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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Держави Африки займають вагоме місце 

серед зовнішньополітичних пріоритетів ключових міжнародних акторів, 

передусім, через значний сировинний та політичний потенціал цього 

континенту. Втім, сучасні тренди постколоніалізму спонукають до 

переосмислення викликів та перспектив співпраці з африканськими державами, 

що є важливим завданням не лише з теоретичного погляду, але й з міркувань 

забезпечення належної зовнішньополітичної діяльності багатьох учасників 

міжнародних відносин. 

Новітня трансформація міжнародної системи, динаміка відносин на 

африканському континенті, особливості становлення політичної незалежності 

Південного Судану творять складний комплекс визначальних умов для 

формування зовнішньополітичних пріоритетів цієї держави. Водночас, 

реалізація Південним Суданом послідовної зовнішньої політики критично 

важлива з огляду на потреби розв’язання низки проблем суспільно-політичної й 

економічної модернізації держави, що мають як внутрішній, так і зовнішній 

виміри. Окрім того, питання забезпечення поваги до прав людини, регіонального 

розвитку, міжнародного миру та безпеки безпосередньо пов’язані з 

формуванням позитивного іміджу Південного Судану, як надійного 

міжнародного партнера.  

Порушена в рамках дисертаційної роботи проблема належить до 

маловивчених в українській політичній науці. Вітчизняні дослідники 

демонструють, здебільшого, незначне зацікавлення міжнародно-політичними 

аспектами розвитку окремих держав Тропічної й Південної Африки, оскільки 

цей макрорегіон не належить до першорядних зовнішньополітичних пріоритетів 

України. Цим можна пояснити також відсутність ґрунтовних досліджень 

проблематики Південного Судану в українському науковому дискурсі. 

Водночас, необхідність формування системного бачення африканських держав 

загалом і Південного Судану зокрема, як потенційних партнерів України в 
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енергетичній, аграрній, освітній та культурній сферах, актуалізує дослідження 

титульної проблеми.  

Вивчення регіональних викликів на африканському континенті, серед яких 

– отримання незалежності та питання постконфліктного розвитку Південного 

Судану, реалізація цією країною низки зовнішньополітичних пріоритетів у 

взаємодії з іншими міжнародними акторами з урахуванням імперативів 

сучасного геополітичного протистояння за сфери політичного та економічного 

впливу, має важливе значення як з погляду якісного внеску у вітчизняні 

дослідження з проблем регіональної динаміки різних частин світу та зовнішньої 

політики окремих держав, так і з перспектив використання набутих знань для 

ефективної (ре)концептуалізації зовнішньополітичної діяльності України. 

Об’єктом дослідження є зовнішня політика Республіки Південний Судан.  

Предметом дослідження є чинники і особливості формування 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан. 

Метою дослідження є вивчення особливостей формування 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан з урахуванням 

ключових чинників, що визначають їхню динаміку. 

Досягнення мети передбачає реалізацію наступних завдань: 

1. Визначити й систематизувати чинники формування 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан; 

2. Дослідити роль окремих чинників у процесах формування 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан та 

окреслити їхній взаємозв’язок; 

3. Проаналізувати динаміку зовнішньополітичних пріоритетів Республіки 

Південний Судан; 

4. Окреслити зовнішньополітичний інструментарій Республіки Південний 

Судан; 

5. Розглянути реалізацію зовнішньополітичних пріоритетів Республіки 

Південний Судан через взаємодію з іншими державними акторами; 



8 

 

6. З’ясувати особливості забезпечення зовнішньополітичних пріоритетів 

Республіки Південний Судан шляхом співпраці з міжнародними 

організаціями. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках комплексної наукової теми, яку розробляє кафедра 

міжнародних відносин та дипломатичної служби Львівського національного 

університету імені Івана Франка – «Україна в умовах трансформації глобальної 

системи міжнародних відносин» (номер державної реєстрації 0114U004774). 

Методологічна основа дослідження. Методологічна основа дисертаційної 

роботи має міждисциплінарний характер завдяки поєднанню низки 

загальнонаукових та спеціальних підходів і методів, які використовуються 

політичною наукою.  

 Цілісний характер дослідження забезпечено за допомогою системного 

підходу: формування зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану 

розглядається як єдиний процес, взаємопов’язані складові якого визначаються 

актуальним станом відносин країни з іншими державними акторами на 

регіональному та глобальному рівнях, а також характером взаємодії з 

міжнародними організаціями. Діалектичний підхід при вивченні еволюції 

інтересів низки суб’єктів міжнародних відносин щодо Південного Судану дав 

змогу, зокрема, конкретизувати чинники й визначити рушійні сили у формуванні 

зовнішньополітичних пріоритетів цієї африканської держави.  

Розгляд змін у підходах різних міжнародних акторів щодо Південного 

Судану, а також характеру їхньої участі у Першій та Другій громадянських 

війнах у Судані здійснено з використанням методу порівняння. Метод 

індикаторів було застосовано для визначення рівня співпраці між державами на 

основі окремих показників (офіційних заяв, обсягів економічної допомоги, 

масштабів залучення у вирішення громадянського конфлікту тощо), а також з 

метою окреслення ступеню пріоритетності взаємодії з Південним Суданом для 

інших міжнародних акторів. Можливості та перспективи реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану, зокрема у площині 
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потенційних наслідків для різних країн регіону залежно від втілення 

альтернативних проектів трубопроводів, або політики Єгипту у сфері 

гідроресурсів, з’ясовані за допомогою методу побудови сценаріїв. Івент-аналіз 

використано при вивченні ефективності реалізації зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану на основі публічних заяв, укладених 

міжнародних угод, втілених програм. Інтереси та стратегії окремих 

африканських держав з урахуванням диференціації підходів у 

багатосторонньому й двосторонньому форматах, конкретизованих на прикладі 

співпраці з Південним Суданом, досліджено із залученням методів індукції та 

дедукції. Метод аналогії застосовано при розгляді стратегій співпраці 

Південного Судану з іншими міжнародними акторами на африканському 

континенті, а також зі США та КНР. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота є першим у 

вітчизняній політичній науці ґрунтовним дослідженням проблеми формування 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан.  

Найвагоміші результати наукового дослідження полягають у тому, що: 

Вперше: 

1. Визначено чинники формування зовнішньополітичних пріоритетів 

Республіки Південний Судан, які систематизовано й поділено на дві 

групи: історичні («неприйняття Півночі» та ісламу; міжнародно-

політичне втручання окремих міжнародних акторів під час процесу 

здобуття незалежності; «елітарний чинник») та модерні (політико-

географічне положення й динаміка внутрішнього розвитку; сучасні 

особливості міжнародних відносин); 

2. Досліджено значення окремих чинників у формуванні 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан з 

урахуванням етапів історичного розвитку цієї країни у період до та після 

здобуття незалежності. Встановлено, що історичні та модерні чинники 

здійснюють комплексний вплив на зовнішньополітичні пріоритети 

Південного Судану, причому, в окремих випадках роль історичних 
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чинників, з огляду на тривалий характер становлення, є більш істотною, 

ніж модерних чинників. 

Уточнено 

1. Дефініцію «зовнішньополітичних пріоритетів» як визначених 

компетентними органами влади та відповідними посадовими особами 

високого рангу положень й основних завдань діяльності у міжнародному 

середовищі, на першочергову реалізацію яких спрямовується зовнішня 

політика держави; це дало змогу виокремити й обґрунтувати низку 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану, найважливішими 

серед яких є: залучення іноземних інвестицій, співпраця з африканськими 

країнами, налагодження взаємовигідних відносин з іншими впливовими 

міжнародними акторами, зокрема міжнародними організаціями; 

2. Зовнішньополітичний інструментарій Республіки Південний Судан крізь 

призму його використання на різних етапах становлення державності. 

З’ясовано, що військові кампанії, засоби силового впливу й таємна 

дипломатія використовувалися цією державою впродовж першого року 

незалежності у взаєминах із Республікою Судан, тоді як сьогодні на 

різних рівнях міжнародних інтеракцій Південний Судан послуговується 

поєднанням політико-дипломатичних (переговори, soft power, адаптивні 

механізми) та економічних інструментів (санкції, енергетична 

дипломатія), причому втілення визначеного пріоритету часто 

відбувається одночасно за допомогою декількох інструментів, що сприяє 

становленню комплексного підходу до формування і реалізації 

зовнішньої політики цієї держави. 

Набуло подальшого розвитку 

1. Розуміння зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану, 

забезпечення яких досягається шляхом взаємодії з іншими державними 

акторами. Зокрема, встановлено, що залучення іноземних інвестицій є 

ключовим здобутком співпраці Південного Судану зі США та КНР, у той 

час, коли розвиток відносин з Кенією, Угандою, Ефіопією та Єгиптом 
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покликаний сприяти реалізації потенціалу Південного Судану у сферах 

енергетики, сільського господарства та гідроресурсів; 

2. Вивчення напрямів реалізації зовнішньополітичних пріоритетів 

Республіки Південний Судан шляхом поглиблення співпраці з 

міжнародними організаціями, яка зосереджена, в основному, на 

досягненні пріоритетів економічного (залучення іноземних інвестицій, 

економічна інтеграція держав Африки) та безпекового характеру 

(врегулювання внутрішнього конфлікту в Південному Судані).  

Практичне значення одержаних результатів визначається науковою 

новизною, актуальністю і полягає у можливості їхнього застосування у науково-

дослідних, прикладних та навчальних цілях.  

Практичне значення роботи, як самостійного внеску в українську 

політичну науку, покликане сприяти поглибленому вивченню 

зовнішньополітичної діяльності окремих державних акторів, дослідження 

регіональних аспектів міжнародних відносин, зокрема за участю держав Африки 

тощо. Комплексний характер розгляду проблеми відкриває перспективи для 

розробки ефективних підходів, спрямованих на становлення взаємовигідних 

відносин України з Південним Суданом з урахуванням сучасних трендів 

міжнародно-політичного розвитку. Отримані висновки можуть бути використані 

у роботі державних органів та недержавних організацій, діяльність яких 

пов’язана з формуванням і реалізацією зовнішньополітичних пріоритетів 

України. 

Матеріали дослідження можуть мати практичне застосування в процесі 

розробки лекцій, семінарів та спецкурсів, пов’язаних із вивченням сучасних 

тенденцій міжнародних відносин, регіонального розвитку, конфліктології, 

зовнішньої політики держав Африки, призначених для студентів спеціальностей: 

«політологія» й «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 
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Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення та висновки 

дисертації, зокрема ті, що характеризують наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, отримані автором самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дисертаційної роботи представлено на таких наукових заходах: «Сучасні 

тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право», доповідь 

«Міжнародно-політичні аспекти становлення нової держави Південний Судан», 

(11-12.04.2013, м. Львів); «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: 

політика, економіка, право», доповідь «Південний Судан та США: 

пріоритетність двосторонніх відносин» (4.04.2014, м. Львів); «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти», 

доповідь «КНР в системі зовнішньополітичних пріоритетів Республіки 

Південний Судан» (23-24.10.14, м. Львів); ІІІ Міжнародний молодіжний форум 

«Глобалізаційні виклики і багатостороння дипломатія», доповідь «Інтереси 

держав Східної Африки в громадянському конфлікті Південного Судану (2013-

2014рр.)» (18.03.2015, м. Київ); щорічній конференції «Sudan Archeologia i 

historia», доповідь «Implementation of foreign policy priorities of South Sudan in 

cooperation with the European Union» (м. Варшава, Польща, 01.10.2015); 

конференції Львівської Фундації суспільних наук, доповідь «Вплив історичного 

розвитку на формування сучасної системи зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану» (27–28.11.2015, м. Львів); конференції Київської наукової 

суспільнознавчої організації «Актуальні питання суспільних наук: соціологія, 

політологія, філософія, історія», доповідь «Модерні фактори впливу на процес 

формування зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан» 

(14-15.10. 2016, м. Київ). Окрім того, результати дослідження апробовано на 

засіданнях кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби та щорічних 

звітних конференціях факультету міжнародних відносин Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Публікації. Результати дослідження відображені в авторефераті, шести 

статтях, чотири з яких надруковані у наукових фахових виданнях з політичних 
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наук, затверджених у переліку Міністерства освіти і науки України, та дві (одна 

в співавторстві) – в іноземних виданнях, а також сімох тезах доповідей на 

всеукраїнських й міжнародних наукових конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, переліку умовних 

скорочень, трьох розділів, поділених на вісім підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел (222 найменування українською, російською, польською й 

англійською мовами на 25-ти сторінках). Загальний обсяг роботи складає 206 

сторінок, з них основного тексту – 180 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ 

ПРІОРИТЕТІВ РЕСПУБЛІКИ ПІВДЕННИЙ СУДАН  

 

1.1. Стан наукового розроблення та джерельна база дослідження 

 

Наукове вивчення проблем історії та політичного розвитку Південного 

Судану розпочалося задовго до здобуття ним незалежності. До цього спонукали 

сповнені драматизму сторінки боротьби народів регіону, особливо в часи двох 

тривалих громадянських воєн. Необхідність розуміння витоків протистояння 

вимагала заглиблення в історію стосунків між Північчю та Півднем країни і 

особливо – дослідження причин загострення відносин між ними з середини ХХ 

ст. Відтак, різні аспекти історії створення Республіки Південний Судан та 

особливостей процесу формування її зовнішньополітичного курсу привертали 

увагу доволі широкого кола дослідників. 

Так, праці науковців, які стосувалися дослідження історичного розвитку 

Південного Судану, можна охарактеризувати як широкоохопні, оскільки вчені 

(зокрема, А. С. Брейлід, А. А. Громико, Р. О. Колінз, М. ЛеРіч та М. Арнольд) 

досліджували розвиток Південного Судану від появи перших держав на цій 

території, разом з тим, досліджуючи окремі аспекти розвитку Південного 

Судану в більшій мірі. Зокрема, голландський вчений з Університетського 

коледжу Осло і Акерсхуса А. С. Брейлід у праці «A Concise History оf South 

Sudan (Стисла історія Південного Судану)» (2010) [1] розглядає історію 

становлення Південного Судану, досить детально вивчаючи історію Нубії та 

окремо зупиняючись на висвітленні ролі ісламського фактору в житті регіону, а 

саме на тих змінах, до яких призвело прийняття ісламу очільником Нубії. 

Відомий радянський африканіст А. А. Громико у комплексній праці «История 

Судана в новое и новейшее время» (1992) [2]  також окрему увагу приділяє 



15 

 

аналізу раннього розвитку Південного Судану, особливо - впливу релігійного 

фактору на міжнародні відносини в регіоні. Американський дослідник з 

Університету Огайо Роберт О. Колінз у «A History of Modern Sudan (Історія 

сучасного Судану)» (2008) [3], подаючи комплексний аналіз історичної еволюції 

держави, аналізує розвиток держави Махді, а також роль Єгипетсько-

Британського кондомініуму у зародженні суданських політичних структур та 

еліт у 30-х роках ХХ ст., виокремлює відмінності у двох моделях управління 

частинами країни. 

Своєю чергою, канадські дослідники з Ньюфаундлендського 

Меморіального Університету М. ЛеРіч та М. Арнольд у праці «South Sudan: 

From Revolution to Independence (Південний Судан: від революції до 

незалежності)» (2012) [4], попри дослідження історичної ретроспективи 

розвитку Південного Судану, здійснили детальний аналіз утворення Народної 

Армії Визволення Судану (НАВС), розвитку визвольного руху, трансформації 

його цілей та внутрішньої боротьби всередині НАВС під час Другої 

громадянської війни. Важливість цих аспектів обумовлюється тим, що більшість 

ключових фігур цього визвольного руху згодом сформували політичну еліту 

Південного Судану, а протиріччя між колишніми частинами НАВС мають вплив 

на розвиток держави і сьогодні. 

Частина дослідників, при розгляді історичного розвитку країни, 

зосереджувалася лише на вивченні окремих аспектів чи історичних періодів. 

Зокрема, експерт з питань Південного Судану та Північного-Сходу Африки 

Дуглас Х. Джонсон в «The root cases of Sudan’s Civil Wars (Причини 

громадянських воєн в Судані)» (2003) [5] описує причини та перебіг Першої 

громадянської війни в Судані, діяльність, цілі та методи визвольного руху 

Південного Судану Анья-нуа, Аддіс-Абебську мирну угоду та причини і перебіг 

Другої громадянської війни в Судані, особливу увагу приділяючи діяльності 

НАВС, її поділам, протиріччям між окремими частинами, цілям НАВС на різних 

етапах війни та мирним планам та ініціативам щодо завершення війни. Вивчення 

цього дослідження, як і праці М. ЛеРіча та М. Арнольда, було необхідним для 
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розуміння формування еліти Південного Судану, передумов протиріч між 

різними елітарними групами країни.  

Своєю чергою, дослідник Скопас С. Погго з Університету Огайо у «First 

civil war: Africans, Arabs, and Israelis in the Southern Sudan 1955–1972 (Перша 

громадянська війна: африканці, араби та ізраїльтяни в Південному Судані 1955-

1972)» [6], на відміну від Дугласа Х. Джонсона, досліджує лише Першу 

громадянську війну в Судані, зокрема її перебіг, методи уряду в Хартумі щодо 

припинення протистояння, залучення міжнародних акторів до Першої 

громадянської війни та питання інтернаціоналізації війни, що дозволяє 

розглянути динаміку закордонних контактів Південного Судану ще до 

отримання незалежності, зрозуміти інтереси закордонних партнерів щодо 

африканської країни.  

Напрацювання окремих науковців стосувалися характеристики співпраці 

Південного Судану з окремими державними акторами міжнародних відносин, 

взаємних вигод та перешкод для розширення співпраці, конкретних 

зовнішньополітичних заходів та кроків в рамках двостороннього 

співробітництва. Зокрема, такі дослідники як Л. Н. Бені, Х. Верхоувен, С. Гікі, Л. 

Б. Денг, А. В. Камау, Б. Меконнен, Л. Б. Обала, С. К. Сімба, М. Снідер, Н. Турс, 

займалися дослідженням окремих аспектів відносин Південного Судану з 

африканськими акторами міжнародних відносин.   

Так, китайський дослідник Лука Біонг Денг у роботі «Will Abyei be a 

dagger in South Sudan-Sudan relations? (Чи буде Аб’єй визначальним фактором у 

відносинах Судану та Південного Судану)» [7] (2013) приділяє увагу відносинам 

між Суданом та Південним Суданом, обґрунтовуючи взаємозалежність обох 

країн, та факторам, які перешкоджають їхній нормалізації, в тому числі 

невизначеності статусу штату Аб’єй та питанням енергетичних відносин, а 

також дає пропозиції щодо врегулювання відносин та більшої самостійності 

кожної з держав, необхідних кроків для більшої сепарації. С. К. Сімба у праці 

«Uganda and the Question of Southern Sudan: An Historical Perspective (Уганда та 

південносуданське питання: історична ретроспектива)» [8], досліджуючи 
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відносини Південного Судану та Уганди, фокусується на розгляді історичної 

ретроспективи судансько-угандійських взаємин, факторів сприяння їхній 

активізації, ролі Уганди в боротьбі Південного Судану за незалежність, що 

склало основу для подальшого розширення відносин між двома країнами. 

Науковець Л. Б. Обала з Кенії у доповіді «South Sudan and Kenya: The 

Relationships (Південний  Судан та Кенія: відносини)» [9] окреслює політичний 

та культурний взаємозв’язок між Кенією та Південним Суданом, роль Кенії під 

час підписання Всеохоплюючої мирної угоди 2005 року, потенційні сфери 

співпраці та спільні енергетичні проекти регіонального характеру. 

Напрацювання перелічених вище науковців були враховані під час дослідження 

способів реалізації зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану у 

співпраці з африканськими країнами. 

Дехто з дослідників, розглядаючи африканський вектор зовнішньої 

політики, фокусував увагу на дослідженні інтеграції Південного Судану в 

регіональні організації. Зокрема, Л. Н. Бені та М. Снідер з Університету 

Мічигану у статті «South Sudan and the East African Community: Pros, Cons and 

Strategic Considerations (Південний Судан та Східноафриканське співтовариство: 

плюси, мінуси та стратегічні роздуми)» [10] зосереджуються на проблемних 

аспектах розвитку Південного Судану, становленні Східноафриканського 

співтовариства, поточному розвитку організації, перевагах та викликах для 

Південного Судану за умови членства в організації, а також перспективі 

отримання членства та факторах, які цьому перешкоджають, роблячи тим самим 

більш комплексний аналіз предмету дослідження. Додатково на цьому питанні 

зосереджується дослідниця з організації «Ініціатива Африканського Зростання 

(Інститут Брукінгс)» А. В. Камау у «South Sudan’s quest for regional integration 

(Шлях Південного Судану у регіональній інтеграції)» [11], проте на відміну Л.  

Н. Бені та М. Снідера, вона детальніше описує вигоди та недоліки членства в 

Східноафриканському співтоваристві. Ці напрацювання дали можливість 

комплексно оцінити перспективи членства Південного Судану в цій регіональній 
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організації, важливість якого пропорційна вагомій кількості 

зовнішньополітичних кроків країни, здійснених у цій сфері. 

Частина дослідників-африканістів займалася вивченням впливу 

триваючого громадянського конфлікту у Південному Судані на 

зовнішньополітичні контакти держави у рамках Африканського континенту. 

Зокрема, Х. Верхоувен з Джорджтаунського університету (США) у праці «South 

Sudan conflict destabilizes Ethiopia’s regional strategy (Конфлікт у Південному 

Судані дестабілізує регіональну стратегію Ефіопії)» [12] розглянув вплив 

конфлікту у Південному Судані на Ефіопію в контексті її амбіцій щодо 

регіонального лідерства та триваючого конфлікту з Еритреєю, а також дослідив 

дестабілізуючу роль громадянського конфлікту у новоствореній державі щодо 

інтересів Ефіопії стосовно Південного Судану. Б. Меконнен у «South Sudan 

conflict and Egypt’s hydropolitics (Південний Судан та гідрополітика Єгипту)» 

[13] зосередився на дослідженні планів Єгипту щодо побудови греблі, 

характеризуючи історичну ретроспективу реалізації цієї цілі, фактори, які їй 

перешкоджали та безпосередній вплив конфлікту у Південному Судані на її 

реалізацію та перспективи участі Єгипту в проекті. Провідний експерт 

«Інституту Націй (Nation Institute, Нью-Йорк)» Н. Турс у своїй статті «Is the 

Conflict in South Sudan the Opening Salvo in the Battle for a Continent? (Чи 

розпочне Південний Судан битву за континент)» [14] характеризує вплив 

конфлікту у Південному Судані на регіон Східної Африки, інтереси 

регіональних країн та міжнародних потуг. Використання цих праць під час 

написання дослідження дозволило сформувати більш ширший та системний 

погляд на громадянський конфлікт у Південному Судані, розглянути його у 

регіональному розрізі та дослідити можливі інтереси гравців регіональних 

африканських відносин у Південному Судані.  

 Досліджуючи питання відносин Південного Судану з африканськими 

країнами, науковцями було розглянуте і питання щодо енергетичної сфери 

співробітництва, зокрема проектів альтернативних трубопроводів. Так, С. Гікі у 

«Intelligence brief: The likelihood and potential impacts of alternative South Sudan oil 
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pipelines (Дослідження: імовірність та потенційний вплив альтернативних 

трубопроводів Південного Судану)» [15] (2013) висвітлив ймовірність реалізації 

проектів, наявність потенційно зацікавлених сторін (наприклад, Японія), 

можливу реакцію КНР, Судану та США на побудову трубопроводів, фактори, які 

стоять на заваді їхній реалізації (економічні, інженерно-технічні, геологічно-

геодезичні, тощо), без опису конкретних прийнятих кроків для реалізації 

проектів.  

Інша група науковців займалася дослідженнями співпраці Південного 

Судану зі США та КНР, досліджуючи стратегії глобальних держав щодо 

африканської країни, рівень співпраці у різних сферах, тощо. Зокрема, 

російський дослідник Т. Дейч у статті «Африка в стратегии Китая» [16], 

голландський науковець В. Дійка у «New presence of China in Africa» [17], В. 

Нике у «Стратегия Китая в Африке» [18] досліджували співпрацю КНР з 

Африканським континентом загалом, приділяючи окрему увагу зростанню ролі 

Китаю в Африці, факторам, які до цього призвели, інтересам та цілям, 

перспективам співпраці, основним інструментам інтенсифікації залучення та 

можливим вигодам від співпраці для обох сторін. Використання цих 

напрацювань під час написання дослідження дозволило вивчити предмет більш 

комплексно, розглянути співпрацю між КНР та Південним Суданом з погляду 

регіонального рівня відносин. Колективне дослідження «Oil, security and 

community engagement: A collection of essays on China’s growing role in South 

Sudan (Нафта, безпека та суспільне залучення: цикл есе про зростаючу роль 

Китаю в Південному Судані)» [19] стосувалося енергетичної співпраці КНР з 

Південним Суданом, еволюції ролі азійської країни, зростаючого залучення до 

миротворчої діяльності та ін., що використовувалося для дослідження 

конкретних зовнішньополітичних кроків, які допомагають реалізувати 

зовнішньополітичні пріоритети Південного Судану.  

Окремі дослідження стосувалися розвитку взаємин між Південним 

Суданом та європейськими країнами і Європейським Союзом. В. Уеймер з 

британського аналітичного центру «Chatham House (Royal Institute of 
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International Affairs, Королівський інститут міжнародних відносин)» у 

напрацюванні «Germany in Africa: Replicating the Chinese Approach? (Німеччина 

в Африці: повторення китайського підходу?)» [20] зосереджується на 

відмінності китайського та німецького підходу до розвитку Африки, зокрема, у 

питаннях демократії, корупції, демократичного розвитку. Автори П. Меллі та В. 

Даррак з цього ж аналітичного центру «Chatham House» у дослідженні «A New 

Way to Engage? French Policy in Africa from Sarkozy to Hollande (Новий шлях 

залучення? Французька політика від Саркозі до Олланда в Африці)» (2013) [21] 

характеризують аспекти важливості Південного Судану для Франції, військове 

та економічне залучення, виклики для Франції (залучення США, КНР, БРІКС та 

інших країн), зміну в підході до Південного Судану за часів різних президентів, 

економічну та гуманітарну допомогу.  

Дослідження Дж. Цвана з Департаменту міжнародного розвитку (уряду 

Великої Британії) «Evaluating the EU’s role and challenges in Sudan and South 

Sudan (Розвиток ролі ЄС та виклики Судану та Південного Судану)» (2011) [22] 

дає комплексну оцінку пріоритетам співпраці, основним її напрямкам, зміні 

підходу ЄС до Південного Судану та Судану, військовій та гуманітарній 

допомозі організації, ініціативам ЄС під час переговорного процесу та щодо 

пом’якшення наслідків війни. Дані дослідження допомогли вивчити 

безпосередні інтереси країни Європи та ЄС в Південному Судані та дослідити, 

яке місце африканський материк загалом займає у зовнішній політиці цих країн. 

Крім того, варто зазначити, що окремі аспекти, пов’язані з предметом 

дослідження, були висвітлені в дисертаціях, на здобуття вченого ступеня 

кандидата наук в США, Великій Британії, Росії. Серед праць, які є найбільш 

дотичними до питань зовнішньої політики Південного Судану, варто 

виокремити дослідження Л. Барбер з Лондонської школи економічних та 

політичних наук (підрозділ Лондонського університету) «Chinese foreign policy 

in the «Going Out» era: confronting challenges and «Adaptive Learning» in the case 

of China-Sudan and South Sudan Relations (Китайська зовнішня політика в 

минаючій ері: конфронтуючі виклики та адаптивність на прикладі відносин 
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Китаю з Суданом та Південним Суданом)» [23]. Дослідниця Е. Браун з 

Единбурзького університету (Шотландія) вивчала питання врегулювання 

етнополітичного конфлікту у Південному Судані та деякі аспекти чинника 

міжнародно-політичного втручання у дисертації «The road to peace: the role of the 

Southers Sudanesee church in communal establishment and national resolutions 

(Шлях до миру: роль південносуданської церкви в суспільному вирішенні та 

національному формуванні)» [24].  Д. Беланджер з Університету Мену (США), 

як і Е. Браун, займалася дослідженням питань етнополітичного конфлікту у 

дисертації «Sudan and South Sudan: Economic Development and Ethnopolitical 

Conflict (Судан та Південний Судан: економічний розвиток та етнополітичний 

конфлікт)» [25].  

Цими питаннями займався і російський дослідник О. Жуков у дисертації 

«Предпосылки и этапы интернационализации военно-политического конфликта 

между Севером и Югом Судана» [26]. Інша російська дослідниця С. Мифтахова 

присвятила своє дослідження питанням російсько-суданських відносин 

«Эволюция судано-российских отношений в новых исторических условиях» 

[27]. 

Отже, з переліченого вище можна зробити висновок, що увагу науковців 

привертали різні аспекти становлення Республіки Південний Судан та її 

зовнішньополітичного курсу. Зокрема: 

1. Ретроспектива становлення Південного Судану як самостійного актора 

міжнародних відносин - досліджуючи це питання, науковці, окрім 

розгляду всього процесу розвитку Південного Судану, окрему увагу 

приділяли саме ХХ століттю: питанням англо-єгипетського 

кондомініуму, Першій та Другій громадянським війнам та в меншій мірі 

питанням стосовно мирного переговорного процесу; 

2. Налагодження зовнішньополітичних інтеракцій Південного Судану з 

регіональними державами - дослідження історичних передумов 

співпраці Південного Судану з Кенією, Ефіопією, Суданом, Угандою, 

аналіз можливих інтересів кожної з цих країн у Південному Судані, 
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вивчення проектів альтернативних трубопроводів (детального 

маршруту, бюджету, необхідного кошторису), можливості їхньої 

реалізації та прогнозованих реакцій окремих країн (зокрема, Судану) на 

реалізацію цих проектів; 

3. Дослідження взаємин Південного Судану з регіональними 

організаціями - Африканським Союзом (дослідження стосувалися 

історичних передумов співпраці, участі Африканського Союзу у 

вирішенні громадянського конфлікту у Південному Судані), ІГАД  

(вивчення ініціатив цієї організації щодо врегулювання громадянського 

конфлікту та можливих кроків для покращення ефективності її роботи), 

Східноафриканським співтовариством (САС) (в основному, 

дослідження стосувалися можливих вигод та недоліків від членства 

Південного Судану в цій організації та тих переваг і труднощів, з якими 

зіткнеться САС після інтеграції Південного Судану); 

4. Відносини Південного Судану зі США та КНР - дослідження 

зовнішньополітичної стратегії КНР в Африці, фрагментарні 

дослідження енергетичних взаємин КНР та США з Південним Суданом 

(участь Китаю в розробці наявних родовищ на території Південного 

Судану, балансування КНР під час конфлікту у 2011-2012 рр. між 

Суданом та Південним Суданом, важливість енергетичної складової у 

співпраці з Південним Суданом  для США), дослідження роботи самітів 

США-Африка, АФРИКОМу та USAID (як інструментів розширення 

впливу США в Африці), дослідження окремих кроків КНР та США для 

вирішення громадянського конфлікту у Південному Судані (зокрема, 

активізації ролі Китаю, через що вважається, що Південний Судан став 

каталізатором змін у зовнішній політиці КНР); 

5. Розвиток взаємин Південного Судану з країнами Азії, зокрема, місце 

Африки в системі зовнішньополітичних інтересів Японії, Ізраїлю, Індії, 

інвестиційне співробітництво Японії та Південного Судану (аспекти, які 

стосуються можливості інвестування цієї країни до проектів 
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альтернативних трубопроводів), участі Малайзії, Індії та Росії в 

енергетичній сфері Південного Судану (розробці конкретних родовищ, 

володіння акціями в інфраструктурних енергетичних об’єктах). 

6. Формування взаємин Південного Судану з ООН та ЄС, зокрема, 

дослідники фокусували свою увагу на  залученні обох організацій у 

врегулювання Другої громадянської війни в Судані та триваючого 

громадянського конфлікту в Південного Судані, інтересах ЄС в Африці, 

діяльності Місії ООН в Південному Судані (зокрема, аналізу її 

конкретних функцій та дослідженні критики з боку еліти Південного 

Судану).  

 Однак, варто зазначити, що розгляд вищезгаданих проблем в більшості 

публікацій носить доволі фрагментарний характер. Відсутнім є комплексне 

дослідження предмету, більшість питань є недостатньо вивченими, або ж 

базуються на дослідженні програмних джерел, без урахування реальних 

зовнішньополітичних кроків, які уже здійснив Південний Судан. Крім того, 

більшість досліджень здійснено закордонними вченими, в той час як для 

вітчизняних науковців дослідження Південного Судану не належить до 

основних предметних сфер науки про міжнародні відносини. 

Серед проблем, які стосуються предмету даної дисертації та є недостатньо 

вивченими, можна виокремити: 

1. Дефініювання чинників, які впливають на формування 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану та дослідження 

способу та рівня їхнього впливу на процес формування пріоритетів; 

2. Процес та рівень реалізації зовнішньополітичних пріоритетів, шляхом 

співставлення задекларованих пріоритетів з конкретними 

зовнішньополітичними кроками, які здійснює Південний Судан; 

3. Можливості трансформації зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану в коротко- та середньостроковій перспективі; 
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4. Дослідження рівня впливу історичного розвитку Південного Судану на 

формування зовнішньополітичних пріоритетів країни та сучасну 

зовнішню політику загалом; 

5. Інструментарій зовнішньої політики Південного Судану, який 

застосовується для реалізації зовнішньополітичних пріоритетів, та 

інституційна структура та особливості функціонування МЗС 

Південного Судану; 

6. Виокремлення, дослідження, співставлення та порівняльний аналіз 

інтересів та рівня співпраці США, КНР та країн-сусідів з Південним 

Суданом; 

7. Розгляд безпосередньої реалізації зовнішньополітичних пріоритетів у 

співпраці з окремими акторами міжнародних відносин. 

 Крім того, комплексного дослідження, з описом факторів впливу на 

формування пріоритетів, систематизованими зовнішньополітичними 

пріоритетами та способами їхньої реалізації, досі не було здійснено.  

Вивчення цих аспектів базувалося на дослідженні викладених нижче 

джерел. Зокрема джерелами, які мали особливу політичну вагу для отримання 

незалежності Південним Суданом та давали можливість зрозуміти ключові 

посили держави для міжнародної спільноти, юридичні передумови отримання 

незалежності були Всеохоплююча мирна угода 2005 року [28] та Декларація 

незалежності Південного Судану 2011 року [29]. Зокрема, у Декларації 

незалежності Південного Судану [29] викладені ключові аспекти, з точки зору 

правлячої еліти Південного Судану, на основі яких була проголошена 

незалежність: боротьба народу за незалежність, довготривалий військовий 

конфлікт між Суданом та Південним Суданом, правові документи, які закріпили 

право Південного Судану на відокремлення (Всеохоплююча мирна угода 2005 

року, Тимчасова Конституція Південного Судану 2005 року), безпосередня воля 

народу, яка знайшла своє відображення на референдумі 2011 року. Крім цього, 

Декларація містила положення про зобов’язання дотримуватися принципів 

міжнародного права, відповідно до Хартії ООН та Установчого Акту 
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Африканського Союзу, що потім було перенесено в перелік 

зовнішньополітичних пріоритетів країни.  

Всеохоплююча мирна угода 2005 року [28] дозволила дослідити юридично 

закріплені передумови отримання незалежності Південним Суданом, вивчити 

рівень врегулювання протиріч між Суданом та Південним Суданом, виокремити 

ті, які досі впливають на напружений стан двосторонніх відносин між країнами. 

Крім того, угода мала особливу політичну вагу для отримання незалежності 

Південним Суданом.  

Для визначення системи зовнішньополітичних пріоритетів, важливим було 

вивчення Перехідної  Конституції Південного Судану [30] та Плану розвитку 

Південного Судану [31], оскільки ці два джерела містили пріоритети та 

зовнішньополітичні завдання країни. Окрім того, в останньому документі було 

виокремлено зовнішньополітичні інструменти країни, способи їхнього 

застосування та можливі кроки для реформування Міністерства закордонних 

справ, що використовувалося при дослідженні засобів реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів країни. 

М. Тестфай у своїй статті «Rethinking South Sudan Foreign Policy 

(Переосмислення зовнішньої політики Південного Судану)» [32] розглядає дещо 

іншу версію зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану, визначену 

науковцями Південносуданського центру стратегічних досліджень. Також 

альтернативний погляд (сформований Суданським товариством політичних 

наук) на систему пріоритетів бачимо у статті «South Sudan need sequation on 

external relations to satisfy all parties (Південний Судан потребує зрівноваження 

зовнішніх відносин для задоволення всіх сторін)» [33], опублікованій на сайті 

People’s Daily Online. Врахування альтернативних систем під час написання 

роботи було важливим для формування широкоохоплюючого розуміння 

зовнішньополітичних інтересів та пріоритетів країни, дослідження точки зору 

експертних кіл щодо зовнішньої політики Південного Судану, вивчення 

факторів впливу на формування вищезгаданої системи та зовнішньої політики 

загалом. 
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О. Дханояк у своїй статті «The South Sudan foreign policy (Зовнішня 

політика Південного Судану)» [34] дає характеристику трьом основним 

напрямкам зовнішньої політики та ключовому завданню, на яке повинна бути 

спрямована уся державна діяльність. Розгляд цих аспектів набирає критичної 

ваги для розуміння структурності та логічності зовнішньої політики 

африканської країни, співставлення основних задекларованих 

зовнішньополітичних положень з реальними кроками, які здійснює держава.  

Вагома частина джерел стосувалася економічної сфери співпраці 

Південного Судану з іншими країнами світу, інвестиційної привабливості та 

енергетичного потенціалу африканської країни. З огляду на високий рівень 

залежності розвитку Південного Судану від енергетичної складової, що 

обумовлює також її вагомий вплив на формування зовнішньої політики країни, 

для написання дослідження важливим було вивчення відповідних документів. 

Зокрема, документа Міністерства торгівлі, індустрії та інвестицій «South Sudan 

the world newest investment destination (Південний Судан – новий об’єкт для 

інвестицій)» [35] (2011), в якому містилися як загальні дані про країну (вигідне 

географічне положення, юридичні основи незалежності, населення, тощо), 

юридичні основи, які спрощують ведення бізнесу (перелік документів щодо 

захисту приватної власності, основні положення Акту щодо заохочення 

інвестицій, тощо), безпосередні сектори, в яких можуть бути зацікавлені 

інвестори, описано енергетичні переваги Південного Судану, рівні видобутку 

нафти та інших ресурсів, закордонні фірми, які вже займаються розробкою 

родовищ. Документ Міністерства видобутку та нафти «Oil Investment Conference 

(Конференція з питання енергоінвестування)» [36] (2012) дає більш широку 

характеристику енергетичній сфері Південного Судану, на відміну від 

попереднього, зазнаючи про точне розміщення родовищ, порівняльну 

характеристику енергетичних запасів Південного Судану з іншими країнами 

регіону, прогнозує темпи видобутку ресурсів до 2035 року, містить детальний 

опис енергетичної інфраструктури країни та плани щодо прокладення 

альтернативних трубопроводів, а також включає характеристику інших 
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корисних копалин, поклади яких є на території Південного Судану. Вивчення 

цих джерел дозволило дослідити наявну ситуацію, потенціал та розвиненість 

енергетичної сфери та виокремити сектори, в які Південний Судан планує 

залучати інвестиції та співпрацю в яких пропагуватиме в рамках двосторонніх 

відносин. 

До цієї групи джерел варто віднести проект «Lamu Port and New Transport 

Corridor Development to Southern Sudan and Ethiopia (LAPSSET) (Порт Ламу-

Південний Судан-Ефіопія транспортний коридор (ЛАПССЕТ)» [37], який містив 

аналіз аспектів реалізації проекту альтернативного трубопроводу ЛАПССЕТ, 

його складових, економічного кошторису, попереднього плану, можливих 

наслідків для регіону. Цей документ використовувався при аналізі реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів у співпраці Південного Судану з 

африканськими країнами для дослідження рівнів співпраці та економічної 

єдності країн регіону.  

Наступні два документи відрізнялися від попередніх тим, що 

характеризували економічну сферу Південного Судану більш ширше, не 

фокусуючись виключно на енергетичному секторі. Зокрема, група 

Африканського банку розвитку (African Development Bank Group) у своєму 

дослідженні «South Sudan: A Study on Competitiveness and Cross Border Trade 

with Neighboring Countries (Південний Судан: дослідження 

конкурентоспроможності та транскордонної торгівлі з сусідніми країнами)» [38] 

(2013) подає аналіз економічного середовища та вплив співпраці з сусідніми 

країнами на розвиток Південного Судану, зокрема з Ефіопією, Угандою, Кенією, 

Суданом, описує сучасний економічний стан Південного Судану та перспективні 

сектори для співпраці (сільське господарство, лісництво, енергетика), що було 

взяте до уваги при окресленні перспектив подальшої регіональної співпраці та 

при дослідженні реалізації економічних пріоритетів Південного Судану на 

двосторонньому рівні у співпраці з країнами Африки.  

У документі Міністерства фінансів та економіки «Planning Donor Book 

2012–2013 (Книга донорів 2012-2013)» [39] подається аналіз фінансової 
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допомоги, яку Південний Судан отримав від різних країн світу (на відміну від 

«South Sudan: A Study on Competitiveness and Cross Border Trade with Neighboring 

Countries (Південний Судан: дослідження конкурентоспроможності та 

транскордонної торгівлі з сусідніми країнами)», яке фокусується на регіональній 

співпраці); аналіз здійснено і за країнами, і за сферами. Важливим є те, що 

більшість матеріалу подано у формі таблиць, що полегшує сприйняття. Дані 

цього дослідження використовувалися для характеристики економічних 

відносин Південного Судану з різними країнами світу. 

Частина джерел використовувалася і для дослідження окремих аспектів 

зовнішньої політики Південного Судану, співпраці з різними країнами світу, 

проблематики та перспектив розвитку африканської країни. Зокрема, офіційний 

документ «Стратегія США щодо африканських країн південніше Сахари» (2012) 

[40], в якому міститься загальна характеристика регіону, виокремлено 4 засади 

зовнішньої політики США стосовно регіону та конкретні пріоритети в рамках 

цих 4 засад. Документ використовувався для дослідження загального підходу 

США до країн Африки, порівняльної характеристики його з підходом КНР, 

дослідження відмінностей у підходах та виокремлення вихідних задекларованих 

інтересів.  

