
Тема 2. Учасники міжнародних

відносин

Активний  розвиток  міжнародного  обміну,  транскордонного  співробітництва,

політичної та економічної міграції наприкінці XX — на початку XXI ст. створив досить

значні проблеми у міждержавних стосунках, яких теорія міжнародних відносин не

може  далі  не  помічати.  Діяльність  величезної  кількості  фізичних,  осіб  лише  на

перший  погляд  може  виглядати  хаотичною.  Цілком  очевидно,  що  вона  підлягає

багатьом  детермінантам  і  закономірностям,  які  потрібно  вивчати  та

систематизувати.

Суспільні  групи  є  колективним  учасником  міжнародних  відносин,  що  об'єднує

фізичних осіб у межах певної структури, яка характеризується тим чи іншим рівнем

організації. Вони створюються відповідно до певної мети діяльності або за ознакою

приналежності індивідів, які їх створюють.

У  сучасній  теорії  міжнародних  відносин  розуміння  суспільних  груп  досить

розпливчасте та  нечітке.  Суперечки стосуються як  формальних ознак  цього  типу

учасників, так і їх впливу на міжнародні відносини.

П.  Мартиненко  вважає,  що  суспільні  групи  у  міжнародних  відносинах

характеризуються суб'єктністю, з  уваги на факт  свого існування та діяльності.  X.

Георгієв стверджує, що вони також мають формальну організаційну структуру, яка

визначається самостійністю (принаймні певним її ступенем).

Дж. Лі Рей розуміє суспільні групи як "різноманітні групи інтересів, які в будь-якому

суспільстві  зосереджують  зусилля  для  впливу  на  зовнішню політику".  З  тим,  що

суспільні  групи  треба  розглядати,  насамперед,  як  суб'єкт  інтересів,  із  певними

застереженнями погоджується Я. П'єтрась, який зазначає, що вони "впливають на

політику уряду своєї держави, але інколи через свої міжнародні організації стають

безпосередніми учасниками міжнародних відносин".

На наш погляд, суспільні групи потрібно розглядати на двох рівнях їх організації:

1) як сукупність фізичних осіб, що є інтересантами у певній сфері;

2)  як  суспільну  організацію,  створену  фізичними  особами  для  задоволення  їхніх

спільних потреб та інтересів.

У  першому  випадку  суспільні  групи  впливають  на  зовнішню  політику  через

громадську думку, а в другому — через свої організаційні структури, які лобіюють

їхні інтереси. Це, однак, не означає, що організаційні структури суспільних груп не

можуть  самостійно  вступати  у  міжнародні  відносини,  підтримуючи  стосунки  з

близькими  їм  організаціями  за  кордоном.  Тобто,  суспільні  групи  можуть  мати  як

ознаки суб'єкта інтересів, так і  ознаки суб'єкта міжнародних відносин залежно від

способу дій, який вони обирають для досягнення своєї мети.

П.  Циганков поділяє учасників міжнародних відносин на державні,  недержавні та

інші.  До  останніх  він  відносить  "національно-визвольні  рухи,  сепаратистські,

ірредентистські  рухи  (Ірредентистський  або  пан-націоналістичний  --  рух,  який

намагається поширитися за межі теперішніх кордонів етнічної нації і включити до її

складу  тих  членів  етносу,  які  проживають  за  її  межами або  формуючи  набагато

більшу  етнонаціональну  державу,  через  союз  етнічно  і  культурно  близьких

етнонаціональних  держав.),  мафіозні  угруповання,  терористичні  організації,

регіональні  та  місцеві  адміністрації,  окремих  осіб".  Хоч  П.  Циганков  і  не

послуговується поняттям "суспільні групи", всі  учасники міжнародних відносин (за
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винятком осіб та органів державної влади) фактично потрапляють до цієї категорії.

Вони завжди є організованими групами осіб,  які  в їхніх  організаційних структурах

намагаються досягнути певної мети.

І.  Поп'юк-Рисінська  виокремлює  групи  транснаціональних  і  субнаціональних

учасників  міжнародних  відносин.  Транснаціональні  учасники  є  "колективними

суб'єктами,  керованими  з  одного  центру...  Вони  не  є  справжніми  міжнародними

союзами  колективного  характеру,  а  радше національними  суб'єктами,  що  мають

філії  та  агенції  за  кордоном".  До  них  належать  церкви,  міжнародні  фонди  та

міжнародні підприємства.

Субнаціональні  учасники  міжнародних  відносин  —  "це  всі  приватні

внутрішньодержавні  суб'єкти,  що  активно  діють  у  міжнародному  середовищі  без

посередництва та участі урядів"3. Ними, на її думку, є особи, творчі спілки, суспільні

групи  та  їхні  організації  (політичні  партії,  культурні  організації,  професійні  спілки

тощо), фонди, прес-агенції, туристичні та виробничі підприємства.

