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На підвищення інтересу провідних держав до Арктики вплинуло глобальне потепління. З одного боку, пом’якшення
клімату в регіоні дало змогу активізувати наукові дослідження в цій частині земної кулі, але з другого боку – призвело до
зіткнення національних інтересів приарктичних держав, котрі тісно пов’язані з боротьбою за контроль над природними
багатствами арктичних надр.

Арктика – це північна полярна область Землі, котра включає Північний Льодовитий океан, усі моря і острови, котрі
входять до даного океану, а також окраїни материків Євразії та Північної Америки.

Зазначимо, що в арктичному регіоні розташовані вісім держав – Росія, США, Канада, Данія, Норвегія, Швеція,
Фінляндія, Ісландія. Держави, території яких безпосередньо прилягають до Арктики, вважаються приарктичними. Це –
Канада, США, Данія, Норвегія та Росія.

Той факт, що Росія є приарктичною державою та прагне обґрунтувати власні права на даний регіон, позначився на
активізації дослідження проблем пов’язаних з Арктикою. Так, на особливу увагу заслуговує колективна монографія
«Арктика: интересы Росии и международные условия их реализации» [1], у якій співробітники Інституту світової
економки та міжнародних відносин РАН дослідили основні проблеми Арктики та сформували рекомендації, котрі повинні
забезпечити національні інтереси Російської Федерації в регіоні. Не менш цікавою, з точки зору обґрунтування позицій
Росії в Арктиці,  є стаття І. В. Буніка [3], присвячена розробці юридичної доктрини даної приарктичної держави. Оцінки
основних запасів мінеральної сировини та можливості їхнього використання містить стаття О.І. Московітіна [7], у
дослідженні С. І. Боякової [4] схарактеризовано історію становлення Північного морського шляху та проблеми його
функціонування на сучасному етапі.

Мета нашого дослідження полягає в необхідності визначити основні підходи та позиції приарктичних держав
стосовно статусу Арктики, розподілу арктичних територій, насамперед надавши значення політиці Російської Федерацій у
цьому регіоні, а також визначити чинники, що впливають на конфліктність довкола цієї частини земної кулі.

Відповідно до досліджень Всесвітнього інституту природних ресурсів, до 2050 року населення земної кулі досягне 9
млрд. осіб, а промислове виробництво зросте в чотири рази [14]. Цілком зрозуміло, що економіка потребуватиме значної
кількості енергоносіїв потрібних для зростання, а одним з регіонів, який містить значні поклади вуглеводнів, і є шельф
Арктики.

Нині шельф, що простягається до Північного Полюсу, формально перебуває під контролем Міжнародного
управління з проблем морського дна, але приарктичні держави останнім часом серйозно активізували діяльність з метою
довести власні права на володіння арктичними територіями.

Зазначимо, що міжнародне право не дає змоги чітко визначити статус арктичних територій, адже географічне
поняття «Арктика» на карті не фігурує, а натомість існує Північний Льодовитий океан. А юридичним підґрунтям для
розв’язання територіальних суперечок між державами в питанні визначення морських кордонів є Конвенція ООН з
морського права від 1982 року [6, с. 10].

Відповідно до пункту 1 статті 76 Конвенції ООН з морського права 1982 року «континентальний шельф прибережної
держави містить у собі морське дно і надра підводних районів,  що тягнуться за межі її територіального моря вздовж
усього природного продовження її сухопутної території до зовнішньої межі підводної окраїни материка або на відстань
200 морських миль від вихідних ліній, від яких вимірюється ширина територіального моря, коли зовнішня межа підводної
частини материка не простягається на таку відстань» [11]. Держава може претендувати на економічне використання
ділянок морського шельфу, якщо доведе, що він є геологічним продовженням її території. Пункт 3 цієї статті вказує
«Підводна межа материка включає продовження континентального масиву, що знаходиться під водою, та складається з
поверхні та надр шельфу, схилу й підйому. Вона не включає дна океану на великих глибинах, а також океанічні хребти та
його надра» [11].

Зовнішній кордон приарктичної держави може бути збільшено і до 350 миль, але потрібно надати переконливі дані
на розгляд Комісії з кордонів континентального шельфу ООН, які мають засвідчити, що підводний хребет є
продовженням території даної держави [6, с. 11]. Зазначимо, що рішення Комісії є остаточним і безповоротним. ООН
визначила, що 2013 рік є кінцевим терміном прийняття до розгляду документів щодотериторіальних претензій у цьому
регіоні.