Для дослідження співпраці Південного Судану та Європейського Союзу 

було опрацьовано «Спільний програмний документ Південного Судану та ЄС» 

[41], який окреслював основні положення Плану розвитку Південного Судану, 

співпрацю Південного Судану з недержавними акторами та ключовими 

міжнародними організаціями, роль ЄС та основні сфери співпраці (правосуддя, 

охорона здоров'я, освіта, водні ресурси, міський розвиток, сільське 

господарство) та ключові програми та кроки, які були здійснені у цих 

напрямках. Документ використовувався при розгляді двосторонньої співпраці та 

реалізації зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану в її рамках , для 

оцінки рівня співпраці, пріоритетності ЄС у зовнішній політиці Південного 

Судану. 
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Для дослідження співпраці ООН з Південним Суданом використовувалися 

три документи. Заявка Південного Судану на членство в ООН [42] давала 

розуміння прагнень еліти Південного Судану до формування іміджу 

демократичної держави, яка бажає прогресивно розвиватися в тренді сучасних 

міжнародних відносин. Резолюції Ради Безпеки ООН №1996 [43] та №2155 [44] 

стали основою для дослідження принципів, цілей та напрямів діяльності Місії 

ООН у Південному Судані, трансформації її роботи з початком громадянського 

конфлікту та використовувалися для вивчення зусиль ООН щодо мирного 

врегулювання протистояння в Південному Судані та співставлення 

задекларованих цілей Місії з реальними кроками і результатами, яких вдалося 

досягнути задля оцінки ефективності її діяльності.  

Для дослідження діяльності Африканського Союзу велике значення мали 

Концептуальний документ щодо створення Комісії Африканського Союзу з 

розслідування порушень прав людини у Південному Судані [45], який містить 

основні цілі, інструментарій, принципи діяльності Комісії, та Доповідь 

Африканського Союзу щодо конфлікту в Південному Судані [46], яка дає 

характеристику громадянського конфлікту у Південному Судані, наводить 

перелік злочинів проти прав людини та можливі кроки, які сприятимуть 

врегулюванню безпекової кризи. Два джерела дали можливість  дослідити 

врегулювання громадянського конфлікту та бачення безпекової кризи зі сторони 

Африканського Союзу, оцінити  результативні зусиль регіональної організації та 

виокремити фактори, які ускладнюють її роботу.  

 

1.2. Методологічні аспекти вивчення формування 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан (понятійно-

категоріальний апарат та методологія дослідження) 

 

Під час написання дослідження понятійно-категоріальний апарат містив 

такі терміни: зовнішня політика, світова політика, національні інтереси, 

зовнішньополітичні пріоритети, зовнішньополітичний курс, політична стратегія 
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та доктрина, зовнішньополітичний напрям. Потреба детального розгляду цих 

понять обумовлюється необхідністю подальшого чіткого розуміння дослідження 

та виключення двозначності, оскільки значна частина термінів не має точно 

визначеної та єдиної дефініції, не зважаючи на велику кількість досліджень.  

Оскільки більшість досліджуваних аспектів дисертації стосуються саме 

зовнішньополітичної діяльності Південного Судану, то особливої уваги 

потребує визначення поняття «зовнішня політика», співвідношення її з 

внутрішньою політикою та зовнішньополітичними пріоритетами. Складність, 

комплексність поняття «зовнішня політика», наявність багатьох підрядних 

аспектів та характеристик ускладнюють його дефініювання, оскільки, не 

зважаючи на багато досліджень, визначення цього терміну часто пов’язане лише 

з одним із аспектів. Зокрема, М. А. Хрустальов визначає зовнішню політику, як 

специфічний вид суспільної діяльності, який представляє собою діалектичну 

єдність об’єктивного та суб’єктивного, оскільки вона детермінується умовами 

життя суспільства та реалізується людьми [49]. Отже, фактично, ця 

інтерпретація поняття базується на залежності зовнішньої політики від 

людського, тобто змінного, фактору. Змінний аспект враховує і математична 

формалізація зовнішньої політики, розроблена П. Мак-Ґоуеном. У його 

інтерпретації зовнішня політика у певний час залежить від характеристики 

особи, яка приймає рішення, характеристики змін у міжнародному середовищі, 

характеристики внутрішніх змін у державі. У будь-яких політичних рішеннях 

існує певна взаємозалежність між раціонально окресленими цілями діяльності, 

комплексом цінностей, що є визначальним і обмежувальним чинником, 

холоднокровною калькуляцією та емоційним станом осіб, що їх приймають [50, 

c. 165]. 

На важливості аспекту, пов’язаного зі змінами в міжнародній системі, для 

визначення поняття «зовнішня політика» наголошує один із засновників 

біхевіористичного підходу в суспільних науках Л. фон Берталанфі. У цій 

інтерпретації держава розглядається як відносно замкнена система, що 

співвідноситься з міжнародним середовищем через певні канали зв’язку. З цієї 
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точки зору, зовнішня політика держави є реакцією її національного центру 

прийняття рішень на зовнішні (або за певних обставин – внутрішні) подразнення 

і може бути пов’язана з її спротивом зовнішнім впливам, або з реалізацією 

власних інтересів у міжнародному середовищі. Але у будь-якому випадку, вона є 

взаємозв’язком між зовнішнім і внутрішнім середовищами держави, який 

реалізується через владні інституції суверенної національної держави [50, c. 

164]. 

Також про важливість середовища для зовнішньої політики зазначав і Дж. 

Моделскі, пояснюючи останню як сформовану суспільством систему діяльності, 

спрямовану на зміну поведінки інших держав та регулювання власної активності 

в міжнародному середовищі [51, с. 6]. Схоже трактування висував і К. Дж. 

Холсті, наголошуючи, що зовнішня політика – це модель поведінки держави, 

адаптована до взаємодії з міжнародним середовищем існування держави [52, 

с. 84]. Цієї ж лінії дотримувався і В. Уоллес, оскільки пояснював зовнішню 

політику як стійку тенденцію ставлення до міжнародного середовища, 

прихований або виражений план відносин країни з зовнішнім світом [53, с. 11]. 

М. З. Мальський та М. М. Мацях зазначають, що зовнішня політика 

держави може трактуватись як загальний курс та діяльність її політичного 

керівництва у міжнародних відносинах, спрямовані на реалізацію визначених 

ним інтересів та цілей через систему інтеракцій з іншими суб’єктами 

міжнародних відносин [50, с. 161] та, враховуючи складність цього поняття, 

виводять найпоширеніші інтерпретації зовнішньої політики: 

1. Зовнішня політика випливає з внутрішньої, позаяк вона є проявом однієї 

з двох найважливіших функцій суверенної національної влади – 

зовнішньої. Її регулює внутрішнє законодавство, оскільки цілі та 

принципи зовнішньої політики формулює національний парламент, а 

реалізує уряд. 

2. Зовнішня політика автономізується від внутрішньої через її виразну 

особливість. Це твердження випливає з факту нетотожності 

внутрішнього та зовнішнього середовищ держави. Перше – 
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централізоване та підлягає суверенній владі національних державних 

інституцій, а друге – децентралізоване та незалежне. Зовнішня політика 

залежить від ступеня адаптації держави до середовища, в якому діють 

подібні до неї, кожна з яких керується переважно власними 

національними інтересами. 

3. Зовнішня політика існує паралельно з внутрішньою, оскільки випливає 

зі зовнішніх національних інтересів, не тотожних із внутрішніми. 

4. Зовнішня політика принципово відрізняється від внутрішньої через те, 

що в ній застосовуються цілком інші засоби та методи. 

Н. А. Ломагін трактує зовнішню політику як діяльність держави на 

міжнародній арені, що регулює відносини з іншими суб’єктами 

зовнішньополітичної діяльності: державами, іноземними партіями та іншими 

громадськими організаціями, міжнародними організаціями. Зовнішня політика 

спирається на економічний, демографічний, військовий, науково-технічний, 

культурний потенціали держави, поєднання яких визначає можливості 

зовнішньополітичної діяльності держави на тих чи інших напрямках, ієрархію 

пріоритетів у постановці та реалізації зовнішньополітичних цілей.  

Оскільки зовнішньополітична діяльність Південного Судану, реалізація 

його пріоритетів та цілей відбувається у тісній кооперації з іншими 

міжнародними акторами, а африканська країна часто стає об’єктом однієї чи 

кількох зовнішніх політик інших держав, важливим є розрізнення понять 

міжнародна та зовнішня політика. Н. А. Ломагін зазначає, що міжнародна 

політика – це, перш за все, політична діяльність. Опираючись на це положення, 

Д. Пучала підкреслює, що процеси та моделі міжнародної політики схожі з 

процесами і моделями, характерними для політики загалом. За твердженням Г. 

Моргентау, міжнародна політика, як і будь-яка інша, є боротьбою за владу 

(домінування), і таким чином, основними її характеристиками є 

цілеспрямованість і зв’язок з поняттям «влада» (домінування). Доповнюючи це 

визначення, Н. А. Ломагін зазначає, що міжнародна політика має свою 
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специфіку: будучи одним з видів взаємодії суб’єктів міжнародних відносин, вона 

складається з сукупності їхніх дій [54, с. 103]. 

М. З Мальський та М. М. Мацях зазначають, що міжнародна політика 

складається із сукупності політичних взаємодій у стосунках між суверенними 

державами, кожна з яких намагається реалізувати свої власні інтереси та цілі 

діяльності у міжнародному середовищі. Результатом інтеракцій між великою 

кількістю держав, що здійснюють різнотипну зовнішню політику, є формування 

міжнародної політичної ситуації, з огляду на яку вони змушені істотно 

коригувати зміст і напрям своїх дій. У цьому власне й полягає парадокс 

структурності у міжнародних відносинах, розкритий свого часу К. Волтцом, 

коли нескоординована діяльність держав призводить до виникнення системи, що 

створює сукупність структурних обмежень та можливостей для їхньої політики. 

Тобто міжнародна політика випливає із сукупності взаємодій між суверенними 

державами, кожна з яких здійснює власну зовнішню політику. Тоді, як світова 

політика є наслідком інтеракцій держав на глобальному рівні, міжнародна 

відбувається на локальному, субрегіональному, регіональному та 

міжрегіональному рівнях. Міжнародну політику не можна розглядати як суму 

зовнішніх політик держав світу, оскільки результат інтеракцій між ними має 

якісно інший характер [50, с. 174]. 

В. П. Могилевська визначає міжнародну політику як стан різних взаємодій 

політичного характеру за межами національних кордонів, та виводить поняття 

«світової політики», що трактується як частина політичних взаємодій, яка на 

поточний період має світове значення і яка впливає на властивий цьому періоду 

міжнародний порядок [55, с. 103].  

Тобто можна стверджувати, що міжнародна політика залежить від 

зовнішніх політик та зовнішньополітичних інтеракцій окремих держав. Проте 

два останні поняття, а також загальний курс зовнішньої політики залежать від 

визначених зовнішньополітичних пріоритетів та цілей. В логічному ланцюжку 

міжнародна політика – зовнішня політика – зовнішньополітичних пріоритет, 

саме останнє поняття має визначальне значення, оскільки впливає на 
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формування другого, яке в свою чергу формує третє. Крім того, поняття 

«зовнішньополітичний пріоритет» є і центральним поняттям дисертаційної 

роботи.  

Слід зазначити, що політичний пріоритет (лат. рrior – перший, старший) 

трактують як найбільш важливі ідеї та плани, які використовуються урядом 

країни в вигляді основи для прийняття рішень [58]. Зовнішньополітичні 

пріоритети є одним із видів політичних пріоритетів, пов’язаних безпосередньо із 

співпрацею держави з іншими акторами міжнародних відносин.  

В теорії міжнародних відносин поняття «зовнішньополітичних 

пріоритетів» частково пов’язане з поняттям «національного інтересу», тому для 

кращого розуміння згаданого поняття доцільним є розгляд обох понять та 

визначення їхнього взаємозв’язку. Слід зазначити, що поняття «національного 

інтересу» має критичну важливість для розуміння зовнішньої політики загалом. 

Зокрема, Й. Франкл зазначає, що зовнішня політика не базується на абстракціях, 

а є результатом практичних концепцій національних інтересів, що випливають з 

деяких безпосередніх причин національної політики [59, с. 234]. 

Поняття «національного інтересу» завжди розглядається в контексті 

взаємовідносин та взаємозалежності з державами та може трактуватися як 

бажаний стан міжнародних відносин. Загалом, національний інтерес є бажаною 

ситуацією, тоді як ціль є бажаним параметром. Отже, інтерес та ціль є свого 

роду причиною, основою для політичних рішень та знаходяться в аналітичному 

полі міжнародних відносин (за концепцією К. Райта) [50]. 

Оскільки національний інтерес є суб’єктивним поняттям, яке по-різному 

трактується окремими політичними групами, сформувалося декілька систем 

підходів до розуміння цього поняття: 

1. Перша система базується на поділі національних інтересів на 

психологічні (національні інтереси виступають явищем, пов’язаним зі 

свідомістю людини, та виражають лише уявлення про потреби, а не 

реальний стан справ) та об’єктивні (інтерес виводиться з реальної 

потреби та має об’єктивний характер); 
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2. Друга система включає трактування національного інтересу 

представниками політичного реалізму (національний інтерес виступає 

об’єктивною, раціональною основою політики та базується на 

географічних, економічних факторах існування держави і на природі 

людини) та лібералізму (лейтмотив зовнішньої політики полягає в 

національній ідентичності, оскільки національні інтереси не враховують 

більш тонких факторів, які детермінують зовнішню політику) [62, 

с. 249]. Зокрема, один з теоретиків реалізму Г. Могрентау підкреслював, 

що національний інтерес представляє собою багаторічний стандарт, за 

яким політична акція повинна оцінюватися і на який вона повинна бути 

спрямована, тоді як цілі зовнішньої політики мають бути визначені в 

термінах національного інтересу [63, с. 9]. 

Беручи до уваги такі тенденції сучасних міжнародних відносин як 

глобалізація та інтеграція, деякі науковці вважають, що має місце процес 

«розмивання» національних інтересів у зв’язку з появою нових недержавних 

акторів міжнародних відносин та наданням особливої ваги інтересам світового 

суспільства, тоді як їхні опоненти все ще дотримуються поглядів щодо життєво 

важливості національних інтересів для раціонального здійснення зовнішньої 

політики [62, с. 249].  

Отже, національні інтереси – широкоохоплююче, довгострокове поняття, 

яке детермінує логіку реалізації зовнішньої політики, тоді як 

зовнішньополітичний пріоритет є точнішим, чітко визначеним та 

конкретизованим поняттям, реалізація якого може виконувати роль засобу 

втілення національного інтересу. Отже, зовнішньополітичний пріоритет може 

виступати у вигляді цілі-пріоритету – мети, заради якої суб’єкт може 

відмовитися від інших цілей даного рівня. Цілі-пріоритети або декларуються або 

часто маскуються політичною елітою. Зовнішньополітичні цілі-пріоритети 

належать до класу цілей-ідеалів (ціль-ідеал є вершиною в ієрархічній системі 

цілей, яка повинна бути сформована в будь-якій політично-розвинутій 

соціально-політичній організації у зрілому суспільстві), які в конкретних 
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ситуативних умовах міжнародного середовища пов’язані з певним етапом 

реалізації головної політичної мети держави [55, с. 175]. 

Зовнішньополітичні пріоритети держави диктуються необхідністю 

просування оголошених внутрішньодержавних цілей (наприклад: демократії, 

ринкової економіки) і періодичного декларування підтвердженого курсу реформ 

[62, с. 34]. Крім того, визначення зовнішньополітичних пріоритетів детермінує 

курс зовнішньої політики держави загалом, оскільки є одним із факторів, які 

впливають на процес прийняття та імплементації зовнішньополітичних рішень.  

Зовнішньополітичні пріоритети можуть виступати в вигляді піраміди, на 

вершині якої знаходиться широко сформований, багатоохоплюючий 

зовнішньополітичний пріоритет, а нижче – конкретизовані кроки на шляху його 

реалізації, які своїм втіленням водночас і наближають імплементацію першого. 

Отже, реалізація зовнішньополітичного пріоритету постає у вигляді 

зовнішньополітичної серії акцій – цілеспрямованих дій однієї держави стосовно 

іншого суб’єкта міжнародних відносин, які мають на меті зміну модерного стану 

відносин [49, с. 60]. 

Крім того, зовнішньополітичним пріоритетам притаманна ієрархічність, 

яка детермінується принципом дефіциту: чим менш благо (яке можна отримати 

внаслідок імплементації пріоритету) є доступним – тим більш воно є цінним. 

Наприклад, якщо економічний розвиток держави є високим, то 

постматеріалістичні цінності суспільства трансформуються у сфері зовнішньої 

політики таким чином: в галузі безпекової співпраці з іншими акторами 

міжнародних відносин пріоритет надаватиметься секторам екологічної та м’якої 

безпеки [54, с. 144]; а також гнучкість та часткова динамічність пріоритетів, що, 

своєю чергою, забезпечуватиме стабільний курс зовнішньої політики і, 

водночас, враховуватиме глобальні тенденції та зміни міжнародних відносин. 

Враховуючи вищеперелічені аспекти, зовнішньополітичні пріоритети 

можна визначити як положення, основні завдання зовнішньої політики, 

визначені компетентними органами державної влади та відповідними 

посадовими особами високого рангу, на першочергову реалізацію яких повинна 
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бути спрямована зовнішня політика держави. Тобто від визначених 

зовнішньополітичних пріоритетів залежить спрямованість та курс зовнішньої 

політики, конкретні дії держави у цій сфері.  

Співвідношення понять зовнішня політика та «зовнішньополітичні 

пріоритети» впливає на визначення понять «політична стратегія», 

«зовнішньополітична доктрина», «зовнішньополітичний курс» та 

«зовнішньополітичний напрям». 

Політична стратегія – це система великомасштабних політичних напрямків 

та рішень, послідовна реалізація яких забезпечує досягнення основних завдань 

та основної мети суб’єктами політики. Тобто, фактично, політична стратегія є 

комплексом заходів, спрямованих на досягнення зовнішньополітичних 

пріоритетів держави, передбачає 5 стадій (формування порядку денного, 

формулювання, прийняття, реалізація та оцінка) та здійснюється за допомогою 

трьох інструментів: дипломатії, іноземної допомоги та військової сили. М. А. 

Хрустальов інтерпретує поняття стратегії держави як систему, елементами якої є 

локальні стратегії реалізації зовнішньополітичних цілей держави, які можна 

визначити як сукупність погоджених та взаємопов’язаних зовнішньополітичних 

акцій та операцій, спрямованих на досягнення середньострокової 

зовнішньополітичної цілі. Тобто по суті, зовнішньополітична стратегія виступає 

сукупністю кроків для реалізації зовнішньополітичних цілей та пріоритетів [49, 

с. 72]. 

В. П. Могилевська зазначає, що стратегія – це довготривала лінія 

поведінки, яка поєднує науку і мистецтво в досягненні перспективної мети. 

Стратегія міжнародного актора являє собою не стільки єдину доктрину, скільки 

метод аналізу ситуації, оцінювання напрямів її можливого розвитку, зіставлення 

отриманої картини з особистими інтересами і вибір на цій підставі найбільш 

слушного моменту і найефективніших засобів для реалізації передбаченої мети. 

Зміна ситуації тягне за собою зміну стратегії – від уточнення і коригування її 

пріоритетів до нової заміни всіх її елементів, тобто стратегічної парадигми. 

Держави, союзи держав показують себе на міжнародній арені через зовнішню 
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політику, яка має, в основному, дві форми: дипломатію та стратегію. Їх 

призначення – задоволення національного інтересу, що передбачає, в першу 

чергу, збереження територіальної цілісності, захист безпеки і суверенітету. Саме 

тому традиційними засобами досягнення зовнішньополітичних цілей були і 

війна, і дипломатична гра. У разі війни стратегія являє собою сукупність засобів, 

передбачених для підготовки і реалізації військової перемоги, а у мирний час 

дипломатія є сукупністю методів, прийомів і засобів прямої дії на керівні органи 

держави [55, с. 189]. 

Зовнішньополітична доктрина – це загальна заява про зовнішню політику, 

загальні правила для ведення зовнішньої політики, концептуальний вираз ідей, 

які обґрунтовують зовнішньополітичну діяльність держав, та визначаються 

змістом, завданнями та метою зовнішньої політики. Зовнішньополітичний 

пріоритет – один із індикаторів зовнішньополітичної доктрини, проте вона може 

містити їхній перелік, тоді як стратегія безпосередньо спрямована на їхнє 

досягнення.  

М. З. Мальський та М. М. Мацях зазначають, що загальний курс держави у 

сфері зовнішньої політики переважно розглядають як її поведінку в 

міжнародному середовищі. Поведінка держави випливає із реакції її політичного 

керівництва на зовнішні чи внутрішні подразники. У міжнародних відносинах 

держава може бути об’єктом дій з боку інших держав, міжнародних організацій, 

суспільних груп чи окремих осіб. Слід додати, що загальний 

зовнішньополітичний курс країни залежить також і від ієрархічності системи 

зовнішньополітичних цілей та пріоритетів. Якщо розглядати 

зовнішньополітичний курс як загальну спрямованість зовнішньої політики, тоді 

зовнішньополітичний напрям – це вужче поняття, яке можна характеризувати як 

сукупність кроків та дій держави, їхнього політичного обґрунтування, 

спрямованих на досягнення найважливіших цілей держави. Фактично, 

зовнішньополітичний курс охоплює зовнішньополітичні напрями та стратегії, 

засвідчує системність зовнішньої політики та її загальну логічність.  
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Важливим для дослідження зовнішньополітичних пріоритетів є розуміння 

способів та інструментів їхньої реалізації. Зовнішньополітичні інструменти – це 

шляхи, способи, методи і знаряддя для досягнення зовнішньополітичних цілей, 

пріоритетів та інтересів, що обумовлюються особливостями міжнародних 

відносин [55, с. 187]. Інша інтерпретація визначає зовнішньополітичні 

інструменти як форми тиску та впливу, доступні особам, що приймають важливі 

державні рішення, та використання яких обумовлюється трьома факторами: 

важливістю ситуації, наявними ресурсами та ризиками від застосування [66, с. 

5]. 

Класифікація зовнішньополітичних інструментів ускладнюється 

трансформацією системи міжнародних відносин, кількісними та якісними 

змінами викликів, які постають перед акторами, зростанням ролі недержавних 

суб’єктів, інтенсифікацією різних сфер міжнародних відносин, зростанням 

взаємозалежності між державами та іншими факторами. Зокрема, М. З. 

Мальський та М. М. Мацях виокремлюють два типи інструментів: військові дії 

та дипломатичні засоби, наголошуючи на зростаючій популярності 

використання другого типу інструментів, що обумовлюється меншими 

витратами та мінімізацією ризиків [50, с. 175]. Водночас С. Алден подає ширшу 

класифікацію, яка окрім згаданих інструментів включає економічні (санкції, 

ембарго та бойкоти) засоби та таємну дипломатію, розвідку [67, с. 20]. 

Класифікація, здійснена Г. Лассвеллом, подібна на попередню, проте до 

інструментів додається політична та інформаційна пропаганда [66, с. 4]. 

Водночас Д. Балдвін, базуючись на класифікації Г. Лассвелла, підкреслює, що 

зменшення альтернативних варіантів зовнішньої політики призвело і до 

зменшення кількості зовнішньополітичних інструментів, а отже, вони зводяться 

до традиційних військової сили та дипломатичних засобів.  

В останні роки зростає частота застосування новіших інструментів, 

зокрема soft power, адаптивних інструментів зовнішньої політики та 

енергетичної дипломатії, що спричинено змінами міжнародного середовища, 

своєчасне та раціональне реагування на які потребує застосування 
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нетрадиційних інструментів. Зокрема, якщо hard power розуміється як 

застосування військових та економічних засобів  з метою реалізації 

національних інтересів держави, то soft power ідентифікують як залучення 

національних ресурсів задля впливу на інших акторів міжнародних відносин в 

рамках міжнародних організацій з метою виведення на міжнародний порядок 

денний необхідних конкретній державі питань для отримання бажаного 

результату, який би реалізовував національні інтереси [66, с. 4]. Враховуючи 

зростання взаємозалежності між акторами міжнародних відносин та підвищення 

ролі багатосторонньої дипломатії, soft power справді набуває особливої ваги в 

реалізації державних інтересів.  

Адаптивні інструменти зовнішньої політики визначаються, як 

пристосування до змін зовнішнього, міжнародного середовища та випливають із 

раціональної оцінки впливу останнього на політичний курс країни [68, с. 2]. 

Водночас, на нашу думку, застосування адаптивних інструментів зовнішньої 

політики є очевидним, оскільки дозволяє максимізувати її раціональність та 

доцільність, що прямо пропорційне швидкості реагування на виклики та зміни 

міжнародного середовища. 

Переходячи до питань методології, варто зазначити, що дисертація 

здійснювалася на основі системного підходу: реалізація зовнішньополітичних 

пріоритетів вивчалася цілісно, зокрема, в системі відносин країни з США та 

КНР, африканськими, азійськими та європейськими країнами, міжнародними 

організаціями. Проте для розгляду окремих аспектів, а саме історичного 

розвитку, еволюції інтересів різних суб’єктів міжнародних відносин стосовно 

Південного Судану застосовувався діалектичний підхід, оскільки він давав 

можливість дослідження в історичному розрізі конкретних факторів, вивчення 

рушійних сил розвитку. Фактично, можна зазначити, що дослідження базується 

на комплексному та еволюційному розгляді предмету та об’єкту дослідження. 

Крім того, розгляд процесу формування зовнішньополітичних пріоритетів 

Республіки Південний Судан опирався на положення парадигми соціал-
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конструктивізму, а саме щодо важливості та впливу перебігу практичної 

реалізації зовнішньополітичних пріоритетів на процес їхнього формування.  

Одним із методів, який використовувався для написання дисертації, був 

метод порівняння, що застосовувався для вивчення наступних аспектів: підходу 

США та КНР до Африки, аналізу реалізації зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану у співпраці зі США та КНР, порівняння участі ЄС у 

врегулюванні двох конфліктів у Південному Судані після отримання 

незалежності та вивчення формування змін у підході ЄС до Південного Судану, 

дослідження інтересів Африканських країн під час конфлікту у Південному 

Судані, вивчення проектів альтернативних трубопроводів у Південному Судані з 

метою визначення більш ймовірного для реалізації проекту.  

На думку багатьох дослідників, основним методом аналізу зовнішньої 

політики сьогодні все ж є її розгляд з погляду прийняття рішень. Часто 

дослідники наголошують, що однією з переваг вивчення міжнародних відносин з 

позиції окремої держави є можливість успішного дослідження аналізу прийняття 

рішення, що полягає у спробі розділити зовнішню політику на окремі, конкретні 

рішення і досліджувати, які ж чинники впливають на їх прийняття. В 

дисертаційній роботі цей метод взято до уваги під час розгляду сучасного 

громадянського конфлікту в Південному Судані, стосовно еволюції поглядів 

НАВС під час Другої громадянської війни. 

У дослідженні найчастіше використовувався метод опису. Зокрема, під час 

дослідження співпраці з азійськими, африканськими, європейськими країнами, 

для вивчення історичної ретроспективи розвитку Південного Судану, під час 

розгляду різних концепцій зовнішньополітичних пріоритетів Південного 

Судану, сформованих як науковцями, так і політиками. Використання цього 

методу дозволило сформувати комплексне дослідження шляхом використання 

методу опису в комплексі з іншими методами.  

Метод вивчення документації використовувався при написанні кожного 

розділу дисертації, особливо під час вивчення системи зовнішньополітичних 

пріоритетів, для розгляду енергетичної складової зовнішньої політики 
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Південного Судану, оскільки саме опрацювання офіційних джерел дало 

можливість сформувати каркас дослідження шляхом виокремлення 

найважливіших державних пріоритетів та цілей в тій чи іншій сфері. 

Загальна логіка методу індикаторів (характеристика рівня співпраці між 

державами на основі певних показників) використовувалася для розуміння 

пріоритетності та важливості рівня відносин між іноземними партнерами та 

Південним Суданом. Проте в ролі індикаторів виступали: офіційні заяви та 

візити (оскільки ці показники дозволяли зрозуміти загальну спрямованість 

відносин, рівень довіри між акторами, цей індикатор є більш показовим зі 

сторони Південного Судану, що можна прослідкувати в випадку зближення 

Південного Судану з КНР в контексті заяв США та західних партнерів про 

відсутність політичної воді керівництва африканської країни для завершення 

громадянського конфлікту), кількість та масштабність взаємних 

зовнішньоекономічних кроків між двома акторами (надання іноземних 

інвестицій та економічної допомоги, підписання міжнародних угод 

економічного характеру – фінансова підтримка на сучасному етапі є вкрай 

важливою для Південного Судану, а тому високі рівні інвестицій та 

кредитування можуть бути свідченням важливості Південного Судану для інших 

акторів міжнародних відносин; це прослідковується у випадку підвищеної уваги 

Південного Судану до ЄС, Японії та європейських країн у відповідь на 

готовність перелічених вище акторів інвестувати в африканську країну), 

політичний протекторат та підтримка країни (набуває важливості в контексті 

безпекової кризи та проблематичних відносин з Суданом, показовим є підтримка 

США та африканськими країнами Південного Судану під час Другої 

громадянської війни, що в подальшому мало вплив на виокремлення відносин з 

цими країнами як одних із найбільш пріоритетних в системі 

зовнішньополітичних інтеракцій Південного Судану). На основі якісної 

характеристики цих трьох показників робився висновок про важливість того чи 

іншого актора міжнародних відносин для Південного Судану. 
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Метод побудови сценаріїв застосовувався для опису можливих наслідків 

прокладання альтернативних трубопроводів для різних країн регіону (Судану, 

Кенії, Південного Судану) та реакції інших акторів міжнародних відносин 

(зокрема Судану, КНР), можливої реалізації політики у водній сфері Єгипту, 

можливостей та перспектив реалізації зовнішньополітичних пріоритетів (в 

середньостроковій перспективі, в разі продовження критичних заяв зі сторони 

західних країн та у разі перетворення Південного Судану на failed state). 

Ключовими моментами для застосування цього методу було: аналіз наявних 

зовнішньополітичних кроків та дій Південного Судану, унікальність умов 

двосторонньої співпраці (наприклад, взаємні інтереси та пріоритети країн), 

минулі аналогічні політичні ситуації – на основі комплексної характеристики 

цих аспектів здійснювався можливий прогноз. Він дозволяв спрогнозувати 

можливі перспективи та наслідки проектів, що сприяло комплексності 

дослідження.  

Методи аналізу (розділення предмету вивчення на окремі складові) та 

синтезу (об’єднання окремих частин в ціле) використовувалися на всіх етапах 

дослідження. За допомогою аналізу було виокремлено основні складові та 

конкретні інструменти реалізації зовнішньополітичних пріоритетів (шляхом 

опрацювання з загального масиву зовнішньополітичних кроків, здійснених 

Південним Суданом у співпраці з конкретними країнами, було виокремлено ті 

інтеракції, які дозволяли реалізувати конкретні зовнішньополітичні пріоритети), 

виокремлено ключових міжнародних акторів, з якими співпрацює Південний 

Судан (під час опрацювання зовнішньополітичних контактів Південного Судану 

було виокремлено ті країни, з якими найбільш часто співпрацює африканська 

держава). 

Івент-аналіз (систематизація конкретних дій) застосовувався для 

дослідження процесу та стану реалізації конкретних зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану, шляхом вивчення зовнішньополітичних 

інтеракцій країни, досліджуючи їх за принципом «хто/що/де/коли» та 

систематизуючи їх у групи (економічні, політичні заходи, тощо). Після 
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отримання первинно проаналізованих даних мала місце їхня інтерпретація, яка 

здійснювалася шляхом співставлення кроків з наявними пріоритетами, що 

дозволяло зрозуміти як саме реалізуються пріоритети та виявити фактори, які 

сприяють реалізації пріоритетів.  

Контент-аналіз (дослідження документів через фіксацію найчастіше 

повторюваних фраз) використовувався під час збору інформації та її 

опрацювання, виокремлення найважливіших складових та формування каркасу 

дослідження. Інтерпретація отриманих даних здійснювалася шляхом їхньої 

систематизації за певними критеріями (акторами, з якими співпрацює Південний 

Судан, історичними періодами, тощо).  

Метод синтезу, своєю чергою, дозволяв здійснити певні висновки та 

прогнози (базуючись на окремих конкретних реалізації зовнішньополітичних 

пріоритетів була зроблена спроба охарактеризувати можливий прогрес у 

реалізації пріоритетів у короткостроковій перспективі), зосередитися на 

регіональному вимірі співпраці (шляхом дослідження співпраці Південного 

Судану з конкретними країнами материка були зроблені висновки про  

регіональний вимір зовнішньої політики Південного Судану), комплексно 

дослідити історичну ретроспективу становлення Південного Судану як 

незалежного суб’єкта міжнародних відносин (шляхом дослідження конкретних 

історичних періодів, що було перетворене в більш комплексне дослідження 

усього історичного розвитку африканської країни).  

Методи індукції (отримання загального висновку на основі окремих 

фактів) та дедукції (виведення окремих висновків із загальних положень) також 

застосовувалися при написанні дослідження. Наприклад, для розгляду стратегій 

та інтересів окремих держав в Африці застосовувався метод дедукції, зокрема, 

під час аналізу стратегій держав стосовно Африканського континенту загалом 

вважалося, що ті ж пріоритети, інтереси та підходи в більшій мірі будуть 

характерними і для Південного Судану, хоча особливості двосторонніх відносин 

бралися до уваги з метою уникнення похибки. Метод індукції застосовувався під 

час підведення підсумків щодо загального рівня реалізації системи пріоритетів 
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та виведення факторів, які загально сприяють та перешкоджають реалізації 

пріоритетів, на основі прогресу у втіленні конкретних пріоритетів та конкретних 

проблемних аспектів, які були характерними для конкретних пріоритетів.   

Отже, розглянувши методи дослідження, використані під час написання 

дисертації, можна зазначити, що застосування великої кількості методів сприяло 

написанню комплексної роботи, якісному опрацюванню матеріалу та високому 

рівню аналітичності дослідження.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Окремі аспекти предмету дослідження були вивчені у працях А. 

С. Брейліда, Х. Верхоувена, Л. Б. Денга, Р. О. Колінза, М. ЛеРіча та М. 

Арнольда, Л. Б. Обала, Н. Турсе. Вони стосувалися аспектів, пов’язаних з 

історичним розвитком Південного Судану, двосторонньою співпрацею з 

африканськими та азійськими країнами (можливих інвестиційних проектів, 

стратегій окремих країн щодо Африки та Південного Судану, участі у 

врегулюванні громадянського конфлікту в Південному Судані), США та КНР 

(зацікавленості у Африці, участі у врегулюванні конфлікту у 2012 році з 

Суданом, двосторонніх проектах щодо інвестицій та енергетичної сфери), ЄС 

(можливих інтересів конкретних країн у співпраці з Південним Суданом, участі 

у врегулюванні Другої громадянської війни та трансформації підходу ЄС до 

Південного Судану), ООН (діяльності Місії ООН в Південному Судані, 

основних сфер співпраці). Проте ці дослідження носять фрагментарний та 

неповний характер. 

Завдання дисертаційної роботи передбачали вивчення детермінантів 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану; їхнього впливу на 

формування системи зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану; 

інструментарію зовнішньої політики Південного Судану, можливостей 

трансформації зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану в коротко- 

та середньостроковій перспективі, тощо. Для дослідження цих питань 
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використано такі джерела як Перехідна Конституція Південного Судану, 

Всеохоплююча мирна угода 2005 року, Декларація незалежності Південного 

Судану, План розвитку Південного Судану, Стратегія США щодо африканських 

країн південніше Сахари, Спільний програмний документ Південного Судану та 

ЄС, заявка Південного Судану на членство в ООН, Резолюції Ради Безпеки ООН 

№ 1996 та № 2155, Концептуальний документ щодо створення Комісії 

Африканського Союзу з розслідування порушень прав людини у Південному 

Судані, Доповідь Африканського Союзу щодо конфлікту у Південному Судані 

та ін.  

Дефініція понять «зовнішня політика», «зовнішньополітичні пріоритети», 

«національні інтереси», «зовнішньополітична концепція» та «стратегія» 

характеризується складністю через відсутність єдиного погляду та 

багатоохоплюючий характер понять. Розгляд цих понять здійснювався на основі 

напрацювань таких закордонних та українських учених як Н. А. Ломагін, М. З. 

Мальський, М. М. Мацях, В. П. Могилевська, Дж. Моделскі, Г. Моргентау, К. 

Дж. Холсті, М. А. Хрустальов та ін. 

Синтезоване визначення ключового для дисертації поняття 

«зовнішньополітичні пріоритети» можна подати як положення, основні завдання 

зовнішньої політики, визначені компетентними органами державної влади та 

відповідними посадовими особами високого рангу, на першочергову реалізацію 

яких повинна бути спрямована зовнішня політика держави.  В термінологічній 

системі науки про міжнародні відносини поняття «зовнішньополітичний 

пріоритет» та «національний інтерес» співвідносяться таким чином: національні 

інтереси – це широкоохоплююче, довгострокове поняття, яке детермінує логіку 

реалізації зовнішньої політики, тоді як зовнішньополітичний пріоритет є 

точнішим, чітко визначеним та конкретизованим поняттям, реалізація якого 

може виконувати роль засобу втілення національного інтересу. Водночас, 

зовнішню політику держави можна трактувати як загальний курс та діяльність її 

політичного керівництва у міжнародних відносинах, спрямовані на реалізацію 
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визначених ним інтересів та цілей через систему інтеракцій з іншими суб’єктами 

міжнародних відносин. 

Під час написання дисертації використано такі методи як порівняння, 

опис, вивчення документації, метод індикаторів, аналіз та синтез, індукція та 

дедукція, метод побудови сценаріїв. Застосовано також системний (об’єкт 

дослідження, а саме реалізація зовнішньополітичних пріоритетів Південного 

Судану, вивчалися цілісно, зокрема, в системі відносин країни з США та КНР, 

африканськими, азійськими та європейськими країнами, міжнародними 

організаціями) та діалектичний підходи (використовувався для розгляду окремих 

аспектів, а саме історичного розвитку, еволюції інтересів різних суб’єктів 

міжнародних відносин стосовно Південного Судану), що сприяло написанню 

комплексної роботи, якісному опрацюванню матеріалу та високому рівню 

аналітичності дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ  

РЕСПУБЛІКИ ПІВДЕННИЙ СУДАН 

 

Основною ціллю політики є забезпечення функціонування держави як 

складного політично-соціального механізму шляхом імплементації ключових 

завдань, які ставить перед собою керівництво країни та реалізації пріоритетів й 

інтересів держави. Для новоутворених держав, однією з яких є Південний Судан, 

визначення зовнішньополітичних пріоритетів має першочергове значення, 

оскільки вони служать основою для поступального розвитку зовнішньої 

політики країни, реалізації національних інтересів та інтенсифікації співпраці з 

іншими акторами міжнародних відносин. 

Проте, враховуючи особливе співвідношення міжнародного та 

внутрішньодержавного середовищ, їхнього впливу на децидентів та процес 

прийняття зовнішньополітичних рішень, зовнішньополітичні пріоритети не 

можна розглядати без дослідження низки факторів, якими вони обумовлюються 

та які можна поділити на дві групи: історичні та модерні фактори. Поділ саме на 

такі групи обумовлюється фактом відносно недавнього отримання незалежності 

Південним Суданом, а тому на сучасну систему зовнішньополітичних 

пріоритетів історичний розвиток Південного Судану продовжує мати вагомий 

вплив. Події особливої політичної ваги, які мали місце під час становлення та 

розвитку держави в минулому, обумовлюють рівень співпраці чи конфронтації 

між державами на теперішньому етапі, а основи зовнішньої політики Південного 

Судану, її основні вектори почали розвиватися ще до отримання незалежності 

африканською країною. До історичних чинників можна віднести наступні: 

1. Чинник «неприйняття Півночі» та ісламу, що на сучасному етапі 

знаходить своє відображення у проблемних відносинах між Суданом та 

Південним Суданом; 
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2. Міжнародно-політичне втручання окремих акторів міжнародних 

відносин під час процесу формування Південного Судану як окремого 

актора міжнародних відносин – актори, які надавали підтримку 

Південного Судану під час його боротьби за незалежність на сучасному 

етапі займають важливе місце в системі зовнішньополітичних 

пріоритетів та інтеракцій африканської країни; 

3. «Елітарний чинник», який полягає у впливі окремих еліт чи провладних 

груп на формування системи пріоритетів. Цей чинник віднесений до 

історичних, оскільки основний поділ еліти на групи та основні 

протиріччя між її різними частинами розпочалися ще під час визвольної 

боротьби Південного Судану, хоча продовжують мати критичний вплив 

на сучасному рівні розвитку країни. 

З іншої сторони, після отримання незалежності у 2011 році, яке 

спричинило  до перетворення Південного Судану на окремого, самостійного 

учасника міжнародних відносин, міжнародне середовище, сучасні тенденції 

взаємодії між окремими акторами також впливають на формування 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану. До модерних чинників 

варто віднести: 

1. Особливості внутрішнього розвитку та політико-географічного 

положення Південного Судану, оскільки зовнішня політика частково 

залежна від внутрішньої політики та розвитку акторів міжнародних 

відносин; 

2. Сучасні тенденції міжнародних відносин: регіоналізація міжнародних 

відносин, посилена увага до країн ресурсоекспортерів, зростання ролі 

безпекової сфери співпраці, ієрархія міжнародних відносин, «норвезька 

хвороба». 

 Варто зазначити, що чинники впливають на формування системи 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану комплексно, доповнюючи 

одне одного, а тому перебувають у постійній взаємодії та взаємозв’язку. 

Наприклад, історичний чинник міжнародно-політичного втручання є пов’язаний 
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з модерним чинником політико-географічного положення Південного Судану, 

оскільки як один, так і інший апелюють до розвитку взаємин Південного Судану 

з країнами близького зарубіжжя, хоча варто зазначити, що перший чинник є 

більш охопним, оскільки стосується багатьох акторів міжнародних відносин, в 

той час як другий – більш вужчим.  

 

2.1. Історичні чинники формування зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану 

 

Враховуючи великий вплив історичних чинників на формування 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану, високий рівень їхньої 

взаємозалежності, доцільним є дослідження ретроспективи зародження цих 

чинників, посилення їхнього впливу та сучасну детермінацію пріоритетів. Варто 

зазначити, що чинник «неприйняття Півночі» та ісламу має значно довше 

коріння (його зародження можна спостерігати майже з початку функціонування 

державних утворень на сучасних теренах Південного Судану та Судану), ніж два 

інші чинники, які в основному розвинулися протягом ХХ століття, що 

обумовлює необхідність розгляду розвитку Південного Судану, еволюції 

історичних чинників, впливу історичних подій на формування зовнішньої 

політики сучасної держави протягом чотирьох історичних періодів: 

1. Перший історичний етап можна визначити з ІХ по XVIII ст.;  

2. Другий етап охоплює перебування Судану в складі Османської імперії 

та англо-єгипетського кондомініуму; 

3. Часовими рамками третього історичного етапу є 1956–2005 роки; 

4. Четвертий період співпадає в часі з Перехідним періодом 2006–2011 

років.  