Незважаючи  на  деякі  переваги  цих  класифікацій,  можна  констатувати  певну

нечіткість, яка полягає у повторюваності типів суспільних груп. На наш погляд, більш

вдалою може бути класифікація, побудована на критеріях сфери діяльності групи.

Кожна суспільна група,  вступаючи у  взаємодію в  міжнародному середовищі,  має

конкретну мету, яка стосується тієї чи іншої сфери людської діяльності.

За цим критерієм виокремлюють:

1. Етнічні групи, споріднені чи ідентичні, але розселені в різних державах. Ці групи

складаються  з  етнічно-однорідних  осіб,  що  підтримують  між  собою  регулярні

стосунки.  Етнічні  групи  можуть  створювати  культурні  та  політичні  організації,  що

мають  на  меті  реалізацію  їхніх  інтересів.  Відомими  у  міжнародних  відносинах

етнічними групами є курди, араби та корейці.

Прагнення  курдів  створити  національну  державу  призвело  до  низки  серйозних

проблем у внутрішній та зовнішній політиці Туреччини, Іраку та Ірану. У сучасних

міжнародних  відносинах  не  можна  не  враховувати  традиційної  арабської

солідарності,  яка  полягає  у  прямому  чи  прихованому  підтриманні  урядами  та

населенням  країн  "Арабського  світу"  політики  будь-яких  держав,  що  до  нього

належать, навіть тоді, коли міжнародне співтовариство ставиться до такої політики

негативно. Нарешті не можна не звернути увагу на початок міжкорейського діалогу,

який  ведуть  антагоністичні  політичні  сили,  що  змушені  зважати  на  прагнення

корейців до возз'єднання.

Етнічні групи, мотивуючи свою діяльність прагненням зберегти власну ідентичність,

підтримати  й  розширити  побутові  та  сімейні  взаємини,  симпатією  до  своїх

"одноплемінників",  суттєво  впливають  на  світову  політику.  На  їхні  прагнення  та

інтереси особливо мусять зважати уряди багатонаціональних держав — США, Росії,

Індії та багатьох інших. Справедливо також і те, що проживання будь-якої етнічної

меншини  на  території  держави  за  певних  умов,  як  свідчить  приклад  Союзної

Республіки  Югославії,  може  призвести  до  громадянської  війни  та  навіть  —

міжнародного збройного конфлікту.

Іншим  важливим  аспектом  діяльності  етнічних  груп  є  лобістський  вплив,  який

намагаються  справляти  представники  етнічних  груп,  що  внаслідок  еміграції

проживають  за  межами  власної  національної  території  (діаспора).  Насамперед,

такий вплив традиційно пов'язують із діяльністю конгресу та адміністрації

США, на яку, за багатьма оцінками, справляють певний вплив єврейська, польська

чи ірландська громади.

Аналізуючи цю проблему, американський дослідник Ч. Ме-тіес дійшов висновку, що,
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не дивлячись на "велику увагу, яка періодично привернута до дій іноземних лобістів

або  агентів,  — ретельний аналіз  їхньої  діяльності  показує,  що сильна  політична

підтримка цими групами певних рішень має лише обмежений або перехідний вплив

на зовнішню політику США".

2.  Релігійні  групи,  що  складаються  з  одновірців,  які  проживають  у  межах  різних

держав  або  підпорядковуються  конфесійним  центрам  чужоземного  походження.

Ознакою, що виокремлює такі групи, є спільність релігії, яку сповідують їхні члени.

Інтереси,  що  керують  їхньою  діяльністю  в  міжнародних  відносинах,  полягають,

передусім,  у  підтриманні  своїх  одновірців  та  широких  контактах  з  їхніми

організованими  спільнотами.  У  внутрішніх  церковних  взаєминах  вони  діють

самостійно,  але  з  появою  якоїсь  загрози  своїй  діяльності  чи  своїм  одновірцям

звертаються  до  держави,  виступаючи  суб'єктами  інтересів.  Світська  за  своїм

характером  держава,  зазвичай,  підтримує  інтереси  релігійних  громад,  що

перебувають на її території, і наскільки може, захищає їх за кордоном.

Вплив релігійних груп на політику держав Європи у серед-ньовіччі  став однією із

важливих причин початку епохи хрестових походів, а церковна Реформація у XVII ст.

— до  Тридцятирічної  війни.  Релігійний чинник  відіграє  важливу  роль  у  зовнішній

політиці  багатьох  ісламських  країн  світу,  чимало  з  яких  розглядають  світ  через

призму  міжрелігійних  суперечок.  Вузлом  суперечностей  на  Близькому  Сході,  які

суттєво  ускладнюють  відносини  Ізраїлю  з  сусідніми  державами,  є  місто  "трьох

релігій" — Єрусалим.

Релігійні групи переважно об'єднані в досить чітко суборди-нованих організаційних

структурах, найвпливовішою з яких залишається римо-католицька церква.

