання 
результату від дії цілеспрямованих санкцій, як правило, потребує тривалого 
терміну. Планування санкційних режимів та прогнозування строків їх реалізації 
не передбачає отримання миттєвих результатів. Доведено, що застосовування 
інтенсивних цілеспрямованих обмежень до держав-делінквентів, які не мали 
високого ступеня залежності від економік інших країн, не веде до швидкого 
розв’язання завдань, що ставилися у зв’язку із запровадженням санкцій. Крім 
того, значний вплив на результативність запроваджених заходів справляють 
контрсанкційні заходи держави-об’єкта примусу. За таких підстав видається 
цілковито некоректним при визначенні показника ефективності санкцій 
зважати на швидкість досягнення наміченого результату. 

9. Критеріями, за якими слід визначати ефективність адресних заходів, є 
досягнення санкційної мети, а також здатність не завдавати небажаних нега-
тивних наслідків цивільному населенню та інтересам третіх країн. Фактори, що 
заважають ефективній дії примусових заходів, пов’язані як із об’єктивними 
чинниками, до яких належать усталені економічні, політичні, дипломатичні, 
транспортні, культурно-історичні відносини між державами, так і суб’єктив-
ними, котрі залежать від політичної волі суб’єктів міжнародного права, вибір 
відповідної правової позиції, якими зумовлено запуск та функціонування 
механізму примусу, а також від волі держави-правопорушника, яка вирішу-
ватиме, чи варто підкоритись вимогам міжнародної спільноти й виконати 
вимоги санкційної резолюції або відмовитись від їх виконання. 

10. Підвищення ефективності санкцій Ради Безпеки ООН вимагає від 
органів і посадових осіб, залучених до їх проектування, запровадження й 
реалізації своєчасного прийняття правових і організаційних рішень, забез-
печення недвозначності змісту резолюцій та імперативності санкційних вимог, 
транспарентності і доступності рішень та роз’яснень допоміжних органів Ради 
з питань реалізації вимог щодо запроваджених обмежень, забезпечення 
можливості коригування попередніх резолюцій з метою внесення необхідних 
змін і доповнень у санкційні режими, забезпечення державами-членами заходів 
з виконання рішень про запровадження примусових заходів та належної 
імплементації резолюцій у національні правові системи, забезпечення якісного 
моніторингу та аналізу результатів діяльності із застосування санкцій. 



11. Імплементація санкційних резолюцій Ради Безпеки ООН у націо-
нальне законодавство України є комплексним процесом, який тісно пов’язаний 
з різноманітними сферами економічної, фінансової, державно-правової, 
контрольно-наглядової, виробничої діяльності. Одним із найважливіших і 
першочергових завдань є створення належної правової бази для своєчасної, 
повної й належної імплементації, що передбачає наявність нормативно-
правових актів, якими повно і всебічно визначатимуться питання виконання 
рішень міжнародних організацій про запровадження санкцій, регламентува-
тимуться правові та організаційні засади впровадження заходів із застосування 
міжнародних санкцій, закріплюватимуться повноваження державних органів, 
на які покладаються такі завдання, порядок здійснення контролю за додер-
жанням встановлених Радою Безпеки ООН заборон і обмежень державними і 
місцевими органами влади, посадовими особами та суб’єктами господарю-
вання. Іншим важливим завданням держави є своєчасне, повне і систематичне 
доведення змісту імплементованих норм і роз’яснень щодо їх застосування до 
кола суб’єктів, яким їх адресовано, та організація контролю за їх виконанням. 

12. Практика впровадження цілеспрямованих санкцій засвідчує, що Рада 
Безпеки ООН є винятковим правовідновлювальним органом для впровадження 
дієвих заходів, спрямованих на організацію колективного опору дестабілізу-
ючим зусиллям розхитати мир і послабити колективну безпеку. Наполегливе 
прагнення Ради на цьому напрямі діяльності дає підстави вважати її найбільш 
правомочним та дієвим органом у системі загальної колективної безпеки, 
здатним протистояти міжнародним правопорушенням, який і надалі даватиме 
рішучу відсіч намаганням розпалити збройні конфлікти, зокрема й реалізуючи 
своє право на застосування примусових заходів невійськового характеру. 
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Малишева Ю. В. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою 

Безпеки ООН. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2016.  