Під час першого періоду на території сучасних Судану та Південного 

Судану існували державні утворення (Дарфурський султанат, Сеннарський 

султанат (царство Фундж), Нубія та Донгола). Особливою військовою та 

політичною могутністю характеризувалася християнська країна Нубія, основою 
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зовнішньої політики якої був єгипетський вектор (свідченням цього є низка 

підписаних двосторонніх договорів між Єгиптом та Нубією щодо работоргівлі, 

безпекової сфери, економіки та партнерства). 

З XIV ст. фактором, який мав найбільший вплив на формування 

регіональної системи міжнародних відносин, був іслам, що спричинило 

створення дворівневої системи відносин шляхом виокремлення на ідеологічному 

рівні «центру сили» (до складу якого входили мусульманські народи) та 

«периферії» (яка включала християнські держави) [2, c. 4]. Фактично, іслам став 

фактором включення держави до активної участі в життя регіону, а тому перехід 

до цієї релігії розцінювався як зростання політичного впливу та іміджу держави. 

Керуючись цим, у 1323 році правитель Макурії, одного з ключових царств на 

території Нубії, прийняв іслам, тим самим розпочавши процес ісламізації усієї 

держави та перетворення її на частину ісламського світу, що призвело до 

зростання її міжнародно-політичної ролі: розвивався не лише регіональний 

вимір зовнішньої політики (який характеризувався розширенням зв’язків з 

Ефіопією та Єгиптом), а й міжнародний (інтенсифікація контактів з Грузією, 

Вірменією) [1, c. 33]. 

У XV–ХІХ ст. після ослаблення Нубії, внаслідок захоплення її  

єгипетськими мамлюками, двома потужними міжнародними силами на території 

центрального Судану були Сеннарський та Дарфурський султанати, перший з 

яких заклав основи соціальної стратифікації, започаткував інституціоналізацію 

ісламу та перетворення його на офіційну релігію [71, c. 26]. 

 Отже, можна прослідкувати, що за часів могутності Нубії розпочалося 

поширення ісламу, в той час як за Сеннарського султанату він був більш чіткіше 

оформлений, як державна релігія. Фактично вже на цьому етапі відбувається 

витіснення християнської релігії, звичаєво-племінних норм ісламом. Арабізація 

й ісламізація Північного і Центрального Судану призвела до того, що багато 

груп на півночі утворили генеалогії арабських сімей, які мали привілейований 

статус, мала місце певна соціальна стратифікація на три групи: заможні арабські 

мешканці (т.зв. «nobility»), їхні піддані і раби, соціальні відносини між якими 
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будувалися на підпорядкованості. Майновий фактор, тобто володіння землею, 

лише посилював цю стратифікацію, яка вилилася у сприйняття мусульманами 

своїх норм та цінностей як переважаючих та кращих за не-мусульманські. Варто 

зазначити, що саме самоідентифікація мусульманського населення як кращого 

лежала в основі «неприйняття Півночі» та ісламу жителями Південного Судану, 

і саме в цей історичний період відбувається зародження самоідентифікації 

такого типу. Таке переконання сприяло тому, що з часом іслам був перетворений 

у інструмент згуртування країни навколо кращої моделі життя. Крім того, під час 

цього історичного періоду, через прийняття ісламу, заклався традиційний поділ 

території: Північна частина стала мусульмансько-ісламською, в той час як 

Південна - християнсько-нілотською. 

Крім того, в зовнішньополітичному плані перший історичний етап (ІХ–

XVIII ст.) мав такий вияв: 

1. Вперше відбулися зовнішньополітичні інтеракції на регіональному рівні, 

були закладені основи взаємин, які потім вдалося розширити під час 

подальшого розвитку країни; 

2. Для зовнішньої політики сучасного Судану ключовою була дефініція 

релігії як фактору згуртування країни та розширення міжнародної 

співпраці, що на сучасному етапі відповідає високому рівню співпраці з 

мусульманськими країнами. 

Другий історичний етап охоплює перебування Судану в складі Османської 

імперії та англо-єгипетського кондомініуму, під час якого чинник «неприйняття 

Півночі» та ісламу значно розширився.  

Після завершення епохи Наполеонівських воєн, правителем Єгипту став 

Мухаммед Алі, який проводив політику інтенсифікації впливу Єгипту на 

держав-сусідів. Захоплення Судану означало б для Єгипту отримання потужного 

джерела людських ресурсів, золота та інших металів, що було необхідним для 

зростання політичного впливу, реалізації національних інтересів та політичних 

амбіцій. Додатковим фактором, який сприяв зростанню інтересу до Судану, було 

бажання контролювати джерело Нілу.  
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Північна частина Судану (Нубія, Сеннар, Кордофан та ін.) першою зазнала 

єгипетської експансії у 1820 році, а завоювання Південної ускладнювалося 

існуванням свого роду буферної зони з таких територіальних одиниць як 

Королівство Шіллук, племінних організацій Дінка, які жили поблизу Кііру та ін., 

які стримували процес релігійної та територіальної експансії північних сусідів. 

Серед найбільш вагомих наслідків експансії для Судану можна 

виокремити наступні: 

1. Внаслідок того, що землі Північної частини Судану першими зазнали 

територіальної експансії Єгипту, вони на момент поширення експансії 

на Південну частину Судану були зубожілими, що спричинило більш 

інтенсивну експлуатацію Південного Судану; 

2. Релігійний фактор на той час ще не відігравав ключової ролі, проте його 

вплив уже став помітним: насамперед, це стосувалося більших 

бенефіцій, які отримували саме мусульмани, що призводило до певного 

негативного сприйняття останніх не-мусульманами; 

3. Разом з рабством посилилася і стратифікація: навіть особи, які 

займалися урядовими справами, часто зазнавали утисків у зв’язку з тим, 

що були родом з Південного Судану. 

Єгипетський контроль над землями Південного Судану (які були повністю 

завойованими до 50-х років ХІХ ст.) характеризувався хиткістю та слабкою 

організованістю, мало місце зростання невдоволення серед населення, у зв’язку з 

зростанням оподаткування, та виникнення опозиційних рухів. Таким рухом був 

рух Махді, очолюваний Мухаммедом Ахметом, який отримав широку підтримку 

населення і як результат домігся перемоги над турецько-єгипетським 

правлінням. В березні 1881 року Мухаммед Ахмет виступив з промовою, 

йменуючи себе своєрідним визволителем, тобто Махді [3, c. 21]. Повстання 

Махдістів отримало перемогу через низку причин: небажання єгипетської армії 

воювати проти братнього народу на користь європейців, недооцінку військової 

підготовки повстанців, надмірну переоцінку власних зусиль Єгиптом. Держава 

Махді, основною могутністю якої була добре навчена стрілецька армія, що 
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складалася з рабів, проіснувала на політичній карті світу з 1883 по 1893 рік, 

проте перебувала у міжнародній ізоляції у зв’язку із запровадженням законів 

шаріату, що призвело до зменшення темпів торгівлі [2, c. 78]. Работоргівля 

протягом періоду правління Махді призвела до зіткнення етнічних 

ідентичностей, з якого виникло сильне політичне протистояння, при якому 

народ Півдня піддавався дискримінації.  

Неарабські племена Судану на початку повстання виявили хорошу 

підтримку Махді, але спроби поневолення призвели до зменшення підтримки та 

унеможливлення захоплення цих територій [3, c 25]. Вторгнення на Південь 

Судану було здійснене переважно заради експлуатації цього регіону з метою 

отримання продуктів харчування під час великого голоду 1888–1892 років чи 

залучення рабів до роботи чи участі в армії. Така експлуатація Півдня 

пояснювалася своєрідною природою країни, яка існувала за законами джихаду та 

в якій була чітка межа між Дар аль-Іслам (тобто мусульманськими землями) та 

Дар аль-Харб (територією невіруючих та війни), чого не було в жодній 

мусульманській країні цього регіону [5, с. 7], що, своєю чергою, стало 

індикаторами для дефініювання Судану після повстання як теократичної 

ісламської держави, де всі сфери життя регулювалися законами релігії. 

Правління Махді Суданського часто інтерпретується як рання форма 

суданського націоналізму, що, на нашу думку, є хибним, оскільки рівень 

етнічної стратифікації залишився таким, як і при турецько-єгипетському 

управлінні. Проте для розуміння розвитку фактору «неприйняття Півночі» та 

ісламу важливо підкреслити наступне: саме за правління Махді вперше були 

здійснені утиски жителів території сучасного Південного Судану: якщо раніше 

мало місце сприйняття мусульманами своїх норм та цінностей як переважаючих 

та кращих за не-мусульманські, то зараз це сприйняття лише загострилося, а 

утиски жителів та надмірна експлуатація Півдня призвели до початку 

формування атмосфери недовіри та неприйняття, що врешті спричинило до 

появи опозиційних груп, за підтримки яких у 1898 році спільні англо-єгипетські 

сили перемогли махдістів в битві при Омдурмані і взяли під свій контроль 
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Північний Судан. Кондомініум правив в Судані з укладення 19 січня 1899  року 

угоди між британським урядом і урядом Єгипту. Британці, що прийшли в Судан, 

враховували відмінні расові ідентичності та розділили країну на дві частини – 

арабську Північ і африканський Південь. 

На півночі іслам виступав контрольно-регулюючим механізмом життя 

населення, тоді як на Півдні племінний звичай відрізнявся від одного народу до 

іншого, і не було єдиного кодексу поведінки. Для вирішення проблеми 

управління в Південному Судані колонізатори втілили стратегію так званої 

рідної адміністрації. Проте це виявилося досить складним і через наростання 

опору серед населення у 1920 році було вирішено запровадити політику 

децентралізованого управління. На Півдні ця нова політика вимагала звільнення 

всіх адміністративних співробітників, хто говорив арабською, на користь 

представників місцевого населення з місіонерських шкіл. Передача влади в 

Південній частині Судану характеризувалася труднощами у зв’язку зі 

складністю формування владних структур аналогічних існуючим в Північній 

частині [3, c. 38]. 

У 1930-му році розпочалося створення серії автономних расових або 

племінних об’єднань зі структурами і організацій, заснованих на звичаях 

корінних народів. Це означало переосмислення того, що було традиційним 

політичним інститутом та звичаєвим правом у більшості суспільств 

доколоніальної Африки. Рідна адміністрація таким чином заохочувала корінну 

релігійну різноманітність на Півдні, а на Півночі релігійна політика мала 

сприяти більшій однорідності серед мусульман [5, c. 12]. Отже, британська 

політика 1930-х років полягала в розвитку Південного Судану за «корінною 

африканською лінією»: повернення звичаєвого закону, племінного життя сім’ї і 

мови корінних народів. 

Паралельно відбувався процес становлення національної еліти Південного 

Судану, що формувалася на базі випускників інституту в Хартумі та інших 

містах, яка була залучена до роботи в Конгресі [2, c. 128] створювалися 
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політичні партії та об’єднання (партії Аль-Ашікка, Аль-Умма, до яких входили 

представники інтелігенції, національної буржуазії).  

Після липневої революції в Єгипті було розірвано англо-єгипетський 

договір та у 1953 році підписано Угоду про самоуправління Судану. В Угоді 

зазначалося право Судану на самовизначення, але лише після завершення 

трирічного перехідного періоду. Були сформовані органи державної влади, 

призначено прем’єр-міністра. Проте після того, як у 1955 році депутати 

Законодавчих Зборів проголосували за надання Судану незалежності, виведення 

військ іноземних держав з території Судану, розпочався процес «ісламізації» 

Півдня шляхом заміни британських чиновників та офіцерів арабськими, що 

викликало заворушення та посилило вимоги Півдня щодо надання широкої 

автономії [2, c. 130]. 18 серпня 1955 року спалахнуло повстання в м.Торіт 200-го 

Екваторіального корпусу, яке швидко розповсюдилося на інші гарнізони 

Південного Судану, проте було припинено військами Великої Британії, 

наданими у рамках звернення за допомогою від Судану. У 1955 році іноземні 

війська було виведено з території Судану, 31 грудня прийнято тимчасову 

конституцію, а вже 1 січня 1956 Судан було проголошено незалежною 

державою. 

Отже, Судан вступив в епоху існування однієї єдиної незалежної держави, 

до складу якої входили два зовсім різні регіони. Фактично, в цей момент фактор 

«неприйняття Півночі» був оформлений остаточно: за англо-єгипетського 

кондомініуму дві частини держави управлялися по-різному, на основі власних 

звичаїв, проте їхнє поєднання в одну країну та відсутність можливості для 

Півдня мати своїх представників у владних структурах доповнило ті аспекти 

щодо сприйняття ісламу, які розвивалися протягом минулих періодів (зверхність 

мусульманства та запевнення в кращому майбутньому завдяки ісламу). Власне 

«неприйняття Півночі» та ісламу призвело до збройного протистояння, оскільки 

Північ відмовлялася задовольнити ключові вимоги Півдня, зокрема щодо 

політичного представництва, придушуючи заворушення у військовий спосіб, 

замість пошуку мирного консенсусу. Крім того, цей фактор доповнився й 
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іншими: географічним поділом країни на нові та старі землі, економічним 

поділом (Південний Судан відставав у розвитку від Північного), етнічною 

стратифікацією, поділом на соціальні групи, що нагадував про рабські 

відносини. 

 Варто зазначити що, під час англо-єгипетського кондомініуму відбулося 

закладення основ найвагоміших векторів міжнародної співпраці обох країн: для 

Південного Судану це співпраця з прозахідними країнами, а для Судану – з 

арабськими державами та основним партнером – Єгиптом. 

Слід підкреслити одну важливу деталь отримання незалежності Суданом: 

вона була нав’язаною британським керівництвом, яке більше не хотіло нести 

відповідальності за країну. Незалежність не була досягнута шляхом консенсусу 

серед населення, а лише вирішена в середовищі політичних еліт, що з часом 

призвело до великої кількості державних переворотів, адже думка населення 

сприймалася провладними лідерами як щось, що є автоматично передбаченим.  

Третій історичний період (1956–2005 роки), з погляду історичних 

детермінант сучасних зовнішньополітичних пріоритетів, мав чи не найбільший 

вплив: чинник «неприйняття Півночі» та ісламу розширювався (чому сприяли 

військові протистояння, про що йтиметься далі), крім того в цих часових рамках 

з’являються і два інші чинники: міжнародно-політичне втручання (яке мало 

суттєвий вплив на визначення сучасної системи зовнішньополітичних координат 

Південного Судану) та «елітарний чинник» (вплив якого на сучасному етапі 

виявляється не лише в зовнішній політиці, але у внутрідержавному житті). 

Період одразу після отримання незалежності характеризувався насамперед 

відносним спокоєм, за винятком обмеженої політичної агітації політиків 

Південного Судану та засідок, які періодично влаштовували повстанці. У 

зовнішньополітичній сфері Судану основними аспектами були антиколоніалізм 

(участь в Русі неприєднання, активний розвиток відносин з його членами) та 

релігійний фактор (інтенсифікація відносин з арабськими країнами, вступ до 

регіональних організацій). Водночас безпекова нестабільність призводила до 

зменшення темпів торгівлі та інвестицій, а додатковим негативним фактором 
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була відміна раніше прийнятого рішення про підтримку доктрини Ейзенхауера 

[2, c. 132]. 

Що стосується політичної еліти тогочасного Судану, то під час першого 

парламентського періоду найвагомішою політичною силою була урядова 

коаліція, при правлінні якої напруження та неприйняття у відносинах між 

Північною та Південною частиною Судану щораз більше зростало, що було 

зумовлено відмовою запровадити федеральний устрій в країні та недопущенням 

представників Південного Судану до управління державою (в 1950-х роках лише 

шість молодших адміністративних посад було виділено для представників 

Південного Судану). Небажання коаліції вирішити проблеми Судану 

демократичним шляхом призвело до її послаблення, спричиненого виходом 

партій з її складу [6, c. 189]. 

17 листопада 1958 року в Судані відбувся переворот і до влади прийшли 

військові на чолі з генералом Ібрагімом Аббудом, які для вирішення південної 

проблеми використовували авторитарні методи (заборона діяльності рухів та 

партій, насильницька ісламізація, тощо), що призвело до зростання опору серед 

населення Південного Судану та початку Першої громадянської війни у Судані 

(1958-1972 рр.). Втім, збройна боротьба бере свій початок з 1955 року з заколоту 

в Торіті, після якого більшість повстанців перейшла у підпілля та почала вести 

партизанську боротьбу (був створений рух Анья-нуа [5, c. 33]). Цілі, яких 

домагався Південний Судан в ході Першої війни, варіювалися: повна 

незалежність, автономія в складі Судану, побудова демократичної єдиної 

держави.  

Тобто фактично відбувається зростання рівня неприйняття Півночі та 

ісламу Півднем Судану, оскільки переворот та початок Першої громадянської 

війни є другим моментом, коли до жителів Півдня була застосована 

насильницька ісламізація, що лише доповнило напружену атмосферу та 

відсутність довіри, що сформувалося внаслідок небажання Півночі допустити 

представників Півдня до політичного керівництва.  
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Не можна розглядати громадянську війну у Судані відокремлено від подій, 

які мали місце на міжнародній арені, оскільки значний вплив на події мало 

міжблокове протистояння, арабо-ізраїльський конфлікт та ін., тому інтереси 

окремих країн сприяли розширенню допомоги південним повстанцям. В цей 

момент зароджується другий історичний чинник – міжнародно-політичне 

втручання: підтримка окремими державами Півдня Судану в його боротьбі з 

Північчю та надання фінансової чи військової допомоги стала основою для 

дружніх відносин, які були офіційно оформленими (підписано договори, 

відкрито представництва, започатковані регулярні візити на високому рівні) 

після отримання незалежності Південним Суданом.  

Зокрема, активну допомогу Південному Судану під час Першої 

громадянської війни надавав Ізраїль, що було обумовлено необхідністю 

встановити другий фронт для арабського Судану та вивести його з арабо-

ізраїльського протистояння, що сприяло закладенню дружніх відносин між 

двома акторами. 

Важливим аспектом є те, що США в Першій війні підтримували саме 

Судан: між 1958 і 1964 роками генерал Аббуд встановив тісні зв’язки з США, що 

забезпечило надходження до Судану фінансової і технічної допомоги у розмірі 

близько 2,2 млрд. дол. [6, c. 164]. Безпосереднє військове спорядження Хартум 

отримував з ФРН (гвинтівки, військові вантажівки, складна зброя та ін.), проте у 

1965 році економічна і військова допомога вичерпалася, коли західнонімецький 

уряд розірвав дипломатичні відносини з наступним урядом аль-Халіфа, який 

вважали соціалістичним і таким, що співпрацює з комуністичним світом [6, c. 

167]. До закінчення суданської війни в 1972 році економічна і військова 

допомога Хартуму надходила також і з СРСР, який був найбільшим 

постачальником зброї для уряду Судану, що пояснювалося первісною 

антиімперіалістичною та соціалістичною орієнтацією тогочасного Голови 

Революційної ради й Прем’єр-міністра Судану Джафара Німейрі. Крім того, 

регіон Червоного моря ідентифікувався як стратегічно важливий для 

консолідації радянського впливу на Близькому Сході та в Індійському океані. З 
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метою реалізації цієї цілі створювалися військово-морські бази, зокрема в Адені 

(Ємен), проте важливим пунктом залишався Порт-Судан (знаходився на 

території Судану), що додатково впливало на важливість надання допомоги 

африканській країні. 

У зв’язку з затяжним характером війни, яка виснажувала ресурси, 

неможливістю продовження ведення бойових дій, єдиною альтернативою для 

конфліктуючих сторін залишалися мирні ініціативи: переговори між Північчю та 

Півднем Судану розпочалися в Аддіс-Абебі в жовтні 1971 року.  

Внаслідок мирних переговорів Півдню Судану було надано регіональне 

самоврядування, що передбачало створення Зборів з законодавчими 

повноваженнями і Високої Виконавчої Ради з виконавчими повноваженнями. 

Південний Судан мав складатись з трьох провінцій. Було прийнято рішення про 

створення 12-тисячної армії; збройні частини Анья-нуа повинні були входити до 

складу Південного командування армії, яке підпорядковувалося Хартуму. 

Арабська мова набувала статусу єдиної офіційної мови в Судані, а англійська – 

регіональної мови на півдні країни. 

Угода в Аддіс-Абебі була підписана 12 березня 1972, проте вона мала 

низку слабких місць: забезпечення функціонування центральної влади, поділ 

доходів від ресурсів, фінансове забезпечення регіонального уряду, діяльність 

судових органів, ведення обліку законодавства, через що мир і виявився 

крихким та нетривалим – його вистачило лише на 10 років. 

Під час перемир’я спостерігалася певна напруженість у відносинах між 

колишніми воюючими акторами та мало місце розходження щодо аспектів 

Аддіс-Абебського договору, зокрема: 

1. Незадоволення включенням частин Анья-нуа до складу армії Судану, 

яке було розподілене протягом 5-ти років; 

2. Втручання у автономне урядування Південного Судану зі сторони 

президента Судану; 

3. Невиконання центральним урядом фінансових зобов’язань перед 

Південним Суданом.  
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У 1983 році було оголошено про створення Ісламської республіки Судан та 

заміну законів, які діяли раніше, на закони шаріату, після чого глава Судану 

Джафар Німейрі ліквідував автономію Південного Судану та регіональний уряд. 

З цього моменту і до 1985 року розпочалося втілення «ісламської революції» в 

Судані: в життя вводилися норми та закони мусульманського світу, 

активізувалася діяльність угруповання «Брати мусульмани» на території Судану, 

велася політика насильницької ісламізації населення Півдня, вже втретє з часу 

запровадження ісламу на цих землях. Варто зазначити, що вищеперелічені дії 

керманичів Судану лише збільшували рівень напруженості та неприйняття 

Півночі південними жителями та зменшували рівень довіри до центральної 

влади.  

Додатковим фактором розпалювання протистояння було нерівномірне 

розподілення доходів від нафтових родовищ на території Південного Судану та 

агарної сфери Південних регіонів, доходи від яких надходили прямо до Хартуму, 

не осідаючи у бюджеті Південного Судану та обмежуючи таким чином 

можливості останнього для покращення інфраструктури та інтенсифікації 

економічного розвитку регіону [72].  

Наростання протистояння вилилося у відкриту війну у травні 1983 року, 

основною воєнною групою Південного Судану була Народна Армія Визволення 

Судану (НАВС), яка була набагато радикальнішою від своїх попередників. Тут 

виникає третій історичний чинник - «елітарний», хоча варто зазначити, що певна 

південна політична еліта формувалася ще у 50-х рр. ХХ ст., проте для сучасних 

як зовнішньополітичних, так і внутрішньополітичних реалій вагомий вплив має 

власне еліта НАВС.  

Визначальним моментом було те, що політичне та військове крило НАВС 

очолювалося однією людиною – Джоном Гарангом. Починаючи від виникнення 

у 1983 році (від повстання в м. Бор) і до завершення війни та підписання 

Всеохоплюючої мирної угоди у 2005 році НАВС пройшла три етапи своєї 

діяльності: 
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1. З 1983 по 1991 рік діяльність НАВС була успішною завдяки 

професійному підходу та керівництву Джона Гаранга, а також 

врахуванню помилок Анья-нуа. Проте, не зважаючи на успіхи НАВС, 

мали місце стереотипне неприязне ставлення зі сторони населення 

(особливо Північної частини країни) через військову загрозу [4, c. 30]. 

2. Період з 1991 року по 1996 характеризувався переосмисленням стратегії, 

викликаної загрозою поразки повстання через внутрішній конфлікт та 

глобальні світові зміни, та внутрішньою роздробленістю. 

3. Останній період з 1997 року і до 2005 був епохою ренесансу, при якій 

керівництво повстанців визнало зміни та вжило заходів, необхідних для 

успішної діяльності та прогресивної боротьби.  

Для кращого обґрунтування доктрини та цілей повстанців було розроблено 

5 можливих сценаріїв завершення війни (1994 рік): 

1. Демократичний, світський новий Судан; 

2. Конфедерація Нового Судану; 

3. Судан з домінацією Хартуму та дискримінацією периферії; 

4. Африканський Судан; 

5. Незалежний Південний Судан через проведення референдуму
  
[4, c. 35]. 

Проте ці позиції НАВС зазнали змін і у 1995 році основною ідеєю стало 

бажання створити нову державу Судан, однак не виключалася можливість 

Південної частини Судану отримати право на самовизначення. Таке 

формулювання дозволило б повстанцям співпрацювати з опозиційними групами 

на Півночі країни, що стало б справжнім крахом для режиму Хартуму.  

Проте НАВС не зберігала єдності протягом усієї війни. У серпні 1991  року 

НАВС поділилася на два ворогуючі угруповання, очолені представниками 

племен Дінка і Нуер, двох з найбільших етнічних груп на Півдні. Ключовим в 

цьому випадку є якраз поділ НАВС по етнічній лінії, оскільки такого типу 

диференціація дозволяла отримати більшу підтримку від населення. Пізніше 

НАВС була розділена уже на три основні фракції: 

1. НАВС-Торит – фракція на чолі з Джоном Гарангом;  
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2. НАВС Бахр-аль-Газаль – фракція на чолі з Керубіно Куаньїн Болом; 

3. Рух за незалежність Південного Судану на чолі з Рієком Мачаром.  

У 1997 році остання з цих трьох фракцій уклала мирну угоду з урядом, 

утворюючи Фронт об’єднаного демократичного порятунку. Після формування 

цього альянсу, Рух за незалежність Південного Судану під керівництвом 

Р. Мачара вчиняв дії щодо завдання шкоди місцевому населенню та 

дестабілізації мирного процесу, на що уряд,  у зв’язку з альянсом, не реагував. 

Інші повстанські групи об’єднувалися в Національний демократичний альянс, до 

якого належала і НАВС [73]. Варто зазначити, що цей поділ між елітами Півдня 

не зник з отриманням незалежності, а присутній й досі і має досить вагомий 

вплив на сучасне життя країни, про  що йтиметься далі.  

Як Першу, так і Другу громадянську війну в Судані не можна розглядати 

як окреме явище з огляду на рівень її інтернаціоналізації, а отже чинник 

міжнародно-політичного втручання під час Другої громадянської війни значно 

розширився. Ключовим у цьому аспекті є зміна позиції США під час війни: за 

правління Джафара Німейрі США були активними союзниками Судану, оскільки 

у розпал Холодної війни уряд США розглядав Хартум як ключового 

африканського союзника, у зв’язку з їхньою стійкою антикомуністичною 

позицією. Після перевороту Омара аль-Башира 1989 року, Хартум почав активно 

впроваджувати принципи фундаменталістського ісламу, Судан почали вважати 

терористичною державою. Саме з того часу Сполучені Штати Америки почали 

підтримувати повстанців з Південного Судану, що сформувало добре підґрунтя 

для сучасних дружніх відносин між двома країнами.  Ефіопія, Ізраїль, Еритрея та 

Уганда також виступали на стороні повстанців, постачаючи останнім військове 

озброєння (ці дії призвели до формування дружніх відносин та їхнього 

офіційного розширення після 2011 року), а основними партнерами Судану були 

Китай, Іран, Ємен, Південна Африка і союзні республіки Радянського Союзу.  

Воєнні дії досягли піку своєї активності у 80-ті роки, на початку і 

всередині 1990-х років боротьба в Судані значною мірою послабшала в багатьох 

районах країни. З цього часу розпочалося активне залучення міжнародних 
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акторів з метою сприяння припиненню вогню, забезпеченню миру, проведенню 

мирних переговорів між Суданом та Південним Суданом. Такі зусилля робили 

як і міжнародні організації, так і окремі держави та союзи держав. 

Основними акторами у миротворчому процесі були: 

1. Африканські країни-сусіди Судану (спільна місія Еритреї, Ефіопії, 

Уганди та Кенії у 1993 році, Лівійська/Єгипетська Спільна ініціатива по 

Судану); 

2. Організація Об’єднаних Націй (більшість зусиль була спрямована на 

надання гуманітарної допомоги шляхом реалізації операції «Міст 

Життя» для Судану та надання продовольства та іншої допомоги 

жителям Півдня; діяльність Місії ООН в Південному Судані); 

3. США (посередництво та залучення Інституту миру США до проведення 

конференцій та засідань робочих груп, здійснення досліджень і надання 

грантів на загальну суму близько 1 млн. дол.); 

4. ЄС та окремі країни-члени (програми щодо пом’якшення наслідків війн, 

реалізація яких дозволяла більш зосередитися саме на переговорній 

складовій). 

Активні зусилля міжнародної спільноти призвели до того, що на початку 

2000-х років розпочалися мирні переговори в Судані. У червні 2002 року перший 

раунд мирних переговорів відбувся за попереднього сприяння Міжурядового 

органу з розвитку Східної Африки (ІГАД), під керівництвом міжнародних країн-

спостерігачів, включаючи США, Велику Британію, Норвегію та Італію, та 

завершився 20 липня з підписанням Протоколу Мачако, який передбачав 

шестирічний перехідний період, після якого мав бути проведений референдум 

щодо самовизначення Південного Судану. 

Наприкінці літа (серпень 2002 року) розпочався другий раунд переговорів 

між воюючими сторонами з метою обговорення розподілу влади і природних 

ресурсів. Підсумком переговорів стало підписання Меморандуму про 

взаєморозуміння 15 жовтня 2002 року, в якому містилася пропозиція повного 

припинення збройної боротьби протягом трьох місяців. Крім того, сторони 
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погодилися забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ до всіх районів і 

для людей, які потребують гуманітарної допомоги, у зв’язку з роботою проекту 

«Міст життя» для Судану [73].  

Після двомісячної паузи, третій раунд переговорів почався 22 січня 2003 

року у передмісті Карен зі столиці Кенії, Найробі. Початковою частиною 

порядку денного для переговорів були питання, що стосувалися поділу влади і 

матеріальних благ, термінів майбутніх національних виборів і заходів, які 

повинні бути здійснені щодо керівництва Південного Судану протягом 

шестимісячного перехідного періоду. 

Були також плани проведення окремих переговорів, які мали стосуватися 

обговорення спірних територій штатів Блакитний Ніл, Аб’єй і Нубійських гір. 

Третя угода була підписана в лютому 2003 року та декларувала припинення 

бойових дій обома сторонами конфлікту. Вона передбачала створення нової 

міжнародної команди з перевірки та контролю за дотримання угоди, оскільки 

домовленості мали критичну важливість для довгострокової стабільності Судану 

[74]. 

В останні два роки громадянської війни було підписано низку важливих 

угод, які врегульовували питання особливої ваги та повинні були забезпечити 

поступальне функціонування обох акторів міжнародних відносин під час 

Перехідного періоду: питання безпеки, розподілу доходів та ресурсів, надання 

автономії Південному Судану та ін.  

Нарешті, в січні 2005 року було підписано Всеохоплюючу мирну угоду 

(ВМУ) між повстанцями і урядом Судану, яка передбачала постійне припинення 

вогню між двома сторонами. ВМУ встановлювала новий устрій національної 

єдності і тимчасовий уряд Південного Судану. Історична угода регламентувала 

припинення вогню, виведення військ з Південного Судану, а також репатріацію 

та розселення біженців. Крім того, було зазначено, що до кінця четвертого року 

проміжного періоду не буде виборів на всіх рівнях, в тому числі для 

Національних Зборів і президента Південного Судану; губернаторів штатів, а 

також до законодавчих органів штатів. ВМУ також постановляла, що 
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референдум відбудеться не пізніше січня 2011 року, даючи жителям півдня 

можливість голосувати або за єдність у Судані або за поділ. Планувалося 

проведення паралельного референдуму для населення штату Аб’єй, з метою 

визначення приналежності штату до Південного Судану чи до Судану.  

Широта міжнародного визнання та схвалення угоди була відображена 

кількістю свідків її підписання: Кенія, США, Велика Британія, Італія, Норвегія, 

Нідерланди, Уганда, Єгипет, Форум партнерів ІГАД, Ліга арабських держав, 

Організація Об’єднаних Націй, Європейський союз і Африканський союз (АС). 

Виконання ВМУ регулювалося створеним Комітетом з контролю за здійсненням 

угоди. АС пізніше було доручено стежити за ситуацією після проведення 

референдуму, також було створено Групу високого рівня, яка складається з 

трьох колишніх африканських президентів для виконання цього завдання. Крім 

того, існувало безліч формальних і неформальних об’єднань міжнародних 

суб’єктів, які з того часу почали займатися Суданом, наприклад, «трійка», що 

складається з США, Великої Британії та Норвегії, п’ять постійних членів Ради 

Безпеки ООН, які періодично приймали рішення щодо суданського питання, 

Контактна група націй, Консультативна група, утворена АС, Комітет політики 

для контролю та підготовки до референдуму щодо самовизначення та ІГАД. 

Також було задіяно багато окремих спеціальних посланників для Судану – з 

США, Великої Британії, Норвегії, Швеції, ЄС, Китаю, Фінляндії, Швейцарії, 

Південної Африки, Росії та інших країн і організацій.  

Підсумовуючи третій період розвитку Південного Судану, варто 

зазначити, що він мав чи не найбільше значення для формування сучасної 

зовнішньої політики Південного Судану через розширення впливу історичних 

чинників: 

1. Чинник «неприйняття Півночі» та ісламу посилився внаслідок двічі 

застосованої насильницької ісламізації щодо Південної частини Судану 

та знайшов своє відображення у двох громадянських війнах, підсумком 

яких стала юридично закріплена у ВМУ норма щодо референдуму про 

самовизначення в Південному Судані. Крім того, фактори насильницької 
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ісламізації, нерівномірного розподілу доходів, різниці у економічному 

розвитку, певної соціальної стратифікації на ментальному рівні, різниці 

в культурно-цивілізаційній площині (Північ була арабсько-

мусульманською, а Південь - християнсько-нілотським) призвели до 

розуміння того факту, що мирне співжиття двох частин в рамках однієї 

держави буде неможливим. Серед всіх історичних факторів саме чинник 

«неприйняття Півночі» та ісламу в цьому контексті призвів до 

відокремлення Півдня; 

2. Чинник міжнародно-політичного втручання під час збройних конфліктів 

в Судані, підтримка тієї чи іншої сторони в більшій мірі визначив 

ключових зовнішньополітичних партнерів сучасного Південного 

Судану, оскільки ще до отримання незалежності  сформувалися основи 

співпраці з основними міжнародними акторами. Зокрема, найкраще це 

демонструють наступні приклади: США, Ізраїль, Кенія, Ефіопія та 

Уганда – ці держави надавали найбільшу підтримку Південній частині 

Судану під час Другої громадянської війни, допомагаючи не лише 

амуніцією, але й на політичному рівні, також брали участь в мирному 

переговорному процесі, в діяльності щодо подолання негативних 

наслідків війни. Як наслідок, між Півднем Судану та цими країнами 

склалися відносини позитивного характеру та динаміки, що після 

отримання незалежності Південним Суданом знайшло своєї 

відображення в системі зовнішньополітичних пріоритетів та її 

неофіційних концепціях, сформованих науковцями, в яких  розвиток 

взаємин з цими країнами займає ключові місця. Крім того, ООН, 

Африканський Союз, Європейський Союз  - це ті міжнародні організації, 

які брали найбільш активну участь в переговорному процесі та 

допомагали у відбудові країни після війни і на сучасному етапі вони 

займають вагоме місце в ієрархії зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану. 
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3. Під час цього історичного періоду відбулося «зародження» «елітарного 

чинника»: НАВС сформувала політичну та військову еліту Півдня. 

Безумовно, ключовою фігурою був Джон Гаранг, який мав свого 

послідовника Салву Киїра (представники етнічної групи Дінка). З 

етнічної групи Нуер ключовою фігурою був Рієк Мачар. Крім того, 

виокремлювали і ряд важливих військових командирів, зокрема, 

Керубіно Куаньїна Бола, генерала Пола Малонга, Ламу Акола. 

Ключовим моментом є наявність суперечностей між представниками 

еліти, які належать до різних етнічних груп. Оскільки всі ці люди були 

героями визвольного руху Півдня, після підписання ВМУ та подальшого 

отримання незалежності їхній імідж, політична діяльність та роль в 

країні лише зростатимуть, про що йтиметься далі.  

Після підписання ВМУ настав четвертий історичний період - Перехідний 

період, який тривав протягом 2005–2011 рр. та мав на меті подолання наслідків 

конфлікту та підготовку Південного Судану до референдуму та подальшого 

відокремлення.  

Через півроку після підписання ВМУ в липні 2005 року відбулася важлива 

подія, яка матиме роль для розуміння впливу «елітарного чинника»: Джон 

Гаранг, який після підписання ВМУ очолив автономну адміністрацію 

Південного Судану та став віце-президентом Судану, загинув в авіакатастрофі, 

повертаючись після візиту до угандійського президента Йовері Мусевені. 

Проблемним моментом є те, що авіакатастрофа відбулася за досить дивних 

обставин, офіційна версія містить положення про погані погодні умови, хоча 

деякі науковці схиляються до думки щодо навмисних задумів усунути Гаранга 

та його найближче оточення, яке також загинуло в авіакатастрофі. Важливою 

деталлю є те, що повертався він до Судану на гвинтокрилі саме угандійського 

президента, що кидає негативну тінь на політичне керівництво цієї країни. Після 

загибелі Джона Гаранга, керувати автономією Південного Судану почав Салва 

Киїр. 
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Другим моментом, важливим для розуміння впливу історичних чинників, а 

саме чинника міжнародно-політичного втручання, було закладення основ 

співпраці з Індією та Китаєм, що сталося у 2006 році. Інтенсифікація співпраці 

почалася в енергетичній сфері. З отриманням незалежності ці два контакти 

також трансформувалися в активну співпрацю: наприклад, Китай є другим по 

важливості зовнішньополітичним партнером Південного Судану.  

У жовтні 2009 року центральний уряд Судану та уряд Південного Судану 

домовились, що явка на референдум повинна складати 60%, щоб останній 

вважався дійсним, і за умови явки 60% або вищої рішення прийматиметься 

простою більшістю голосів на користь незалежності Півдня Судану. 

Запропонованою датою для проведення референдуму було 9 січня 2011 

року; за умови недостатньої явки в першому референдумі, другий мав бути 

проведений протягом 60 днів. 

Проте проведення референдуму передбачало здійснення певних заходів: 

перепису населення, який мав визначити, як ресурси і політична влада будуть 

розподілені між регіонами, розмінування територій, влагодження питань щодо 

біженців та внутрішньо переміщених осіб [75]. Фактором, який ускладнював 

частину процесів, був триваючий конфлікт в Дарфурі, який становив загрозу для 

хиткого миру між Північчю та Півднем Судану. 

Референдум для визначення статусу Південного Судану відбувся за 

графіком у січні 2011 року, абсолютна більшість, 98,83% учасників, які взяли 

участь у референдумі, голосували за незалежність. 

Проголошення незалежності, як і планувалося, відбулося 9 липня 

2011 року. З моменту оголошення незалежності Південного Судану розпочався 

процес визнання цієї держави міжнародним співтовариством. 8 липня, за день до 

офіційного проголошення, Судан першим визнав незалежність своїх південних 

територій. 9 липня 2011 року Південний Судан визнали такі держави як Велика 

Британія, США, Росія, Китай, Іспанія, Італія, Швейцарія. Нідерланди, Австрія, 

Бразилія, загалом 52 держави світу. До кінця 2011 року Південний Судан 

визнали ще 53 держави, а 11 січня 2012 року – Україна. Існування Південного 
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Судану визнали й такі міжнародні організації як Африканський Союз, Ліга 

арабських держав, ЄС, НАТО, Світовий банк та ін. Після визнання незалежності 

Південного Судану ООН прийняла його 14 липня 2011 року до складу 

організації як сто дев’яносто третього члена [76]. 

Фактично четвертий історичний період став етапом розширення та 

остаточного закріплення історичних чинників впливу:  

1. Чинник «неприйняття Півночі» та ісламу, який розвивався протягом 3-х 

попередніх періодів, врешті отримав своє логічне виявлення у 

відокремленні Півдня Судану та формування нової держави на карті 

світу;  

2. Чинник міжнародного втручання розширився шляхом закладення основ 

для співпраці Півдня Судану з Китаєм та Індією; 

3. «Елітарний чинник» теж зазнав свого розширення, оскільки сформував 

ту еліту, яка очолювала Південь Судану на момент отримання 

незалежності. 

Отримання незалежності Південним Суданом мало значення не лише для 

покращення безпекової ситуації на Африканському континенті, оскільки свого 

завершення досягнуло одне з найважчих протистоянь, а й для утвердження 

дієвості міжнародно-правових механізмів та принципів міжнародного права, що 

мало виняткове значення, враховуючи кризу їхньої дієвості та зростання частоти 

силових протистоянь між акторами міжнародних відносин. Фактично, 

отримання незалежності створило і низку викликів для Африканського 

материка: забезпечення уникнення «ефекту доміно» та початку нестабільних 

сепараційних процесів у сусідніх країнах, забезпечення непорушності кордонів, 

урахування нових зовнішньополітичних реалій, зміни в енергетичному та 

економічному потенціалі континенту.  

Варто зазначити, що після отримання незалежності чинник «неприйняття 

Півночі» та ісламу не перестав бути актуальним: відносини між двома країнами 

характеризуються атмосферою недовіри, частими є взаємні звинувачення щодо 

підтримки підривних рухів всередині сусідньої країни, мав місце навіть 
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збройний конфлікт у 2012 році між Суданом та Південним Суданом. Крім того, 

після отримання незалежності залишився ряд питань територіального, 

економічного характеру, які досі не вдалося врегулювати, а тому це лише 

додатково погіршує відносини між країнами. Також варто зазначити, що 

неприйняття стосується не лише політичної влади Хартума, адже громадян 

Судану, які проживають в Південному Судані навіть на ментально-

громадському рівні сприймаються як «п’ята колона».  