3. Професійні групи, що складаються з працівників тих чи інших галузей суспільного

виробництва чи сфери послуг або з осіб, які з огляду на свої професійні компетенції

змушені вступати у міжнародні відносини. Такі групи мають недержавний характер

та діють у міжнародному середовищі, керуючись власними інтересами.

У першому випадку працівники, щоб захистити свої права та інтереси, створюють

спілки, що є організаційними структурами, які їх представляють. Професійні спілки

вступають у міжнародні відносини з двох причин:

1)для  обміну  інформацією  та  досвідом  роботи  із  собі  подібними  спілками  за

кордоном;

2)через іноземне походження працедавців (наприклад, власників і керівників ТНК).

У  Другому  випадку  йдеться  про  організації,  що  взаємодіють  із  собі  подібними

переважно  у  галузі  міжнародної  інформації.  Необхідна  умова  функціонування

Інформаційних  та  прес-агенції  —  встановлювати  та  підтримувати  зв'язки  щодо

обміну інформацією з аналогічними іноземними структурами.

4.  Культурні  групи  —  організовані  об'єднання  окремих  осіб,  що  діють  у  галузі

культури  та  вступають  у  міжнародні  відносини,  керуючись  своїми  професійними

інтересами.

Для  діяльності  цих  об'єднань  надзвичайно  важливим  є  чинник  індивідуальності,

оскільки  лише  вона  є  продуцентом  творів  мистецтва,  наукових  ідей,  спортивних

досягнень тощо. Тобто всі  структури, які виникають та функціонують у цій сфері,

мають  переважно  організаційний  чи  координаційний  характер.  До  них  належать

творчі спілки, наукові установи та вищі навчальні заклади, спортивні товариства й

організації.

Найважливішими  мотивами  участі  культурних  груп  у  міжнародних  відносинах  є

потреба  популяризувати  культурні  надбання,  обмінюватися  науковими  ідеями,
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організовувати та проводити міжнародні спортивні змагання тощо.

Держава досить рідко втручається у стосунки між культурними групами; вони діють

переважно  автономно  як  щодо  вибору  партнерів,  так  і  щодо  змісту  відносин.

Єдиними  мотивами  Державного  втручання  у  цій  сфері  можуть  бути  міркування

національної безпеки, наприклад, режим державної таємниці, захист національної

культури чи недопущення "відпливу інтелекту".

Прикладом цього може бути досить жорстка позиція Франції, яка, починаючи з 80-х

років XX ст., законодавчо обмежила доступ на національний кіноринок зарубіжних

(переважно американських) кінофільмів та використання англомовної термінології.

5.  Політичні  групи,  які  об'єднують  свідомих  і  активних  громадян,  що  прагнуть

легально  впливати  на  національні  владні  структури  чи  контролювати  їхню

діяльність. Громадяни створюють політичні партії, рухи та угруповання, що являють

собою організаційні  структури,  уповноважені  виражати та реалізувати їхні  групові

політичні інтереси. Політичні партії вступають у міжнародні відносини переважно з

подібними (або тотожними) їм за політичною платформою, ідеологічною орієнтацією

тощо.  Крім  цього,  політичні  групи  можуть  вступати  в  міжнародні  відносини

опосередковано, через вплив на зовнішню політику своїх урядів, домагаючись від

них рішень, які відповідають їхній позиції, ідеології чи інтересам.

Кожна  політична  партія  чи  будь-яке  інше  громадське  об'єднання  мають  власну

думку про зовнішню політику та зовнішньоекономічну діяльність своєї держави, яку

вони намагаються реалізувати.

Принципове  значення  для  багатьох  держав  світу  має  питання,  яка  з  політичних

партій  США,  республіканська  чи  демократична,  переможе  на  парламентських  чи

президентських виборах. Перша, традиційно менш схильна до активного втручання

у  світові  процеси,  надає  перевагу  розв'язанню проблем власної  країни,  друга  ж,

навпаки,  намагається  провадити  активну  зовнішню  політику,  спрямовану  на

утвердження ліберальних принципів у всьому світі.

Специфічними  політичними групами  можна вважати  також антидержавні  рухи  та

терористичні  організації.  Вони  мають  цілком  виразні  політичні  інтереси,  але

намагаються їх реалізувати шляхом збройного насильства чи терору. Незважаючи

на  численні  спроби  сформулювати  чітке  визначення  понять  "терористична"

організація  чи  "тероризм",  однозначних  та  несупе-речливих  дефініцій  і  досі  не

створено.

Поняття  "терор"  (від  лат.  terror  —  страх,  жах)  із  найдавніших  часів  означало

жорстоку фізичну розправу над політичними опонентами, метою якої завжди було

залякування  суспільства  та  змушування  його  до  певних  дій,  або,  навпаки,  до

бездіяльності (наприклад, до покори новій владі). За трагічною логікою речей терор

став  не  лише  потужним  інструментом  влади  для  досягнення  мети  у  сфері

внутрішньої політики, але також знаряддям боротьби проти неї з боку різноманітних

опозиційних політичних  угруповань.  Усе це  призвело до поступового розширення

кола об'єктів терористичних атак та виникнення міжнародного тероризму.