Дисертація присвячена новій і малодослідженій у науці міжнародного права 
проблемі застосування цілеспрямованих санкцій Радою Безпеки ООН у 
контексті становлення цієї концепції, дослідження її юридичного змісту, а 
також особливостей проектування й дії таких адресних примусових заходів та 
питанням їх ефективності. Дослідження розкриває правові основи для 
вибіркового та диференційованого запровадження санкцій, визначає юридичні 
підстави для відмови Радою Безпеки ООН від застосування деяких санкційних 
заборон і обмежень та впровадження суто цілеспрямованих примусових 
заходів. Проведено класифікацію цілеспрямованих санкцій, які застосовуються 
Радою Безпеки ООН, розглянуто кожний із видів санкцій, дана їх 
характеристика, визначено умови, за яких їх можна вважати цілеспрямованими 
заходами впливу, а також обмеження, які доцільно застосовувати у разі 
запровадження примусових заходів, визначено критерії та умови ефективності 
таких адресних заходів примусу. Зроблено висновок, що кожен із видів ціле-
спрямованих заходів впливу залежно від цілей та особливостей форми держав-
ного устрою, економічного розвитку суб’єкта, до якого застосовано санкції, має 
чинити суто своєрідний, притаманний лише йому цілеспрямований тиск на 
галузі, сектори економіки, підприємства або осіб із близького кола керівництва 



держави та інших політично значущих осіб. Значну увагу приділено висвіт-
ленню правових аспектів запровадження цілеспрямованих санкцій Радою 
Безпеки ООН у конкретних ситуаціях, що становлять загрозу міжнародному 
миру та безпеці, зокрема у випадках боротьби з тероризмом, протидії пору-
шенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї, врегулювання збройних 
конфліктів неміжнародного характеру. Окремий розділ дослідження присвя-
чений проблемі ефективності цілеспрямованих санкцій в міжнародному праві. 

Ключові слова: міжнародно-правові санкції, цілеспрямовані санкції, Рада 
Безпеки ООН, примусові заходи Ради Безпеки ООН, резолюції Ради Безпеки 
ООН, ефективність санкцій, міжнародний мир та безпека. 

 
Малышева Ю. В. Целенаправленные санкции и их применение 

Советом Безопасности ООН. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. – Институт государства и 
права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016.  

Диссертация посвящена новой и малоисследованной в науке международ-
ного права проблеме применения целенаправленных санкций Советом 
Безопасности ООН в контексте становления этой концепции, исследования ее 
юридического содержания, а также особенностей проектирования и действия 
адресных принудительных мер и вопросам их эффективности. Исследование 
раскрывает правовые основы для избирательного и дифференцированного 
введения санкций, определяет юридические основания для отказа Советом 
Безопасности ООН от применения некоторых санкционных запретов и 
ограничений и введение исключительно целенаправленных принудительных 
мер. Проведена классификация целенаправленных санкций, которые применя-
ются Советом Безопасности ООН; рассмотрен каждый из видов санкций; дана 
их характеристика; определены условия, при которых их можно считать 
целенаправленными мерами воздействия, а также ограничения, которые 
целесообразно применять в случае введения принудительных мер; определены 
критерии и условия эффективности таких адресных мер принуждения. Сделан 
вывод, что каждый из видов целенаправленных мер воздействия в зависимости 
от целей и особенностей формы государственного устройства, экономического 
развития субъекта, к которому применяются санкции, должен оказывать 
исключительно своеобразное, присущее только ему целенаправленное давле-
ние на отрасли, секторы экономики, предприятия или лиц из ближайшего окру-
жения руководства государства и других политически значимых лиц. Особое 
внимание уделено освещению правовых аспектов введения целенаправленных 
санкций Советом Безопасности ООН в конкретных ситуациях, которые 
представляют угрозу международному миру и безопасности, таких как борьба с 
терроризмом, противодействие нарушениям режима нераспространения 
ядерного оружия, урегулирование вооруженных конфликтов немеждународного 
характера. Отдельный раздел исследования посвящен проблеме эффективности 
целенаправленных санкций в международном праве. 



Ключевые слова: международно-правовые санкции, целенаправленные 
санкции, Совет Безопасности ООН, принудительные меры Совета Безопас-
ности ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, эффективность санкций, 
международный мир и безопасность.  

 
Malysheva Y. The Targeted Sanctions and their application by the UN 

Security Council. – On the right of the manuscript. 
The thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of the sciences (the 

Law) on the speciality 12.00.11. – The International Law – The V. M. Koretsky 
Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 
2016.  