Чинник міжнародно-політичного втручання з отриманням незалежності 

ослабився, його основна функція - закласти основи з міжнародними акторами 

задля їхнього розширення з набуттям Південним Суданом суверенітету  - була 

виконана протягом третього історичного періоду. Але проте цей чинник мав чи 

не найбільший вплив на формування саме системи зовнішньополітичних 

контактів Південного Судану. На сучасному етапі цей чинник доповнюється 

трендом неоколоніалізму, що частково обумовлює високий рівень зацікавленості 

прогресивних країн світу у розвитку співпраці з Південним Суданом та 

паралельне посилення кооперації з африканськими країнами, як вияв бажання 

уникнути впливу цієї тенденції та встановлення залежності від більш потужних 

акторів міжнародних відносин.   

«Елітарний чинник» навпаки з отриманням незалежності значно 

посилився, адже Південний Судан зміг здійснювати власну внутрішню політику. 

Крім того, зі зміною провладної політичної сили можливе коригування 

зовнішньополітичних пріоритетів країни. Розгляд цього фактору набуває 

особливої актуальності з огляду на триваючий громадянський конфлікт 

всередині Південного Судану, який, на нашу думку, потребує детального 

розгляду, оскільки значною мірою впливає на курс зовнішньої політики країни, 

її імідж та рівень кооперації з міжнародними акторами.  

Початковою точкою конфлікту, яка свідчила про проблеми єдності та 

одностайності політичної еліти, було рішення президента країни здійснити зміни 

у керуючому складі: відправити у відставку частину уряду та віце-президента 

Рієка Мачара у липні 2014 року, що викликало хвилю занепокоєння міжнародної 
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спільноти, оскільки таке рішення усувало від влади представників другого за 

чисельністю етносу Нуер, залишаючи у органах управління лише представників 

етнічної групи Дінка.  

16 грудня 2013 року Президент Південного Судану Салва Киїр заявив про 

попередження військового перевороту на чолі з невідомими у військовій формі, 

яких підозрювали у зв’язках та співпраці з Рієком Мачаром. Такій заяві 

президента передували військові зіткнення в столиці (м. Джуба), після яких 

четверо військових командирів було заарештовано, проте Р. Мачару вдалося 

уникнути арешту.  

17 грудня бої продовжувалися, а представники іноземних держав 

закликали своїх громадян покинути територію країни та евакуйовували 

працівників посольств. 22 грудня театр бойових дій розширився на штат Юніті, 

що було негативним моментом, оскільки на цій території знаходиться велика 

кількість нафтових родовищ, а ведення бойових дій призвело до призупинення 

роботи компаній та, як наслідок, зменшення доходів країни.  

31 грудня влада Південного Судану і повстанці домовилися про 

припинення вогню на час, поки сторони не вироблять план примирення. А уже 4 

січня представники влади Південного Судану і антиурядових повстанців 

зібралися на переговори в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі. 23 січня уряд Південного 

Судану і повстанці підписали угоду про перемир’я, доповнену договором про 11 

спільників Рієка Мачара, затриманих і звинувачених у підготовці перевороту, які 

повинні були взяти участь в мирному врегулюванні. Крім того, передбачалося, 

що іноземні збройні сили, які діяли на території Південного Судану (війська 

сусідньої Уганди), будуть виведені.  

11 лютого в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі почалися нові переговори з 

вирішення кризи, через два тижні після підписання угоди про припинення 

вогню, які мали результат в продовженні діалогу, попри відмову уряду країни 

випустити на свободу чотирьох високопоставлених в’язнів-опозиціонерів. Проте 

ані підписана угода, ані переговори не припинили бойових дій, мали місце 

постійні сутички та стрілянина.  
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Міжнародні актори активно діяли в Південному Судані, зокрема значних 

зусиль докладали США (візити посадовців та посередництво), ООН (діяльність 

Місії не припинялася, не зважаючи на постійні напади та перешкоджання її 

роботі), африканські регіональні організації, ЄС, азійські країни. Фактично, 

майже усі зовнішньополітичні партнери Південного Судану були залучені до 

мирного врегулювання.  

9 травня президент Південного Судану Салва Киїр прибув до Аддіс-Абеби 

для участі у переговорах з лідером повстанців Рієком Мачаром, в результаті 

яких була підписана друга угода про перемир’я. Проте уже 12 травня відбулося 

військове зіткнення між воюючими сторонами, що було кваліфіковано як 

порушення угоди та засуджено міжнародним співтовариством.  

25 серпня 2015 після переговорів за посередництвом міжнародних акторів 

була підписана третя угода про припинення вогню, проте конфлікт та військові 

зіткнення тривали і надалі, що мало негативний вплив на життя місцевого 

населення, оскільки призводило до масової вимушеної міграції, голоду та 

нестачі питної води та загрожує виникненням гуманітарної кризи.  

За мирною угодою, в країні повинен був сформуватися перехідний уряд, а 

за 30 місяців після цього проведені нові демократичні вибори. В квітні 2016 року 

Рієк Мачар повернувся до Джуби, де був призначений на свою колишню посаду 

віце-президента, а частина його соратників зайняли профільні посади в уряді 

країни.  

Проте через кілька місяців в країні знову розпочалися збройні 

протистояння: напередодні 9 липня 2016 року в столиці спалахнули бої, 

всередині гвардійців президента та віце-президента. Офіційно жодна з воюючих 

фракцій не взяла на себе відповідальності, більше того Р. Мачар і С. Киїр 

закликали до регулювання боїв. Експерти зазначають, що бої могли виникнути 

внаслідок діяльності груп, лояльних до генерала Пола Малонга (ці групи 

характеризуються високим рівнем довіри до генерала), який у військових колах 

Південного Судану має високу вагу та після набуття країною незалежності став 

губернатором штату Північний Бахр аль-Газаль.  
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Разом з тим, після початку бойових дій Р.Мачар зник з столиці Південного 

Судану та переховувався, а його соратники обґрунтовували це спробою замаху 

на його життя. Президент Південного Судану закликав лідера опозиції 

повернуся до Джуби та розпочати мирне врегулювання кризи, проте цього не 

сталося. Як наслідок, на пост віце-президента був призначений Табанг Денг Гай, 

який теж належить до опозиційного крила. Разом з тим, соратники Р. Мачара 

звинувачували С. Киїра в порушенні мирної угоди серпня 2015 року, за одним з 

положень якої Мачар повинен зайняти пост віце-президента, в той час як 

провладні посадовці обґрунтовували рішення Президента тим фактом, що і 

Мачар, і Табанг Денг Гай належать до опозиції, що не порушує угоду.  

Експерти розходяться в поглядах на конфлікт – з одного боку, він має 

виражений етнічний характер (оскільки воюючими сторонами є етнічні групи 

Дінка та Нуер), що є поширеним явищем для Африканського континенту. Проте 

високий рівень енергетичних запасів Південного Судану, локація конфлікту та 

в’ялі спроби міжнародної спільноти його вирішити свідчать про зіткнення 

інтересів глобальних гравців міжнародних відносин на цьому материку, а тому 

можна говорити про триваюче протиборство США та КНР за енергетичний та 

політичний потенціал Південного Судану, від успіху якого залежить 

«закріплення» цих країн у регіоні Східної Африки. Мають місце припущення 

щодо можливого навмисного розв’язання конфлікту в африканській країні: 

локація конфлікту в нафтових штатах перешкоджає Китаю продовжувати 

діяльність та змушує евакуйовувати свій персонал. Не зважаючи на значну 

підтримку США під час здобуття незалежності, Президент країни С. Киїр 

останнім часом активно лобіював інтереси КНР, допомагаючи країні закріпитися 

на південносуданському енергетичному ринку. Тому серед експертів побутує 

думка щодо можливого втручання США стосовно  заміни однієї політичної еліти 

Південного Судану іншою з метою отримання бажаних результатів, у цьому 

випадку, доступу до енергетичних ресурсів та витіснення КНР з континенту.  

В конфлікті сходяться інтереси й регіональних країн, оскільки, на нашу 

думку, подолання внутрішньодержавної кризи у Південному Судані, вирішення 
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нагальних проблем та забезпечення безпеки та стабільності всередині держави 

матиме для Африканського континенту такі наслідки: 

1. Зростання стабільності – враховуючи взаємозалежність країн 

континенту та швидке поширення нестабільності до інших держав, 

вирішення проблемних безпекових питань зможе частково зняти 

напруженість в Африці та дозволить зосередитись на вирішенні інших 

безпекових криз Африканського континенту; 

2. Покращення ситуації щодо м’якої безпеки в межах Африканського 

континенту через вирішення питань нелегальної міграції та біженців 

Південного Судану; 

3. Побудова нових нафтопроводів з нафто-експортними терміналами у 

порті Джибуті матиме своїм наслідком збільшення кількості іноземних 

інвестицій в регіон. 

Отже, «елітарний чинник» відіграє значну роль не лише у внутрішньому 

житті країни, але й у зовнішній політиці, не лише через те, що 

зовнішньополітичні пріоритети корелюються в залежності від провладної 

політичної сили: на сучасному етапі «елітарний чинник» та протиріччя окремих 

груп призвели до громадянського конфлікту, який має колосально негативний 

вплив на міжнародний імідж країни та інтенсивність зовнішньої політики 

Південного Судану загалом. Крім того, негативний вплив «елітарного чинника» 

додатково посилюють і такі сучасні тренди міжнародних відносин як 

неефективне урядування (що в випадку Південного Судану і призвело до 

початку громадянського конфлікту) та зростання крихкості країн. 

Завершивши Другу громадянську війну, Південний Судан отримав шанс на 

влагоджений та демократичний розвиток, проте не минуло і трьох років після 

отримання незалежності, як країна знову втяглася в громадянське протистояння, 

ціна якого, на нашу думку, полягає у тому, чи вдасться Південному Судану 

втримати свій суверенітет, чи ця держава надійно закріпить за собою статус ще 

однієї failed state в рамках Африканського Рогу.  
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 Отже, протягом всього розвитку Південного Судану історичні чинники 

формування зовнішньополітичних пріоритетів розширювалися та 

видозмінювалися, поки остаточно не закріпилися в рамках сучасного розвитку 

країни. Чинник «неприйняття Півночі» та ісламу, який сформувався внаслідок 

кількаразової насильницької ісламізації на сучасному етапі відображається у 

проблемних відносинах з Суданом та ряді невирішених питань, чинник 

міжнародно політичного втручання мав вагомий вплив саме на формування 

системи зовнішньополітичних пріоритетів, зокрема на пріоритизацію співпраці з 

США, сусідніми  африканськими країнами та Ізраїлем. «Елітарний чинник» має 

вплив не лише на загальну систему формування пріоритетів, яка залежить від 

провладної сили, внаслідок протиріч між елітами Південного Судану виникло 

громадянське протистояння, яке має негативні наслідки щодо внутрішнього 

розвитку країни, міжнародного іміджу, перешкоджає реалізації частини 

зовнішньополітичних пріоритетів.  

 

2.2. Модерні чинники впливу на формування зовнішньополітичних 

пріоритетів Республіки Південний Судан 

 

Виокремлення модерних чинників в окрему групу обумовлюється тим, що 

їхній вплив на формування зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану 

став можливим після отримання незалежності африканською країною. Так, 

історичні чинники, в більшій мірі, також не втрачають актуальності на 

сучасному етапі розвитку країни, проте їхній вплив почав прослідковуватися ще 

до отримання незалежності Південним Суданом, в чому і полягає принципова 

різниця між цими двома групами факторів.  

Модерні чинники враховують особливості і внутрішнього, і міжнародного 

середовищ, їхнє співвідношення та взаємовплив, оскільки вони включають 

аналіз сучасних тенденцій міжнародних відносин, ієрархії, особливостей 

внутрішнього розвитку Південного Судану.  
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Особливості внутрішнього розвитку та політико-географічного положення 

Південного Судану мають чималий вплив на формування зовнішньополітичних 

пріоритетів країни. Зокрема, особливості політико-географічного положення 

країни, приналежність її до Африканського континенту, впливає на систему 

зовнішньополітичних пріоритетів шляхом надання особливої політичної ваги 

співпраці з країнами-сусідами. Загалом, особлива увага до двосторонньої 

співпраці регіонального рівня випливає з загальної логіки реалізації зовнішньої 

політики, географічної близькості та наявності культурно-історичних 

спільностей. Крім того, активізація регіональної співпраці частково 

детермінується можливими вигодами від нього: зокрема, спрощеною реалізацією 

спільних проектів, ефективнішим відстоюванням власних регіональних позицій 

в міжнародно-політичній площині, покращеному подоланню викликів, тощо. 

Також варто зазначити, що в даному контексті чинник політико-географічного 

положення країни пов’язується з історичним чинником міжнародно-політичного 

втручання: вони обидва призводять до того, що африканським сусіднім країнам 

відведена вагома роль серед зовнішньополітичних пріоритетів Південного 

Судану. Проте ці чинники не дублюють одне одного: історичний чинник є 

значно ширшим, включає ще ряд країн, в той час як модерний є більш вузьким і 

стосується лише цієї групи держав.  

На внутрішній розвиток Південного Судану особливий вплив має 

наявність енергетичних ресурсів та обумовлений нею значний потенціал у цій 

сфері: ставши незалежним актором міжнародних відносин у липні 2011 року, 

Південний Судан отримав при цьому 3/4 видобутку нафти колись єдиної 

держави. Проте позбавлений виходу до моря, Південний Судан здійснює 

експорт нафти трубопроводами, які пролягають через територію Судану, до 

Порту Судан. За підтвердженими запасами нафти – більше ніж 3,75 млрд. 

барелей, та темпами її видобутку – в середньому 220 000 б/д (2013 р.) – 

Південний Судан посідає одне з провідних місць серед держав на південь від 

Сахари [78].  
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Південний Судан видобуває два види нафти: Nile Blend – легка, 

парафінова нафта, та Dar Blend – тяжка та окислена нафта, яка викликає 

труднощі при очищенні. Видобуток нафти здійснюється з таких родовищ та 

блоків:  

1. Блоки 1, 2 і 4 (родовища Хегліг та Юніті) – оперуються такими 

компаніями як CNPC (Китай), Petronas (Малайзія), ONGC (Індія) і 

Nilepet (Південний Судан); розмір видобутку – приблизно 100000 б/д 

виду Nile Blend. 

2. Блоки 3 та 7 (родовища Адар-Єль, Палог і Камарі) – в яких задіяні такі 

компанії як CNPC, Petronas, Nilepet, Sinopec (Китай) і Tri-Ocean Energy; 

розмір видобутку – приблизно 250000 б/д виду Dar Blend. 

3. Блок 5а (родовища Тап Лаз та Мала): оперується Petronas, ONGC і 

Nilepet; розмір видобутку – приблизно 25000 б/д виду Nilе Blend. 

Додаткові можливості для інвестицій та розвідки існують в:  

1. Блоці Б: компанія Total (Франція) має ліцензію на даний блок, проте 

пошук додаткових партнерів для розвідки усе ще є актуальним; 

2. Блоці 5B: перебуває під розвідкою Nilepet, Petronas і Ascom (Молдова);  

3. Блоці ЕА: на даний час оперується лише компанією NPC; це - новий 

блок, який розташований уздовж існуючих родовищ басейну Муглад. 

4. Блоці A: актуальним є пошук нових партнерів для розвідки та видобутку 

нафти [36]. 

Енергетична політика має величезне значення для розвитку Південного 

Судану: новостворена держава є однією з найменш розвинених країн світу, де 73 

% населення неписьменні та 80 % живуть за межею бідності [82]. Уряд 

Південного Судану залежить від нафтових доходів більше, ніж будь-яка інша 

країна в світі (98% економіки залежить від видобутку та продажу нафти) та 

внаслідок цього потребує значної диверсифікації економіки та розвитку 

альтернативних джерел доходів. Тому інтенсифікація енергетичної складової у 

співпраці з іншими акторами міжнародних відносин та вирішення наявних 

проблем нафтового сектору призведуть до можливого зростання доходів 
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Південного Судану (внаслідок інтенсифікації продажу нафти та надходжень 

іноземних інвестицій), які сприятимуть покращенню розвитку Південного 

Судану, економічній модернізації та диверсифікації.  

Водночас, енергетична складова має значний вплив на розвиток 

зовнішньої політики Південного Судану, оскільки, як найбільш розвинена, ця 

сфера є найперспективнішою для співпраці з іншими державами. Вплив 

енергетичного чинника можна проглянути в комплексі з чинником «неприйняття 

Півночі»: потенціал у енергетичній сфері, який виражається у наявності вагомих 

покладів нафтових ресурсів, та проблемні відносини з Суданом призводять до 

зростання ролі сусідніх країн, що обумовлюється пошуком Південним Суданом 

альтернативних шляхів експортування нафти та виражається в оголошенні 

співпраці з країнами Африканського континенту одним із пріоритетів 

зовнішньої політики Південного Судану. Тобто важливість африканських країн 

для Південного Судану детермінується цілим рядом чинників: міжнародно-

політичним втручанням, чинником політико-географічного положення, 

енергетичним чинником, що підтверджує висловлену на початку розділу тезу 

про комплексний характер впливу усіх детермінант.  

Крім того, високий рівень залежності від енергоносіїв, не 

диверсифікованість економіки, високий рівень бідності в країні обумовлюють 

позиціонування залучення іноземних інвестицій як одного із 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан, оскільки 

отримання фінансування від іноземних акторів дозволило б Південному Судану 

розпочати нові проекти та модернізаційні процеси, що покращило б економічний 

розвиток країни.  

Сучасні тенденції міжнародних відносин формують не лише 

міждержавний порядок денний, а й видозмінюють зовнішню політику держав, 

оскільки аспектом особливої ваги є пристосування міжнародної поведінки 

держави до нових реалій та викликів. Враховуючи факт взаємного впливу 

міжнародного та внутрідержавного середовища одне на одне та на процес 

прийняття зовнішньополітичних рішень, для формування зовнішньополітичних 
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пріоритетів Південного Судану важливими тенденціями міжнародних відносин 

є: регіоналізація міжнародних відносин; посилена увага до країн 

ресурсоекспортерів; зростання ролі безпекової сфери співпраці; ієрархія 

міжнародних відносин; «норвезька хвороба». 

Регіоналізація міжнародних відносин відображається на 

зовнішньополітичних пріоритетах Південного Судану в інтенції залучення до 

діяльності багатосторонніх механізмів регіонального характеру, особливо до 

Африканського Союзу (у зв’язку з вагомою роллю організації на 

Африканському континенті) та Східноафриканського співтовариства (через 

економічний потенціал організації). Бажання співпраці з регіональними 

міжнародними організаціями є свідченням усвідомлення відповідальності за 

розвиток регіону, необхідності зростання взаємопов’язаності держав Африки та 

уникнення тенденції неоколоніалізму.  

  Посилення уваги до країн ресурсоекспортерів виявляється у тісній 

співпраці з провідними країнами світу, які, в обмін на дешеву сировину, 

нададуть інвестиції та фінансову допомогу, політично-безпековий протекторат, 

та, використовуючи власні політичні імідж та могутність, лобіюватимуть 

інтереси ресурсоекспортера на міжнародній арені. Південний Судан володіє 

значними покладами енергоресурсів, цінних металів, має потенціал в аграрному 

секторі та сфері водних ресурсів, що є основною для інтенсивної співпраці з 

розвинутими країнами світу (США, КНР, Японією) та важливими регіональними 

акторами (Єгиптом, Кенією). Варто зазначити, що цей модерний чинник 

доповнює історичний чинник міжнародно-політичного втручання та розширює 

взаємини з тими державами,  які мають добре налагоджені контакти з Південним 

Суданом та співпраця з якими характеризується наявністю певного рівня довіри. 

Проте варто зазначити і про негативний аспект неоколоніалізму, який ця сучасна 

тенденція посилює.     

 В контексті надмірних інтеракцій в енергетичній сфері, як ключовій для 

співпраці з міжнародними акторами, виникає зв'язок з ще одним сучасним 

трендом - «норвезькою хворобою» чи ресурсним прокляттям, коли в державний 
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розвиток має високий рівень залежності лише від однієї сфери чи одного 

ресурсу. Залежність Південного Судану від видобутку нафти, низький рівень 

розвитку країни, недиверсифікованість економіки в світлі падіння цін на нафту 

мають негативний вплив на розвиток країни, оскільки зменшується прибуток від 

єдиного джерела доходів - продажу енергоресурсів. Безпосередньо на 

зовнішньополітичні пріоритети це має вплив в контексті вбору інструментів 

їхньої реалізації, більша частина з яких належатиме саме до енергетичної сфери, 

що найкраще прослідковується у співпраці з Африканськими країни, для 

інтенсифікації регіонального рівня якої Південний Судан використовує власне 

проекти, пов’язані з енергетичної складовою.  

Тенденція щодо зростання безпекової складової особливо відображена у 

співпраці з США та країнами-сусідами, в сферах боротьби з тероризмом, 

військових навчаннях та протидії організованій злочинності, що закріплено в 

системі зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан. Проте 

сучасні події внутрішньодержавного життя, а саме триваючий громадянський 

конфлікт, також призводять до зростання уваги до Південного Судану з боку 

міжнародних акторів в безпековій сфері. Однак ця увага є радше негативною, 

ніж позитивною, оскільки спостерігається певне «розчарування» від напруженої 

безпекової ситуації в Південному Судані та побоювання щодо поширення 

вогнищ нестабільності на цілий регіон. 

Ієрархічність міжнародних відносин та геополітичне протистояння між 

США та КНР за сфери політичного та енергетичного впливу в світі 

відображаються на системі зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану 

таким чином: після Африканських країн, ці дві держави характеризуються 

найбільш інтенсивною співпрацею з Південним Суданом, що дозволяє 

реалізувати значну частину зовнішньополітичних пріоритетів країни. Водночас, 

зростання альтернативних світових лідерів, поява нових центрів сили теж 

призводить до коригування зовнішньополітичного курсу та інтенсифікації 

співпраці з Індією, Японією, ПАР, ЄС. Співпраця з впливовими країнами 

дозволить встановити партнерські, дружні відносини, покращити міжнародний 
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імідж та сприйняття країни на світовій арені, заручитися підтримкою в 

проблемних аспектах, що набуває особливої важливості в контексті становлення 

зовнішньої політики країни, проблемної безпекової ситуації та напружених 

відносних з північним сусідом.  

Варто зазначити, що цей сучасний чинник додатково доповнює історичний 

чинник міжнародно-політичного втручання, проте, як і у випадку зі 

співвідношенням політико-географічного положення та міжнародно-політичного 

втручання, історичний чинник є значно ширшим, оскільки включає не лише 

ключових акторів міжнародних відносин (як модерний чинник), але й держав 

регіонального рівня. 

Отже, дослідивши як історичні, так і модерні чинники впливу на 

формування зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан, 

можна простежити дві закономірності: перша – це те, що всі дві групи чинників 

визначають зовнішньополітичні пріоритети Південного Судану комплексно, 

доповнюючи одне одного та посилюючись завдяки сучасним трендам 

міжнародних відносин. Крім того, часто кілька чинників визначають один 

зовнішньополітичних пріоритет. Друга – це те, що історичні чинники почасту є 

значно ширшими за модерні, що обґрунтовується більшою ретроспективною 

усталеністю цих чинників. Зокрема, чинник міжнародно-політичного втручання 

є значно ширшим за модерні чинники політико-географічного положення та 

ієрархії міжнародних відносин. 

 Чинники політико-географічного положення й особливостей 

внутрішньополітичного розвитку обумовлюють високу пріоритетність співпраці 

з країнами Африканського континенту для Південного Судану. Чинник сучасних 

тенденцій міжнародних відносин впливає на формування зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану наступним чином: тренди регіоналізації та 

«норвезької хвороби» призводять до підвищеної уваги до африканських країн, 

тенденції ієрархічності міжнародних відносин та зростаючої уваги до країн 

ресурсоекспортерів знаходять свій вияв у інтенсифікації співпраці та зростанні 
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пріоритетності кооперації з провідними країнами світу США, КНР, державами 

БРІКС та ключовими міжнародними та регіональними організаціями. 

Дослідивши чинники впливу на формування пріоритетів Південного 

Судану та їхнє посилення в світлі сучасних тенденцій міжнародних відносин, 

наступним важливим моментом, на нашу думку, є розгляд власне 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану, їхніх варіантів та 

наукових концепцій.  

 

2.3. Ідентифікація зовнішньополітичних пріоритетів Південного 

Судану 

 

Формування зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану 

розпочалося одразу після проголошення незалежності 9 липня 2011 року із 

визначення вступу в Організацію Об’єднаних Націй, АС та інші міжнародні 

організації як «стратегічного пріоритету» для Південного Судану. Проте цей 

список був значно доповнений, оскільки уже 30 липня 2011 року Уряд держави 

вперше ґрунтовно розглянув зовнішню політику, беручи до уваги історичний 

розвиток та національні інтереси, визначив наступні зовнішньополітичні 

пріоритети: 

1. Повага та дотримання принципів міжнародного права та підтримка 

добросусідських відносин; 

2. Приєднання до Хартії ООН, АС та інших регіональних і міжнародних 

договорів та конвенцій; 

3. Реструктуризація Міністерства закордонних справ та розширення 

мережі дипломатичних установ держави; 

4. Залучення іноземних інвестицій; 

5. Направлення постійних представників до Генеральної Асамблеї ООН і 

АС [86]. 

Водночас, у ст. 43 Перехідної Конституції Південного Судану зазначено, 

що зовнішня політика держави повинна стати інструментом досягнення 
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національних інтересів та здійснюватися самостійно і прозоро з метою реалізації 

наступного: 

1. Підтримання міжнародної співпраці, особливо в рамках Організації 

Об’єднаних Націй, Африканського Союзу та інших міжнародних 

організацій, задля зміцнення загального миру і безпеки, поваги до 

міжнародного права, договірних зобов’язань і сприяння справедливому 

світовому економічному порядку; 

2. Досягнення Африканської економічної інтеграції в рамках реалізації 

регіональних планів і конференцій, також підтримання Африканської 

єдності і співпраці, передбаченої в цих планах; 

3. Заохочення та сприяння повазі до прав людини і основних свобод в 

рамках міжнародних конференцій; 

4. Підтримання міжкультурного діалогу і встановлення міжнародного 

порядку, основаного на справедливості та повазі до загальнолюдської 

гідності; 

5. Повага до міжнародного права і договірних зобов’язань, також пошук 

мирних шляхів вирішення міжнародних суперечок шляхом переговорів, 

посередництва, примирення, третейського суду і винесення судового 

рішення; 

6. Сприяння економічній співпраці між країнами континенту; 

7. Невтручання в внутрішні справи інших держав; підтримання 

добросусідських відносин і взаємної співпраці з усіма сусідніми 

країнами і підтримка мирних і збалансованих відносин з іншими 

країнами; 

8. Боротьба з міжнародною і транснаціональною організованою 

злочинністю, піратством і тероризмом [30]. 

Після призначення на пост Міністра закордонних справ Барнаби 

М. Бенджаміна у серпні 2013 року зовнішньополітичні пріоритети країни були 

уточнені: зокрема, було заявлено, що основним пріоритетом Південного Судану 

є досягнення економічного і соціального розвитку, а зовнішня політика держави, 
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своєю чергою, повинна віддзеркалювати цей імператив. Водночас, такі 

пріоритети як дотримання принципів міжнародного права та добросусідства, 

розширення співпраці з іншими країнами на основі взаємної вигоди, тісна 

співпраця з Африканським Союзом та іншими регіональними організаціями 

були знову підтверджені, а трьома основними напрямками зовнішньої політики 

було визначено: 

1. Толерантність низького рівня (zero-tolerance) з сусідніми країнами, 

включаючи Судан; 

2. Просування африканської єдності, солідарності та співпраці;  

3. Баланс у двосторонніх відносинах зі США та КНР [34].  

Крім офіційних версій зовнішньополітичних пріоритетів Південного 

Судану, провідні науково-дослідні центри висувають і свої концепції стосовно 

цього питання. Відповідно до концепції зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану, розробленої науковцями Південносуданського центру 

стратегічних досліджень та аналізу, аспекти особливої ваги у зовнішній політиці 

Південного Судану повинні включати: 

1. Формування правильного образу нової нації; 

2. Забезпечення безпеки та незалежності країни; 

3. Опору на міжнародні центри сили: на потужні міжнародні організації та 

ключових акторів міжнародних відносин; 

4. Застосування ефективних стратегій мас-медіа, що, своєю чергою, 

сприятиме створенню іміджу Джуби як незалежного, надійного і 

передбачливого гравця міжнародних відносин [32]. 

Інший аналітичний центр – Суданське товариство політичних наук – 

розташував пріоритети Південного Судану у сфері зовнішньої політики таким 

чином: 

1. Відносини зі Сполученими Штатами Америки характеризуються як 

«відносини виняткової політичної ваги», це обґрунтовується тим 

фактом, що США доклали чимало зусиль до отримання Південним 

Суданом незалежності та були автором більшості мирних угод, які вели 
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до підписання ВМУ, що призвело до перетворення Південного Судану в 

«протеже» Сполучених Штатів Америки; 

2. Відносини з Угандою дефініюються як «стратегічні відносини», 

оскільки більша частина обігу товарів і людських ресурсів надходить до 

Південного Судану саме з Уганди. Більше того, співпраця в безпековій 

сфері є важливою для обох країн, оскільки дозволить протистояти 

ополченцям Lord Resistance Army (LRA) та забезпечити мир і 

стабільність у прикордонній зоні Уганди; 

3. Кенія класифікується як держава-покровителька Всеохоплюючої мирної 

угоди у 2005 р., враховуючи її значну роль в переговорному процесі; 

4. Співпраця з арабськими державами (Єгипет, Саудівська Аравія, Катар, 

ОАЄ) може мати вплив у майбутньому на відносини між Суданом та 

Південним Суданом; 

5. Перспективна співпраця може виникнути між Південним Суданом та 

Ізраїлем, особливо в галузі водних ресурсів [36].   

Враховуючи велику кількість концепцій зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану, їхню часткову реалізацію, необхідною, на нашу думку, є 

систематизація пріоритетів за ступенем їх значущості та всеохоплюючого 

характеру на основі таких факторів: 

1. Вигод, які отримає Південний Судан від реалізації конкретного 

пріоритету; 

2. Кількості політичних заходів та дій, спрямованих на реалізацію 

пріоритету.  

З огляду на вищезазначені фактори, основними та найбільш важливими 

зовнішньополітичними пріоритетами Південного Судану є: 

1. Залучення іноземних інвестицій; 

2. Пріоритети, які стосуються співпраці з Африканськими країнами: 

2.1. Досягнення Африканської економічної інтеграції в рамках 

реалізації регіональних планів і конференцій, також підтримання 

Африканської єдності і співпраці, яка передбачена в цих планах; 



87 

 

2.2. Сприяння економічному співробітництву між країнами 

континенту.  

3. Зовнішньополітичні пріоритети, які пов’язані з налагодженням 

співробітництва з іншими акторами міжнародних відносин: 

3.1. Невтручання в внутрішні справи інших держав; підтримання 

добросусідських відносин і взаємної співпраці з усіма сусідніми 

країнами і підтримка мирних і збалансованих відносин з іншими 

країнами; 

3.2. Підтримання міжкультурного діалогу і встановлення 

міжнародного порядку, заснованого на справедливості і повазі до 

загальної людської гідності; 

3.3. Підтримання міжнародного співробітництва, особливо в рамках 

Організації Об'єднаних Націй, Африканського Союзу та інших 

міжнародних організацій, з метою зміцнення загального миру і 

безпеки, поваги до міжнародного права, договірних зобов'язань і 

сприяння справедливому світовому економічному порядку. 

Водночас, варто зазначити, що в різних концепціях зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану особлива увага приділяється таким пріоритетам 

міжнародно-правового характеру як: повага та дотримання принципів 

міжнародного права та підтримка добросусідських відносин, заохочення та 

сприяння повазі до прав людини і основних свобод в рамках регіональних та 

міжнародних конференцій, повага до міжнародного права і договірних 

зобов’язань. Проте, на нашу думку, ці пріоритети мають радше політично-

іміджеве значення, оскільки включення їх до списку зовнішньополітичних 

пріоритетів країни вважається маркером демократичності й прогресивності 

держави та її політичної еліти, що сприятиме зарахуванню держави до числа 

надійних та прогресивних країн світу. Правові пріоритети не відображають 

особливостей розвитку держави, саме тому вони присутні в концепціях 

зовнішньополітичних пріоритетів більшості країн світу. Крім того, зважаючи на 

наявний громадянський конфлікт у Південному Судані, реалізація правових 
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пріоритетів може бути здійснена лише зусиллями закордонних партнерів, 

оскільки кроки, які вживає Південний Судан, часто ведуть до розпалу 

протистояння і, як наслідок, лише перешкоджають реалізації вище згаданих 

пріоритетів.  

До числа пріоритетів також включено пріоритети одноразової реалізації, 

зокрема: приєднання до Хартії ООН, АС та інших регіональних і міжнародних 

договорів та конвенцій, скерування постійних представників до Генеральної 

Асамблеї ООН і АС. Їхня реалізація, звичайно, має важливе значення для 

демократичного та поступального розвитку країни, налагодження співпраці та 

подальшого застосування багатосторонніх механізмів, проте, враховуючи 

простоту їхньої реалізації, доцільніше було б включити їх до списку 

зовнішньополітичних цілей.  

Зовнішньополітичні пріоритети Південного Судану мають високий рівень 

залежності один від одного: реалізація одного пріоритету сприяє реалізації 

іншого. Наприклад, реалізація пріоритету щодо підтримки міжнародного 

співробітництва та розвитку добросусідських відносин сприятиме розширенню 

співпраці між Південним Суданом та іншими акторами міжнародних відносин, в 

тому числі й економічного, можливого запровадження спільних проектів, що 

призведе до інтенсифікації бізнес-контактів, результатом яких може стати 

залучення іноземних інвестицій, що також є одним із зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану. Те саме можна прослідкувати й при реалізації 

пріоритету, пов’язаного з досягненням африканської економічної єдності та 

сприянню економічному співробітництву між країнами континенту, яке 

призведе до пришвидшеної реалізації вже існуючих регіональних проектів 

(зокрема, в енергетичній сфері) та до збільшення фінансування та іноземних 

інвестицій.  

Реалізація зовнішньополітичних пріоритетів має на меті досягнення 

державних цілей, які, зважаючи на особливості системи зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану, можна поділити на дві категорії: економічні та 

політичні. До першої групи можна віднести: 
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1. Досягнення економічної стабільності через зростання інвестування; 

2. Реалізацію інфраструктурних проектів та налагодження торгівлі через 

інтенсифікацію регіональних відносин між Африканськими країнами; 

3. Диверсифікацію економіки у зв’язку з розвитком інших сфер 

господарства (водних ресурсів, аграрної сфери). 

Реалізація цих цілей призведе до позитивних наслідків на регіональному та 

державному рівні. На державному рівні це матиме позитивний вплив на 

зростання добробуту населення та інтенсифікацію темпів економічного 

зростання. Диверсифікація економіки, своєю чергою, дозволить розширити 

виробництво через реалізацію нових проектів, збільшити кількість робочих 

місць та зменшити рівні безробіття. Більше того, диверсифікація економіки 

дозволить зменшити ризики для держави та її залежність від енергетичного 

сектору, а також позбутися «ресурсного прокляття».  

Враховуючи рівень взаємозалежності між сусідніми африканськими 

країнами, зростання економічної стабільності в Південному Судані матиме 

вплив на покращення економічного становища в регіоні в цілому через 

реалізацію спільних інфраструктурних проектів, які можуть стати основою для 

формування нових інтеграційних організацій регіону. Загалом, зростання темпів 

регіональної інтеграції матиме і політичний вияв, оскільки в середньостроковій 

перспективі може призвести до формування блоку з регіональних країн в рамках 

глобальних організацій, що сприятиме кращому відстоюванню регіональних 

інтересів та винесенню на міжнародний порядок денний важливих питань 

регіонального характеру.  

До політичних цілей можна віднести: 

1. Зростання міжнародного іміджу Південного Судану як активного та 

надійного актора міжнародних відносин у зв’язку з диверсифікацією 

зовнішньополітичних зв’язків; 

2. Зміцнення міжнародних позицій країни. 

Забезпечення цих цілей матиме вплив на покрашення іміджу Південного 

Судану, що призведе до активізації зовнішньої політики країни, оскільки 
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важливою умовою для налагодження співпраці є демократичність, 

передбачливість та надійність конкретного актора міжнародних відносин. Крім 

того, це дозволить сформувати коло акторів-симпатиків, чиєю підтримкою 

можна буде заручитися в вирішенні проблемних аспектів, диверсифікувати 

зовнішньополітичні зв’язки країни загалом, зменшити залежність від 

регіональних держав та зайняти своє місце в ієрархії міжнародних відносин. 

Імідж держави матиме вплив і на реалізацію економічних цілей та пріоритетів, 

оскільки надійність держави є важливою запорукою надходження іноземних 

інвестицій. Взаємопов’язаність політичних та економічних цілей Південного 

Судану, їхньої реалізації є свідченнями раціональності зовнішньої політики 

країни та її правильної логічної спрямованості.  

Отже, можна підсумувати, що попри факт недавнього отримання 

незалежності, Південному Судану вдалося сформувати зовнішньополітичні 

пріоритети, зважаючи на умови сучасних міжнародних відносин, що свідчить 

про бажання цієї держави активно долучатися до сучасної міжнародної політики. 

Проаналізувавши зовнішньополітичні пріоритети Південного Судану, можна 

зробити висновок, що ключовими аспектами є: залучення іноземних інвестицій з 

метою сприяння поступальному економічному розвитку країни; інтенсифікація 

співпраці з країнами Африканського континенту та інших регіонів, участь 

Південного Судану у міжнародних організаціях різного рівня. З-поміж окремо 

взятих акторів міжнародних відносин, відповідно до експертних досліджень, 

пріоритет надається співпраці з США, Угандою, Кенією, арабськими державами 

та Ізраїлем. Водночас, варто зазначити і про багатовекторність 

зовнішньополітичних пріоритетів країни, адже Південний Судан 

спрямовуватиме свою зовнішню політику на співпрацю з країнами Африки, з 

провідними акторами міжнародних відносин та ключовими міжнародними 

організаціями. 
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Висновки до розділу 2 

 

Комплексний характер конфлікту між арабсько-мусульманською Північчю 

та християнсько-нілотським Півднем Судану пояснюється великою кількістю 

детермінант (зокрема, це релігійний фактор, аспект расової та соціальної 

стратифікації, колоніальні та постколоніальні чинники, фактор нерівності 

економічного розвитку частин країни), які призвели до початку збройного 

протистояння, жодна з яких не може бути охарактеризована як превалююча. 

Історичний розвиток Південного Судану заклав основи зовнішньої політики 

країни та її напрямків, дозволив встановити неофіційні відносини, започаткувати 

систему неофіційних представництв, які з отриманням незалежності 

трансформувалися в постійні інститути, та дав можливість розвивати уже 

наявний рівень співпраці.  

Отримання незалежності Південним Суданом утвердило дієвість 

міжнародно-правових механізмів, що мало виняткове значення, враховуючи 

кризу їхньої результативності та зростання частоти силових протистоянь між 

акторами міжнародних відносин. Отримання незалежності створило і низку 

викликів для Африканського континенту: забезпечення уникнення «ефекту 

доміно» щодо сепараційних процесів у сусідніх країнах, забезпечення 

непорушності кордонів, урахування нових зовнішньополітичних реалій, зміни в 

енергетичному та економічному потенціалі материка.  

Формування зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану 

відбувається під впливом двох груп чинників: історичних та модерних 

детермінант. Перша група включає в себе чинник «неприйняття Півночі» та 

ісламу, чинник міжнародно-політичного втручання та «елітарний чинник». 

Друга група включає в себе приналежність держави до певного регіону світу; 

сучасні тенденції міжнародних відносин; ієрархічність сучасних міжнародних 

відносин та наявність основних центрів сили. 

 Варто зазначити, що існують дві закономірності, які визначають вплив 

детермінант на зовнішньополітичні пріоритети: перша – це те, що всі дві групи 
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чинників визначають зовнішньополітичні пріоритети Південного Судану 

комплексно, доповнюючи одне одного та посилюючись завдяки сучасним 

трендам міжнародних відносин. Крім того, часто кілька чинників визначають 

один зовнішньополітичних пріоритет. Друга – це те, що історичні чинники 

почасту є значно ширшими за модерні, що обґрунтовується більшою 

ретроспективною усталеністю цих чинників. Зокрема, чинник міжнародно-

політичного втручання є значно ширшим за модерні чинники політико-

географічного положення, ієрархії міжнародних відносин. 

Основні зовнішньополітичні пріоритети африканської країни стосуються 

залучення іноземних інвестицій, співпраці з країнами-сусідами та міжнародною 

спільнотою. Потрібно зазначити, що пріоритет надається співпраці з США, 

Угандою, Кенією, арабськими державами та Ізраїлем. Крім того, в системі 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану представлені також 

правові пріоритети, оскільки вони характеризуються як маркери 

демократичності та прогресивності держави та її політичної еліти. 

Реалізація зовнішньополітичних пріоритетів дозволить втілити низку 

державних цілей, які можна розділити на дві категорії: економічні (досягнення 

економічної стабільності, реалізація інфраструктурних проектів та налагодження 

торгівлі та диверсифікація економіки у зв’язку з розвитком інших сфер 

господарства (водних ресурсів, аграрної сфери)) та політичні (зростання 

міжнародного іміджу Південного Судану як активного та надійного актора 

міжнародних відносин у зв’язку з диверсифікацією зовнішньополітичних 

зв’язків та зміцнення міжнародних позицій країни). 
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РОЗДІЛ 3 

 

ВЗАЄМОДІЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ  

РЕСПУБЛІКИ ПІВДЕННИЙ СУДАН  

 

 Процес формування зовнішньополітичних пріоритетів Республіки 

Південний Судан визначається не лише двома групами факторів. На нього 

безпосередній вплив має і хід реалізації пріоритетів, що обумовлюється 

синхронністю та реципрокністю цих процесів: перешкоди щодо реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів можуть призвести до коригування або 

уточнення раніше задекларованих положень. Врахування результатів та темпів 

реалізації пріоритетів призведе до більш ефективного провадження зовнішньої 

політики країни, дасть змогу краще адаптуватися до змін в зовнішньому 

середовищі.  

 З огляду на це, важливе значення має вивчення інструментарію та перебігу 

реалізації зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан та 

здійснення на основі цього прогнозування щодо можливого коригування 

задекларованих пріоритетів.  

 

3.1. Особливості інструментів реалізації зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану 

 

Оскільки зовнішньополітичні пріоритети Південного Судану містять 

складові економічного, безпекового та іміджевого характеру, їхня реалізація 

потребує комплексного та виваженого підходу, застосування багатьох засобів 

зовнішньої політики. Вище подавалися різні варіанти класифікації 

зовнішньополітичних інструментів, проте для дослідження реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану буде використовуватися 

наступна класифікація: 
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1. Військові засоби (військові кампанії, таємна дипломатія та розвідка); 

2. Економічні засоби (санкції, ембарго, енергетична дипломатія); 

3. Політично-дипломатичні засоби (пропаганда, soft power, адаптивні 

інструменти, переговори, посередництво, тощо). 