Поняття "тероризм" уперше було вжито на третій конференції Міжнародного союзу

Карного Права (Брюссель, 1930). Відтоді з цієї проблематики опубліковано близько

тисячі  наукових  праць,  у  яких  запропоновано  майже  200  різних  варіантів  його

розуміння. У більшості дефініцій підкреслюються найважливіші елементи тероризму

— насильство, страх, погроза, а також політичні мотиви таких дій.

Упродовж останніх тридцяти років під егідою ООН здійснювались постійні спроби як

юридичного визначення тероризму, так і створення відповідного механізму взаємодії

держав у сфері боротьби з його проявами. Після трагічних подій на Олімпійських
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іграх  у  Мюнхені  (ФРН)  1972  р.  створено  спеціальний  комітет  ad  hoc  у  справах

міжнародного тероризму, завданням якого було дати юридичне визначення цього

явища.  Однак  уже  через  Декілька  років  з'ясувалося,  що  проблема  його

дефініювання  лежить  радше  в  політичній,  а  не  в  юридичній  площині.  "Каменем

спотикання"  стала  проблема  різного  розуміння  державами-членами  поняття

"національно визвольний рух", що відображало абсолютно протилежні точки зору на

міжнародну правосуб'єкт-ність in statu nascendi. Діяльність комітету лише частково

мала  успіх,  тобто  було  підготовлено  декілька  міжнародних  конвенцій'  та  низку

проектів  резолюцій  Генеральної  Асамблеї  і  Ради  Безпеки  ООН,  пов'язаних  з

проблемою  міжнародного  тероризму.  Комісія  міжнародного  права,  на  прохання

Генеральної Асамблеї ООН, здійснювала підготовчі дослідження з метою розробки

Міжнародного кодексу за мир і безпеку населення. У IV рапорті (1986) було подано

визначення актів терору, які, на думку Комісії, передбачають дії, спрямовані на:

1)убивство  або  завдання  важких  тілесних  ушкоджень  чи  втрату  свободи  глави

держави, його представників, членів родини, осіб, що виконують політичні функції;

2)знищення або пошкодження публічного майна, загрозу життю членів суспільства,

створення  атмосфери  страху,  а  також  дозвіл  чи  сприяння  виробництву  зброї,

боєприпасів та інших небезпечних субстанцій і передавання їх особам, що вчиняють

перелічені злочини.

У  2000 р.  комітет  ad hoc розробив також більш-менш чітке визначення критеріїв

терористичних  злочинів  міжнародного  характеру.  Такими,  згідно  зі  спеціальним

рапортом комітету, визнаються злочини, здійснені:

—на території більш ніж однієї держави;

—в одній державі за умови, що частина приготувань до них' здійснена на території

іншої (або інших);

—управління, керівництво, планування та контроль за вико-, нанням проводяться з

території інших держав;

—в одній державі, але акт здійснений міжнародною терористичною групою;

—в  одній  державі,  але  його  наслідки  спричинили  негативну  реакцію  в  інших

державах.

Такі  політичні  групи  підтримують  тісні  стосунки  між  собою,  а  крім  цього,  їхня

діяльність здатна суттєво ускладнювати політичні відносини між державами.

Зокрема, США розглядають деякі держави світу як такі, що переховують на своїй

території та надають допомогу терористам- Це стосується, передусім, Іраку, Лівії,

Афганістану1,  Сомалі,  відносини  яких  зі  США  надзвичайно  напружені  та

вибухонебезпечні.

6.  Економічні  групи є  об'єднаннями громадян, що утворюються,  щоб здійснювати

господарську  діяльність  у  виробничій  та  невиробничій  сферах.  Визначальним

інтересом, що поєднує осіб у таких групах, є прагнення отримати прибуток від своєї

діяльності, яка у міжнародному середовищі пояснюється можливістю одержати вищі

прибутки  внаслідок  економічних  взаємодій  з  іноземними  партнерами,  а  не  з

національними. Ще однією важливою причиною вступу  в  міжнародні  відносини є

прагнення до участі в експлуатації природних ресурсів, дефіцитних чи відсутніх у

межах тих чи інших країн.

Структурною  формою  організації  економічних  груп  є  виробничі  й  торгові

підприємства, що беруть участь у здійсненні експортно-імпортних операцій, спільні

підприємства та транснаціональні компанії (ТНК).

МВСП: Тема 2. Учасники міжнародних відносин https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=70063

Стр. 5 из 10 06.05.2019, 10:15



ТНК  часто  називають  також  міжнародними  підприємствами  або

мультинаціональними корпораціями, що, на нашу думку, не є цілком доречним. І.

