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Міжнародні, етнополітичні та соціаль-
но-політичні конфлікти останнього деся-
тиріччя, які породжуються з наростаючою 
жорстокістю відчаєм, актуалізують пробле-
ми, що стосуються їх регулювання та ней-
тралізації на основі міжнародних правових 
норм. І ці питання в наш час отримують все 
більш широкий науковий дискурс та обго-
ворення в середовищі практичної політи-
ки.
Обговоренню проблем глобальних та 

геополітичних ризиків сучасності в умовах 
спроб розбудови нового світового порядку 
присвячено значну кількість праць закор-
донних, російських та вітчизняних вчених, 
політологів, журналістів тощо. Серед них 
слід відмітити роботи І. Єжієва, Р. Зуйко-
ва, С. Кортунова, Г. Киссиджера, С. Лавро-
ва, Д. Медведева, А. Уткина, В. Шейниса, 
Д. Фельдмана та багатьох інших авторів. 
Але вплив наукового середовища на прак-
тику вирішення конфліктних ситуацій за-
лишається дуже незначним.

Мета статті
Зробити аналіз впливу геополітичних 

трансформацій, що є наслідком перма-
нентних, у тому числі, збройних конфлік-
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тів, які загрожують стабільності світового 
розвитку та деструктивно впливають на 
стан міжнародних відносин та міжнарод-
ного права.

Основна частина
Головним питанням щодо принципів 

міжнародного права в умовах сучасних гео-
політичних трансформацій стає альтерна-
тива: якщо ці принципи зберігають свою 
універсальність та значення, то чому ж 
вони перестають універсально використо-
вуватись у реаліях ХХІ сторіччя. [1].
Гострота та напруженість сучасного 

наукового та соціально-політичного дис-
курсу навколо цієї проблеми свідчить про 
необхідність перегляду норм і положень 
міжнародного права з позицій вибору стра-
тегії розбудови нового світового порядку. 
У зв’язку з тим, що у міжнародних відно-
шеннях і поведінці багатьох держав значно 
зросла багатоваріантність та багатовектор-
ність, що ускладнює виконання норм між-
народного права, часто-густо безпосеред-
ньо ігнорує або порушує ці норми.
Невизначеність та нестійкість балан-

су сил та інтересів значно зростає через 
збільшення кількості впливових міжна-
родних, наднаціональних гравців, їх жор-
сткої боротьби за ресурси. Під впливом 
об’єктивних процесів світового розвитку, 
зростаючих і всеохоплюючих тенденцій 
глобалізації, а також у результаті появи но-
вих центрів регіонального та глобального 
економічного зростання, існуюча в минуло-
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му система центросилових взаємодій, якою 
була Вестфальська модель міжнародних 
відносин, втратила свою дієвість. Теж саме 
сталось і з Ялтинсько-Пост-Дамською сис-
темою міжнародних відносин.
Починаючи з кінця 80-х рр. – почат-

ку 90-х рр. ХХ ст. і в першому десятиріччі 
ХХІ ст. у міжнародних відносинах відбу-
лись кардинальні зміни, які вказують на 
формування нових системостворюючих за-
кономірностей [2,3,4]. Наприклад, Р.Зуйков 
визначає таку нову систему, як «світову ре-
гулюючу систему кібернетичного типу» [3, 
с. 25]. Вочевидь, мається на увазі так звана 
«чорна шухлядка», в яку на вході занурю-
ються конфлікти та суперечки сучасності, а 
на виході виникають ситуації, які реально 
спостерігаються в кожний конкретний мо-
мент існування людської спільноти. У цьому 
ж контексті знаходяться намагання деяких 
політичних сил переглянути історію, у тому 
числі Другої світової війни та повоєнних ча-
сів, додати ще більшої невизначеності в ре-
зультаті трансформацій в «чорній шухлядці» 
світової політики. Така політика отримала 
назву «регульований хаос».
Метою таких дій є отримання тимча-