Відповідно до вищезгаданої класифікації, Південний Судан 

використовував усі категорії засобів для реалізації зовнішньополітичних 

пріоритетів, проте з огляду на малу результативність силових засобів, засоби 

політично-дипломатичного впливу отримали ширше застосування, що загалом 

підтверджує тенденцію зростання ролі цієї групи засобів у взаємодії учасників 

міжнародних відносин, оскільки вони передбачають налагодження 

систематичних, постійних контактів і зв’язків, формування спільних інтересів у 

взаємодіях суб’єктів міжнародних відносин [68, c. 2]. Нижче наводимо конкретні 

випадки використання усіх груп зовнішньополітичних засобів Південним 

Суданом: 

1. Військові кампанії, засоби силового впливу та таємна дипломатія 

застосовувалися у відносинах з Суданом протягом першого року 

незалежності, з метою врегулювання проблемних аспектів та реалізації 

власних інтересів повною мірою (стосувалося зростання доходів від 

транзиту нафтопродуктів, встановлення лінії кордону та ін.), проте не 

призвели до бажаного результату. Навпаки, мало місце перешкоджання 

реалізації зовнішньополітичних пріоритетів, таких як: залучення 

іноземних інвестицій, встановлення добросусідських відносин, сприяння 

економічній співпраці між країнами континенту, розширення співпраці з 

іншими країнами світу, повага до міжнародного права і договірних 

зобов’язань, пошук мирних шляхів вирішення міжнародних суперечок. 

Крім того, окремим інструментом можна вважати підтримку Південним 

Суданом опозиційних груп в Судані. Теоретично, це частково сприяло б 

виконанню політичних завдань: за умови повномасштабного 

використання цього інструменту розхитувалася б внутрішньополітична 

обстановка у сусідній державі, що дало б Південному Судану 
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додатковий важіль впливу при веденні переговорів, а тому можна 

говорити про необхідність комплексного застосування багатьох 

інструментів зовнішньої політики для якнайповнішої реалізації 

пріоритетів та інтересів. На сучасному етапі важко оцінити частоту 

використання та результативність цього інструменту, проте уряд Судану 

наголошує на підтримці Південним Суданом дестабілізуючих рухів 

всередині країни.  

2. Економічні засоби: санкції використовувалися у випадку протистояння з 

Суданом у 2011 році та виявлялися в обмеженні на транспортування 

нафти через територію Судану, однак призвели до опосередкованих 

результатів: ціна за транзит була знижена, проте не до рівня, бажаного 

для Південного Судану. Найчастіше застосовувався інструмент 

енергетичної дипломатії. Деякі експерти вважають, що енергетичні 

інструменти особливо активно були задіяні під час Другої громадянської 

війни та переговорного процесу, крім того, вважається, що отримання 

незалежності Південним Суданом було здійснено в обмін на доступ до 

енергетичних ресурсів цієї країни. Цей інструмент в поєднанні з 

пропагандою та військовим протистоянням використовувався під час 

конфлікту з Суданом у 2011 році. Проте його застосування не 

обмежувалося лише цими випадками – енергетичні інструменти, а саме 

реалізація регіональних інфраструктурних проектів напряму, 

дозволяють втілити в життя ті зовнішньополітичні пріоритети 

Південного Судану, які пов’язані з налагодженням регіональної 

співпраці та економічної інтеграції на Африканському континенті. 

Застосування цих інструментів також дозволяє залучити іноземні 

інвестиції (часто в обмін на доступ до енергоресурсів або торгівлю ними 

за привілейованими цінами).  

3. Політично-дипломатичні засоби використовувалися ще до отримання 

незалежності Південним Суданом, а після здобуття суверенітету 

сприяли реалізації майже усіх зовнішньополітичних пріоритетів країни. 
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Новітні інструменти, такі як soft power та адаптивні інструменти, не 

мають такого широкого застосування, хоча використання останніх у 

зв’язку з громадянським конфліктом у Південному Судані має критично 

важливе значення, оскільки дозволить налагодити тіснішу співпрацю з 

позитивно налаштованими акторами міжнародних відносин (зокрема, з 

КНР). Soft power активніше застосовували під час Перехідного періоду, 

оскільки вона дозволяла заповнити прогалину, утворену через нестачу 

офіційних контактів. Зрештою, такі кроки, як декларування підтримки 

міжнародно-правових механізмів, виступи демократичного характеру в 

міжнародних організаціях мають вплив на формування позитивного 

іміджу Джуби як надійного, демократичного та передбачливого актора 

міжнародних відносин, що є важливим зовнішньополітичним завданням 

країни.  

Конкретні ж інструменти, які Південний Судан використовує для 

забезпечення реалізації національних інтересів та зовнішньополітичних 

пріоритетів, містяться в основному програмному документі країни – Плані 

розвитку Південного Судану – та передбачають:  

1. Застосування багатосторонньої дипломатії (ООН, Африканський Союз, 

СОТ) та відкриття місій при них, що призведе до реалізації таких 

пріоритетів та цілей: скерування постійних представників до 

Генеральної Асамблеї ООН і АС; підтримання міжнародної співпраці, 

особливо в рамках Організації Об’єднаних Націй, Африканського Союзу 

та інших міжнародних організацій, досягнення Африканської 

економічної інтеграції в рамках реалізації регіональних планів і 

конференцій; 

2. Приєднання до міжнародних конвенцій (зокрема, в рамках таких 

міжнародних організацій як ООН та СОТ, договорів, які стосуються 

прав людини, боротьби з тероризмом, зміни клімату та інших 

глобальних міжнародних конвенцій та угод), що сприятиме реалізації 

таких пріоритетів, як приєднання до міжнародних договорів та 
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конвенцій; повага до міжнародного права і договірних зобов’язань, 

також пошук мирних шляхів вирішення міжнародних суперечок; 

заохочення та сприяння повазі до прав людини і основних свобод в 

рамках регіональних та міжнародних конференцій. 

3. Співпрацю з регіональними державами (ЦАР, Кенія, Ефіопія, Уганда), 

що сприятиме реалізації таких пріоритетів: досягнення Африканської 

економічної інтеграції в рамках реалізації регіональних планів і 

конференцій, також підтримання Африканської єдності і співпраці, яка 

передбачена в цих планах; сприяння економічній співпраці між країнами 

континенту. 

4. Забезпечення міжнародно-правового визнання Південного Судану, що 

загалом сприятиме інтенсифікації зовнішньої політики держави та, як 

наслідок, реалізації її пріоритетів; 

5. Застосування правових та економічних інструментів, що сприятиме: 

залученню іноземних інвестицій; повазі та дотримання принципів 

міжнародного права та підтримці добросусідських відносин; сприянню 

економічній співпраці між країнами континенту; підтриманню 

міжкультурного діалогу і встановлення міжнародного порядку, 

заснованого на справедливості і повазі до загальної людської гідності; 

повазі до міжнародного права і договірних зобов’язань, а також пошуку 

мирних шляхів вирішення міжнародних суперечок; 

6. Відкриття дипломатичних місій та збільшення кількості консульств, що 

сприятиме реалізації пріоритету щодо реструктуризації Міністерства 

закордонних справ та розширення мережі дипломатичних установ 

держави [31, c. 170]. 

Слід зазначити, що реалізації одного і того ж пріоритету часто 

відповідають кілька інструментів, що є позитивним аспектом, оскільки сприяє її 

покращенню та формуванню комплексного підходу до зовнішньої політики 

країни. Зокрема, для реалізації пріоритету щодо сприяння економічному 

співробітництву між країнами Африканського континенту задіяні одразу кілька 
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інструментів: енергетична дипломатія (знаходить свій вияв у реалізації спільних 

проектів в енергетичній сфері щодо транспортування нафти), політико-

дипломатичні засоби (зокрема, переговори, взаємні візити, укладання угод, які 

дозволяють створити юридичне та інституційне підґрунтя для подальшої 

співпраці, зафіксувати наявні домовленості), soft power (діяльність Південного 

Судану в рамках міжнародних організацій та кількасторонніх зустрічей 

дозволяють також розширити економічний вимір регіональної співпраці, 

зокрема, часто на таких майданчиках вдається досягнути домовленостей щодо 

реалізації конкретних проектів економічної сфери, прикладом можуть бути 

багатосторонні зустрічі контактних груп щодо проектів альтернативного 

постачання нафтопродуктів, до яких входить Південний Судан, Кенія, Ефіопія, 

Уганда). 

Ця ж закономірність комплексного застосування інструментів 

спостерігається щодо усіх зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану, 

а тому для кращого розуміння співвідношення інструментів та пріоритетів, варто 

розглянути наступну таблицю: 

Таблиця 1 

Співвідношення зовнішньополітичних пріоритетів  

Республіки Південний Судан та інструментів їхньої реалізації 

Зовнішньополітичні пріоритети Конкретні  

зовнішньополітичні інструменти 

Залучення іноземних інвестицій Енергетична дипломатія, політично 

дипломатичні інструменти 

(переговори, багатостороння 

дипломатія), soft power 

1. Підтримання міжкультурного діалогу і 

встановлення міжнародного порядку, 

заснованого на справедливості і повазі до 

загальної людської гідності 

2. Підтримання міжнародної співпраці, 

особливо в рамках Організації Об’єднаних 

Націй, Африканського Союзу та інших 

міжнародних організацій, з метою зміцнення 

загального миру і безпеки, поваги до 

міжнародного права, договірних зобов’язань і 

сприяння справедливому світовому 

Soft power, політико-дипломатичні 

засоби (особливо багатостороння 

дипломатія), адаптивні інструменти. 
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економічному порядку 

3. Невтручання в внутрішні справи інших 

держав; підтримання добросусідських відносин 

і взаємної співпраці з усіма сусідніми країнами і 

підтримка мирних і збалансованих відносин з 

іншими країнами 

1. Досягнення Африканської економічної 

інтеграції в рамках реалізації регіональних 

планів і конференцій, також підтримання 

Африканської єдності і співпраці, яка 

передбачена в цих планах; 

2. Сприяння економічній співпраці між 

країнами континенту 

Soft power, політико-дипломатичні 

засоби, енергетична дипломатія, 

адаптивні інструменти.  

Ця таблиця демонструє важливе значення політико-дипломатичних 

засобів, енергетичної дипломатії та soft power для реалізації пріоритетів, що 

пояснюється вихідними умовами існування держави (наприклад, наявністю 

енергетичних ресурсів та розвиненої мережі лобістських груп в багатьох країнах 

світу).  

Основну роль у сфері інституційного забезпечення реалізації пріоритетів 

Південного Судану, звичайно, відіграє Міністерство закордонних справ та 

координована ним мережа дипломатичних та консульських установ, особливою 

рисою яких була активна представницька діяльність та встановлення державних 

контактів з широким колом міжнародних акторів ще до отримання незалежності. 

Стратегія, яку використовував Південний Судан до 2011 року, полягала у 

реалізації національних інтересів завдяки трьом каналам: мережі неурядових 

організацій, релігійним групам та діаспорі, які заповнювали представницький 

вакуум, що був спричинений неможливістю встановлювати офіційні 

дипломатичні відносини та формувати зовнішньополітичну стратегію, що стало 

можливим лише після отримання незалежності.  

Зокрема, церковні групи та організації релігійного характеру зіграли 

особливу роль під час громадянських воєн в Судані, виступаючи на користь 

Півдня: згідно з домовленостями між представниками римо-католицької церкви 

та руху Анья-нуа, рух повстанців отримував фінансування, також церковні 

організації зіграли роль мирного брокера у завершенні Першої громадської 

війни та мирного процесу. Фактично, вже під час Першої громадянської війни 
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тодішні представники Півдня змогли сформувати певну мережу представників, 

які налагоджували зовнішньополітичні контакти з ключовими на той час 

партнерами Півдня для допомоги у протистоянні з урядом в Хартумі, 

результатом контактів між якими стала військова та гуманітарна підтримка 

повстанців.  

Що ж до більш сучасного етапу, то представники руху НАВС під час 

Другої громадської війни та етапу мирних переговорів значно розширили  свою 

зовнішньополітичну діяльність. Зокрема, лідери руху Джон Гаранг та Салва Киїр 

лише протягом останнього року війни здійснили візити до ПАР, США (зустріч з 

держсекретарем Коліном Пауеллом), Кенії, Уганди, Комісії Африканського 

Союзу, після яких, зазвичай, організовували прес-конференції, що дозволяло 

шляхом використання soft power донести основні меседжі Південного Судану до 

міжнародної спільноти. Можна стверджувати, що деякі зовнішньополітичні 

функції представники еліти Півдня здійснювали ще до отримання незалежності 

Південним Суданом. 

Законодавчими рамками для початку роботи МЗС та врахування 

попередніх напрацювань була доповідь про функції та структури, підготована в 

2009 році, що поклало початок перетворенню неофіційних контактів та 

субпредставництв на координовану Міністерством закордонних справ 

дипломатичну мережу, формуванню стратегічного плану і обговоренню засад та 

напрямків зовнішньої політики країни. 

На сучасному етапі Міністерство закордонних справ і міжнародної 

співпраці виконує такі функції і обов’язки: 

1. Надає рекомендації Президенту, Раді Міністрів та Національним 

Законодавчим Зборам по дипломатичних питаннях; 

2. Здійснює діяльність від імені Республіки Південний Судан щодо 

встановлення, розвитку та підтримки хороших відносин і співпраці з 

іноземними державами; 

3. Представляє інтереси і політику Південного Судану в інших країнах та 

міжнародних організаціях; 
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4. Розробляє та координує плани і політику, яка стосується міжнародної 

підтримки Південного Судану; 

5. Проводить у співпраці з Міністерством фінансів і економічного 

планування та іншими міністерствами і комісіями, переговори з 

іноземними урядами та міжнародними установами для фінансування 

угод з донорськими організаціями; 

6. За погодженням з відповідними державними органами стежить за 

виконанням угод, укладених між імені Південним Суданом та 

іноземними урядами та установами; 

7. Розробляє та координує політику та програми, що належать до 

міжнародної підтримки в області гуманітарної допомоги і реабілітації; 

8. Координує діяльність дипломатичного корпусу Південного Судану [87]. 

З огляду на вищезгадані функції та особливості зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану МЗС має структуру, в якій найбільш залученими 

у реалізацію зовнішньополітичних пріоритетів управліннями є:  

1. Управління фінансів та управління з координації зовнішньої допомоги 

(за допомогою яких реалізовується пріоритет щодо залучення іноземних 

інвестицій); 

2. Управління багатосторонніх і міжнародних відносин (відповідальне за 

реалізацію пріоритетів, пов’язаних із співпрацею з ООН, Африканським 

Союзом та іншими міжнародними організаціями); 

3. Управління двосторонніх відносин (відповідальне за розширення 

співпраці Південного Судану з пріоритетними країнами, зокрема 

країнами-сусідами, США, КНР, Ізраїлем); 

4. Управління наукових досліджень, навчання та нарощування потенціалу 

(сприяє реалізації зовнішньополітичних пріоритетів, пов’язаних з 

налагодження співпраці з різними країнами світу, підтриманням 

міжкультурного діалогу та ін.).  

Діяльність інших трьох управлінь (Управління зв’язку та діаспори; 

Управління протоколу та зв’язків з громадськістю; Управління інформаційно-
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комунікаційних технологій та засобів масової комунікації [82]) спрямована на 

створення правильного іміджу Південного Судану у закордонних ЗМІ, 

лобіювання інтересів країни, що є однаково сприяючим фактором для реалізації 

усієї системи зовнішньополітичних пріоритетів.  

Проте на сучасному етапі МЗС Південного Судану має низку проблем, які 

перешкоджають нормальній діяльності установи: відсутність відповідної 

освітньої бази дипломатів, брак комплексної та цілісної стратегії розвитку МЗС 

(що пов’язане з відсутністю добре сформованої законодавчої бази, в якій чітко 

були б прописані принципи діяльності установи), загальний характер функцій 

МЗС, труднощі з фінансуванням, що, своєю чергою, утруднює ведення 

зовнішньої політики країни. Саме тому завданням особливої ваги є 

реструктуризація Міністерства закордонних справ, що було виокремлено як 

один із зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану, законодавчою 

базою для реалізації якого є Указ Президента RSS/RO/J/14/2013 від 23 липня 

2013 року про скорочення та реструктуризацію Міністерств Національного 

Уряду, включаючи Міністерство закордонних справ. Слід зазначити, що 

прийнятий документ має досить амбівалентну природу: з одного боку, сприяє 

покращенню зовнішньої політики крани та реалізації її пріоритетів, а з іншого , 

був інструментом усунення від влади політиків-опонентів Президента С. Киїра, 

що стало фактором загострення суспільно-політичної ситуації в країні та 

викликало негативну реакцію західних країн.  

На сучасному етапі має місце загальне обговорення та вироблення 

стратегії реструктуризації установи. Певне затягування процесу виникає у 

зв’язку з невнормованою безпековою ситуацією, яке змушує зосереджуватися на 

більш нагальних аспектах внутрішньодержавного існування країни. Проте 

конкретні кроки щодо реструктуризації Міністерства закордонних справ 

прописані в Плані Розвитку Південного Судану та включають: 

1. Становлення системи дипломатичних рангів; 

2. Покращення фінансового обліку та діловодства; 

3. Прийняття відповідних законів, які б чітко регламентували роботу МЗС; 
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4. Зростання кількості дипломатичних працівників з 257 до 407 осіб; 

5. Покращення інституційної структури МЗС: підвищення 3 департаментів 

до рангу директоратів, покращення освіти дипломатів [31, c. 194]. 

Активним є і залучення самих дипломатів до обговорення реструктуризації 

установи, що дозволить краще виявити критичні моменти та досягнути 

консенсусу. Рекомендації представників дипломатичних органів Південного 

Судану включають: 

1. Покращення освіти персоналу: створення якісної системи освіти, 

відповідна підготовка кадрів, що сприятиме покращенню іміджу 

Південного Судану в світі, інтенсифікації зовнішньої політики та 

покращенню реалізації представницької функції держави, що є відсутнім 

в офіційному баченні реструктуризації; 

2. Розроблення дієвої системи дипломатичних представництв: відкриття 

посольств в таких країнах, як Кенія, Ефіопія, Уганда, Судан, США, КНР, 

Велика Британія, Норвегія, Росія, Франція, ПАР; скерування 

посланників у ті країни, де планується відкриття повноцінних 

дипломатичних представництв; застосування човникової дипломатії для 

вирішення дрібних питань, що дозволить економити державні кошти, 

водночас, забезпечуючи широку систему політичного представництва; 

3. Лобіювання в інших країнах світу інтересів та пріоритетів Південного 

Судану шляхом залучення діаспори, неурядових організацій, що 

дозволить створити правильний імідж країни, спрямувати зовнішні 

контакти на реалізацію важливих для Південного Судану завдань.  

Отже, Південний Судан для реалізації зовнішньополітичних пріоритетів 

використовує широкий спектр інструментів, які можна звести до таких груп: 

засоби багатосторонньої дипломатії (для пріоритетів, які стосуються 

розширення співпраці в рамках міжнародних організацій, приєднання до 

договорів); економічні та правові засоби (для пріоритетів пов’язаних із 

розширенням інвестицій; забезпеченням міжнародного миру та безпеки); 

енергетична дипломатія (з метою інтенсифікації співпраці з країнами 
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континенту, покращення Африканської єдності, реалізації спільних регіональних 

проектів); стратегічне партнерство та двостороння співпраця (для реалізації 

пріоритетів щодо розширення співпраці з окремими країнами світу, сприяння 

міжкультурному діалогу). Міністерство закордонних справ Південного Судану 

має певні особливості в роботі: 

1. База для роботи МЗС була закладена задовго до отримання незалежності 

(шляхом контактів та візитів, які здійснювали представники НАВС та 

Анья-нуа під час громадянських воєн), що дозволило інституції з 

легкістю добитися міжнародно-правового визнання країни та встановити 

офіційні відносини з найважливішими партнерами за короткий проміжок 

часу; 

2. Міністерство здійснює свою діяльність в умовах широкої 

реструктуризації; 

3. Невизначеність точних функцій МЗС та відсутність досконалого 

закріплення його повноважень в законодавчих актах, що ускладнює 

здійснення установою своїх функцій та провадження якісної реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану. 

 

3.2. Проблеми та перспективи реалізації зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану у двосторонніх міждержавних відносинах 

 

Основною передумовою для реалізації зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану є налагодження активної та взаємовигідної співпраці з 

різними державами та регіонами світу, що дозволить у довгостроковій 

перспективі також покращити економічне становище країни, та, як наслідок, 

збільшити добробут населення, розвинути інфраструктуру шляхом реалізації 

спільних проектів, диверсифікувати економіку та експорт; у політичній сфері це 

сприятиме покращенню іміджу країни та здобуттю свого місця у ієрархії 

міжнародних відносин, а на регіональному рівні сприятиме зменшенню загроз у 

сфері безпеки в регіоні Африканського Рогу та покращенню ситуації з 
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забезпеченням поваги до прав людини. На сучасному етапі усі ці аспекти є лише 

бажаним станом для Південного Судану, проте уже має місце розвиток та 

налагодження співпраці з зовнішньополітичними партнерами, серед яких 

особливе місце займають: США та КНР, країни-сусіди Південного Судану, 

Азійські країни, а саме Індія, Ізраїль, Малайзія, Японія та Росія, що відображає 

багатовекторність зовнішньої політики Південного Судану, його намагання 

розвивати дружні відносинами з країнами різних регіонів.  

 

Співпраця Південного Судану з Сполученими Штатами Америки та 

Китайською Народною Республікою 

 

Після отримання незалежності Південний Судан зіткнувся з низкою 

викликів, які є характерними для усього Африканського континенту та 

включають: виклики у сфері безпеки, необхідність модернізації та 

диверсифікації економічної сфери, забезпечення якісного управління та 

місцевого самоврядування, збільшення поваги до прав людини та набуття іміджу 

економічно-розвиненого, стабільного та активного гравця міжнародних 

відносин. Попри велику кількість проблемних аспектів, роль африканських країн 

у міжнародних політичних та економічних відносинах постійно зростає, і це, 

своєю чергою, призводить до того, що Африка стає одним із театрів розгортання 

глобального протиборства, зокрема, між США та КНР за сфери політичного та 

економічного впливу у світі. Африканський континент набуває особливої ваги 

для обох потужних гравців міжнародних відносин, оскільки співпраця з 

країнами цього материка може у перспективі принести такі вигоди для США чи 

КНР:  

1. Високий рівень ресурсозабезпеченості Африканського континенту 

може принести державі-партнеру вигоду економічного характеру у 

вигляді сприятливих умов для імпорту ресурсів. Крім того, Африка – 

великий та перспективний ринок збуту товарів, оскільки є другим за 

площею та населенням материком у світі. 
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2. Держави Африканського континенту, як молоді гравці міжнародних 

відносин, зіштовхуються із низкою проблем, які потребують вирішення: 

напружена ситуація щодо забезпечення миру та безпеки (яка включає не 

лише наявність терористичних груп, а й питання м’якої безпеки: 

наркотрафік, міграція та ін.), слабкий економічний розвиток та потреба 

зовнішніх капіталовкладень для економічної модернізації та 

диверсифікації, політична стабільність, недостатня розвиненість сфери 

освіти та науки та ін., а тому такі держави світу як США та КНР можуть 

надати допомогу африканським країнам для вирішення вищезгаданих 

проблем у вигляді двосторонніх консультацій, обміну досвідом, 

створення контактних груп, надання інвестицій та політичної підтримки 

та ін., і тим самим забезпечити собі покращення іміджу в очах 

африканських країн, що може в подальшій перспективі призвести до 

інтенсифікації співпраці в економічній та політичній сферах. 

3. На Африканський материк припадає 25% голосів в Генеральній 

Асамблеї ООН, а тому закладення дружніх відносин може сприяти 

певній політичній підтримці США чи КНР під час голосування за 

питання особливої ваги в Генеральній Асамблеї та Раді Безпеки ООН 

[14]. Крім того, розвиток дружніх відносин сприятиме лобіюванню 

інтересів певної країни і в інших міжнародних організаціях (СОТ, 

Африканському Союзі).   

Основою політики США та КНР в межах Африки є добре розроблені 

стратегії поведінки обох держав. Стратегія Сполучених Штатів Америки є 

багатокомпонентним підходом з акцентом на військово-політичній співпраці, 

одним із аспектів якого є боротьба із тероризмом, а також підтримці та наданню 

гуманітарної допомоги країнам, що її потребують [93]. Основним інструментом 

забезпечення військово-політичної співпраці є АФРИКОМ, створення якого в 

2007 році стало індикатором зростання ролі Африки для зовнішньої політики 

США та обумовлювалося трьома основними факторами: забезпеченням 

необхідного інструментарію в межах Африканського материка для ведення 
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боротьби з тероризмом, забезпеченням енергетичної безпеки США (шляхом 

захисту енергетичної інфраструктури в країнах Африки та забезпечення у такий 

спосіб безперебійних постачань нафти) та противагою зростанню впливу КНР в 

Африці [94]. Крім того, на саміті США-Африка 2014 року були створені 

додаткові інструменти для оптимізації співпраці в військово-політичному 

секторі, а саме:  

1. The African Peacekeeping Rapid Response Partnership (A-Prep) 

(Африканське миротворче партнерство швидкого реагування), 

основною метою якого є створення за 3–5 років миротворчого 

контингенту швидкого реагування в межах Африканського материка;  

2. Global Operating Peaceful Initiative (Глобальна оперативна мирна 

ініціатива) – програма, в межах якої африканським країнам буде 

надаватися допомога з боку США у підготовці миротворців; 

3. Підтримка діяльності Миротворчих Місій Організації Об’єднаних 

Націй та зусиль Африканського Союзу [95]. 

Одними із інструментів для надання гуманітарної допомоги є USAID та 

безпосередні двосторонні домовленості між урядом США та урядами країн 

Африки. Кінцевою метою стратегії, яку Сполучені Штати Америки 

використовують в Африці, є досягнення таких цілей: зміцнення демократичних 

інститутів, стимулювання економічного зростання, торгівлі та інвестицій, 

просування миру та сприяння перспективам та можливостям розвитку Африки 

[40]. 

Своєю чергою, Китай імплементує багаторазову прагматичну економічну 

стратегію, яка містить подібні елементи для країн зі схожими умовами 

економічного середовища, та її можна зобразити в вигляді квадрату, кожна 

вершина якого відповідає за окрему складову стратегії: 

1. Політична складова полягає у зростанні впливу китайських ТНК, 

поширенні стратегії дипломатичної маргіналізації Тайваню, зарученні 

підтримкою африканських країн в вирішенні принципових для КНР 

питань в межах міжнародних організацій (питання щодо порушенням 
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Китаєм прав людини, реформування ООН та можливого набуття 

Японією статусу постійного члена Ради Безпеки ООН), активізації 

співпраці межах Форуму співпраці КНР-Африка та інтенсифікації 

політичних консультацій між політичним партіями та органами 

державної влади обох сторін, створенні Південного блоку держав та 

досягненні мультиполярності міжнародних відносин [18].  

2. Суть економічного аспекту зводиться до бажання отримати доступ до 

затребуваних ресурсів в обмін на надання інвестицій країнам Африки, 

зростання імпорту КНР та товарообігу загалом, використання 

африканських країн в якості перехідної стадії в процесі модернізації 

підприємств Китаю, інтенсифікація діяльності Південного блоку (КНР 

та країн Африканського Союзу) в межах СОТ (як це було у випадку з 

голосуванням проти біотехнічних корпорацій США). Для реалізації 

економічного аспекту уряд КНР застосовує стратегію соціоекономічної 

трансформації, одними із складових якої є лібералізація торгівлі та 

інвестицій, розвиток високоякісної інфраструктури, яка диктується 

принципами ринку [94].  

3. Стратегічний аспект полягає у розвитку потенціалу застосування сили 

за кордоном з метою захисту своїх громадян. 

4. Ідеологічний аспект полягає у поширенні Китаєм своєї моделі розвитку 

через зростання державної могутності за кордоном [99], зокрема за 

допомогою таких інструментів як співпраця в сфері освіти, науки та 

культури.  

Основні принципи політики Китаю стосовно Африки включають: щиру 

дружбу та рівноправність на основі П’яти принципів мирного співіснування; 

взаємну вигоду та спільне процвітання, включаючи співпрацю в торговельній, 

економічній та соціальній сферах, взаємну підтримку та тісну співпрацю в 

межах ООН та інших міжнародних організацій; взаємні консультації та навчання 

(співпраця в освітній та культурній сферах) [16, c. 105]. Загалом, відносини між 

КНР та Африкою включають в себе як традиційні акценти співпраці (участь в 
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видобувній та економічній сферах), так і сучасні (противага діяльності США у 

регіоні, виклик доларовій дипломатії, консолідація незалежних країн в Африці) 

[100]. 

Порівнюючи стратегії обох держав, можна зробити висновок, що в 

економічну сферу Африканського континенту КНР залучена більше, ніж США, 

тоді як останні випереджають Китай у політичній галузі і поки що КНР не може 

цьому протистояти, що частково пояснюється дотриманням Китаєм системи 

П’яти принципів співпраці з іншими акторами міжнародних відносин, ключовим 

з яких є принцип невтручання у внутрішні справи інших держав, хоча важлива 

економічна роль Китаю та високий рівень залежності африканських країн від 

нього надають Китаю додаткові важелі впливу на політичну поведінку країн 

материка, а саме: з початком конфлікту у Південному Судані в грудні 2013 року 

співпраця з Китаєм виходить на новий якісний рівень та зазнає змін [14].  

Південний Судан став ареною боротьби США та КНР ще задовго до 

досягнення незалежності, оскільки обидва актори брали активну участь у ході 

Другої громадянської війни в Судані у 1983–2005 роках. Зокрема, США 

підтримували повстанців Південного Судану у їхньому прагненні досягнути 

незалежності та, з метою послаблення режиму Хартума, запровадили санкції у 

1997 році, пояснюючи це підтримкою правлінням Омара аль-Башира тероризму 

та масовими порушеннями прав людини. Санкції вводили заборону для США, 

європейських та деяких азійських країн на інвестування в нафтову 

промисловість Судану, тим самим послаблюючи останнього та фактично даючи 

Китаю, Малайзії та Індії можливість інтенсифікувати енергетичну співпрацю з 

Суданом. Крім того, свідченням підтримки США Південного Судану були і такі 

кроки як: закриття посольства США в Хартумі у 1996 році; підтримка союзників 

США на Африканському континенті з метою загострення антагонізму останніх з 

Суданом, що призвело до міжнародної ізоляції Судану; інтенсифікація візитів 

Салви Киїра до Білого Дому; посередницька роль США під час переговорного 

процесу щодо підписання Всеохоплюючої мирної угоди та ін. Що стосується 

Китаю, то під час громадянської війни 1983–2005 років останній підтримував 
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уряд в Хартумі. В якості аргументу, який пояснює підтримку Китаєм Хартума, 

часто використовують той факт, що Китай співпрацює тільки із законними 

урядами і строго дотримується системи П’яти принципів. Отже, сам факт 

набуття незалежності Південним Суданом був результатом не лише затяжного 

конфлікту між північною та південною частиною колись однієї держави Судан, а 

й наслідком протиборства США та Китаю, у якому КНР зазнала поразки, 

підтримуючи Хартум. 

Слід зазначити, що досягнення незалежності Південним Суданом як факт 

не можна недооцінювати та розглядати без урахування регіонального контексту, 

оскільки поява ще одного самостійного актора міжнародних відносин в 

Африканському континенті призведе до довгострокових геополітичних змін та 

появи нових стратегічних союзів. Тому, беручи до уваги умови географічного 

положення Південного Судану (наявність багатьох сусідніх країн), економічно і 

політично стабільний Південний Судан в перспективі може стати впливовим 

гравцем у грі регіонального масштабу, а будучи при цьому дружнім до США чи 

КНР, сприятиме просуванню інтересів того чи іншого актора міжнародних 

відносин в регіоні. Враховуючи цей факт, обидві країни зі свого боку 

докладають достатньо зусиль для побудови міцних та довготривалих відносин з 

Південним Суданом. Проте якщо історичний контекст частково детермінував 

важливість відносин зі Сполученими Штатами Америки для Південного Судану, 

враховуючи і підтримку в ході громадянської війни і посередницькі зусилля 

США в 2002–2005 роках, то у випадку КНР історичний контекст спричинив до 

формування негативного іміджу Китаю в світлі сприйняття Південним Суданом, 

оскільки Китай залишався дружнім партнером Судану. Проте з моменту 

усвідомлення Китаєм невідворотності отримання незалежності Південним 

Суданом, КНР почала активно співпрацювати з останнім в енергетичній сфері 

[19], і на сучасному етапі демонструє величезну залученість в енергетичну 

політику Південного Судану (80% нафти Судану та Південного Судану у 2012 

році експортувалося саме до Китаю), що має особливе значення, враховуючи той 

факт, що 98% економіки залежить від видобутку та продажу нафти, а сама 
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енергетична складова має значний вплив на розвиток зовнішньої політики 

Південного Судану, оскільки, як найбільш розвинена, ця сфера є 

найперспективнішою для співпраці з іншими державами. Інтенсифікація 

відносин КНР та Південного Судану почалася з візиту президента Салви Киїра 

до Пекіну в 2007 році, проте з початком громадянського конфлікту у 

Південному Судані в грудні 2014 року, який спричинився до напруженої 

безпекової ситуації, постійної нестабільності та критики Південного Судану як 

ще однієї failed state, що може викликати «ефект доміно» щодо Африки, змусили 

Південний Судан ще активніше шукати співпраці з Китаєм, як альтернативним 

центром сили міжнародних відносин, з метою заручитися підтримкою 

останнього для врегулювання кризової ситуації в країні, сприяння миру та 

зміцненню безпеки, покращенню економічного розвитку та поваги до прав 

людини [17].  

Саме Південний Судан виступив у ролі каталізатора для коригування 

зовнішньополітичної поведінки Китаю, оскільки у співпраці КНР та Південного 

Судану азійська країна має такі пріоритети: 

1. Нафтовий пріоритет, який обумовлюється тим фактом, що КНР купує 

близько 70% нафти Південного Судану, і вона складає 5% нафти, яку 

імпортує КНР загалом. Враховуючи зменшення поставок енергетичних 

ресурсів з Лівії та нестабільність у країнах Близького Сходу, важливість 

нафти, яка імпортується з Південного Судану, постійно зростає. 

Провідною компанією Китаю, яка здійснює діяльність у сфері розвідки 

та видобутку нафти у Південному Судані є CNPC, що брала участь у 

будівництві нафтопроводів через територію Судану та 

нафтопереробних заводів, а також має у володінні 40% акцій GNPOC 

(Grand Nilе Petroleum Operating Company). Високий рівень 

«зав’язаності» співпраці КНР і Південного Судану на нафті має 

негативний аспект, оскільки рівні співпраці легко знизити за рахунок 

нестабільності у нафтовидобувних районах Південного Судану, що є 

наслідком напруженої безпекової ситуації загалом. Цим і пояснюється 
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значна залученість Китаю в мирні врегулювання конфліктних ситуацій 

у Південному Судані протягом 2011–2012 років та 2013–2014 років. У 

конфлікті між Південним Суданом та Суданом у 2011–2012 роках 

участь КНР полягала у тому, що Китай неодноразово закликав до 

мирного врегулювання існуючих суперечностей під час візитів 

державних посадовців обох країн, проте КНР на той час була партнером 

обох сторін у конфлікті: якщо у випадку співпраці з Південним 

Суданом КНР поєднував суто економічний інтерес (доступ до нафтових 

ресурсів, отримання вигоди від наданих інвестицій та ін.), то співпраця 

з Суданом, крім наданих кредитів та спільної співпраці в галузі 

інфраструктури (КНР активно сприяла модернізації Судану шляхом 

виконання проектів щодо будівництва доріг та греблі), мала ще й довгу 

історію співпраці та певне символічне значення, оскільки Cудан був 

четвертою державою, яка визнала КНР, і співпраця керівництва Судану 

з Комуністичною партією Китаю має понад півстолітню історію [17, с. 

142]. Набагато активніше КНР залучилася в громадянський конфлікт у 

Південному Судані з грудня 2014 року: зокрема, з метою врегулювання 

конфлікту КНР брала активну участь у діяльності ООН та інших 

миротворчих ініціативах (надала піхотний батальйон в чисельності 850 

солдатів для діяльності Місії ООН [105]; ІГАД отримало кредит від 

КНР для роботи щодо вирішення конфлікту у Південному Судані [106]; 

постійні контакти з країнами Західної Європи та США під час 

переговорного процесу в Ефіопії [107]; дипломатичні заклики до 

мирного врегулювання ситуації та посередництва). Власне усі ці 

зовнішньополітичні кроки КНР були свідченням відходу останньої від 

традиційної лінії невтручання у зовнішній політиці до активніших 

політичних дій, що зрештою може стати новою сторінкою зовнішньої 

політики Китаю та містити не лише економічну, а й безпекову складову. 

Крім того, мирні ініціативи КНР сприяють формуванню позитивного 
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іміджу Китаю для Африканських країн, що може сприяти активізації 

співпраці з континентом.  

2. Економічний пріоритет, який полягає у бажанні КНР захистити і 

отримати вигоду із тих інвестицій та кредитів, які останній уже надав 

Південному Судану, та не допустити повторення Лівійської ситуації 

2011 року в Південному Судані [107]. Крім того, економічний пріоритет 

включає і збільшення темпів двосторонньої торгівлі, що призведе до 

зростання доходів КНР, та можливе використання Південного Судану в 

якості ринку збуту китайських товарів, що набуває особливої ваги, 

враховуючи занепокоєність Китаю щодо можливої відмови Європи від 

імпорту Китаю після її реіндустріалізації [108]. Основними цілями КНР 

у наданні іноземної допомоги є досягнення енергетичної безпеки 

(інструментом для цього служить модель Анголи, що її КНР 

використовує у співпраці з Південним Суданом, суть якої полягає у 

наданні Китаєм кредитів для Південного Судану, які будуть витрачені 

на покращення інфраструктури останнього в обмін на постачання 

південносуданської нафти до Китаю [19, с. 11]), збільшення 

можливостей для торгівлі та зростання економічної могутності Китаю в 

міжнародних відносинах [109]. 

Своєю чергою, Сполучені Штати Америки також мають свої пріоритети у 

відносинах з Південним Суданом, зокрема, особлива увага приділяється двом 

сферам співпраці: безпековій та енергетичній. Важливість безпекової сфери 

обумовлюється тим, що нестабільність у Південному Судані може викликати 

«ефект доміно»: сприятиме наростанню нестабільності в сусідніх країнах та 

поширенню діяльності терористичних груп. З іншого ж боку, демократичний 

Південний Судан може в довгостроковій перспективі сприяти демократизації 

Африки. На законодавчому рівні пріоритет безпекової сфери закріплений у 

Президентській політичній директиві 23 від квітня 2013 року, де серед 

пріоритетів та керівних принципів у сфері безпеки виокремлено такі: 

1. Оперативне реагування на невідкладні кризові ситуації;  
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2. Координація діяльності з іншими донорами;  

3. Допомога у створенні стійкого потенціалу для вирішення спільних 

проблем у сфері безпеки; 

4. Детальний аналіз та планування регіональних ініціатив [110].  

Інструментами реалізації безпекового пріоритету в Південному Судані є 

діяльність Африкому та Місії ООН в Південному Судані; застосування soft 

power, що знаходить своє відображення у інтенсифікації посередницьких зусиль 

США під час кризових ситуацій в Південному Судані та привернення уваги 

світової спільноти до подій в Південному Судані через міжнародні інституції. 

Крім того, мир та стабільність в Південному Судані прямо пов’язані із 

забезпеченням безперебійного видобутку та постачання нафторесурсів, що є 

наступним пріоритетом. 

Енергетичний пріоритет обумовлюється тим, що нафта Африканського 

континенту покриває 23% річної потреби у нафті для Сполучених Штатів, а 

Південний Судан за доведеними запасами нафти – більше ніж 3,75 млрд. 

барелів, та темпами її видобутку – в середньому 220 000 б/д (2013 р.) – 

Південний Судан посідає одне з провідних місць серед держав на південь від 

Сахари [78]. Загалом, співпраця у енергетичній сфері з іншими державами є 

одним із важливих аспектів зовнішньої політики президента Обами та одним із 

пріоритетів, зазначених у «Стратегії США щодо африканських країн південніше 

Сахари» [40, с. 10]. Енергетичний пріоритет знаходить відображення у кроках, 

які здійснюють США у співпраці з Південним Суданом: уряд США в грудні 

2011 року видав дві генеральні ліцензії, які дозволяють «всі види діяльності та 

операцій», які належать до хімічної та нафтохімічної промисловості в 

Південному Судані [111]; включення Південного Судану в GPS (General 

Preference System) з метою спрощення процесу постачання ресурсів та товарів; 

підтримка Південного Судану у його діяльності щодо зменшення 

інфраструктурної залежності від Хартуму, що проявляється у підтримці проекту 

ЛАПССЕТ та інвестуванні в будівництво нафтопереробного заводу на території 
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Південного Судану; залучення американських компаній у діяльність, пов’язану з 

логістикою та розвідкою корисних копалин паливно-енергетичного сектору.  

Важливість відносин з іншою державою залежить від рівня їхньої 

відповідності національним інтересам та пріоритетам, наявності перспектив та 

прогнозованих позитивних результатів співпраці. Налагодження активної 

двосторонньої співпраці між Південним Суданом та США та Південним 

Суданом та Китаєм є важливим для африканської країни, оскільки це дозволяє 

реалізувати частину зовнішньополітичних пріоритетів, сприяє економічній 

модернізації та диверсифікації, набуттю досвіду зовнішньополітичних 

інтеракцій. Більше того, баланс у відносинах зі США та КНР визнано одним із 

трьох ключових напрямків зовнішньої політики Південного Судану [34]. 