Поп'юк-Рисінська слушно зазначає: "Ці організації, передусім, належать до громадян

держави, де вони виникають (громадяни володіють контрольним пакетом акцій), ці

громадяни  становлять  більшість  серед  членів  керівних  рад,  а  найважливіші

рішення, що стосуються філій, приймаються на головному підприємстві. Тому, більш

вдалим  терміном  є  "транснаціональний"  (такий,  що  виходить  за  межі  держави,

перетинає кордони)".

Значення  і  вплив  цих  суб'єктів  полягає  у  встановленні  ними  контролю  над

стратегічно важливими сферами міжнародних економічних відносин — фінансами,

робочою силою, технологією, постачанням сировини, послугами та збутом готової

продукції. Уміле управління цими потоками є джерелом надприбутків

Переховування  на  території  Афганістану  лідерів  та  бойовиків  причетної  ~-

терористичних  атак  на  США  організації  "Аль-Каїда"  спричинило  втручання  у

громадянську  війну  в  цій  країні.  у  сучасній  глобалізованій  економіці.  Глобальна

організація управління дає змогу ТНК створювати оптимальну економічну систему, в

якій поєднується постачання, виробництво та збут, їх транснаціональна структура

дає змогу організувати виробництво у різних країнах світу, маневрувати ресурсами

як у глобальному, так і в регіональному масштабах. Вони мають, зазвичай, єдиний

центр  керування,  який,  однак,  змушений  диференціювати  способи  діяльності

залежно від умов, що складаються в кожній країні.

ТНК  —  юридичні  особи,  зареєстровані  в  країні  свого  походження,  здійснюють

активну економічну діяльність за її межами. Наприкінці XX ст. налічувалось понад 10

тис. ТНК та близько 26 тис. їх закордонних філій, а провідними у світовій економіці

були: "Ексон", "Ройял-Датч Шелл" та "Дженерал моторз'%! сумарний прибуток яких

становить понад 260 млрд дол. США щорічно.

На  початок  XXI  ст.  близько  половини  прямих  капіталовкладень  за  кордоном

припадало  на  сотню  найпотужніших  корпорацій.  У  1996  р.  вартість  їх  активів

становила  близько  4,1  трлн  дол.  США,  з  яких  майже 40  % було інвестовано за

кордоном.

Однак, як пише П. Циганков, "їх безпосередня експортно-імпортна та інвестиційна

діяльність стосується переважно трьох економічних зон, представлених США, ЄС та

Японією, і поза ними ще майже десятьма країнами, що розвиваються"1. Ці зони є

провідними  у  світовій  економіці,  оскільки,  за  даними  Міжна*  родного  банку

реконструкції  та  розвитку  1995  p.,  на  них  припа*  дало  майже  80  %  сумарного

світового ВВП (валового внутріш? нього продукту).

ТНК  відзначаються впливовістю та  значущістю,  що  пов'яза*  но  з  масштабами  їх

діяльності.  За  даними  Центрального  розвідувального  управління  США,  що  їх

наводить Дж. Лі Рей3» у 1984 р. сукупний прибуток наймогутнішої серед ТНК "Ексон"

становив  90,8  млрд  дол.  США,  що  майже  втричі  перевищувало  валовий

національний продукт Греції та в 4,5 раза — Єгипту. Вони є надзвичайно важливим

суб'єктом  міжнародних  відносин,  оскільки  їх  інтернаціональний  виробничий

характер є основою сучасних міжнародних економічних відносин.

Транснаціональні  компанії,  активно  діючи  переважно  в  економічній  сфері,

залишаються  важливими  суб'єктами  політичних  інтересів,  що  значною  мірою

впливають  на  зовнішню  та  внутрішню  політику  держав  світу.  Йдеться  про

обстоювання ними принципів лібералізму та проведення національними державами

т. зв. політики відкритих дверей. Якщо політика тієї чи іншої держави призводить до

утруднення їхньої діяльності, вони активно апелюють до урядів держав, на території

яких ТНК зареєстровані як юридичні особи.
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Держава як інституція, що представляє колективні інтереси її громадян, їх групи та

організації, у теорії традиційно вважається найважливішим учасником міжнародних

відносин.

По-перше, держава є найорганізованішою суспільною групою, якій підпорядковані

всі інші суспільні групи, а також фізичні особи, приналежність яких до держави має

примусовий характер.

По-друге,  держава  є  основним  елементом  міжнародних  відносин,  а  також

найвпливовішим і  найдинамічнішим їхнім учасником. Усі інші учасники діють за її

посередництвом або, принаймні, згодою, в одних ситуаціях виразною, а в інших —

мовчазною.

По-третє, міждержавні відносини є фундаментом сучасних міжнародних відносин1.

Держава  як  суб'єкт  міжнародного  права  має  виняткову  юрисдикцію  над  усіма

фізичними чи юридичними особами, що перебувають на її території. Вона володіє

всіма  необхідними  засобами  та  можливостями  для  встановлення  і  підтримання

контролю над діяльністю громадян і  суспільних груп на своїй території та в їхніх

стосунках з іноземцями й закордонними інституціями й установами.