сових переваг на світовій геополітичній та 
геоекономічній аренах. Таким чином, деякі 
держави в життєво-важливих для себе пи-
таннях діють всупереч або з порушенням 
формул і положень міжнародного права. 
Окрім того, самі ці формули та положення 
піддаються різним, навіть протилежним 
тлумаченням. Наприклад, А.Уткин вважає, 
що американська імперська стратегія змен-
шує роль та значимість багатосторонніх до-
мовленостей, наносить удар по існуючій ін-
ституціональній інфраструктурі, послаблює 
дух співробітництва, що необхідний задля 
довгострокових успішних політичних захо-
дів[5,6].
Найважливішим із принципів, що діс-

тався міжнародним відносинам від Вест-
фальської системи, є принцип національ-
но-державного суверенітету. Але участь у 
внутрішніх конфліктах деяких сучасних 
держав, військово-політичних центрів 
сили, блоків або союзів веде до порушення 
стратегічного балансу та більшим загрозам 
міжнародної безпеки.

Конфлікти в Косово, Південній Осетії, 
Лівії, Сирії є серйозним іспитом до тракту-
вання та виконання положень Уставу ООН, 
де, з одного боку, засуджена практика ге-
ноциду, дискримінації щодо расових, релі-
гійних та етнічних ознак, а з іншого боку, 
зафіксовано принцип суверенітету держав, 
що включає їх право на захист своєї терито-
ріальної цілісності.
Атаки військово-повітряних сил НАТО в 

колишній Югославії, Лівії тощо є порушен-
ням одних принципів заради відстоюван-
ня інших. Такі протиріччя та суперечливі 
моменти провокують ситуації невизначе-
ності у різних учасників конфлікту. інших 
світових чи регіональних спостерігачів. 
Тоді кожна зі сторін дає свою правову оцін-
ку подіям, що відбуваються. Така правова 
колізія дозволяє провідним світовим дер-
жавам діяти у відповідності до виключно 
своїх національних інтересів правлячих у 
цих країнах політичних сил. Тоді у кожній 
державі виникають та розповсюджуються 
через ЗМІ та дипломатичні канали свої ар-
гументи на користь вирішення конфліктної 
проблеми для тої чи протилежної політич-
ної сили. У той час, коли у громадянському 
протиборстві внутрішнього характеру по-
винні бути вирішені зовсім інші питання 
устрою країни (наприклад, Сирії).
У військово-політичному конфлікті, що 

досі відбувається в Сирії між правлячим ре-
жимом й озброєною опозицією є дві проти-
лежні системи аргументів, що «виправдову-
ють» методи їх безкомпромісної боротьби. 
Але у зовнішньому просторі, як у Раді Без-
пеки ООН, так і в правлячих колах бага-
тьох інших держав існують і загострюються 
кардинально протилежні погляди як на си-
туацію, що склалась, так і на методи втру-
чання в цей конфлікт. У дійсності відбува-
ється поліцентричний тиск на цю країну.
США і більшість країн Заходу, Араб-

ського Сходу повністю підтримують опози-
ційні сили, у той час, як Росія, Китай, Іран 
підтримують існуючий режим і виступають 
проти зовнішнього втручання у внутріш-
ньосирійський конфлікт.
Але найбільш страждає від цього мир-

не населення країни конфлікту, економіка 
та інфраструктура Сирії. У цьому випадку 
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принципові геополітичні інтереси безумов-
но домінують над усіма іншими, повністю 
ігнорують принцип суверенітету конкрет-
ної держави.
Яке завгодно однобічне вирішення цієї 