Налагодження активної двосторонньої співпраці Південного Судану з США та 

КНР на сучасному етапі сприятиме реалізації конкретних зовнішньополітичних 

завдань Південного Судану:  

1. Залучення іноземних інвестицій, що призведе до модернізації 

економіки та диверсифікації економічних ризиків, покращення 

інфраструктури та появи нових робочих місць, що, своєю чергою, 

спричинить до інтенсифікації темпів економічного зростання та 

підвищення добробуту населення. Південний Судан уже здійснив низку 

кроків щодо реалізації цього пріоритету у двосторонніх відносинах зі 

США: у квітні 2013 року була підписана Угода про стимулювання 

інвестицій між OPIC (The Overseas Private Investment Corporation / 

Корпорацією закордонних приватних інвестицій США) та Південним 

Суданом; створена така організація як SSAFTA (South Sudan-American 

Friendship and Trade Association / Південносудансько-американська 

асоціація дружби та торгівлі), основним завданням якої є взаємне 

покращення доступу до ринків та інтенсифікація інвестицій та у межах 

якої вже підписано низку документів не лише з урядом Південного 

Судану, а й з окремими штатами, наприклад з Бахр-аль-Газалем [112]; 

функціонує і USSSBC (United States – South Sudan Business Council / 
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Бізнес рада США–Південний Судан) з метою просування комерційного 

партнерства, співпраці та інвестицій [113]. Після отримання 

незалежності Південним Суданом США залишилися для африканської 

країни найбільшим інвестором; основними механізмами надання 

інвестицій були: урядова допомога та допомога в рамках USAID. 

Зокрема, у 2011 році США надали Південному Судану 411 млн. дол. [39, 

с. 104], а у 2014 – 456 млн. дол.  

В свою чергу, у співпраці з КНР певними аспектами реалізації 

зовнішньополітичного пріоритету щодо залучення іноземних інвестицій 

є: надання Китаєм кредиту для Південного Судану у розмірі 31,5 млн. 

дол. для покращення водопостачання, розвитку охорони здоров’я, 

сільського господарства та освітньої сфери; надання 2 млдр. дол. для 

розвитку гірничовидобувної галузі [114], фінансова участь Китаю у 

покращенні інфраструктури Південного Судану (побудова 

баскетбольних площадок та ІТ лабораторії в м. Джуба), співпраця в 

проекті ЛАПССЕТ щодо побудови альтернативного нафтопроводу для 

експорту нафти. Така співпраця сприяє не лише втіленню цього 

зовнішньополітичного пріоритету, а й покращенню економічного 

розвитку держави, що визнано головною внутрішньо- і 

зовнішньополітичною метою Південного Судану.  

2. Налагодження добросусідства та підтримання дружніх відносин з 

іншими країнами світу, що у випадку взаємин Південного Судану зі 

США є результатом інтенсифікації співпраці у культурно-освітній 

(взаємодія в рамках USAID та окремих освітніх програм), політико-

дипломатичній (взаємні візити високопосадовців), військово-безпековій 

(діяльність МООНПС та Африкому;) та економічній сферах. Співпраця з 

КНР включає (окрім енергетичної) ще політичну взаємодію (двосторонні 

контакти, взаємні візити), співпрацю в сфері освіти (особливо в сфері 

HR, де освітні установи КНР навчають південносуданських 

працівників), співпрацю в галузі покращення інфраструктури (допомога 
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Китаєм Південному Судані у реконструкції аеропорту, доріг та ін.) 

[115]. 

3. Сприяння міжцивілізаційному діалогу та забезпеченню міжнародного 

порядку [30]. 

Крім того, відповідно до концепції зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану, розробленої науковцями Південносуданського центру 

стратегічних досліджень та аналізу, інтенсифікація відносин з цими двома 

провідними державами сприятиме імплементації таких зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану як: 

1. Забезпечення безпеки, що є результатом співпраці у військово-

безпековій сфері з США та КНР, як одними з ключових гравців сучасної 

міжнародної системи; 

2. Опори на міжнародні центри сили: на потужні міжнародні організації та 

ключових акторів міжнародних відносин, серед яких США та КНР 

займають одні з основних місць. 

Ще один аналітичний центр – Суданське товариство політичних наук – 

аналізуючи рівень пріоритетності співпраці Південного Судану з іншими 

державами, дефініював відносини зі США як відносини виняткової політичної 

ваги, обґрунтовуючи це тим фактом, що США доклали чимало зусиль до 

отримання Південним Суданом незалежності та були автором більшості мирних 

угод, які вели до підписання ВМУ, що призвело до перетворення Південного 

Судану на «протеже» Сполучених Штатів Америки [33]. Оскільки цей аналіз був 

здійснений одразу після отримання Південним Суданом незалежності, про 

відносини з КНР у ньому не йдеться.  

Отже, Південний Судан намагається вести прагматичну зовнішню 

політику та дотримуватися балансу у відносинах зі США та КНР з метою 

реалізації своїх зовнішньополітичних пріоритетів. Основними сферами співпраці 

з вищезазначеними державами є енергетична, торгівельна, політична та 

військова, які допомагають зреалізувати зовнішньополітичні пріоритети у такий 

спосіб: відкриття ринку та створення вигідних умов для США та КНР щодо 
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отримання нафтових ресурсів Південного Судану призводить до активного 

інвестування обома країнами в економіку Південного Судану; розвиток 

співпраці в освітній та культурній сферах сприяє налагодженню відносин з 

країнами світу та підтриманню міжкультурного діалогу загалом. Співпраця з 

обома державами є вигідною для Південного Судану, оскільки результатом 

їхньої конкуренції є зростання обсягів продажу нафти, покращення 

інфраструктури та інтенсифікація надходжень іноземних інвестицій, що, своєю 

чергою, створює сприятливі умови для уряду Південного Судану щодо 

вирішення інших проблемних аспектів економічного розвитку.  

Дотримання балансу та розвиток рівновіддалених відносин Південного 

Судану зі США та КНР призведе до можливості розвинути різні сфери країни: 

співробітництво з КНР є більш орієнтованим на економіку, що дозволить 

реалізувати важливі проекти, залучити іноземні інвестиції, розширити 

торгівельні відносини, в той час як співпраця зі США, окрім залучення 

іноземних інвестицій, дозволить розвинути демократичне управління в країні, 

уникнути тенденції щодо поганого урядування, яке призводить до поглиблення 

соціально-економічних та безпекових криз всередині країн, розширити 

співпрацю в гуманітарній, освітній та науковій сферах, що покращить ситуацію з 

освіченістю в країні, та в подальшому матиме вплив на зменшення рівня 

бідності серед населення Південного Судану. Тому Південному Судану варто 

розвивати відносини з обома акторами, намагаючись забезпечити 

багатовекторність зовнішньої політики, що, окрім можливих вищезгаданих 

вигод, дозволить державі активніше включатися в сучасні міжнародні відносини, 

що має критичну важливість, враховуючи недавнє отримання незалежності 

Південним Суданом.  

Для Африканського континенту загалом та Південного Судану як однієї з 

держав Африки, основним акцентом в рамках геополітичної боротьби між США 

та КНР є вибір правильної зовнішньополітичної лінії, яка сприятиме кращій 

реалізації національних інтересів держав та зміні звичного неоколоніального 

балансу співпраці, відповідно до якого вигодам та пріоритетам Африканського 
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материка відводилася другорядна роль. Тому, в цьому контексті, необхідними 

кроками є створення багатосторонніх інституцій Африки для координації 

співпраці з ключовими акторами міжнародних відносин, більша самостійність 

країн Африки в зовнішній політиці, активніша участь країн регіону у вирішенні 

питань особливої політичної ваги для сучасних міжнародних відносин. 

 

Співпраця Південного Судану з країнами Африки 

 

Важливість відносин Південного Судану з державами Африканського 

континенту обумовлюється не лише особливостями географічного положення 

держави (серединне положення країни, розташування на межі африканського та 

арабського світів, наявність багатьох сусідніх країн) та культурними зв’язками 

між регіональними країнами та Південним Суданом (мовна та релігійна 

спільність, проживання великої кількості вихідців з Південного Судану в інших 

країнах регіону та ін.), а й підтримкою державами Африки прагнень Південного 

Судану до отримання незалежності під час громадянської війни 1983–2005 років 

(діяльність Кенії, Ефіопії та Уганди була спрямована на дестабілізацію Судану, 

лобіювання інтересів Південного Судану, навчання майбутніх урядових 

чиновників, постачання озброєння та боєприпасів повстанцям Південного 

Судану) та в переговорному процесі, який призвів до підписання 

Всеохоплюючої мирної угоди у 2005 році. Оскільки плацдарм для інтенсифікації 

співпраці був закладений ще до отримання Південним Суданом незалежності, то 

з перетворенням його на самостійного актора міжнародних відносин співпраця з 

державами материка стала одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики 

новоствореної держави, що обумовлюється позитивними наслідками, які в 

перспективі може отримати Південний Судан: 

1. В економічній сфері основні вигоди для Південного Судану 

полягатимуть у диверсифікації експорту та покращенні стану економіки 

шляхом зростання регіональної торгівлі (не лише енергетичними 

ресурсами, а й сільськогосподарською продукцією, цінними металами, 
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продукцією лісового промислу). Також Південний Судан зможе 

отримати актуальний для нього досвід інших країн Африки щодо 

вирішення типових проблем країн Африканського Рогу: наприклад, 

досвід Уганди може бути корисним для Південного Судану у розробці 

плану постконфліктного відновлення та успішної його реалізації, 

забезпеченню якісного політичного та економічного управління, 

заснованого на прозорості та спільному баченні національної єдності, 

проведення економічних реформ, спрямованих на створення 

сприятливого клімату для розвитку бізнесу та приватного сектору та ін. 

[38, с. 27]. 

2. У політичній сфері аспектом особливої ваги є те, що інтенсифікація 

участі в регіональних відносинах та активізація зовнішньополітичних 

ініціатив сприятиме формуванню позитивного іміджу Південного 

Судану як активного та надійного гравця міжнародних відносин та 

дасть можливість зменшити залежність від Судану шляхом реалізації 

регіональних інфраструктурних проектів та диверсифікації 

зовнішньополітичних інтеракцій з іншими державами регіону.  

Загалом, для раціонального та поступального розвитку зовнішньої 

політики Південного Судану, має важливе значення реалізація 

зовнішньополітичних пріоритетів, а в контексті співпраці Південного Судану з 

країнами Африканського континенту особливої ваги набувають такі пріоритети: 

1. Політично-безпекові пріоритети:  

1.1. Боротьба з міжнародним тероризмом, озброєною злочинністю та 

піратством; 

1.2. Невтручання у внутрішні справи та налагодження добросусідських 

відносин; 

2. Пріоритети економічного характеру:  

2.1. Залучення іноземних інвестицій, необхідне для забезпечення 

економічного розвитку, скорочення безробіття, покращення 

інфраструктури; 
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2.2. Досягнення африканської економічної інтеграції; 

2.3. Підвищення темпів економічної співпраці між країнами 

континенту. 

Реалізацію першого політично-безпекового пріоритету, зокрема боротьби з 

міжнародним тероризмом, організованою злочинністю та піратством можна 

простежити у таких діях Південного Судану як боротьба разом з Угандою проти 

Армії опору Господа (Lord's Resistance Army) та в прагненні Південного Судану 

бути посередником у мирному вирішенні довготриваючого конфлікту між 

Еритреєю та Ефіопією, а також у висловленні оптимізму щодо підтримки миру у 

Зімбабве [121], що свідчить про демократичний розвиток Південного Судану та 

його бажання активно оперувати в регіоні, що сприятиме формуванню 

позитивного іміджу Південного Судану, як демократичного та миролюбивого 

актора міжнародних відносин.  

Для реалізації пріоритету, пов’язаного із невтручанням у внутрішні справи 

та налагодженням добросусідських відносин, завданням особливої політичної 

ваги є забезпечення стабільної та рівноправної співпраці з Суданом, яке 

ускладнюється фактором історичної спадщини, що не сприяє становленню 

атмосфери взаємної довіри у відносинах. Після отримання незалежності 

Південним Суданом обидві країни повинні були врегулювати такі питання, як: 

1. Делімітація, демаркація нового кордону та забезпечення безпеки 

прикордонних територій; 

2. Поділ боргів Судану та його нафтових ресурсів (що обумовлюється 

великою залежністю економік обох держав від енергетичної сфери та 

розташуванням основних родовищ нафти на території Південного 

Судану, а основних нафто-експортних терміналів на території 

Північного, що фактично дозволяє президенту Судану Омару аль-

Баширу впливати на транзит нафтових ресурсів); 

3. Врегулювання питань, пов’язаних з міграцією та біженцями [122]. 

Наслідками неврегульованості вище перелічених аспектів та намагань 

Судану отримати більшу вигоду від транзиту нафти у зв’язку зі складною 
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економічною ситуацією в країні (відокремлення Південного Судану спричинило 

зменшення доходів від експорту нафти, зростання інфляції, зниження рівня 

доходів населення, зростання безробіття, що призвело до посилення 

невдоволення серед населення та страйків) [7] стало збільшення напруженості у 

відносинах між країнами-сусідами (яка спочатку характеризувалася сутичками 

між місцевими племенами Дінка та Міссерія у нафтоносній провінції Аб’єй), що 

переросла у збройний конфлікт, врегулювати який вдалося шляхом підписання у 

вересні 2012 року низки двосторонніх договорів, що стосувалися розподілу 

нафтової виручки, кооперації, громадянства, демаркації кордонів, моніторингу, 

безпеки. Передбачалося також створення демілітаризованої зони безпеки 

протяжністю 1800 км, в якій будуть здійснювати моніторинг ситуації незалежні 

спостерігачі з Об’єднаної місії верифікації спільних кордонів. Сторони 

погодилися встановити ціну за транзит нафти в 9,48 дол. за барель, яка буде 

діяти протягом найближчих 3,5 років; крім того, Південний Судан зобов’язався 

виплатити Хартуму відступне в обсязі 3 млрд. дол. на відшкодування втрат 

Судану у зв’язку з поділом країни [123]. 

Після підписання угод у вересні 2012 року співпраця між Південним 

Суданом та Суданом значно інтенсифікувалася, що засвідчують велика кількість 

взаємних візитів, зменшення рівня напруги у відносинах та зростання атмосфери 

взаємної довіри, проте певні аспекти, які ускладнюють відносини, все ще є 

невирішеними: 

1. Забезпечення прав мігрантів та внутрішньо переміщених осіб; 

2. Чітке розмежування кордонів: досі не визначеним є статус штату Аб’єй 

(для визначення приналежності території до Судану чи Південного 

Судану необхідно провести референдум, що унеможливлюється 

невирішеністю процедурних питань; в жовтні 2013 року було проведено 

місцевий референдум, за даними якого 99% населення виловилися «за» 

приєднання до Південного Судану, проте референдум так і залишився 

невизнаним урядом Судану [124, с. 6]), Південний Кордофан (на 
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території якого розташоване спірне нафтове родовище Хегліг) і частини 

штату Голубий Ніл (яка є багатою на нафту та інші природні ресурси); 

3. Підтримка опозиційних, повстанських груп всередині сусідньої країни 

(зокрема, у травні 2013 року Судан попереджував про можливу зупинку 

транзиту нафти через підтримку Південним Суданом повстанської групи 

НАВС-Н, яка діє на території штатів Голубий Ніл та Південний 

Кордофан. Також варто зазначити, що у червні 2016 року відбулася 

зустріч між представниками Судану та Південного Судану, на якій було 

погоджено ряд питань щодо поліпшення атмосфери довіри – відвід 

військ від кордону, припинення підтримки опозиційних сил всередині 

іншої країни, запровадження спільних політико-безпекових механізмів). 

Слід зазначити, що зупинка транзиту нафти хоч і завдає економічних 

збитків обом країнам, проте є одним із найбільш дієвих інструментів впливу 

Судану на політику південного сусіда, що водночас зачіпає інтереси США та 

КНР і тим самим залучає їх до швидшого вирішення проблемних ситуацій [125]. 

На сучасному етапі актуальними є тенденції щодо пошуку Суданом додаткових 

родовищ енергоресурсів на своїй території, а Південним Суданом – 

альтернативних шляхів експорту нафти, що дає можливість припустити, що 

згодом транзит та розподіл доходів від енергоресурсів як фактор дестабілізації 

двосторонніх відносин перестане бути актуальним.  

Реалізація економічних пріоритетів здійснюється на двох рівнях: 

1. Двосторонній рівень полягає у безпосередній економічній співпраці 

Південного Судану з країнами континенту та обумовлювався діями 

новоствореної країни щодо набуття членства у Східноафриканському 

співтоваристві. Для досягнення цієї мети, Південний Судан зробив низку 

кроків: підписання Меморандуму в Кігалі між Південним Суданом, 

Руандою, Угандою та Кенією щодо скорочення термінів доставки 

вантажів з порту Момбас [126]; розширення двосторонньої співпраці з 

країнами регіону, що є плацдармом для подальшої інтеграції в 

організацію (зокрема, основними напрямами співпраці Південного 
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Судану та Ефіопії є водні ресурси, енергетична та безпекова сфери, 

регіональна інтеграція, у співпраці з Кенією зусилля зосереджені на 

розвитку транскордонної торгівлі, покращення можливостей 

виробництва реалізації інфраструктурних проектів [9, с. 3]). Крім того, 

зовнішня політика Південного Судану базується на принципі 

«відкритість для усіх держав в інтересах інвестицій» [127], а тому 

інтенсифікація співпраці спостерігається між Південним Суданом та 

Єгиптом, який лобіює інтереси Південного Судану в Лізі Арабських 

держав з метою покращення комунікацій та порозуміння між країнами 

Африки, що на сучасному етапі є особливо важливим для Південного 

Судану у зв’язку з триваючим внутрішньодержавним конфліктом; 

2. Регіональний рівень полягає у співпраці з групами держав з метою 

втілення інфраструктурних проектів, а саме створення альтернативних 

шляхів транспортування південносуданської нафти, що матиме вплив на 

розвиток всього регіону Африканського Рогу та є одним із факторів 

важливості Південного Судану для країн-сусідів. 

Після напруженої ситуації у відносинах між Суданом та Південним 

Суданом протягом 2012 року, пропозиції будівництва альтернативних шляхів 

транспортування нафти стали досить затребуваними, адже таке бажання 

Південного Судану, в першу чергу, може бути обґрунтованим напруженими 

відносинами з північним сусідом і страхом економічного тиску з боку Судану, 

тоді як економічна незалежність від Судану сприймається як найважливіший 

фундамент новознайденої державності Півдня.  

З січня 2012 року Південний Судан розпочав здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток енергетичної співпраці з країнами Африканського 

континенту: було досягнуто домовленостей щодо кількох меморандумів про 

взаєморозуміння та міжурядових угод з Кенією, Ефіопією і Джибуті на шляху 

прогресу втілення ідей стосовно альтернативних шляхів транспортування нафти 

та ширших питань економічної інтеграції. Відповідно до цих угод, президент 

Салва Киїр ініціював програму пошуку фінансування проектів серед країн Азії 
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та країн Перської затоки, а також з боку міжнародних фінансових інститутів 

[15]. 

На теперішньому етапі є два реальних проекти створення альтернативних 

шляхів транспортування нафти: 

1. Проект ЛАПССЕТ, до якого входять Південний Судан, Уганда, Ефіопія 

Кенія; 

2. Проект, який включає Південний Судан, Ефіопію та Джибуті. 

Зараз проект ЛАПССЕТ є не лише найбільш актуальним, а й найбільш 

розробленим. Цілі проекту включають покращення конкурентоспроможності 

країн проекту в глобальній системі морської торгівлі, сприяння інтенсифікації 

міжнародної торгівлі в регіоні, збільшення присутності Східної та Центральної 

Африки на міжнародних ринках, сприяння покращенню транспортних шляхів 

між Кенією, Південним Суданом та Ефіопією. Трубопровід, як очікується, 

дозволить транспортування 700 000 б/д через порт Ламу (Кенія) [37]. 

 
 

Рис.1 Маршрути альтернативних шляхів експорту нафтових ресурсів 
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Фінансування проекту здійснюється за моделлю відшкодування витрат і 

передачі активів, згідно з якою право власності на трубопровід будуть передані 

уряду після того, як інвестор поверне собі вкладені кошти. У 2009 році вартість 

ЛАПССЕТ оцінювалася в 16 млрд. дол. [132], проте за останніми оцінками 

вартість проекту коливається від 22 млрд. дол. США до 23 млрд. дол. США.  

 Проект включає в себе такі компоненти: 

1. Порт Лама – вартістю 3,5 млрд. дол. – розміром 1000 акрів, до якого 

входитимуть 30 причалів.  

2. Транспортні мережі: 

2.1. Залізнична мережа: лінія проходитиме з Лами до Джуби, відстанню 

в 1720 кілометрів (1070 миль), і буде здатна обслуговувати потяги зі 

швидкістю до 160 кілометрів (99 миль) на годину; будівництво 

планується завершити до 2015 року.  

2.2. Автошляхи: 2 смуги шосе (вартістю 1,4 млрд. дол.) проходитимуть 

з Лами до Ісіоло і далі до Джуби та Аддіс-Абеби через Мояле.  

3. Нафтопровід (вартістю 4 млрд. дол.) проходитиме з Лами до Південного 

Судану та Аддіс-Абеби. 

4. Нафтопереробний завод в Баргоні (вартість 2,5 млрд. дол.) оброблятиме 

120 000 б/д. 

5. Три курортні міста (Лама, Ісіоло і Локічоггіо) та три аеропорти 

[133, с. 5]. 

Реалізація проекту уже розпочалася: була проведена формальна церемонія 

закладки першого каменю в Ламі 2 березня 2012; меморандуми, які регулюють 

аспекти, пов’язані з залізницею та нафтопроводом між урядом Кенії та Ефіопії та 

Південного Судану, підписано; Світовий банк профінансував частину 

транспортного коридору, що зв’язує Кенію та Південний Судан; техніко-

економічне обґрунтування компонентів коридору та оформлення трьох причалів 

і пов’язаних з ними об’єктів в Ламі знаходиться на стадії опрацювання. 

За умов успішної реалізації проект ЛАПССЕТ може призвести до таких 

наслідків: 
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1. Регіональне зростання рівня безпеки та економіки в Африці 

(включатиме зменшення рівня безробіття через створення додаткових 

робочих місць, покращення інфраструктури, зростання доходів у зв’язку 

з надходженням інвестицій, зменшення соціальної напруженості з 

огляду на поліпшення економічної ситуації і, внаслідок цього, 

покращення безпекової ситуації); 

2. Інтенсифікація регіональної співпраці (через модель співпраці на основі 

втілення проектів) [134, с. 7] та зростання атмосфери загальної довіри в 

регіоні. 

Проте, не зважаючи на здійснені кроки щодо реалізації проекту та 

прогнозовані оптимістичні результати, все ж мають місце певні проблемні 

питання, пов’язані з проектом ЛАПССЕТ: техніко-економічні обґрунтування та 

оцінки стану навколишнього середовища, як і раніше, потребують офіційного 

розгляду, оцінки та аналізу; проектне фінансування досі чітко не визначене; 

міжурядові угоди є неповними, а Південний Судан, невдоволений повільними 

темпами реалізації проекту, розглядає інший маршрут – до порту Джибуті [15].  

Інший проект має на меті побудову альтернативного шляху 

транспортування нафти з Південного Судану до порту Джибуті на березі 

Червоного моря через територію сусідньої Ефіопії. Порт Джибуті знаходиться на 

відстані як мінімум 1000 км (625 миль) від нафтових родовищ Південного 

Судану, і побудований за таким маршрутом трубопровід перетинатиме 

віддалену, складну за рельєфним ландшафтом місцевість, де повинні бути 

розташовані патрульні пости міліції Південного Судану. За експертними 

оцінками реалізація проекту займе не менше трьох років. Китайські, 

американські і європейські компанії уже виявили зацікавленість у здійсненні 

техніко-економічного обґрунтування проекту [135]. Проте порівняно з проектом 

ЛАПССЕТ, цей маршрут є більш затратним, оскільки перетинатиме гірську та 

заболочену місцевості. 

Цей проект залізничного транспортування нафти в результаті своєї 

реалізації сприятиме інтенсифікації підприємницької діяльності та підвищенню 
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доходів країн регіону Східної Африки, налагодженню тісних торговельних 

зв’язків між країнами, призведе до економічного зростання, надасть Південному 

Судану вихід до моря, а Джибуті отримає вигоди від збільшення трафіку через 

порт, крім того, реалізація сприятиме розвитку добросусідських відносин обох 

вищезгаданих країн з Ефіопією, яка є потужним гравцем Африканського Рогу. 

На шляху до втілення задуму були зроблені такі кроки: створено комітет 

для спостереження за реалізацією проекту; підписано угоду між представниками 

трьох країн 12 березня 2013 року в Аддіс-Абебі  

Реалізувавши проекти створення альтернативних шляхів постачання 

нафти, Південний Судан зможе домогтися часткового зменшення залежності від 

нафтової інфраструктури Судану, інтенсифікувати співпрацю з країнами-

сусідами, скоротити рівень безробіття та покращити внутрішню економічну 

ситуацію в країні. При цьому реакцію інших гравців можна прогнозувати таким 

чином: 

1. Судан ймовірно збільшить невеликі поставки зброї та іншої підтримки 

дестабілізуючим рухам Південного Судану з метою руйнування і 

досягнення більшої напруженості в штаті Джонглей; здійснюватиме 

кроки, які сприятимуть закриттю трубопроводу; а також забезпечить 

сильніші стимули і поступки для залучення китайських інвестицій. 

2. Китай спрямує свою діяльність на активізацію зусиль щодо розширення 

співпраці з Південним Суданом, вивчаючи подальші стратегічні 

інвестиційні можливості, пов’язані з ЛАПССЕТ, водночас, зберігаючи 

при цьому сильні дипломатичні зв’язки з Хартумом в світлі триваючих 

акцій економічної і політичної стабільності в Судані. 

3. Кенія, Ефіопія та інші потенційні партнери з проектів альтернативних 

шляхів транспортування нафтових ресурсів використовуватимуть проект 

як засіб розширення регіональної економічної і політичної влади, хоча 

Кенія та інші потенційні партнери ЛАПССЕТ можливо будуть 

ініціювати дискусії з приводу стратегічного будівництва НПЗ в Східній 

Африці. 
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Проте Південний Судан викликає «зацікавлення» інших країн регіону не 

лише завдяки інфраструктурним проектам, оскільки отримання незалежності та 

поступальний, демократичний розвиток Південного Судану спричинить 

включення держави до вже існуючих регіональних утворень. Зокрема, 

інтенсифікація співпраці між Ефіопією, Угандою, Кенією та Південним Суданом 

призведе до посиленої інтеграції та формування проамериканського 

африканського блоку (Ефіопія, Кенія, Уганда та Південний Судан мають хороші 

стратегічні відносини зі США, а реалізація проекту ЛАПССЕТ дозволить США 

отримати кращий доступ до енергетичних ресурсів шляхом здійснення їх 

транзиту через територію дружніх держав). Проте спільним для регіону є не 

лише стратегічні відносини зі США, а й фактор історичної та культурної 

близькості країн. Інтенсифікація співпраці з Південним Суданом матиме для 

країн Африки такі вигоди: 

1. Залучення Південного Судану на сторону країн регіону в питаннях, 

пов’язаних з розподілом водних ресурсів; 

2. Забезпечення регіональної безпеки, оскільки ізольований та 

нерозвинений Південний Судан може стати театром діяльності 

дестабілізуючих терористичних угруповань, а це в перспективі може 

викликати «ефект доміно» та спричинити напруження безпекової 

ситуації всередині інших країн регіону, а на противагу цьому вирішення 

проблемних питань цієї сфери Південного Судану дасть можливість 

частково зняти напруженість у регіоні та дозволить зосередитись на 

вирішенні інших питань у сфері забезпечення безпеки в межах 

Африканського континенту; 

3. Внутрішньорегіональна інтеграція в перспективі ймовірно призведе до 

відстоювання своїх інтересів в рамках міжнародних організацій та 

форумів єдиним фронтом, що збільшуватиме шанси на привабливе для 

африканських країн вирішення проблемних питань. 

До певної міри свідченням важливості Південного Судану для регіону 

Африканського Рогу є і високий рівень залученості сусідніх країн у внутрішній 
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конфлікт у Південному Судані, який фактично є конфліктом між НВРС 

(Національним Визвольним Рухом Судану, трансформованим у владну 

політичну силу) та його військово-армійською частиною (НАВС), точкою 

ескалації якого стала спроба колишнього віце-президента Рієка Мачара прийти 

до влади шляхом перевороту 16 грудня 2013 року, після чого 11 

високопоставлених чиновників було заарештовано за допомогу у проведенні 

перевороту, а сам Р. Мачар був змушений емігрувати. Крім того, сусідні країни 

відреагували і на кризу липня 2016 року, яка призвела до нової хвилі насильства 

та бойових зіткнень в Південному Судані.  

Оскільки виникнення ще однієї failed state в регіоні матиме негативні 

наслідки для усього Африканського Рогу, то з початку внутрішньодержавного 

протистояння держави регіону докладали зусиль для вирішення конфлікту 

мирним шляхом, проте кожна з них має свої інтереси у цьому конфлікті. Слід 

зазначити, що внутрішньодержавне протистояння в Південному Судані додало 

нового виміру до уже триваючих конфліктів та напружених ситуацій в регіоні, а 

саме до Ефіопсько-Еритрейських відносин, протистояння між Угандою та 

Суданом (проблемні питання стосуються сухопутного кордону та підтримки 

повстанців всередині ворожої країни, підтримкою Угандою Південного Судану 

під час громадянської війни 1983–2005 років), напруження у питанні розподілу 

водних ресурсів між Єгиптом та Ефіопією.  

Протягом конфлікту Уганда продемонструвала повну підтримку 

президента Салви Киїра, яка виражалася не лише у дипломатичних заявах, 

візитах, а й в розгортанні військових сил Уганди на території Південного Судану 

(як під час громадянського конфлікту з 2013 року, так і під час кризи у липні 

2016 року) [136], які спочатку позиціонувалися як засоби для гуманітарної 

допомоги, охорони аеропортів та інших важливих інфраструктурних об’єктів, 

однак потім брали участь у військових діях проти повстанців на боці урядових 

військ. Такі дії Уганди перешкоджали мирному вирішенню конфлікту та 

спричиняли до збільшення потоку біженців до сусідніх країн. Введенням 



131 

 

контингенту військ Уганда намагається захистити свої національні інтереси у 

Південному Судані, а саме: 

1. Прибуткові економічні відносини з Південним Суданом, який є 

основним ринком для угандійського експорту товарів; 

2. Інтереси своїх громадян, працевлаштованих на території Південного 

Судану; 

3. Прихід до влади Р. Мачара призведе до відсторонення теперішньої 

провладної етнічної групи, з якою в Уганди склалися хороші відносини, а 

також в середньостроковій перспективі призведе до поновлення 

розслідування смерті Дж. Гаранга, який може мати негативний вплив на 

політичний імідж Уганди; 

4. Інтереси в сфері безпеки (для інтенсифікації боротьби Південного 

Судану проти АОГ необхідно забезпечити мир у новоствореній державі, 

нестабільність всередині якої може призвести до активізації діяльності 

АОГ в Південному Судані, як це було у випадку з ДРК та ЦАР) [136].  

Можна виокремити такі негативні аспекти конфлікту для Судану: 

унеможливлення прикордонної торгівлі та виконання угод, проблеми міграції 

скотарських племен на територію Південного Судану під час посухи, 

побоювання щодо «ефекту доміно» для нестабільності в Південному Судані. 

Проте роль Судану в конфлікті є двоякою: з одного боку, помітними є візити 

посадовців Судану до Джуби, що демонструють підтримку урядом Судану 

президента Салви Киїра (підтримка чинного президента Південного Судану в 

перспективі може сприяти відмові Південного Судану від практики підтримки 

опозиційних сил на території Судану [137]). З іншого боку, частими є підозри та 

звинувачення, що опозиційні сили Р. Мачара використовують територію Судану 

для тренувань та базування [136], а це дозволяє припустити, що Судан може 

вдатися до тактики підтримки сепаратистів всередині сусідньої країни. Крім 

того, затяжна війна в Південному Судані прогнозовано призведе до послаблення 

багатого енергетичними ресурсами союзника Уганди та до краху проектів щодо 

побудови альтернативних шляхів транспортування нафторесурсів, що набуває 
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особливої ваги для Судану, враховуючи його залежність від безперебійного та 

постійного транзиту нафти.  

Зацікавленість у конфлікті в Південному Судані виявляла і Еритрея, яка 

вбачала в ньому шанс для підриву діяльності Ефіопії в регіоні та, як наслідок, 

зменшення ізоляції в регіоні шляхом докладання зусиль для підтримки 

опозиційних сил в Південному Судані та підтримки Судану (всупереч офіційним 

заявам керівництва Еритреї про підтримку президента С. Киїра [138]), що 

створює перешкоди для діяльності ІГАД і веде до зменшення політичного 

капіталу Ефіопії. Проте деякі аналітики висловлюють припущення щодо 

надмірної слабкості Еритреї для здійснення цих планів.  

Такі дії Еритреї в першу чергу турбують Ефіопію, яка вбачала в них вагоме 

джерело нестабільності для регіону та виступала проти введення угандійських 

військ, докладаючи зусиль до мирного врегулювання конфлікту, позиціонуючи 

себе як «незалежного гравця» регіону через ширші геополітичні, дипломатичні 

та безпекові міркування. Криза в Південному Судані є можливістю для Ефіопії 

відігравати більшу роль в регіоні, продемонструвати себе як мирного та 

надійного регіонального лідера, який має намір створити іншу систему 

взаємодій в регіоні, що базувалася б на взаємодії з усіма гравцями з акцентами 

на розвитку транспортного зв’язку, енергетики та створенню атмосфери довіри 

[12]. Проте визначальною обставиною для реалізації цих планів є забезпечення 

миру в регіоні. Негативними наслідками кризи в Південному Судані для Ефіопії 

є: 

1. Зростання напливу біженців; 

2. Поширення нестабільності на територію Ефіопії (регіон Гамбелла),  

3. Погіршення безпеки прикордонних та маргінальних територій, що дасть 

дестабілізуючим групам Еритреї можливість розгорнути свою діяльність 

в цих регіонах; 

4. Побоювання щодо можливого переростання внутрішньодержавного 

конфлікту у конфлікт між Південним Суданом та Суданом. 
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Попри численні мирні ініціативи Ефіопії для вирішення конфлікту 

(особисті візити посадовців, раунди мирних переговорів за допомогою ІГАД) та 

її заяви щодо прямого невтручання в конфлікт, Ефіопія є єдиною країною, яка 

підтримує відносини з бойовиками етносу Нуер. Також частими були 

звинувачення щодо підтримки Ефіопією повстанців Р. Мачара (підставою для 

цього є вимога Р. Мачара доставити звільнених після ув’язнення в грудні 2013 

року лідерів повстанців саме до Ефіопії). Крім того Ефіопія сприймається як 

«реальна рука» Pax Americana, який має на меті зменшити присутність КНР в 

Південному Судані [139]. Спостерігаючи таку неоднозначну позицію Ефіопії, 

Південний Судан робив спроби для розширення відносин з Єгиптом, з метою 

отримати більше підтримки в ході конфлікту, свідченням чого є підписання 

договору про військову співпрацю між Єгиптом та Південним Суданом в березні 

2014 року [140]. Крім того, Єгипет надавав допомогу Південному Судану 

відразу від початку кризи (скерування делегацій, надання гуманітарної допомоги 

у вигляді медикаментів та продовольства, пропозиції щодо посередництва в 

конфлікті та висловлення бажання Єгипту брати участь в Миротворчій Місії 

ООН), що засвідчує підтримку Єгиптом президента С. Киїра. Занепокоєність і 

вагома увага Єгипту до новоствореної держави пов’язана насамперед з 

інтересами Єгипту в водах Нілу: у 1975 році Єгипет розпочав будівництво 

каналу Джонглей (проект річного інжинірингу, який має на меті збільшення 

частки Єгипту в водах Нілу шляхом використання втраченої води в болотах та 

лісах Південного Судану), проте громадянська війна в Судані унеможливила 

завершення будівництва, яке так і не було поновлено. На сучасному етапі, 

«лідерство» Єгипту в водних ресурсах оспорюється сусідніми країнами 

(особливо Ефіопією, яка має намір побудувати греблю Великого Ефіопського 

Ренесансу, яка матиме вплив на водні потоки Нілу). У цьому питанні важливим є 

не лише ймовірне приєднання Південного Судану до проекту будівництва греблі 

(у березні 2013 року Південний Судан виступав проти проекту Джонглей, 

обґрунтовуючи це негативним впливом будівництва на екологію, можливим 

зростанням незадоволення серед місцевого населення) [13]. Зараз території 
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майбутнього проекту є театром бойових дій, а тому першочергового значення 

для Єгипту набуває врегулювання конфлікту та подальший розвиток місцевих 

громад. Крім того, завдяки підтримці С. Киїра в ході конфлікту Єгипет 

сподівається отримати вплив та поступки від Південного Судану в вище 

згаданих аспектах. До того ж допомога Південному Судану є одним із кращих 

засобів для порушення регіонального лідерства Ефіопії, що призведе до 

ускладнення реалізації проекту греблі (Єгипет пропонує себе на роль 

посередника в конфлікті, тим самим конкуруючи з Ефіопією, як це було у 

випадку конфлікту в Сомалі в 1991 році, проте така діяльність може призвести 

до переходу конфлікту із внутрішньодержавного виміру в регіональний). 

Зростання уваги до Південного Судану зумовлено також зближенням Судану та 

Ефіопії в питаннях водних ресурсів, а тому активізація взаємин з Джубою є 

додатковим фактором впливу на відносини Єгипту та Судану.  

Активно залученою в конфлікт була і Кенія, що обумовлюється її 

«особливим» ставленням до Південного Судану (Кенія була один із донорів 

ВМУ та брала участь у відновленні економіки Південного Судану) та наявністю 

власних інтересів, а саме: 

1. Бажання захистити своїх громадян, працевлаштованих в Південному 

Судані; 

2. Захист фінансових інвестицій (які Кенія надала новоствореній державі, а 

триваючий конфлікт ставить під загрозу їхнє застосування та можливу 

вигоду Кенії від їх надання) та збереження  Південного Судану в якості 

важливого ринку для кенійського експорту товарів та послуг: рівень 

торгівлі між країнами постійно зростає, а конфлікт створить перешкоди 

для інтенсифікації товарообігу; 

3. Забезпечення реалізації плану ЛАПССЕТ, який має важливе значення 

для Кенії, оскільки сприятиме розвитку інфраструктури всередині 

країни; 

4. Кенія потерпає від негативних наслідків конфлікту в Сомалі (біженці, 

нестабільна безпекова ситуація) і не бажає розширенню негативних 
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факторів такого характеру за рахунок розгоряння конфлікту в 

новоствореній державі. 

Конфлікт у Південному Судані потребує комплексного підходу до його 

вирішення, консолідації зусиль іноземних акторів та вироблення єдиної моделі 

врегулювання протистояння, яка б сприяла веденню інклюзивного політичного 

діалогу, забезпеченню відповідальності за військові злочини та запобіганню 

подальшої регіоналізації конфлікту. Хоча номінально угода про завершення 

конфлікту була підписана, проте напруження всередині країни все ж 

зберігається, свідченням чого і є липнева криза [141]. 

Отже, значна зацікавленість держав регіону в конфлікті у Південному 

Судані демонструє той факт, що незважаючи на зовсім недавнє отримання 

незалежності, Південний Судан спромігся влитися в уже існуючі регіональні 

взаємовідносини. Проте на сучасному етапі для Південного Судану в співпраці з 

африканськими країнами першочерговим завданням має бути побудова 

рівноцінних, раціональних відносин з рівними вигодами для обох сторін. 

 

Співпраця Республіки Південний Судан з країнами Азії  

 

До числа зовнішньополітичних партнерів Південного Судану входять і 

країни Азійського регіону, зокрема Індія, Ізраїль, Японія, Малайзія та Росія, 

активізація відносин з якими характеризується не лише яскраво вираженою 

енергетичною співпрацею, а й поступовим розвитком співпраці в інших сферах, 

інтенсифікацією інвестиційної співпраці та загалом відповідає задекларованому 

зовнішньополітичному курсу держави. 

Слід зазначити, що Південний Судан і Африканський континент загалом 

уже доволі довго перебувають у центрі уваги цих країн. Зокрема, зацікавленість 

Індії у Африці пояснюється ресурсним багатством останньої та економічними 

інтересами, бажанням Індії брати активнішу участь у міжнародних відносинах та 

прагненням посісти місце постійного члена Ради Безпеки ООН, важливістю 

взаємодії у Індійському океані (це закріплено у Морській доктрині Індії 2004 
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року та пов’язане з важливістю морських поставок) [147, с. 4]. Країни ж Африки, 

своєю чергою, зацікавлені у Індії, як у активному міжнародному гравцеві, що 

пояснюється вектором Південь-Південь та прикладом для Африки, яка також 

була колонізованою як і Індія, («продуктивністю егалітарної солідарності» [147, 

с. 2]) та альтернативою Заходу.  

Безпосередніми інтересами Індії у Південному Судані є: 

1. Геополітичні (пояснюються тяжінням держави до регіону Східної 

Африки); 

2. Енергетичні (їхня суть полягає у необхідності отримання нафтових 

ресурсів); 

3. Аграрні (обумовлюються наявністю добре розвинутої 

сільськогосподарської сфери Південного Судану, що, за умов 

налагодженої двосторонньої співпраці, сприятиме вирішенню 

продовольчих потреб Індії). 

Крім того, Індія, на відміну від КНР, не має негативного досвіду, 

пов’язаного з співпрацею у Судані, та прагне створити конкуренцію КНР (однак 

конкуренція з боку Індії не викликає достатньо вагомого занепокоєння у Китаю).  

Своєю чергою, фактором, який сприяє налагодженню співпраці Ізраїлю та 

Південного Судану, є своєрідна історична схожість країн, яка пов’язується з 

існуванням у «ворожому» середовищі та патронатом Сполучених Штатів 

Америки. Безпосередніми інтересами Ізраїлю у Південному Судані є: 

1. Можливість ослабити Єгипет у сфері питань, пов’язаних з розподілом 

водних ресурсів, що є аспектом особливої ваги для Єгипту. 

2. Протистояння намірам та бажанню Ірану отримати контроль над цим 

регіоном. Оскільки зброя з Ірану передається Червоним морем на 

територію Судану, а потім до Синаю та Сектору Газа [148], метою є 

створення в Південному Судані бази, яка може використовуватися з 

метою розвідки. Загалом Ізраїль активно діє в Африці з метою 

блокування поширення впливу арабських країн, зокрема одним із 
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намірів є створення в Африці союзу держав на основі релігійної ознаки, 

який перешкоджатиме зростанню мусульманського впливу в регіоні. 

3. Активізація співпраці з Південним Суданом, що сприятиме відновленню 

та посиленню ізраїльської присутності на континенті (особливо це 

стосується економічної та політично-безпекової сфери). 