Порівняно  з  іншими  учасниками  міжнародних  відносин  держава  оперує  значно

потужнішими  розгалуженими  зовнішніми  інституціями  (дипломатичними

представництвами, розвідувальними службами) та спирається на воєнну силу.

Зміст  поняття  "держава"  переважно  розглядають  як  поєднання  трьох  головних

елементів: території, населення та суверенної влади.

Територія  —  частина  суші,  прилеглих  вод  і  повітряного  простору  над  ними,

відмежована від інших державним кордоном. І

Населення  —  сукупність  людей,  які  постійно  проживають|  у  межах  державної

території.  З правового погляду, більшість населення держави є громадянами, що

володіють всіма правами та відповідальністю за наслідки своїх дій, передбаченими

її | конституцією.

Суверенну  владу  розуміють  як  самостійність  діяльності  системи  політико-

адміністративних інституцій, що виконують І управлінські функції щодо населення у

межах державної території.

Суверенність  влади  полягає  у  тому,  що  вона  має  змогу  "приймати  рішення  та

розв'язувати  суперечки  в  межах  політичної  ієрархії  певною  мірою  та  остаточно.

Змога приймати такі рішення передбачає незалежність від зовнішніх сил та вищу

зверхність і панування над внутрішніми групами".

Ознаками суверенності влади є:

—локалізація  центральної  влади,  тобто  визнання  її  вищості  у  політико-правовій

ієрархії;

—остаточність  —  визначення  її  як  останньої  чи  кінцевої  інстанції  у  процесі

прийняття політичних рішень;

—універсальність,  що розуміють,  як визнання вищості  її  коМ-петенцій у  будь-якій

сфері життєдіяльності суспільства;

—автономність, тобто незалежність від будь-яких внутрішніх чи зовнішніх суб'єктів

політики.

Польська дослідниця І. Сломчинська пропонує вирізняти чотири розуміння сучасної

суверенності:
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1)взаємозалежний  суверенітет,  що  відноситься  до  можливості  держави

контролювати взаємний рух товарів, послуг, капіталу та осіб через взаємний кордон;

2)внутрішній  суверенітет  стосується  здатності  державних  інституцій  самостійно

регулювати поведінку субнаціональних суб'єктів;

3)зовнішній  суверенітет  означає  виключення  можливості  впливу  будь-яких

наднаціональних політичних структур (як у  юридичному,  так  і  в  функціональному

розумінні);

4)правовий суверенітет відноситься до визнання державами одна одної вільними та

рівноправними.

З  огляду  на  ці  елементи,  цілком  доречно  визначати  державу  як  суверенну

територіально-політичну  організацію,  в  географічних  межах  якої  функціонує

самостійна політична структура, що є активним суб'єктом міжнародних відносин; її

суб'єктність  випливає  із  факту  виникнення,  а  можливість  встановлювати

дипломатичні  та консульські  стосунки з іншими державами, укладення договорів,

використання  у  своїх  інтересах  міжнародних  судів  та  арбітражу,  участь  у

міжнародних організаціях — із факту визнання.

Недержавні учасники міжнародних відносин.

Серед  недержавних  учасників  міжнародних  відносин  виділяють  міжурядові

організації, неурядові організації, транснаціональні корпорації та інші суспільні сили

і рухи, що діють на світовій арені. Зростання їхньої ролі та впливу стали відносно

новим явищем у міжнародних відносинах, характерним для післявоєнного часу.

Спеціалісти виділяють три основні риси міжнародних організацій: 1) політична воля

до  співпраці,  яка  зафіксована  в  установчих  документах;  2)  наявність  постійного

управлінського апарату; 3) автономність компетенцій і рішень.

Такі  риси  повністю  відповідають  критеріям  міжнародних,  міждержавних  і

міжурядових організацій, їх можна визначити як об'єднання суверенних держав, які

на основі міжнародного договору або хартії  переслідують загальну мету. Тому, за

висловом Б. Жак'є, "міжнародна організація володіє міжнародною правосуб'єктністю

і власним волевиявленням".

Перші  міжнародні  організації  з'явилися  на  початку  XIX  ст.,  коли  за  рішенням

Віденського  конгресу  в  1815  p.  була  створена  Центральна  комісія  з  навігації  по

Рейну. З цього часу можна виділити їхні  три різні види. Організації першого виду

відносилися до  XIX ст.  і  створювалися для вирішення насамперед економічних і

технічних  проблем  як  от  Дунайська  Європейська  комісія  1856  р.  і  Міжнародний

телеграфний  союз  1865  р.  Друге  покоління  відповідає  періоду  1919  --  1939  pp.