конфліктної ситуації не може дати гаранто-
ваного миру та спокою в цій країні, як, на-
приклад, це відбулося в Лівії, Афганістані 
чи в Іраку, як у суверенних за міжнародним 
правом країнах. Військово-терористичне 
протистояння в цих країнах продовжуєть-
ся, і вирішення конфлікту поки що немож-
ливо прогнозувати. Ще в більш складних 
правових ситуаціях знаходяться території 
невизнаних держав типу Південної Осетії, 
Абхазії, Придністров’я, Косово, Нагорного 
Карабаху тощо. Там діють принципи сили, 
що на якийсь час можуть забезпечувати 
баланс і більш-менш мирне тимчасове іс-
нування народів, що мешкають на цих те-
риторіях.
Але в цих випадках діють ще й інтер-

еси затягування та підтримки рівня неви-
значеності щодо таких законсервованих 
«гарячих точок» планети. У невизначеності 
зацікавлені провідні гравці світової арени, 
що чекають на вдалий для кожного з них 
момент.
З цього приводу, наприклад, 

С.Кортунов вважає, що на регіональних і 
локальних рівнях небезпека міждержавних 
збройних конфліктів значно зростає і веде 
до їх неконтрольованої ескалації. У першу 
чергу, до таких регіонів відносяться Близь-
кий Схід, Кавказ і Закавказзя, Центральна 
і Південно-Східна Азія та Корейський пів-
острів [2,8].
В. Шейнис, наприклад, висуває умови 

встановлення нового світового порядку на 
основі подолання невизначеностей:

a) внесення для розробників та осно-
вних гравців самообмеження в їх геополі-
тичних інтересах та позиційних установках 
задля досягнення між ними консенсусу на 
оптимальних для усіх сторін умовах;
б) урахування основних інтересів усіх 

держав, що існують на сьогодні, та жорсткі 
обмеження втручань в їх справи міжнарод-
ної спільноти.
На основі існуючої системи прийняття 

відповідальних політичних рішень, напри-

клад, на рівні ООН, Ради Безпеки – ви-
конання вищезазначених умов неможли-
ве. Отже, виникає умова перегляду таких 
принципів.
Але ефективність реформування між-

народних структур буде у все більшій 
мірі залежати від позиції сильних регі-
ональних структур та об’єднань нового 
типу [7,8]. Серед них – такі структури, як 
ШОС (Шанхайська організація співробіт-
ництва) та БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, 
Китай, Південно-Африканська Республі-
ка).
Ініціатива України щодо надання їй ста-

тусу спостерігача в ШОС у цьому контек-
сті є не тільки своєчасною, але й перспек-
тивною. Вочевидь, процес реформування 
структур міжнародної безпеки, який так чи 
інакше, але буде відбуватись у майбутньо-
му, повинен одночасно відбуватись на зміц-
ненні ролі та значенні таких регіональних 
структур, як ОДКБ, ШОС, БРІКС тощо. 
Україні необхідно максимально викорис-
товувати свої дипломатичні та військово-
політичні можливості для участі та спосте-
реженні за діяльністю таких міжнародних 
організацій, у тому числі Чорноморського, 
Східноєвропейського та Балтійського на-
прямків. 

 
Висновки:

1. В умовах підйому євразійських на-
цій, значних зрушень на Близькому Сході, 
у Каспійсько-Чорноморському регіоні та 
в Латинській Америці, відродженій Росії 
тощо, спостерігається тенденція до зміц-
нення регіональних рівнів та центрів сили 
на загальні важелі глобального управління. 
Цей процес є природною противагою тен-
денціям разбалансованності загальносвіто-
вих механізмів збереження сучасного світо-
вого порядку до переходу до його новітніх 
форм і методів.

2. Для зміцнення своєї ролі та геопо-
літичного значення в формуванні основ но-
вої світової системи в поліцентричному ви-
мірі багатополярності Україна на сьогодні 
має ще достатній та необхідний для цього 
ресурс.
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SUMMARY 
The article examines the contemporary system 

of international relation which is going through se-
rious upheavals from the development geopolitical 
rishis in the conditions of a new world order.