4. Приналежність Південного Судану до трикутника Іран-Туреччина-Східна 

Африка, який має виняткову важливість для Ізраїлю, обумовлює 

геополітичний вимір інтересів Ізраїлю щодо Південного Судану. [149] 

Співпраця Японії та Південного Судану пов’язана із зацікавленістю в 

ресурсах та виробничих можливостях Південного Судану та вписується у 

загальні рамки «Абеноміки»: активізація співпраці з Африканськими країнами з 

метою отримання вигод з інвестиції та ресурсів.  

Для Південного Судану, як для молодої країни, яка перебуває на шляху 

формування зовнішньополітичного курсу та вироблення цілісного підходу до 

його реалізації, основними позитивними аспектами співпраці з 

вищепереліченими країнами є втілення таких зовнішньополітичних пріоритетів: 

1. Залучення іноземних інвестицій; 

2. Невтручання в внутрішні справи інших держав; підтримання 

добросусідських відносин і взаємної співпраці з усіма сусідніми 

країнами і підтримка мирних і збалансованих відносин з іншими 

країнами,  

Реалізація пріоритету, пов’язаного з залученням іноземних інвестицій, 

найкраще простежується у співпраці з Японією, що пояснюється рівнем 

економічного розвитку держави, та включає такі кроки: фінансування проекту 

ЛАПССЕТ (це дозволить Японії отримати вигідніші умови для подальшої 

співпраці в енергетичній сфері, можливо, у перспективі це призведе до 

лояльного ціноутворення на ресурси; крім того, участь Японії в енергетичній 

сфері є унікальною: на відміну від Китаю, Малайзії та Індії, Японія не має 

частки в GNPOC і не інвестує в будівництво НПЗ Судану, цим, можливо, 

пояснюється той факт, чому компанія «Тойота» вирішила вкласти кошти в 
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ЛАПССЕТ: можливі втрати Японії в разі неуспіху проекту є відносно 

невеликими, проте можливі вигоди – суттєві); надання гранту в розмірі 4 млрд. 

ієн для налагодження водопостачання та будівництва інфраструктурних об’єктів, 

а саме річкового порту та мосту через р. Білий Ніл [150, ст. 14]. Загалом, 

бізнесові та інвестиційні можливості викликають певний рівень зацікавлення у 

Ізраїлю (зокрема, відкриття компанії у Південному Судані з метою створення 

можливостей для ізраїльського бізнесу в новоствореній державі) [151], Індії та 

Росії (організація низки бізнес-форумів між Федеральними торгово-

промисловими палатами вищезгаданих країн та Південним Суданом, які 

стосуються залізниць, ноу-хау та електрифікації [152], підписання відповідних 

документів про співпрацю), що можна охарактеризувати як початковий етап 

залучення інвестицій, для якого відповідними ознаками є: вивчення бізнес 

клімату, дослідження надійності партнера, вибір сфери залучення та початок 

переговорного процесу щодо співпраці. 

Забезпечення взаємної співпраці з усіма сусідніми країнами і підтримки 

мирних і збалансованих відносин з іншими країнами здійснюється у таких 

сферах: енергетична (яка займає ключове місце), аграрна та сфера природних 

ресурсів (зокрема водних).  

Основи енергетичної співпраці між Південним Суданом та країнами Азії 

були закладені ще під час існування єдиної держави Судан. Найбільш активно 

здійснюють діяльність з розвідки та видобутку корисних копалин паливно-

енергетичного комплексу в Південному Судані Індія та Малайзія, які розпочали 

діяльність у Судані після приходу до влади президента Омара аль-Башира, 

співпраця розширилася і після референдуму та проголошення незалежності 

Південного Судану.  

Індія на сучасному етапі займає на нафтовому ринку Південного Судану 

вагоме місце: країна представлена компанією ONGC Videsh Ltd (OVL), яка 

володіє 25% часткою в проекті GNPOC і 24,125% в Блоці 5А, який виробляє 

5000 б/д [153]. Крім того, компанія інвестувала приблизно 2,4 млрд. дол. 

придбання активів розвідки і видобутку, розташованих як в Судані, так і в 
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Південному Судані. З 160 тисяч барелів нафти (які Індія отримує з Судану та 

Південного Судану разом), 100 тисяч барелів надходять саме з Південного 

Судану. OVL також має 25% частку в 1600-кілометровому нафтопроводі, який 

розпочинається на території Південного Судану та з’єднує НПЗ Хартума та 

Порт-Судан на Червоному морі [154]. І хоча певні труднощі в енергетичній 

співпраці між Індією та Південним Суданом все таки були (стосувалися 

конфлікту 2012 року та підтримки іноземними акторами протилежної сторони), 

Індія докладає чимало зусиль для активізації співпраці і у інших сферах (освітня, 

наукова) та запровадження формату постійних консультацій між урядами обох 

країн [154, с. 4]. 

Малайзія представлена компанією Petronas, яка володіє 40% часткою в 

Блоках 3 і 7, та 67,875% часткою в Блоці 5А. Після отримання незалежності 

Південним Суданом, Petronas спрямував свої зусилля для створення 

інституційно-правової основи співпраці: зокрема, Меморандум про 

взаєморозуміння, підписаний між Petronas та урядом Південного Судану, 

регулює загальні принципи співпраці в нафтогазовій сфері, формуючи плацдарм 

для експлуатації існуючих можливостей бізнесу та створює платформу для обох 

сторін для встановлення рамок для обміну досвідом і знаннями в галузі 

управління нафтовими ресурсами [155]. 

Ще однією країною, зацікавленою в енергетичних ресурсах Південного 

Судану, є Японія, адже з часу аварії на Фукусімі в березні 2011 року попит на 

нафту в Японії зріс більш ніж в чотири рази. Зважаючи на цей факт, 

південносуданська нафта з низьким вмістом сірки (LSFO) є особливо цінною, 

оскільки може бути використана для роботи специфічного типу генераторів, які 

працюють на нафті. Південний Судан є другим за величиною постачальником 

LSFO до Японії. Під час зупинки видобутку нафти в 2012 році у Південному 

Судані, Японія була змушена отримувати LSFO з інших джерел за більшою 

вартістю, а тому є зацікавленою в проекті ЛАПССЕТ [93].  

Серед країн, менше залучених до участі в енергетичній політиці 

Південного Судану, можна виокремити такі: 
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1. Ізраїль – після отримання незалежності Південним Суданом низка 

ізраїльських компаній заявила про своє бажання інвестувати в економіку 

цієї країни; велися переговори щодо можливої участі Ізраїлю в проекті 

ЛАПССЕТ, проте ніяких конкретних домовленостей не було досягнуто. 

Цілком можливо, що ізраїльські компанії прагнуть допомогти 

Південному Судану з метою підірвати економічну сторону ісламсько-

налаштованого режиму в Хартумі і таким чином отримати доступ до 

річки Ніл – стратегічно важливого об’єкту та основного джерела води 

для Єгипту [156]. 

2. Росія – бере участь у будівництві Нафтопереробного заводу в Бентіумі, 

фінансування здійснюється через «Групу Сафінат» – це спільний проект, 

у якому Nile Petroleum володіє 30%, а «Сафінат» – 70% [157]. В ході 

зустрічей з російським дипломатом С. Шишкіним було заявлено про 

плани підтримки «практичної» співпраці з Південним Суданом. 

Інші сфери співпраці не мають такого розвитку, як енергетична, проте їхня 

активізація є необхідною для диверсифікації економіки та послаблення ризиків 

для Південного Судану. Аграрна сфера найкраще є представленою у співпраці з 

Ізраїлем та Індією (обидві крани визнають наявний у Південного Судану 

потенціал у сфері сільського господарства, зокрема, Ізраїль пропонує свою 

модель розвитку сільської місцевості африканської країни з застосуванням 

нових технологій [158], а Індія готова, в обмін на ресурси, розвивати аграрну 

сферу Південного Судану). Ще однією сферою є водні ресурси, де 

найактивнішим гравцем є Ізраїль, про що свідчать такі кроки: підписання 

Меморандуму стосовно співпраці у сфері зрошення, водного транспорту та 

технічного розвитку, а також низки інших документів, що пояснюється 

бажанням Ізраїлю завдати шкоди інтересам Єгипту у водах Південного Судану.  

У забезпеченні активізації відносин з іншими країнами світу, важливим є 

факт того, що розвиток співпраці в окремих сферах може викликати ефект 

переливу («spill over»), а отже сприятиме активізації співпраці й в інших сферах, 

підтримці дружніх відносин (які базуватимуться на економічній складовій 
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відносин), що призведе до збільшення інвестування (оскільки необхідними 

умовами для інвестування є наявність хорошого інвестиційного клімату, 

спокійної безпекової ситуації та атмосфери загальної довіри), саме тому можна 

зробити висновок про взаємозалежність у втіленні в життя зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану, за якої реалізація одного є способом чи 

допоміжним засобом для реалізації іншого, що свідчить про системність та 

комплексне спрямування зовнішньополітичного курсу держави загалом. 

Отже, окрім реалізації зовнішньополітичних пріоритетів, Південний Судан 

може отримати і інші вигоди від співпраці з азійськими країнами: 

1. Розширення військової та політичної співпраці з впливовими державами 

(з огляду на факт історичної спадщини та відсутність атмосфери повної 

довіри між Суданом та Південним Суданом) збільшує шанси на 

підтримку Південного Судану цими країнами в разі погіршення 

відносин з північним сусідом; 

2. Розвиток альтернативних сфер економіки (аграрна галузь та сфера 

водних ресурсів) сприятиме диверсифікації економіки країни та 

зменшенню залежності від експорту енергоносіїв, що в часи 

нестабільної безпекової ситуації набуває особливо пріоритетного 

значення; 

3. Активізація співпраці з іншими країнами сприятиме зменшенню 

залежності від КНР та США, диверсифікації зовнішньополітичних 

інтеракцій, що допомагатиме виключенню варіантів «маніпулювання» 

під час протистояння двох потужних держав.  

Реалізація зовнішньополітичних пріоритетів у співпраці з Азійськими 

країнами виглядає перспективною, проте ускладнюється вже згадуваним 

конфліктом, а тому, з метою захисту власних економічних інтересів та 

інвестицій, деякі азійські країни займають активну миротворчу позицію. 

Зокрема, Японія активізувала свою участь в Місії ООН в Південному Судані 

шляхом створення баз для морських сил самооборони (її діяльність загалом 

спрямована на консолідацію миру, реконструкцію та розвиток [159]), 
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відмовилася від обмеження експорту боєприпасів південнокорейським 

миротворцям в Південному Судані, крім того, надала фінансову допомогу для 

улаштування життя біженців в регіоні Гамбелла та для покращення медичної 

допомоги у трьох найбільш постраждалих від конфлікту регіонах: Джонглеї, 

Верхньому Нілі та Юніті [160]. Своєю чергою Індія активізувала свою участь в 

Місії ООН в штаті Аб’єй [154, c. 3], що також можна вважати не лише 

зовнішньополітичними кроками спрямованими за зміцнення свого іміджу, а й 

фактором, який підкреслює наявність інтересів та важливість Південного Судану 

в системі зовнішньополітичних інтеракцій цих країн. 

З вищенаведеного можна зробити підсумок, що найбільш реалізованим є 

пріоритет, пов’язаний з залученням іноземних інвестицій (втілюється у співпраці 

з Японією, закладаються основи у співпраці з Індією та Росією). Іншими 

сферами співпраці є енергетична (Японія, Індія, Малайзія), аграрна та водна 

(Індія, Ізраїль). 

Отже, в співпраці з окремими державами, на сучасному етапі найбільше 

зусиль докладається до реалізації пріоритету, пов’язаного із залученням 

інвестицій (зокрема найбільше це проявляється у співпраці з США та КНР). 

Особливе місце відводиться співпраці з африканськими країнами, оскільки 

регіональне середовище є найбільш сприятливим для розкриття потенціалу 

Південного Судану в енергетичній (Кенія, Уганда, Ефіопія), 

сільськогосподарській та водній сферах (Єгипет). Ключове місце у регіональній 

співпраці займають плани побудови альтернативних трубопроводів, оскільки це 

сприяє регіональному розвитку, зменшенню рівня безробіття населення, 

надходженню інвестицій, інтенсифікації співпраці в інших сферах та в 

довгостроковій перспективі – формуванню економічної та політичної єдності 

країн, за умов якої є можливе спільне апелювання в міжнародних організаціях до 

питань Африки. У взаємодії з азійськими державами особливу політичну вагу 

має співпраця з Індією, Японією та Ізраїлем з огляду на сприяння реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів.  
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3.3. Діяльність в рамках міжнародних організацій як засіб реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан 

 

Співпраця з міжнародними організаціями має особливе значення для 

налагодження системи контактів Південного Судану та диверсифікації 

напрямків зовнішньої політики країни, адже включення африканської держави 

до складу міжнародних інтеграційних об’єднань сприятиме покращеній 

реалізації зовнішньополітичних пріоритетів країни, оскільки дозволить 

лобіювати ключові аспекти політики не лише на двосторонньому рівні. Крім 

того, налагодження співпраці з окремими організаціями здійснювалося ще до 

отримання незалежності Південним Суданом, що дозволило сформувати 

потрібну базу неофіційних контактів, розширених та трансформованих в 

офіційні представництва після отримання незалежності. Серед багатосторонніх 

інституцій-партнерів Південного Судану основну частку займають 

Європейський Союз (у зв’язку з вагомою роллю організації, участю у подоланні 

наслідків Другої громадянської війни, економічним розвитком), ООН (як 

вагомий демократичний майданчик та організація, що зробила важливий внесок 

під час підписання ВМУ), Африканські організації (з огляду на важливе місце, 

яке займає Африка в системі зовнішньополітичних пріоритетів Південного 

Судану, зокрема, це – Африканський Союз, Міжнародний орган з питань 

розвитку Східної Африки та Східноафриканське співтовариство).  

 

Співпраця з Європейським Союзом 

 

Європейський Союз як впливовий актор міжнародних відносин фокусує 

свою увагу на Африканському континенті протягом довгого періоду, що 

пояснюється наявністю спільного історичного колоніального минулого, яке є 

сприяючим фактором для активізації співпраці, оскільки колишні метрополії 

(якими були європейські країни, що на сучасному етапі в більшості є активними 

та впливовими акторами міжнародних відносин) завжди прагнуть підтримувати 
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хороші відносини з своїми колишніми колоніальними територіями. Проте 

сучасні відносини за вектором ЄС-Африка розвиваються на тлі економічного, 

сировинного зростання країн Африки, популяризації їхнього виробничого 

потенціалу, з одного боку, та фінансової кризи ЄС та зменшення рівнів їхньої 

допомоги - з іншого, що ускладнює звичний формат відносин [165]. 

Свідченням активізації співпраці та зростання ролі Африки в системі 

зовнішньополітичних зв’язків ЄС є розширення інституційно-правового 

забезпечення, а саме: організація самітів ЄС-Африка (кожних три роки), 

підписання спільної стратегії, яка відображає обопільне бачення розвитку 

відносин на перспективу, низки торговельних угод регіонального масштабу та 

безпосередніх договорів з окремими країнами про економічну та політичну 

співпрацю. Крім того, ЄС є вагомим торговельним партнером та донором 

фінансової допомоги для Африки. Підвищена увага з боку ЄС не є випадковою, 

оскільки організація має свої інтереси на континенті, як і окремі країни-члени 

організації (зокрема, Франція, Німеччина, Велика Британія), проте якщо 

інтереси організації є ширшими та більш узагальненими, то інтереси окремих 

держав – значно вужчі та конкретніші: 

1. Економічний та сировинний потенціал країн Африки – це, насамперед, 

енергетичні запаси, поклади цінних металів, сільськогосподарський 

потенціал. Крім того, ЄС розглядає Африку і як привабливий ринок 

збуту та перспективне місце для інвестицій. Особливу вагу цей аспект 

має також для Франції та Німеччини: енергетична складова для Франції 

виражається в необхідності забезпечення нафтою та ураном, оскільки 

25% виробництва електрики цієї країни залежить від поставок урану з 

Нігерії [165], а для Німеччини – в розвитку альтернативних джерел 

енергії, які б задовольнили до 2050 року 20% потреби Європи в 

енергетиці (зокрема, у співпраці з країнами Північної Африки та 

Нігерією) [20]. Участь у економічних відносинах для цих країн є 

перспективною сферою, хоча має місце низка викликів, пов’язаних 

насамперед з високою вартістю продуктів європейських країн та 
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наявністю дешевшої альтернативи, невеликим досвідом співпраці з 

Африкою у економічній сфері та залученості економічно розвиненіших 

країн до Африканського континенту. 

2. Політичний потенціал країн Африки, який можна використати під час 

голосування за питання особливої політичної ваги у впливових 

міжнародних організаціях (ООН, СОТ тощо) та форумах. В ширшому 

вимірі, розширення співпраці з Африкою матиме вплив на зростання 

міжнародної ролі ЄС, його політичного потенціалу, впливу та зв’язків. 

3. Безпекова складова, важливість якої обумовлюється відносною 

географічною близькістю: нестабільність в країнах Африки викликає 

хвилю нелегальних міграцій та біженців в країни Південної Європи, які 

останніми роками потерпають від цього явища. Саме тому фінансова та 

економічна підтримка ЄС дозволить досягти більшого економічного 

розвитку країнам Африки та, як наслідок, може мати вплив на 

покращення безпекової ситуації, що має своє підтвердження: з початку 

2000-х та ери ширшої економічної співпраці, поступового 

африканського зростання та появи стабільніших політичних систем в 

багатьох державах Африки кількість конфліктів на території континенту 

суттєво скоротилася [165]. Крім того, безпековий аспект можна 

розглядати в контексті захисту прав громадян європейських країн, які 

проживають на території Африки (є особливо важливим для Франції, 

оскільки в Африці живе близько 240 тис. французів) [21, с. 3]. 

Зростання потенціалу та можливостей Африки роблять континент 

привабливим і для інших акторів міжнародних відносин, зокрема країн з групи 

БРІКС, особливо Китаю, який вміло використовує економічні важелі для 

посилення свого авторитету в Африці. Саме тому для Європейського Союзу 

необхідним є задіяння усіх ресурсів та можливостей з метою збільшення свого 

впливу серед Африканських країн, нарощення темпів співпраці. Окремої уваги 

заслуговує необхідність подолання проблемних аспектів співпраці, серед яких 

можна виокремити такі: 
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1. Нерівні умови співпраці, за якими ЄС хоче отримати вигоду і є 

впливовішим партнером, та залежність від моделі донор-отримувач;  

2. Історичне колоніальне минуле (тоді країни Африки перебували в повній 

залежності від Європи, тому на сучасному етапі побоюються тенденцій 

неоколоніалізму); 

3. Підтримка країнами Європейського союзу рішень Міжнародного 

кримінального Суду проти окремих африканських лідерів спричинилася 

до зменшення рівня довіри до ЄС з боку країн Африки [21, c.3]; 

4. Неузгодженість позицій інституцій ЄС у сфері зовнішньої політики, 

лобіювання впливовими європейськими країнами власних інтересів 

призводить до непослідовності політики ЄС.  

Окремим внутрішньо-африканським фактором, який вносить корективи у 

відносини між ЄС та Африкою, є політичні трансформації в Єгипті та Лівії, які 

вивели ці країни з переговорного процесу та зменшили рівень їхньої активності, 

що мало негативний вплив на динаміку багатосторонніх регіональних відносин, 

оскільки ці країни були ключовими джерелами фінансування Африканського 

Союзу.  

Риси, характерні для співпраці між Європейським Союзом та Африкою, 

чіткіше можна простежити у взаєминах безпосередньо з окремими країнами, 

особливо з Південним Суданом. Перехідний період та подальше отримання 

Південним Суданом незалежності стало випробуванням не лише для 

Африканського континенту, а й для міжнародної спільноти загалом. 

Врегулювання Другої громадянської війни співпало в часі з трансформаціями 

всередині Європейського Союзу, інтенсифікацією його міжнародної діяльності, 

переходом на новий рівень інтеграції, а тому Південний Судан став одним із 

майданчиків для активізації зовнішньополітичних ініціатив організації. Тим не 

менше, ЄС зробив вагомий внесок у подолання наслідків конфлікту та 

забезпечення миру шляхом надання інвестицій та участі в низці програм та 

інструментів, а саме: Recovery & Rehabilitation Program (Програма реабілітації та 

подолання наслідків конфлікту), Sudan Productive Capacity Recovery Program 
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(SPCRP) (Суданська програма з покращення продовольчої спроможності), Food 

Security Information for Action (Інструкція в сфері продовольчої безпеки), Rule of 

Law (Верховенство права), Human Rights & Good Governance (Права людини та 

добре врядування), EU Water facility (Програма ЄС щодо водозабезпечення), 

Livestock Epidemio-Surveillance Project (Проект щодо епідемічного контролю 

сільськогосподарських тварин) [166, с. 10], що допомогло також закласти основи 

для подальшого поступального розвитку Південного Судану.  

Під час шестирічного перехідного періоду ЄС виробив свою стратегію, в 

основі якої лежав мирний та збалансований підхід до Судану, який базувався на 

таких пріоритетах: 

1. Мирне, стабільне та процвітаюче існування обох країн; 

2. Врегулювання конфлікту в Дарфурі; 

3. Зменшення рівня бідності в країнах; 

4. Забезпечення діяльності мирних та демократичних урядів [22, с. 17]. 

У вужчому розумінні, лише стосовно Південного Судану, Європейський 

Союз під час перехідного періоду виокремлював такі пріоритети: покращення 

рівня продовольчої безпеки, сприяння розвитку освіти та демократичних методів 

управління [22, с. 17]. Після отримання Південним Суданом незалежності ЄС 

наголошував на комплексному підході із залученням усіх сфер та забезпеченням 

атмосфери довіри, правдивості та надійності у відносинах [167]. Фактично 

можна простежити еволюцію пріоритетів Європейського Союзу від 

постконфліктного мирного врегулювання з подальшим їхнім розширенням та 

акцентами у сфері освіти та демократичного управління аж до формування 

комплексного підходу.  

Проте реальні інтереси ЄС у Південному Судані видаються значно 

прагматичнішими. Їх можна розглядати на двох рівнях: геополітичному та 

двосторонньому. Геополітична зацікавленість полягає у розвитку співпраці з 

метою збільшити свою присутність у регіоні, а швидкодіючими засобами  для 

досягнення цієї цілі виступають Котонуська Угода (Cotonou Agreement), 

інвестиції та економічна допомога. Водночас ЄС робить спроби протистояти 
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поширенню впливу КНР в Східній Африці, використовуючи для цього 

інструменти захисту прав людини та демократичного розвитку (Африка є 

континентом, «багатим» на різного роду безпекові та правові кризи, проте не усі 

країни привернули до себе таку увагу Європейського Союзу як Південний 

Судан), та поширенню ісламського впливу (Південний Судан має стратегічне 

геополітичне положення стосовно 10 паралелі, що вважається межею поширення 

ісламу в Африці й у цьому світлі сприймається як своєрідний форпост).  

Безпосередньо двосторонній рівень інтересів включає: 

1. Історичний аспект, який полягає у спільному колоніальному минулому, 

що додатково свідчить про бажання Європейського Союзу тримати цю 

державу в своєму полі впливу [168]; 

2. Географічний аспект, що зводиться до відносної близькості до 

периферійного сусідства з Європейським Союзом, яке є небезпечним 

для останнього напливом біженців у разі неспокійної ситуації в цьому 

регіоні [169]; 

3. Енергетичний аспект та ресурсний потенціал Південного Судану, що є 

ще одним додатковим фактором, який стимулює розширення співпраці.  

З переліченого вище можна зробити висновок, що фактори важливості 

Африки загалом для Європейського Союзу справджуються і у випадку 

конкретно з Південним Суданом. 

Проте навіть такий прагматичний підхід Європейського Союзу, який вдало 

маскується допомогою з метою поступального та демократичного розвитку, є 

сприятливим для Південного Судану. Зокрема, співпраця з ЄС, як з економічним 

утворенням, може в перспективі призвести до ініціювання спільних економічних 

проектів, що дозволить покращити розвиток африканської країни, модернізувати 

та диверсифікувати її економіку, збільшити кількість робочих місць, та, як 

наслідок, зменшити рівень безробіття та бідності серед населення. Крім того, 

розширення співпраці в рамках науково-освітньої сфери, шляхом здійснення 

освітніх та наукових обмінів, ініціювання спільних навчальних програм, що 

дозволить збільшити рівень освіченості серед жителів африканської країни.  
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В політичній сфері співробітництво з ЄС дозволить розширити 

зовнішньополітичні контакти Південного Судану, активніше включитися в 

міжнародні відносини, інтенсифікувати зовнішньополітичні інтеракції. Більше 

того, ЄС може допомогти Південному Судану в плані покращення урядування 

через проведення тренінгів та навчання керівників, діяльність наглядово-

консультаційних місій.  

 Також, співпраця з Європейським Союзом дозволяє Південному Судану 

реалізувати низку своїх зовнішньополітичних пріоритетів, не лише шляхом 

співпраці з організацією, а й з окремими державами: 

1. Залучення іноземних інвестицій; 

2. Підтримання міжнародної співпраці <…> в рамках міжнародних 

організацій з метою зміцнення загального миру та безпеки, поваги до 

міжнародного прав договірних зобов’язань, що сприятиме 

справедливому економічному порядку;  

3. Повага до міжнародного права і договірних зобов’язань, а також пошук 

мирних шляхів врегулювання міжнародних суперечок шляхом 

переговорів, посередництва, примирення, третейського суду і винесення 

судового рішення [30].  

Особливо важливим є пріоритет щодо залучення інвестицій, який є й 

найбільш прагматичним з вище перелічених та робить вклад не лише в 

політичну та іміджеву складову, а й у покращення внутрішньодержавного 

становища країни. Основними інструментами для реалізації цього пріоритету 

виступають кредити та фінансові вливання, які надає ЄС Південному Судану: 

сумарно у 2011 та 2013 роках ЄС надав 85 млн. (ці кошти планувалося 

використати для покращення сфер сільського господарства, управління, освіти 

та охорони здоров’я) та 185 млн. євро [170], у лютому 2012 року було надано 150 

млн. євро, а вже у травні цього ж року розмір було збільшено до 200 млн., які 

виділялися на реалізацію Special Funds programme for South Sudan (Спеціальна 

фінансова програма для Південного Судану) [22, с. 19]. Крім того, у вересні того 

ж 2012 року мав місце додатковий внесок у розмірі 2,5 млн. дол. для покращення 
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стану доріг у штатах Бахр-аль-Газаль та Вараб, з метою покращення 

сільськогосподарських доставок. Південний Судан, розуміючи, що активізація 

співпраці з ЄС може призвести до збільшення інвестицій планує приєднатися до 

Котонуської Угоди (Cotonou Agreement) та розширити співпрацю в економічній 

сфері загалом [171]. Залучення інвестицій є перспективною сферою взаємодії з 

окремими європейськими країнами, на сучасному етапі мають місце попередні 

домовленості, вивчення середовища та можливих секторів для інвестицій: 

французькі компанії зацікавлені у інвестуванні в енергетичний сектор, особливо 

у штаті Джонглей, у якому Франція, до накладення санкцій у 90-х роках, 

займалася розробками родовищ [172], а понад 600 німецьких компаній озвучили 

плани про можливий розвиток інвестиційної співпраці [173]. 

Активізація взаємодії з міжнародними організаціями набуває особливої 

політичної ваги, коли йдеться про співпрацю з ЄС, враховуючи політичну та 

економічну могутність організації, її зростаючу роль в сучасних міжнародних 

відносинах, а тому це дозволить активізувати зовнішню політику Південного 

Судану та дасть можливість останньому інтенсифікувати свою присутність на 

європейському ринку. До основних сфер співпраці між акторами можна 

віднести: 

1. Правосуддя (з залученням Європейського інструменту сприяння 

демократії й правам людини шляхом організації конкурсів, грантів у цій 

сфері серед державних та недержавних акторів); 

2. Охорону здоров’я та освітню сфери (співпраця у цих сферах 

характеризується частими візитами щодо виявляння викликів та 

реагування на них у питаннях біженців та внутрішньо переміщених 

осіб, надання кредитів на розвиток, заснування незалежних 

радіостанцій – наприклад Miraya FM – з метою інформування 

суспільства); 

3. Сільське господарство (характеризується організацією конференцій за 

сприяння ЄС та додатковим фінансуванням, оскільки, на думку 

представників Європейського Союзу, сільськогосподарський потенціал 
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Південного Судану матиме позитивні наслідки не лише для цієї країни, 

а й допоможе покращити ситуацію з продовольчою безпекою в цілому 

регіоні); 

4. Міську інфраструктуру (головним проектом є будівництво доріг); 

5. Водопостачання (основним здобутком у цій сфері є спільний проект 

Франції та Німеччини щодо покрашення системи водозабезпечення 

Південного Судану, який включає зміцнення системи іригації, 

реформування міського корпоративного водопостачання, побудову 

інфраструктурних об’єктів [174]). 

Потенційними секторами співпраці з окремими європейськими країнами є 

туризм (викликає інтерес у Німеччини), енергетика (яка набуває особливої 

важливості для Франції) та демократичний розвиток та управління (особливо в 

рамках співпраці з Великою Британією, де основними напрямками взаємодії є 

подолання корупції та забезпечення поваги до прав людини) [175].  

Проте для активізації співпраці необхідним є подолання низки чинників, 

які мають негативний вплив на відносини між ЄС та Південним Суданом. 

Першим із них є нестабільна безпекова ситуація в африканській країні та 

можливість перетворення Південного Судану на failed state; другий фактор 

випливає з попереднього – це нестабільна економічна ситуація внаслідок 

конфліктів. Третій фактор залежить від адміністративного поділу та 

особливостей розвитку окремих регіонів Південного Судану та полягає у 

неспроможності донести результати та вигоди співпраці до населення та, як 

наслідок, у скептичних настроях громадян країни [41, с. 13]. 

Реалізація третього пріоритету, пов’язаного з повагою до міжнародного 

права та мирним вирішенням конфліктів є доволі специфічною, оскільки 

реалізовується більшою мірою завдяки крокам, діям та вкладу в мирне 

врегулювання зусиль Європейського Союзу, в той час як кожна безпекова криза 

Південного Судану характеризується затяжним характером та важкістю 

застосування мирних механізмів міжнародного права. Розглянути роль ЄС 

можна на прикладі двох конфліктів різного типу: міждержавного конфлікту між 
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Суданом та Південним Суданом у 2012 році та громадянського конфлікту у 

Південному Судані з 2013 року. У першому ЄС не брав надто активної ролі, 

обмежившись лише дипломатичними закликами до миру та наданням 127 млн. 

євро гуманітарної допомоги [176], пояснюючи стриману роль чинниками, які 

перешкодили отриманню об’єктивної інформації про конфлікт, а тому і 

обмежили роль ЄС, зокрема: 

1. Театром бойових дій у конфлікті були віддалені, прикордонні, 

периферійні райони, що ускладнювало отримання інформації; 

2. ЄС не був залучений у операції на всій території країни, а тому 

спрогнозувати справжні настрої корінного населення було 

проблематичним; 

3. Велася постійна пропаганда, у яку були залучені уряди обох країн [22, 

с. 12]. 

Участь ЄС у врегулюванні громадянського конфлікту у Південному Судані 

була значно вагомішою, що можна пояснити жорстокістю та затяжним 

характером конфлікту. Окрім дипломатичних заяв щодо необхідності 

припинення конфлікту, висловлювання стурбованості щодо обмеженого 

прогресу у врегулюванні кризи та розчарування у мирному процесі [177], 

основними напрямками діяльності ЄС були: 

1. Накладення санкцій; 

2. Підтримка діяльності ІГАД та Африканського Союзу, інших мирних 

ініціатив політичними та фінансовими шляхами; 

3. Збільшення обсягів гуманітарної допомоги для подолання негативних 

наслідків конфлікту; 

4. Фокусування уваги інших акторів міжнародних відносин на кризі у 

Південному Судані.  

Перший напрям діяльності лише теоретично виглядав дієвим, оскільки на 

практиці був досить обмеженим. Фактично мали місце лише два види санкцій: 

ембарго на постачання зброї та заборона в’їзду, замороження активів двом 

військовим командирам: П. Гардену та Д. Сантіно [178], щоправда, стосовно 
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останніх це навряд чи виявилося дієвим, оскільки обоє командирів ані не мають 

рахунків в країнах ЄС, ані не знаходяться на їхній території [179], а отже санкції 

не матимуть ніякого на них впливу. Висловлювалися думки щодо замороження 

активів та заборони в’їзду Р. Мачару та С. Киїру, проте лідер повстанців заявляв, 

що навіть у цьому випадку санкції все одно залишаться недієвими. Реальним ж 

кроком, який сприяв би діалогу між ворогуючими сторонами, була б заборона 

країнами Африканського Союзу доступу для Південного Судану до морських 

портів їхніх країн, що негативно вплине на енергетичну складову економіки 

країни, а отже буде реальним важелем тиску. У відповідь на таку критику, 

Європейський Союз зазначав, що суттєві санкції ввести буде проблематично 

через те, що вони позначаться на народові Південного Судану, який і так 

страждає від негативних наслідків війни, а тому потребує не санкцій, а 

збільшення гуманітарної допомоги. Тому за 2013–2014 роки ЄС надав сумарно 

близько 170 млн. євро гуманітарної допомоги [180], крім цього 338 млн. євро – 

на вирішення потреб хворих та біженців та 20 млн. євро – для найбільш 

вразливих категорій населення [181]. З початку 2016 року Європейська комісії 

виділила 20 млн. євро гуманітарної допомоги для Південного Судану у зв’язку з 

погіршенням ситуації та загрозою виникнення голоду; ці кошти планувалося 

розподілити на два основні напрямки: харчування та невідкладні медичні 

послуги [182].  

Гуманітарну допомогу надавали й окремі європейські країни: 590 млн. дол. 

було разом надано від Трійки (США, Великої Британії та Норвегії) з метою 

запобігання виникненню голоду [183], 63 млн. дол. надала Норвегія додатково, 

Німеччина виділила 13 млн. дол. для допомоги внутрішньо переміщеним особам 

в рамках ПРОООН [184], а Франція в рамках цієї ж програми надала 500 тис. 

євро для потреб 7 тис. біженців [185]. Крім того, про надання допомоги заявило і 

керівництво Данії: у лютому 2016 року було прийнято стратегічний документ 

щодо двосторонньої співпраці, однією з ключових сфер якої є надання 

гуманітарної допомоги та скерування цивільної місії до Південного Судану 

[186]. Проте навіть цю сферу діяльності ЄС не оминула критика: зазначалося, що 
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гуманітарна допомога ЄС, судячи з проблем населення, які існують і досі, не 

дійшла до безпосередніх отримувачів [187], а була використана посадовими 

особами не за призначенням.  

Підтримка Європейським Союзом ініціатив та мирних зусиль ІГАД та 

Африканського Союзу пояснювалася самими європейцями з точки зору того, що 

саме Африканські організації зможуть досягти більшого прогресу, оскільки 

сприймаються більш позитивно на основі спільності регіону, культури, історії, 

проте з іншого боку, така відстороненість ЄС набуває вигляду небажання брати 

на себе відповідальність за вирішення ще однієї кризи, маючи проблеми 

безпекового типу безпосередньо в Європі. ЄС підтримував ініціативи 

Африканського Союзу не лише політично (спільні заяви, висловлення підтримки 

діям дипломатичним шляхом і т.д.), а й фінансово, зокрема інвестував 1,1 млн. 

євро для здійснення процесу посередництва ІГАД та 5 млн. євро – для 

механізмів моніторингу та контролю в рамках ІГАД [188]. 

Разом з тим, попри всі кроки та ініціативи ЄС, Африканського Союзу, 

США, КНР та інших міжнародних акторів, безпекове напруження в країні й далі 

триває, а критика висловлюється на адресу як регіональних організацій, яким 

бракує політичного капіталу для вирішення таких складних криз, так і 

міжнародних акторів, які приділяють мало уваги мирному процесу [189]. Окрема 

критика стосується і ЄС: деякі аналітики вважають, що ЄС брав участь, 

підтримуючи Південний Судан, у Другій громадянській війні, оскільки прагнув 

отримати доступ до енергетичних ресурсів країни, а тепер прагне привести Р. 

Мачара до влади в Південному Судані, оскільки вважає його своїм союзником, 

тоді як С. Киїр вважається прихильним до КНР [187]. Водночас, аспектами, які 

сприяють активізації дій Європейського Союзу щодо мирного врегулювання 

громадянського конфлікту в Південному Судані, є такі:  

1. Побоювання, що нестабільна безпекова ситуація спричинить «ефект 

доміно» в інших країнах та призведе до зростання кількості біженців в 

державах Південної Європи, які й так потерпають від цього фактору; 
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2. Прагнення захистити інвестиції, надані Південному Судану, та 

отримання з них вигоди; 

3. Відчуття відповідальності за Південний Судан, оскільки ЄС підтримував 

прагнення останнього до незалежності; 

4. Вдале врегулювання кризи сприятиме зростанню іміджу та довіри 

Європейського Союзу серед країн Африки, що може призвести до 

інтенсифікації співпраці та відходу від сприйняття організації лише як 

донора міжнародної фінансової допомоги, матиме вплив на покращення 

політичної складової ЄС. 

Отже, хоча Південний Судан і має енергетичні ресурси та потенціал у 

водній та сільськогосподарській сферах, проте виявляється нездатним втримати 

мир та вирішити конфлікти мирними засобами, а тому потребує уваги з боку 

потужніших гравців міжнародних відносин з метою забезпечення 

демократичного, поступального розвитку [190]. Увага з боку ЄС та 

європейських країн до Південного Судану зростає, що пояснюється факторами 

спільного колоніального минулого, сировинним та політичним потенціалом 

Південного Судану. Свідченням зацікавленості ЄС у співпраці може бути рівень 

гуманітарної допомоги та фінансових інвестицій. Крім того, взаємодія 

відбувається не лише за вектором ЄС–Південний Судан, а й на двосторонньому 

рівні з окремими європейськими країнами (зокрема, з Німеччиною, Великою 

Британією, Норвегією, Францією, Данією). Розширення співпраці може 

принести чимало вигод економічного та політичного характеру для обох сторін, 

проте суттєвим фактором перешкоджання є вищезгаданий конфлікт, для 

вирішення якого ЄС застосовує політичні (фокусування уваги міжнародної 

спільноти на конфлікті, дипломатичні та посередницькі зусилля, підтримка 

інших миротворчих ініціатив) та економічні інструменти (гуманітарна допомога 

та санкції).  
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Діяльність в рамках регіональних організацій Африки 

 

Одним із трендів сучасних міжнародних відносин є інтенсифікація 

регіональних інтеграційних процесів, що в контексті Східної Африки та 

Африканського Рогу набуває особливої ваги, оскільки ці регіони 

характеризуються безпековими кризами та слабким економічним розвитком. 

Інтеграційні процеси на Африканському континенті не можна характеризувати 

як надто динамічні, а самі утворення – впливові. Це пояснюється відносно 

недавнім отриманням незалежності, спадщиною колоніалізму, триваючими 

військовими конфліктами, несприятливим економічним становищем та 

слабкістю інфраструктурного забезпечення. Проте регіональні процеси в Африці 

можуть принести континенту суттєві вигоди, які можна поділити на вигоди 

економічного та політично-іміджевого характеру, а тому потребують посилення 

та інтенсифікації.  

До економічних переваг інтеграції належать: 

1. Інтенсифікація торгівлі та розширення економічних потоків; 

2. Зменшення витрат на виробництво та збут товарів; 

3. Покращення регіонального розвитку через реалізацію спільних 

багатосторонніх проектів.  

Переваги політичного характеру є значно ширшими: регіональна 

інтеграція сприятиме зростанню взаємозалежності в регіоні, формуванню 

атмосфери довіри та африканської ідентичності, розумінню важливості власних 

рішень, інтенсифікації ініціативності та відповідальності за розвиток Африки. 

Делегування частини повноважень регіональним міжнародним організаціям 

дасть можливість Африці самостійно вирішувати проблемні аспекти, 

здійснювати кризовий менеджмент, сприятиме покрашенню політичного 

управління, і, в довгостроковій перспективі, призведе до зменшення політичного 

виміру неоколоніалізму та залежності від європейських рішень. Крім того, 

посилення інтеграційних процесів всередині Африки дозволить африканським 
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країнам виступати єдиним фронтом в рамках міжнародних глобальних 

інституцій. 

Інтеграційні процеси на континенті мають для Південного Судану 

особливе значення, оскільки дозволяють молодій державі активно залучатися до 

регіональних ініціатив та збільшити свій вплив та політичний імідж, саме тому 

Південний Судан після отримання незалежності виявив бажання приєднатися до 

африканських регіональних організацій, що знайшло відображення в системі 

зовнішньополітичних пріоритетів держави: 

1. Приєднання до Статуту ООН, АС та інших регіональних і міжнародних 

договорів та конвенцій [86]; 

2. Підтримання міжнародної співпраці, особливо в рамках Організації 

Об’єднаних Націй, Африканського Союзу та інших міжнародних 

організацій, з метою зміцнення загального миру і безпеки, поваги до 

міжнародного права, договірних зобов’язань і сприяння справедливому 

світовому економічному порядку; 

3. Досягнення африканської економічної інтеграції в рамках реалізації 

регіональних планів і конференцій, також підтримання Африканської 

єдності і співпраці, яка передбачена в цих планах [30]. 

Крім того, один із напрямів зовнішньої політики Південного Судану було 

визначено як просування африканської єдності, солідарності та співпраці [34].   

З вищеперелічених пріоритетів стає зрозуміло, що ключовою регіональною 

організацією для Південного Судану є Африканський Союз з огляду на особливу 

політичну вагу цієї організації на континенті та її велике територіальне 

охоплення, тому 27 липня 2011 року Південний Судан вступив до 

Африканського Союзу, ставши 54-м членом організації. Включення Південного 

Судану до складу АС дозволяло державі активніше залучатися до життя регіону, 

налагоджувати безпосередні відносини з іншими регіональними акторами, які 

могли б призвести до ініціювання спільних регіональних прогресивних проектів, 

інтенсивніше лобіювати власні інтереси на регіональному рівні, що має 
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особливу вагу з огляду на довгострокові плани організації щодо розвитку по 

аналогії з Європейським Союзом чи Організацією Американських Держав.  