Організації  цього  виду  прагнули  в  першу  чергу  до  забезпечення  міжнародної

безпеки, що особливо характерно було для Ліги Націй. Третє покоління відзначено

тенденцією швидкого кількісного зростання: на кінець XX ст. нараховувалося понад

400  міжнародних  організацій,  серед  яких  особливо  виділимо  ООН.  Таке  швидке

зростання  можна  пояснити  одночасно  політичним  поділом  світу,  зростаючою

взаємозалежністю  та  взаємодоповнюваністю  держав  і  усвідомленням  цієї

солідарності, а також ускладненням і деталізацією системи міжнародних відносин.

Доцільно виділили три критерії класифікації міжнародних організацій: 1) кількісний,

що грунтується на чисельності  держав в організації;  2)  якісний,  який випливає із

сфери діяльності міжнародних організацій; 3) критерій, що базується на характері

відносин між організацією і державами-учасниками.

На основі кількісного критерію відбувається протиставлення організацій всесвітнього

масштабу  організаціям  регіонального  масштабу.  Міжнародна  організація  має
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всесвітній масштаб, якщо вона запрошує до своїх лав усі держави, що відповідають

даному визначенню згідно норм міжнародного права. Прикладом таких організацій є

(або  були)  Ліга  Націй,  ООН,  Міжнародна  Організація  Праці  тощо.  Термін

"регіональний"  дозволяє  позначити  сукупність  держав,  відносини  між  якими

настільки  тісні,  що  виділяються  із  усієї  системи:  Європейське  Економічне

Співтовариство (Спільний Ринок), Рада Європи, Організація американських держав,

Ліга  арабських  держав,  Організація  африканської  єдності  і  т.п.  До  терміну

"регіональний"  можна додати поняття "субрегіональний".  Воно стосується кількох

держав, які зв'язані тісною близькістю і вирішенням спільних проблем (наприклад,

створений у  1944 р.  Бенілюкс  з  Бельгії,  Нідерландів  і  Люксембурга).  Регіональні

організації  значною мірою грунтуються на  понятті  спорідненості:  континентальної

(Організація американських держав, Рада Європи), етнічної (Арабська ліга, Рада із

співробітництва  держав  Перської  затоки),  релігійної  (Організація  ісламської

конференції), економічної (Спільний Ринок, Договір про вільну торгівлю в Північній

Америці -- НАФТА), воєнної (НАТО, Варшавський договір).

За  якісним  критерієм  потрібно  відрізняти  організації  загального  типу  від

спеціальних. Метою організацій загального типу (ООН, Рада Європи, Конференція

по  безпеці  і  співробітництву  в  Європі)  виступає  сукупність  мирних  відносин  і

вирішення  всіх  міжнародних  конфліктів.  Тому  їх  ще  називають

багатофункціональними  міжнародними  організаціями.  Діяльність  спеціальних

організацій  обмежується  розв'язанням  того  або  іншого  виду  проблем  на

регіональному  рівні  або  ж  на  міжнародному  рівні.  Прикладом  таких

однофункціональних спеціалізованих організацій можуть служити, наприклад, МВФ

(Міжнародний валютний фонд), МБРР (Міжнародний банк реконструкції і розвитку),

Всесвітній  поштовий  союз,  Всесвітня  метеорологічна  організація,  ЮНЕСКО

(Організація  Об'єднаних  Націй  з  питань  освіти,  науки  і  культури),  МАГАТЕ

(Міжнародне агентство з атомної енергії).

Останній  критерій,  який  грунтується  на  характері  відносин  між  організацією  і

країнами-учасницями,  дозволяє  виділити  міжнародні  міжурядові  організації  із

співробітництва  (або  координаційні)  та  наднаціональні  (або  субординаційні)

організації.  Організації  із співробітництва у повному обсязі зберігають суверенітет

держав, які входять до їх складу. Органи цих закладів, за незначними винятками, не

мають  повноважень  на  прийняття  рішень.  Найкращим  прикладом  такого  типу

організацій є ООН з особливими повноваженнями Ради Безпеки. Наднаціональна

або  субординаційна  організація  користується  переданими  їй  повноваженнями,

завдяки чому вона може звертатися окрім самих держав-учасниць безпосередньо

до  вихідців  з  цих  держав.  Організацій  такого  типу  дуже  мало  в  порівнянні  з

організаціями  із  співробітництва.  Прикладом  такої  організації  може  бути

Європейський Союз, у рамках якого право приймати рішення мають Рада міністрів

Співтовариства, Європарламент тощо.

Серед нетрадиційних міжнародних акторів останнім часом все більше зростає роль

міжнародних неурядових організацій. Перші такі організації з'явилися ще в XIX

ст.  (Британське  і  Міжнародне  товариства  боротьби  проти  рабства,  1823  p.),  а

наприкінці  ХХ  ст.  їх  налічується  вже  понад  4  тис.  Неурядові  організації

розрізняються  за  своїми  розмірами,  структурою,  направленістю  діяльності  та  її

завданнями. На відміну від держав і міжурядових організацій, їхні рішення не мають

для держав юридичної сили.  Основною "зброєю" неурядових  організацій  у  галузі

міжнародної  політики  є  мобілізація  міжнародної  громадської  думки,  а  методом

досягнення  цілей  --  тиск  на  міжурядові  організації  (насамперед  на  ООН)  і

безпосередньо  на  ті  чи  інші  держави.  Так,  зокрема,  діють  Грінпіс,  Міжнародна

амністія, Міжнародна федерація з прав людини. Тому таких міжнародних акторів ще

називають "міжнародними групами тиску".
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Значний вплив на суть і направленість змін у характері міжнародних взаємовідносин

справляють  такі  специфічні  неурядові  організації  як  транснаціональні  корпорації.