The Dissertation is devoted to an issue of the application of the targeted sanctions 
by the United Nations Security Council, which is new and scantily explored in the 
science of the international law, in the context of the formation of this concept, the 
study of its legal content, as well as design features and actions of the targeted 
coercive measures and their effectiveness. 

The study reveals the legal basis for the selective and differential application of 
sanctions, defines the legal grounds for refusal on the applying of the certain sanction 
prohibitions and restrictions by the UN Security Council and the introduction 
exclusively of the targeted coercive measures. The Dissertation is the first work in the 
Ukrainian science of the international law, in which the international legal aspects of 
the concept of targeted sanctions and the characteristics of their application by the 
UN Security Council, the criteria and conditions for the effectiveness of such targeted 
coercive measures are comprehensively investigated. A particular attention is paid to 
the coverage of the legal aspects of the application of targeted sanctions by the 
Security Council in specific situations that pose a threat to international peace and 
security, such as combating terrorism, countering violation of the nuclear 
nonproliferation regime, armed conflicts of non-international character. 

The basic concepts of international sanctions were investigated – from the 
emergence of the United Nations, the start of the work of the International Law 
Commission on the codification of State responsibility (1953) to the adoption of the 
Articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts (2001) and 
contemporary practice of the coercive measures. The legal nature of international 
sanctions, their specific attributes and characteristics have been disclosed, the basic 
theories of international sanctions have been analyzed, the definition of the 
international sanctions, considering the progressive development of the international 
law was proposed. The delimitation of the concept of "sanctions" from the related 
concepts of "coercive measures" and "counter-measures" in the international law was 
conducted. Has been considered a question of so-called "positive sanctions", in other 
words, incentives for subjects of the international law who have committed an 
offense. 

A special attention was paid to the study of the peculiarities of targeted sanctions. 
An occurrence of this concept in the doctrine and practice of the international law 
was investigated. A special attention was focused on the fact that the distinctive 
essence of the concept of targeted sanctions is the failure of the destructive 



manifestations and the transition to a strategy of balance and accurate in selecting 
targets, resources and nature of the impact on the country-recipient of the sanctions. 

The cornerstone of the new approach to the organization of the sanctions impact 
on the delinquent State became the idea of ensuring peace and international security 
by the tools that allow to preserve maximally and maintain the financial viability of 
the main economy object and not to hurt the state's ability to perform the duties of 
social protection. The main pressure in this case should be rendered to the 
representatives of the political and economic elites of the state, which affect or may 
affect the policy formation of the state or industry or sector of the economy, which 
are the main source of financial fueling of political regime, which is responsible for 
carrying out illegal policies. The classification of targeted sanctions that are applied 
by the UN Security Council has been lead, given their characteristics, determined the 
conditions under which they can be considered as targeted measures, as well as 
restrictions that appropriate to apply the introduction of compulsory measures. It was 
concluded that each of the types of targeted enforcement measures depending on the 
goals and features of forms of government, economic development of the state for 
which sanctions are applied, has to provide an extremely peculiar, inherent only to it 
purposeful impact on industry sectors, enterprises or individuals from close 
environment leadership of the state and other politically exposed persons. 

A separate section of the dissertation is devoted to the study of effectiveness of 
targeted sanctions in the international law. The efficiency criteria of targeted 
enforcement measures have been identified, likewise the conditions of effectiveness 
of coercive measures have been considered, that are typical for the stage of 
development and the decision making phase of imposing sanctions, as well as 
conditions that are typical for the stage of execution of the sanctions of the UN 
Security Council resolutions. Also the problems of implementation of the UN 
Security Council resolutions into the national legislation of Ukraine were discussed. 

A positive feature of the dissertation is that the study of the legal and institutional 
system of targeted sanctions was conducted in close connection with the analysis of 
the modern practice of imposing coercive measures by the UN Security Council. 

The results obtained during the study at the dissertation specified it as the first in 
the Ukrainian science of the international law a comprehensive monographic study of 
the legal problems of the application of targeted sanctions by the UN Security 
Council, which is described by a scientific novelty and the author's contribution of 
the applicant into the definition of major theoretical and practical aspects of the 
applying of coercive measures. 

Key words : international sanctions, targeted sanctions, UN Security Council, 
enforcement measures of the UN Security Council, UN Security Council resolutions, 
effectiveness of sanctions, international peace and security. 
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