Незалежність Південного Судану стала викликом для організації, оскільки 

з одного боку, факт набуття суверенітету Південним Суданом реалізовував 

принцип самовизначення народів, а з іншого, порушував принцип непорушності 

кордонів у Африці [193]. З метою недопущення прикордонних суперечок та 

врегулювання вже існуючих протиріч, Африканський Союз надавав допомогу 

Південному Судану під час демаркації кордону з Угандою та був посередником 

під час врегулювання проблемних аспектів відносин з Суданом [194]. Крім того, 

з метою покращення інституційного управління у Південному Судані 

Африканський Союз надав державі 1 тис. службовців в секторі громадського 

адміністрування з метою допомоги у формуванні державного сектору 

Південного Судану [195, с. 5]. 

Вдруге Південний Судан став викликом для Африканського Союзу в 

грудні 2013 року – з початком громадянського конфлікту і цього разу це 

стосувалося дієздатності Африканського Союзу, можливості організації брати на 

себе відповідальність та самостійно здійснювати кризовий менеджмент в регіоні 

та реалістичності формули «Африканські рішення для африканських країн» 

[196]. На безпекову кризу Африканський Союз швидко відреагував 

дипломатичними закликами та апеляцією до мирного врегулювання ситуації. В 

рамках організації було створено Комісію Африканського Союзу з 

розслідування порушень прав людини у Південному Судані [196], на яку було 

покладене завдання підготовки відповідної доповіді, яка проте не була 

опублікована своєчасно, оскільки могла перешкодити переговорному процесу. 

Це стало причиною критики Африканського Союзу з боку інших міжнародних 

організацій, оскільки такий крок Африканського Союзу навпаки посилює 

порушення прав людини, оскільки винні у злочинах не є покараними [197]. 

Африканський Союз, своєю чергою, критикував Трійку за недосконалість 

Всеохоплюючої мирної Угоди 2005 року, оскільки внаслідок цього договору до 

влади в Південному Судані прийшла неосвічена політична еліта [198]. Зрештою, 
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доповідь Комісії таки була опублікована і основними пропонованими кроками 

для виходу з конфлікту передбачено: 

1. Формування перехідного уряду, до складу якого входитимуть 

представники всіх штатів країни, за винятком політиків, причетних до 

громадянського конфлікту (в тому числі, С. Киїра та Р. Мачара, що 

стало найбільш суперечливим пунктом плану); 

2. Формування перехідної програми, яка забезпечуватиме дотримання 

справедливості на всіх рівнях; 

3. Забезпечення міжнародного нагляду з метою опіки над біженцями та 

внутрішньопереміщеними особами під час перехідного п’ятирічного 

періоду зі створенням африканських сил нагляду, до яких входитимуть 

військові з африканських країн, які не мають прямих інтересів в 

Південному Судані [46].  

Ознайомлення зі звітом Комісії викликало нову хвилю критики, оскільки в 

рекомендації не було вказано дві групи заходів: щодо покарання винних у 

порушенні прав людини та щодо сил Уганди, задіяних у Південному Судані [46]. 

Можливість вирішити конфлікт у Південному Судані для Африканського 

Союзу була можливістю покращити політичний імідж, зміцнити роль організації 

в регіоні та рівень довіри. Проте Африканський Союз неспроможний вирішити 

кризу в Південному Судані через недостатність досвіду та слабкість механізмів. 

Під час кризи у липні 2016 року Африканський Союз висловлювався за введення 

військового контингенту на територію Південного Судану для встановлення 

миру, проте така ініціатива зустріла жорстку критику з боку керівництва 

Південного Судану.  

Загалом, кризи такого типу мають затяжний характер та проблемне 

вирішення та потребують об’єднання колективних зусиль, а тому, крім 

Африканського Союзу, до вирішення кризи залучений і Міжурядовий орган з 

розвитку Східної Африки (ІГАД), оскільки одним із завдань цієї організації є 

сприяння розвитку країн через мирне регулювання. Варто зазначити, що ця 

організація діяла під час мирного врегулювання Другої громадянської війни, 
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зокрема з 1993 року, а тому досвід діяльності в минулих безпекових кризах у 

Південному Судані сприятиме покращенню сучасного мирного процесу. 

Основним інструментом ІГАД під час врегулювання конфлікту в 

Південному Судані було посередництво та сприяння у проведенні переговорів 

між воюючими сторонами, які розпочалися 9 січня 2014 року, а уже 23 січня 

підписано перемир’я, яке не було дотримане [46]. Під час кризи липня 2016 року 

ІГАД, як і АС, виступав за введення військ та продовження мандату Місії ООН в 

південному Судані.   

З метою покращення ефективності, прозорості та об’єктивності діяльності 

ІГАД змінено формат до ІГАД+, який повинен включати США, Норвегію, 

Велику Британію, Китай, п’ять членів Африканського союзу (Алжир, Нігерію, 

ПАР, Чад, Руанду) представників ЄС та ООН. Зміна формату ІГАД також була 

спричинена частою критикою попередніх дій організації: 

1. ІГАД спрямовує свої зусилля не на вирішення конфлікту, а лише на 

управління ним та здатний вирішити лише питання зміни політичної 

еліти, а не протиріччя, які призводять до криз; 

2. ІГАД є залежним від регіональних інтересів і це перешкоджає мирному 

процесу, оскільки держави-члени мають прямі інтереси в Південному 

Судані. Одним із прикладів цього є незацікавленість організації у 

санкціях щодо винних у конфлікті осіб [199], оскільки держави-члени є 

географічно близькими до Південного Судану, мають налагоджену 

торгівлю та спільні регіональні проекти, а накладення санкцій 

гальмуватиме ці процеси; 

3. ІГАД  є недостатньо технічно оснащеним та має недостатньо досвіду та 

політичного впливу для вирішення конфлікту [46]. 

Загалом, формат ІГАД+ виглядає найвдалішою ініціативою, оскільки 

залучає усіх впливових акторів до врегулювання кризи, дозволить об’єднати 

різні шляхи та інструменти, і матиме відповідний політичний авторитет та 

досвід. 
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Основним кроком, який дозволяє реалізувати пріоритети, пов’язані з 

економічною інтеграцією Африканського континенту та сприянням економічній 

співпраці, є діяльність Південного Судану в рамках Східноафриканського 

співтовариства (САС), метою якого є сприяння ефективному економічному 

виробництву, лібералізації торгівлі, стимулюванню інвестицій та економічного 

розвитку шляхом інтеграції ринків країн-членів [10]. Крім того, враховуючи 

факт створення Зони вільної торгівлі у Африці, до якої уже ввійшло САС, 

членство у цій організації набуває особливого значення для Південного Судану, 

оскільки дасть можливість інтенсифікувати співпрацю з іншими країнами 

регіону, особливо враховуючи потенціал Південного Судану в енергетичній та 

сільськогосподарській сферах.  

У 2012 році Південний Судан отримав статус спостерігача при САС, а 

квітні 2014 року подав заявку на членство, яку відтермінували на рік, оскільки 

держава не відповідає критеріям членства, особливо тим, що стосуються поваги 

до прав людини та верховенства права (у зв’язку з триваючим громадянським 

конфліктом) та наявності сучасної ринкової економіки (Південний Судан є 

однією з найбідніших країн світу з недиверсифікованою, енергозалежною 

економікою). 

Разом з тим, Південний Судан був прийнятий до САС 2 березня 2016 року, 

15 квітня 2016 року був підписаний відповідний договір про вступ Південного 

Судану до організації, проте повноцінним членом блоку Південний Судан став 

на початку вересня 2016 року, передавши відповідні документи про ратифікацію 

угоди про вступ до секретаріату організації. Африканська країна отримала 

трирічний перехідний період для впорядкування інституційної документації, які 

стосуються  Митного союзу і Протоколу Спільного ринку. 

Членство в САС для Південного Судану має амбівалентну природу: одразу 

після вступу Південний Судан ймовірно зіткнеться з низкою проблем, проте в 

довгостроковій перспективі все ж отримає позитивний результат. До недоліків 

членства держави в САС можна віднести: 
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1. Негативні фактори, які відобразяться на населенні: можлива втрата 

робочих місць через потік іноземних працівників, зростання цін на 

продукти; 

2. Втрата самостійності в таких сферах як фіскальна та грошово-кредитна 

політика (у зв’язку з потенційним прийняттям єдиної валюти) та втрата 

частини доходів від митних зборів; 

3. Труднощі «виживання» для слабкого ринку Південного Судану в рамках 

загального ринку після вступу в САС. 

Водночас, є багато вигод від вступу Південного Судану в САС: 

1. Вихід на регіональний ринок шляхом зниження витрат на 

транспортування товарів, а в перспективі – на міжнародний шляхом 

використання інфраструктури (наприклад, морських портів) інших 

країн-членів організації; 

2. Покращення економічного розвитку шляхом залучення інвестицій та 

обміну досвідом між країнами; 

3. Зменшення залежності від Судану та поява сильніших зовнішніх 

партнерів, які можуть надати підтримку Південному Судану під час 

економічних та політичних криз [11, с. 1]. 

Для самої організації основним викликом від членства Південного Судану 

є слабкий економічний розвиток держави, що потребуватиме врахування під час 

прийняття економічних рішень всередині організації, а перевагами буде 

залучення ще однієї держави, з якою країни-члени мають давні історичні та 

культурні зв’язки, спрощена реалізація спільних проектів та зміцнення інтеграції 

в регіоні завдяки вигідному географічному положенню Південного Судану та 

наявності багатьох сусідніх країн [200]. 

Загалом, залучення в регіональні інтеграційні процеси є перспективним 

вектором зовнішньої політики Південного Судану, хоча на сучасному етапі 

увага до Південного Судану викликана наявним конфліктом, а не економічним 

розвитком держави, що було б більш бажаним. Окрім реалізації 
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зовнішньополітичних пріоритетів, країна може отримати такі переваги від 

інтеграційних процесів: 

1. Інтенсифікацію участі у вирішенні африканських проблем; 

2. Розширення зовнішньополітичних зв’язків та інтеграцію в «життя» 

континенту, покращення зв’язків з сусідніми країнами; 

3. Можливість відігравати більшу роль в Африці та зростання іміджу 

країни за умови демократичного та економічного розвитку держави; 

4. Уникнення ізоляції Південного Судану через триваючий конфлікт та 

підтримка під час проблемних моментів. 

У свою чергу приєднання Південного Судану до регіональних 

інтеграційних об’єднань  в Африці принесе організаціям такі переваги: 

1. Зростання політичної ваги організацій; 

2. Формування африканської єдності, збільшення консолідації та інтеграції 

на континенті; 

3. Покращення безпекової ситуації шляхом розширення економічних 

зв’язків та збільшення взаємовпливу держав; 

4. Перспектива лояльнішого ціноутворення на затребувані ресурси 

внаслідок використання економічного потенціалу Південного Судану. 

Отже, перспективним вектором зовнішньої політики Південного Судану є 

інтеграція в регіональні африканські організації, що пояснюється сучасними 

тенденціями зростання взаємозалежності та регіоналізації міжнародних 

відносин. У цьому напрямку співпраці для Південного Судану ключовими є три 

інтеграційні об’єднання: Африканський Союз, Міжнародний орган з питань 

розвитку та Східноафриканське співтовариство. Перші дві організації активно 

залучаються до врегулювання громадянського конфлікту в Південному Судані, 

проте у зв’язку з затяжним характером цієї безпекової кризи необхідним є 

синергія зусиль усіх міжнародних акторів, а тому розробляється концепція 

ІГАД+, яка включатиме представників африканських країн, США, ЄС та КНР, а 

отже матиме більший політичний потенціал та імідж. Інтеграція до 

Східноафриканського співтовариства принесе Південному Судану низку 
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економічних вигод, сприятиме збільшенню потоку інвестицій до країни та 

збільшенню обсягів торгівлі через зняття митних обмежень, проте на сучасному 

етапі членство Південного Судану в цій організації унеможливлюється 

невідповідністю рівню розвитку країни та безпековими викликами.  

 

Діяльність в рамках Організації Об’єднаних Націй 

 

Основною міжнародною організацією, з якою Південний Судан 

співпрацював ще до отримання незалежності, була Організація Об’єднаних 

Націй, яка брала активну участь у завершенні Другої громадянської війни, 

покращенні гуманітарної ситуації та подоланні наслідків збройних конфліктів 

(зокрема, під час мирного врегулювання у 90-х роках ООН ініціювала програму 

«Міст життя» у Південному Судані, яка надавала гуманітарну та продовольчу 

допомогу постраждалим від війни). ООН діяла як глобальна міжнародна 

організація, покликана забезпечити мир та сприяти гармонізації співпраці між 

акторами міжнародних відносин. Для Південного Судану співпраця з ООН була 

«лакмусовим папірцем», перепусткою у демократичний світ, оскільки саме 

визнання незалежності Південного Судану п’ятьма постійними членами Ради 

Безпеки ООН було ключовим у проголошенні та отриманні суверенітету 

африканською країною. Розуміючи політичну вагу та впливовість ООН, 

Південний Судан прагнув до розширення та налагодження співпраці з цією 

організацією, що отримало свій вияв у системі зовнішньополітичних пріоритетів 

країни: 

1. Приєднання до Хартії ООН, АС та інших регіональних і міжнародних 

договорів та конвенцій; 

2. Направлення постійних представників до Генеральної Асамблеї ООН і 

АС [86]; 

3. Підтримання міжнародної співпраці, особливо в рамках Організації 

Об’єднаних Націй, Африканського Союзу та інших міжнародних 

організацій, з метою зміцнення загального миру і безпеки, поваги до 
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міжнародного права, договірних зобов’язань і сприяння справедливому 

світовому економічному порядку; 

4. Заохочення та сприяння повазі до прав людини і основних свобод в 

рамках регіональних та міжнародних конференцій [30]. 

Необхідність налагодження співпраці з ООН відображається і в 

неофіційних концепціях зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану: в 

концепції, автором якої є Південносуданський центр стратегічних досліджень. 

Зазначено, що одним із пріоритетів є опора на міжнародні центри сили – 

потужні міжнародні організації та впливових акторів міжнародних відносин 

[32], до числа яких можна віднести ООН, незважаючи на кризу всередині 

організації та необхідність її модернізації. 

Слід зазначити, що частково пріоритети у співпраці з ООН співпадають з 

пріоритетами у співпраці з африканськими регіональними організаціями, проте 

ООН є кардинально іншою за своєю суттю міжнародною організацією, а тому 

співпраця з нею потребує окремого дослідження, оскільки відображає 

глобальний рівень зовнішньої політики Південного Судану. 

Про важливість співпраці з ООН для Південного Судану свідчив і той 

факт, що заявка на членство в цій організації була подана 9 липня 2011  року, в 

день проголошення незалежності Південного Судану, після чого африканська 

держава стала повноправним членом організації [42]. Ще до проголошення 

незалежності, 8 липня 2011 року, була видана Резолюція Ради Безпеки ООН 

1996, яка ініціювала мандат Місії ООН в Південному Судані (МООНПС) з 

метою зміцнення миру та безпеки та розвитку потенціалу у цій галузі, сприяння 

економічному розвитку, допомозі уряду в запобіганні конфліктів, забезпечення 

верховенства права [207]. 

Окрім МООНПС в Південному Судані задіяні такі інструменти ООН як 

ПРОООН та ЮНКТАД, ФАО, Управління ООН з координації гуманітарних 

питань та Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців [208]. 

Загалом, співпраця з ООН була спрямована на виконання Плану Розвитку 
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Південного Судану та формування рамкових угод щодо сприяння розвитку, 

підписаних 9 липня 2011 року [209]. 

ЮНКТАД фокусувалася на п’яти основних галузях: зміцненні функцій 

ядра управління, побудові ефективної системи надання послуг, збільшенні 

продовольчої безпеки, зменшенні рівня конфліктогенності та забезпеченні 

верховенства права, а ПРОООН – на державному управлінні природними 

ресурсами, реінтеграції комбатантів, покращенні сфери послуг та покращенні 

доступу до правосуддя [209]. Загалом, за час діяльності ООН вдалося досягнути 

поступу в таких сферах: 

1. Демократичне управління (збільшення контролю та нагляду за 

установами, включаючи Комісію з боротьби з корупцією, Рахункову 

палату, Національні Законодавчі збори та законодавчі органи штатів; 

сприяння розвитку сектору державних установ для виконання Плану 

Розвитку Південного Судану; покращення бюджетного фінансування 

бідних верств населення; підтримання політики децентралізації); 

2. Економічний розвиток (створення нормативно-правової бази, сприяння 

доступу населення до фінансових послуг, сприяння потенціалу для 

розвитку торгівлі, зміцнення екологічного управління та раціонального 

управління природних ресурсів); 

3. Соціальний розвиток (покращення системи охорони здоров’я та 

інфраструктури, профілактика туберкульозу та СНІДу, сприяння 

розвитку страхового забезпечення); 

4. Запобігання безпековим конфліктам (підтримка програми реінтеграції 

колишніх комбатантів, забезпечення контакту місцевого населення з 

урядовим з метою швидкого реагування на кризові ситуації); 

5. Верховенство закону (забезпечення інфраструктури (в’язниць, судових 

зал), гармонізація норм звичаєвого права з законом, допомога в наданні 

поліцейських послуг та захисту прав людини) [209]. 

Подальша активізація участі ООН в Південному Судані була викликана 

громадянським конфліктом, де ООН виступила з засудженням звірств та 
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порушень прав людини, вимогами до припинення вогню та розслідування 

злочинів [210]. Після вибуху конфлікту в грудні 2013 року понад 100 тис. осіб 

знайшло притулок в таборах МООНПС. Варто зазначити, що установчим 

документом характер місії визначався як «миротворчий», проте початок 

конфлікту призвів до нових викликів (зокрема, надання притулку цивільним 

особам), відповідь на які потребувала внесення змін до мандату Місії ООН. 

Тому з метою покращення участі ООН було прийняте рішення про розширення 

мандату Місії ООН (Резолюція 2155) та збільшення чисельності військових до 

12500 осіб. Розширений Мандат МООНПС включав: 

1. Захист місцевих жителів (зменшення рівня жорсткості серед цивільного 

настелення, попередження атак на представників ООН, забезпечення 

умов для діяльності МООНПС); 

2. Моніторинг правової ситуації та розслідування порушень прав людини; 

3. Створення умов для постачання гуманітарної допомоги; 

4. Допомога у реалізації угоди про припинення вогню [44]. 

Отже, за новим розширеним Мандатом Місія ООН мала два основні 

завдання: забезпечення безпеки цивільного населення та припинення вогню і 

встановлення перемир’я. Для реалізації першого завдання були здійснені такі 

кроки: створення таборів для біженців (зокрема в штаті Юніті [211]), постачання 

продовольства, ліків, вакцини та іншої гуманітарної допомоги в райони, 

постраждалі від війни [212] та підтримка фермерів шляхом надання ресурсів для 

посівів та зборів урожаю.  

Для досягнення другої цілі було створено Комітет з санкцій ООН щодо 

Південного Судану [213] та відповідно накладено санкції (ембарго на 

постачання зброї та замороження рахунків, обмеження пересування шести 

військових командирів), посилено міжнародний тиск на лідерів Південного 

Судану у зв’язку з відсутністю політичної волі для врегулювання конфлікту. 

Загалом, основним здобутком дій ООН в Південному Судані було 

попередження голоду (загроза якого виникла в лютому 2015 року), проте 

ситуація в країні й надалі залишається напруженою. Зокрема, вже через рік (у 
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лютому 2016 року) у зв’язку з повідомленнями щодо поновленої загрози голоду 

в африканській країні, ООН звернулася з вимогою надати 1,3 млрд. дол. на 

гуманітарні потреби. Хоча ООН і продовжує дипломатичні заклики до миру, 

постійні обговорення на засіданнях та звернення до африканських організацій з 

вимогою докласти всіх зусиль до вирішення конфлікту, проте напружена 

безпекова ситуація в країні продовжує зберігатися. 

Під час кризи у липні 2016 року мала місце атака на табір ООН для 

біженців, в світлі тривожних подій було прийнято рішення про продовження 

Мандату МООНПС, хоча сама організація виступала за запровадження ембарго 

на зброю та сформування спеціальних військових сил для стабілізації. Крім того, 

наприкінці серпня 2016 року ООН оголосила про введення до Південного 

Судану додатково 4 тисяч миротворців для стабілізації ситуації, після чого 

відбувся триденний візит керівництва ООН до африканської країни.  

Місія ООН не може в повному обсязі задіяти усі інституції, оскільки має 

місце зумисне перешкоджання її діяльності у вигляді нападів, викрадення та 

затримання представників ООН [214], у зв’язку з кризою довіри у відносинах 

Південного Судану та ООН, оскільки офіційна влада Південного Судану 

звинувачує ООН у постачанні зброї терористам, упередженості та підтримці Р. 

Мачара [215].  

Варто зазначити, що на початку лютого 2016 року було прийнято 

законопроект, який обмежує кількість іноземних представників в рамках 

програм з гуманітарної допомоги, постановляючи, що 80% працівників повинні 

складати мешканці Південного Судану [216]. Проте така дія цього закону не 

розширюється на ООН та Міжнародну Організацію Червоного Хреста, що може 

свідчити про досягнення певного порозуміння між представниками ООН та 

Південного Судану та усвідомлення керівними елітами африканської країни 

важливості забезпечення всеохоплюючої діяльності установ організації.  

Критика організації викликана також і сильною роллю США в ООН та 

розгляду ООН в світлі зовнішньополітичної концепції «третіх рук»: досягнення 

інтересів США (у цьому випадку мова йде про перешкоджання діяльності КНР в 
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Південному Судані) шляхом діяльності міжнародних організацій та інших 

держав. Загалом, КНР також використовує ООН для просування власних 

інтересів (рішення щодо захисту нафтових об’єктів Південного Судану з метою 

захисту цивільного населення, хоча інтерес КНР полягає у великій залученості 

Китаю у нафтовий сектор Південного Судану). Вище перелічені фактори 

підривають довіру до ООН, зменшують її політичний капітал та 

неупередженість, а отже і шанси на мирне врегулювання подій у Південному 

Судані [217]. Конфлікт в Південному Судані, як і інші протистояння такого 

типу, є індикаторами слабкості ООН, неспроможності цієї організації до 

виконання її завдань.  

З наведеного вище можна зробити висновок, що розширення співпраці з 

ООН та вступ до цієї організації поклав початок інтенсифікації відносин 

Південного Судану з провідними демократичними країнами світу. Місія ООН в 

Південному Судані, ініційована Радою Безпеки до отримання незалежності 

африканською країною та розширена у 2013 році у зв’язку з громадянським 

конфліктом, є одним із найважливіших інструментів для сприяння миру, а тому 

важливою є участь організації у вище згаданому новому форматі переговорів 

ІГАД+. Основні досягнення співпраці ООН та Південного Судану стосуються 

п’яти сфер: демократичного управління, економічного розвитку, соціального 

розвитку, верховенства закону та запобігання безпековим конфліктам. Проте 

реалізація цілей у останній сфері ускладнюється фактором триваючого 

громадянського конфлікту в Південному Судані, підвищеною увагою до 

ліквідації безпекових викликів, які перешкоджають налагодженню повноцінної 

двосторонньої співпраці.  

Співпраця з згаданими вище міжнародними організаціями більшою мірою 

сприяє реалізації пріоритету, пов’язаного з залученням іноземних інвестицій, 

тоді як співпраця щодо безпекових пріоритетів переважно зосереджена на 

врегулюванні конфлікту в Південному Судані, який поступово перетворюється 

на виклик для цілого континенту. Зокрема, економічний пріоритет найповніше 

реалізовується в рамках співпраці Південного Судану з Європейським Союзом 
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та окремими європейськими країнами, шляхом залучення прямих іноземних 

інвестицій, організації двосторонніх проектів у водній та інфраструктурній 

сферах. Співпраця з Африканськими регіональними організаціями спрямована 

на посилення африканської економічної інтеграції та єдності континенту, 

зокрема, шляхом інтеграції Південного Судану до Східноафриканського 

співтовариства, що сприятиме реалізації економічного пріоритету. Проте 

результати співпраці з міжнародними організаціями не сягають такого рівня, як з 

окремими державами, що пояснюється інституційними особливостями 

багатосторонніх механізмів.  

Зусилля міжнародних багатосторонніх інституцій, які спрямовуються на 

врегулювання громадянського конфлікту у Південному Судані, можна 

охарактеризувати так: зусилля ЄС носять більше економічний характер, зокрема, 

це - високі рівні гуманітарної допомоги та накладання санкцій; основним 

інструментом ООН є Місія ООН в Південному Судані, яка спрямована на 

покращення гуманітарної ситуації в країні та попередження голоду; 

Африканські організації діють виключно в рамках дипломатичних інструментів, 

зокрема посередництва. Проте всі зусилля окремих міжнародних акторів носять 

фрагментарний характер і є недостатніми, а тому необхідним є синергія зусиль, 

яка знайшла своє відображення в утворенні спеціальної установи – формату 

ІГАД+, що об’єднує зусилля впливових державних акторів та міжнародних 

інституцій. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Розглянувши реалізацію зовнішньополітичних пріоритетів Південного 

Судану у співпраці з окремими країнами світу та міжнародними організаціями, 

варто зазначити, що найкраще реалізованим є пріоритет, пов’язаний із 

залученням іноземних інвестицій (реалізовується у співпраці зі США, КНР, 

Японією, ЄС). Частково виконуються пріоритети, які стосуються налагодження 

співпраці з Африканським континентом (досягнення інтеграції, сприяння 
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економічній співпраці) та акторами міжнародних відносин (підтримання 

добросусідських відносин, міжкультурного діалогу, співпраця в рамках ООН, 

АС).  

Майже не реалізовуються загальні правові пріоритети щодо дотримання 

принципів міжнародного права та прав людини. Насамперед, на нашу думку, це 

пов’язано з загальним формулюванням пріоритетів, відсутністю відображення в 

них характерної для Південного Судану державної та регіональної специфіки та 

радше іміджевим спрямуванням пріоритетів. Якщо ж виокремлювати конкретні 

фактори, які перешкоджають реалізації зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану, то до їхнього числа можна віднести: 

1. Триваючий громадянський конфлікт, який перешкоджає залученню 

інвестицій, оскільки створює несприятливий бізнес-клімат, перешкоджає 

реалізації спільних проектів, забезпеченню стабільного та 

поступального розвитку країни, руйнує інфраструктуру. Крім того, 

конфлікт відбувається в нафтоносних штатах, що лише посилює його 

негативний вплив, враховуючи високий рівень зав’язаності розвитку 

Південного Судану на енергетиці. Крім того, триваючий громадянський 

конфлікт напряму пов’язаний з порушенням прав людини, 

розхитуванням безпекової ситуації всередині країни та несприятливій 

обстановці у світлі міжнародного права, а тому реалізація правових 

пріоритетів унеможливлюється; 

2. Слабкий економічний розвиток, не диверсифіковане господарство 

призводить до того, що в Південному Судані наявна менша кількість 

інвестиційних можливостей та сфер для співпраці, які обмежуються 

лише декількома сегментами ринку; 

3. Нерозвинена інфраструктура та транспортне сполучення ускладнює 

реалізацію торговельних відносин та різних економічних проектів, 

участь у регіональних ініціативах; 

4. Корупція, бідність, низькі темпи розвитку держави загалом впливають 

на імідж країни, створюють високі інвестиційні ризики, несприятливий 
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бізнес клімат, і, як наслідок, ускладнюється залучення іноземних 

інвестицій та економічної співпраці загалом. 

Водночас, аспектами, які сприяють реалізації зовнішньополітичних пріоритетів, 

є: 

1. Економічний потенціал країни, зокрема, в сферах сільського 

господарства, енергетики та водних ресурсів, що дає можливість 

закласти основу для багатьох двосторонніх та регіональних ініціатив та, 

враховуючи ефект «spill over», дозволяє зробити прогноз про подальше 

розширення співпраці і в інших секторах; 

2. Географічне положення країни в центрі континенту, наявність багатьох 

сусідніх країн, що дозволить реалізовувати регіональні проекти та брати 

участь в багатосторонніх ініціативах; 

3. Готовність країни до співпраці, відкритість та багатовекторність 

зовнішньої політики, що сприяє налагодженню діалогу з усіма країнами 

та світовими організаціями, виокремлення найбільш вигідних ініціатив, 

залучення політичної підтримки та диверсифікація зовнішньої політики 

загалом.  

 Враховуючи вище перелічені фактори та з огляду на процес реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів та його реципрокний зв’язок процесом 

формування пріоритетів, можна зробити певне прогнозування трансформації 

системи зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану. Перш за все, 

варто зазначити, що пріоритет залучення іноземних інвестицій так і залишиться 

ключовим в системі зовнішньополітичних пріоритетів країни, оскільки 

Південний Судан критично потребує закордонних капіталовливань через свої 

низькі темпи розвитку та великий рівень безробіття. Однак реалізація цього 

пріоритету може зіткнутися з проблемою інвестиційної непривабливості країни 

через збройний конфлікт. Крім того, різка критика з боку США та західних 

партнерів вносить корективи в зовнішньополітичне балансування Південного 

Судану між США та КНР.  
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 Водночас, пріоритети, пов’язані з розширенням регіональної співпраці, і 

далі залишатимуться такими, на які спрямована велика кількість зусиль. В світлі 

того, що відносини між Південним Суданом та Суданом характеризуються 

напруженою атмосферою довіри для Південного Судану, зараз, як ніколи, 

необхідним є пошук надійних регіональних контактів. Проте тут важливими є 

саме регіональні проекти та побудова альтернативних трубопроводів, оскільки (з 

огляду на опір цим проектам з боку Судану) за умови їхньої реалізації 

можливою є зміна зовнішньополітичної кон’юктури континенту. 

Розширення відносин з іншими країнами світу також визначатиметься 

фактором громадянського конфлікту та вже вищезгаданим незадоволенням 

західних країн. Поки що ЄС, як один з ключових акторів в зовнішній політиці 

Південного Судану, активно залучений в урегулювання цього конфлікту. 

Враховуючи звинувачення, які висуваються Європейському Союзу та США 

щодо зумисної підтримки заворушень проти чинного президента Південного 

Судану з метою привести до влади лояльнішого до західних країн Рієка Мачара, 

а також важливість Південного Судану в геополітичній боротьбі з КНР та 

стратегічному положенню країни відносно 10 паралелі, яка інтерпретується як 

крайня межа поширення ісламу в Африці, західні партнери продовжуватимуть 

відносини з Південним Суданом. Щоправда, можливість накладення санкцій є 

спірним питанням – оскільки одного разу, наклавши санкції на уряд в Судані у 

90-х роках, західні країни фактично залишили енергетичний ринок Судану КНР 

та іншим азійським країнам. Тому питання запровадження санкцій, на нашу 

думку, залежатиме саме від врахування історичного досвіду та раціональної 

оцінки власної потужності та засобів західними країнами. 

Щодо реалізації правових та іміджевих проектів варто зазначити, що вони 

не є життєво важливими для Південного Судану, навпаки, вони радше 

декларативні та символізують демократичне спрямування країни та її бажання 

прогресивно розвиватися і належати до числа правових, демократичних акторів 

міжнародних відносин. Саме тому їхня реалізація не має високого рівня впливу 
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на основне зовнішньополітичне завдання – забезпечення прогресивного 

розвитку країни. 

В підсумку можна зазначити, що основне ядро зовнішньополітичних 

пріоритетів Південного Судану (залучення інвестицій, співпраця з 

африканськими країнами та розширення відносин з іншими акторами 

міжнародного середовища) в середньостроковій перспективі залишиться 

незмінним. Можливо, пріоритети будуть точніше та конкретніше сформульовані. 

Цілком вірогідно, що висунені науковцями класифікації будуть взяті до уваги, 

оскільки вони в цілому відповідають духу офіційної системи пріоритетів, проте є 

більш конкретними та чіткіше виражають державну специфіку Південного 

Судану, значною мірою враховуючи фактор історичного розвитку. Слід 

зазначити, що конкретне оголошення та обговорення пріоритетів було 

заплановане на грудень 2013 року, проте внаслідок розвитку громадянського 

конфлікту в країні воно було відкладене. Тому, можливо, у міру вирішення 

конфлікту керівництво держави знову повернеться до конкретнішого 

формулювання зовнішньополітичних пріоритетів. Особливо, якщо відбудеться 

зміна керівництва країни, тоді цілком реальним буде коригування пріоритетів в 

частині підходів до їхньої реалізації. В разі ж найбільш несприятливого 

сценарію – перетворення Південного Судану на failed state – навряд чи матиме 

місце комплексна та послідовна реалізація зовнішньополітичних пріоритетів та 

конкретизація самої концепції пріоритетів.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено, що з огляду на тісний взаємозв’язок міжнародного та 

внутрішньодержавного середовищ, а також беручи до уваги їхній вплив на 

децидентів і процес прийняття зовнішньополітичних рішень, 

зовнішньополітичні пріоритети держави обумовлюються низкою чинників. 

Зокрема, у випадку Південного Судану, формування його зовнішньополітичних 

пріоритетів здійснюється під впливом двох груп чинників, які умовно можна 

поділити на історичні та модерні. Це, з одного боку, зумовлено відносно 

недавнім здобуттям країною незалежності й, відтак, збереженням усталених 

суспільно-політичних та культурних паттернів, а, з іншого, – впливом сучасних 

тенденцій і процесів у міжнародних відносинах.  

Обґрунтовано, що до історичних чинників слід зарахувати: чинник 

«неприйняття Півночі» та ісламу; чинник «міжнародно-політичного втручання» 

та «елітарний чинник», а до модерних – політико-географічне положення та 

динаміку внутрішнього розвитку, а також сучасні особливості міжнародних 

відносин, серед яких – ієрархічний характер міжнародної системи, посилена 

увага до країн-експортерів ресурсів з боку інших акторів, зростання ролі 

безпекової сфери, регіоналізація, «норвезька хвороба». 

 

2. Протягом розвитку Південного Судану історичні чинники формування 

зовнішньополітичних пріоритетів розширювалися та видозмінювалися, набувши 

істотного значення в рамках сучасного розвитку країни. Доведено, що чинник 

«неприйняття Півночі» та ісламу, який сформувався внаслідок кількаразової 

насильницької ісламізації, зумовлює, серед іншого, сучасні проблеми у 

відносинах Південного Судану з Республікою Судан. Чинник «міжнародно-

політичного втручання» істотно позначився на формуванні системи 

зовнішньополітичних орієнтирів країни, зокрема, у площині значимості 

співпраці зі США, сусідніми африканськими країнами та Ізраїлем, які надали 

істотну допомогу Південному Судану під час боротьби за незалежність. 
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«Елітарний чинник» здійснює подвійний вплив на загальну систему формування 

зовнішньополітичних пріоритетів країни, яка, з одного боку, безпосередньо 

залежить від позицій провладних сил, а з іншого, – громадянське протистояння, 

як наслідок загострення протиріч між окремими групами еліт Південного 

Судану, – спричиняє негативні наслідки для внутрішнього розвитку й 

міжнародно-політичного іміджу країни, перешкоджаючи реалізації частини 

зовнішньополітичних пріоритетів. 

З’ясовано, що чинники політико-географічного положення Південного 

Судану, особливостей його внутрішнього, насамперед, економічного розвитку та 

тренди регіоналізації, обумовлюють високу пріоритетність співпраці з країнами 

африканського континенту. Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародних 

відносин, зокрема, ієрархічний характер міжнародної системи, підвищена увага 

до країн-експортерів енергоресурсів призводять до зростання обсягів співпраці з 

провідними державами – США, КНР, країнами-членами БРІКС, а також 

ключовими міжнародними організаціями. Доведено, що як історичні, так і 

модерні чинники здійснюють комплексний вплив на процеси визначення 

зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан, причому вони 

не лише взаємодоповнюються, але й посилюються з огляду на сучасні тренди 

міжнародних відносин.  

 

3. Виокремлено основні зовнішньополітичні пріоритети Південного 

Судану, серед яких: залучення іноземних інвестицій, співпраця з країнами-

сусідами, взаємодія з іншими учасниками міжнародних відносин, зокрема, 

провідними державними акторами та міжнародними організаціями. 

 Сформовані науковцями альтернативні концепції зовнішньополітичних 

пріоритетів відводять ключову роль співпраці з такими країнами як США, 

Уганда, Кенія, арабські держави та Ізраїль (Суданське товариство політичних 

наук), а також формуванню позитивного іміджу нової нації, забезпеченню 

безпеки та незалежності країни, взаємодії з міжнародними центрами сили, 

застосуванню ефективних стратегій мас-медіа (Південносуданський центр 
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стратегічних досліджень та аналізу). При цьому, вагому роль відіграє орієнтація 

на правові аспекти забезпечення зовнішньополітичних пріоритетів Південного 

Судану, адже вони розглядаються, як своєрідні «маркери» демократичності 

держави та відкритості її політичної еліти. 

Обґрунтовано, що реалізація зовнішньополітичних пріоритетів покликана 

забезпечити втілення низки державних цілей, які можна поділити на дві 

категорії: економічні, найважливішими серед яких є досягнення економічної 

стабільності шляхом розвиту торгівлі й диверсифікації економіки і політичні, що 

стосуються, насамперед, покращення міжнародного іміджу і зміцнення 

міжнародних позицій Південного Судану. 

Реалізація економічних цілей покликана здійснювати позитивний вплив на 

зростання добробуту населення та інтенсифікацію темпів економічного 

зростання. У свою чергу, диверсифікація економіки дає змогу розширити 

виробництво шляхом реалізації нових проектів, збільшити кількість робочих 

місць та зменшити рівень безробіття. З огляду на рівень взаємозалежності між 

сусідніми африканськими країнами зростання економічної стабільності в 

Південному Судані має вплив на покращення економічного становища в регіоні 

через втілення спільних інфраструктурних проектів, які потенційної основи для 

формування нових регіональних інтеграційних об’єднань.  

Реалізація політичних цілей має вияв у покрашенні іміджу Південного 

Судану, що сприятиме активізації зовнішньої політики країни. Це, серед іншого, 

дає змогу сформувати коло міжнародних акторів, прихильно налаштованих до 

Південного Судану, підтримкою яких можна буде заручитися при вирішенні 

проблемних аспектів життя країни. Позитивний імідж Південного Судану має 

безпосередній вплив і на втілення економічних пріоритетів як важлива запорука 

надходження іноземних інвестицій. Взаємопов’язаність політичних й 

економічних цілей Південного Судану та їхньої реалізації є свідченням 

раціональної спрямованості зовнішньої політики країни. 
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4. З’ясовано, що з огляду на малу результативність силових інструментів 

втілення зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану на початковому 

етапі становлення державності, у сучасній зовнішньополітичній практиці цієї 

країни широкого застосування набуло поєднання політико-дипломатичних 

(переговори, soft power, адаптивні механізми) та економічних інструментів 

(санкції, енергетична дипломатія), які використовуються у різних форматах 

взаємодії на міжнародній арені. Втілення визначеного зовнішньополітичного 

пріоритету Південного Судану часто забезпечується за допомогою декількох 

інструментів, що сприяє формуванню комплексного підходу до реалізації 

зовнішньої політики держави.  

Міністерство закордонних справ Південного Судану і координована ним 

мережа дипломатичних та консульських представництв відіграють сьогодні 

ключову роль у сфері інституційного забезпечення реалізації пріоритетів країни 

на міжнародній арені. Втім невизначеність функцій МЗС, відсутність чіткого 

законодавчого закріплення його повноважень, необхідність реструктуризації та 

проблеми з фінансуванням, негативно позначаються на ефективності 

зовнішньополітичної діяльності Південного Судану. 

 

5. Встановлено, що одним із основних пріоритетів розвитку співпраці 

Південного Судану з іншими державними акторами є залучення іноземних 

інвестицій. Це, зокрема, є однією з особливостей динаміки двосторонніх 

відносин цієї країни зі США та КНР. Водночас, регіональний вимір 

двосторонніх взаємодій дає змогу найповніше розкрити потенціал Південного 

Судану в енергетичній (Кенія, Уганда, Ефіопія) та сільськогосподарській 

галузях, а також у сфері гідроресурсів (Єгипет). Будівництво альтернативних 

трубопроводів розглядається як перспективний напрям розвитку співпраці на 

регіональному рівні. Це, зокрема, сприятиме регіональному розвитку, 

покращенню зайнятості населення, надходженню інвестицій, інтенсифікації 

співпраці в інших сферах, а в довгостроковій перспективі – забезпечуватиме 

формування економічної та політичної єдності країни. Особливе значення для 
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реалізації зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану на азійському 

напрямі відіграє взаємодія з Ізраїлем, Індією та Японією. 

Вивчення особливостей реалізації зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану у співпраці з окремими державами дає змогу обґрунтувати 

чинники, які здійснюють вплив на їхнє втілення. До чинників, які сприяють 

реалізації зовнішньополітичних пріоритетів Південного Судану, слід зарахувати 

відкритість країни та багатовекторність її зовнішньої політики, а також 

наявність потенційних сфер для іноземних інвестицій тощо. Водночас, серед 

чинників, які перешкоджають імплементації зовнішньополітичних пріоритетів 

Південного Судану, слід виокремити: високий рівень корумпованості, 

продовження громадянського конфлікту, недостатній рівень розвитку держави, 

неврегульованість питань кордонів та територій. 

 

6. Обґрунтовано, що співпраця Південного Судану з міжнародними 

організаціями зосереджується, в основному, на досягненні пріоритетів 

економічного (залученням іноземних інвестицій) та безпекового характеру 

(врегулювання внутрішнього конфлікту в Південному Судані).  

Взаємодія Південного Судану з африканськими регіональними 

міжнародними організаціями спрямована на розвиток економічної інтеграції 

держав Африки та посилення їхньої політичної єдності. Зокрема, це дасть змогу 

Південному Судану активно залучатися до регіональних ініціатив, збільшити 

власний вплив та покращити політичний імідж. З перспектив Африканського 

континенту це сприятиме зростанню політичної ваги регіональних організацій, 

формуванню африканської єдності, збільшенню консолідації та інтеграції на 

континенті, покращенню безпекової ситуації шляхом розширення економічних 

зв’язків і збільшення взаємовпливу держав.  

Співпраця Південного Судану з ЄС має як економічний, так і безпековий 

виміри. Останній, зокрема, пов’язаний із посередницькою участю ЄС при 

врегулюванні громадянського конфлікту у цій країні.  
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Активізація діяльності ООН в Південному Судані була зумовлена 

динамікою громадянського конфлікту й необхідністю втручання міжнародного 

співтовариства у ситуацію в цій країні з метою попередження загрози голоду. 

ООН застосовувала в Південному Судані політико-дипломатичні інструменти, 

посередництво, розширювала роботу власної місії. Сьогодні продовження 

громадянського протистояння в Південному Судані є одним із несприятливих 

чинників для забезпечення регіонального миру і безпеки, з одного боку, та 

однією з вагомих перешкод на шляху послідовного і цілісного втілення 

зовнішньополітичних пріоритетів цієї країни, – з іншого. 
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