Вони,  образно  кажучи,  "підточують"  національний  суверенітет  держав  у  такій

важливій  сфері  суспільних  відносин  як  економіка.  Мова  йде  про  підприємства,

заклади й організації, метою яких є отримання прибутку і які діють через свої філії

одночасно в кількох державах. Водночас центр управління і прийняття рішень тієї

або  іншої  транснаціональної  корпорації  знаходиться  в  одній  із  цих  держав.

Найбільші  транснаціональні  корпорації  володіють  величезними  ресурсами,  що

дозволяє їм справляти суттєвий, а іноді й визначальний вплив у своїх інтересах як

на політику  окремих країн,  так  і  на  міжнародні  відносини  в  цілому.  Характерним

прикладом  у  цьому  плані  в  роль  американських  кампаній  у  скиненні  уряду

Сальвадора  Альєнде  в  Чилі  у  вересні  1973  p.  Про  зростання  ролі  та  впливу

транснаціональних корпорацій свідчить і той факт, що в сучасному світі налічується

понад 7 тис. цих міжнародних акторів, які мають 26 тис. філій у різних країнах на

всіх  континентах.  Економічні  процеси,  які  контролюються  транснаціональними

корпораціями,  охоплюють  більшу  частину  світової  торгівлі,  фінансових  обмінів  і

передач передових технологій.

Нарешті,  ще  одним  нетрадиційним  актором  сучасних  міжнародних  відносин

виступає  окремий  індивід.  Згідно  концепції  французького  юриста  Ж.  Селля,

держава є по суті, фіктивним утворенням, яке залежить від юридичної техніки, а всі

його акти виконуються індивідами з метою захисту колективних інтересів. Індивід

фактично перетворюється, хоча б частково або додатково, у суб'єкта міжнародних

відносин  слідом  за  державами,  міжнародними  організаціями  і  приватними

об'єднаннями міжнародного масштабу. Тому в плані міжнародних відносин і згідно

міжнародного права треба виділити а) індивіда, якого слід захитати та б) індивіда,

котрого  слід  покарати.  Права  індивіда  в  міжнародному  масштабі  захищають

Всесвітня  декларація  прав  людини  1948  p.,  норми  міжнародного  гуманітарного

права на основі Женевської угоди від 12 серпня 1949 p., пакти про громадянські й

політичні права та про економічні, культурні і соціальні права (обидва ратифіковані

майже сотнею держав у 1990 p.) та ін. Дотримання прав людини стало свого роду

міжнародним критерієм оцінки політики держав.

У  цілому,  говорячи  про  зростання  ролі  та  значення  індивідів  у  міжнародних

відносинах, звернемося до положень праці Дж. Розенау "Індивіди, що змінюються,

як  джерело  глобальної  турбулентності".  Дослідник  обґрунтовує  такий  висновок

трьома важливими положеннями (див.: Индивиды в международной политике: Пер.

с франц. -- М., 1996. -- С. 101). По-перше, останнім часом громадяни набули більш

високих аналітичних здібностей. По-друге, такий сплеск індивідуальних здібностей

мав  тим  більше  значення,  що  шляхом  сприйняття  й  узагальнення  громадяни

справляють  сьогодні  все  більший  вплив  на  формування  загальної  картини

міжнародної політики. По-третє, світова політична система знаходиться сьогодні на

етапі  бурхливої  трансформації,  що  робить  її  особливо  вразливою  для

мікрополітичного  впливу.  А  саме  на  мікрополітичному  рівні  поведінка  індивідів

справляє  визначальний  вплив  на  розвиток  міжнародних  подій.  Звичайно,  роль

індивідів  як  міжнародних  акторів  не  можна  переоцінювати,  адже  на

макрополітичному  рівні  світової  політики  традиційні  актори  в  особі  держав

зберігають свої позиції.

Однак єдиної відповіді серед учених на питання, хто із суб'єктів (учасників, акторів)

міжнародних  відносин  буде  визначати  їх  зміст  і  характер  у  близькому  і  більш

віддаленому майбутньому, немає. Але разом з тим не викликає жодних сумнівів та

обставина, що зміни в міжнародних відносинах значною мірою залежать від цілей,

які ставлять перед собою міжнародні актори, а також від вибору ними засобів для їх

досягнення

МВСП: Тема 2. Учасники міжнародних відносин https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=70063
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