Спираючись на положення Конвенції від 1982 року та з огляду на терміни, визначені ООН, приарктичні держави
активізували наукові дослідження в регіоні для обґрунтування належності підводних арктичних хребтів до власних
володінь.

Об’єктом суперечок між Росією, Данією та Канадою є належність підводного хребта Ломоносова, на котрий
претендують ці держави.

З метою надати наукове обґрунтування належності хребта Ломоносова Російській Федерації в серпні 2007 року з
атомохода «Росія» вченими Інституту морських технологій Далекосхідного відділення Російської академії наук був
спущений на морське дно дистанційно керований підводний апарат «Клавесин-1Р». Російські науковці зібрали матеріали
для проведення дослідження щодо з’ясування можливої належності хребта Ломоносова до Сибірської континентальної
платформи [8, с. 5; 15, с. 3].

Якщо російським науковцям вдасться обґрунтувати це положення, то Російська Федерація може в перспективі ще на
150 миль приростити континентальний шельф, котрий тягнеться від Кольського півострова до Чукотки і згідно з



попередніми прогнозами містить 15–20 млрд. тонн умовного палива [1, с. 34]. Але слід зазначити, що обладнання
для видобутку природних копалин на такій глибині перебуває в процесі розробки [7, с. 39].

Активізація діяльності Російської Федерації в Арктиці пов’язана також і з певним геополітичним послабленням
позицій на європейському континенті, що зумовило потребу розширення діяльності на інших напрямках.

У липні 2001 року російський уряд схвалив проект Основ державної політики Російської Федерації в Арктиці, що
охоплює проблеми економіки, екології, науки, військової безпеки та міжнародної співпраці [13]. Російська Федерація
виступає проти інтернаціоналізації Арктики, залучення універсальних організацій для розв’язання її проблем і
дотримується позиції надання арктичним державам особливих прав у даному регіоні.

Під час засідання Ради Безпеки Російської Федерації, яке відбулося 17 вересня 2008 року, розглядалося питання
захисту національних інтересів у Арктиці. Згідно з результатами засідання, основними пріоритетами Російської Федерації
в Арктиці визначено: активне освоєння природних ресурсів регіону, розвиток транспортної і прикордонної
інфраструктури, а також інформаційно-телекомунікаційного середовища [12].

Першочерговим завданням було проголошено обґрунтувати, закріпити й оформити на міжнародному рівні зовнішній
кордон континентального шельфу Російської Федерації в Арктиці [12].

Ще одним кроком, який засвідчив активізацію політики держави в регіоні, стала прийнята в грудні 2008 року Радою
Безпеки Російської Федерації нова стратегія освоєння Арктики. До того ж найближчим часом планується доопрацювати та
прийняти закон «Про південний кордон Арктичної зони Росії» [2, с. 8].

Активним конкурентом Росії в цьому регіоні є Данія, яка в 2004 році приєдналася до Конвенції ООН з морського
права і до 2014 року зберігає за собою право претендувати на п’ять шельфових зон, прилеглих до данських володінь –
Гренландії і Фарерських островів. 2004 року Копенгаген виділив 25 млн. доларів на наукові дослідження, мета яких
довести, що хребет Ломоносова є продовженням Гренландії [9, с. 8].

Зі свого боку, Канада дотримується думки, що хребет Ломоносова є продовженням о. Елсмир і також проводить
геологічні дослідження в цьому регіоні [2, с. 10].

Ситуація може ускладнитися через те, що не існує єдиного підходу в питанні розмежування арктичного регіону.
Особливий статус Арктики спричинив появу секторального принципу у визначенні кордонів полюсних володінь.

Юридична база даної концепції була закладена низкою міжнародно-правових угод ще в ХІХ столітті. Згідно з даним
принципом, кожна приарктична держава володіє особливими правами у власному полярному секторі – трикутнику,
основою якого є узбережжя держави, а сторонами – лінії, що проходять уздовж меридіанів [1, с. 24]. Надто активно
секторальний поділ Арктики підтримує Канада.

Данія та Норвегія прагнуть до інтернаціоналізації арктичного простору і розв’язання регіональних проблем за
допомогою спільних зусиль усіх приарктичних держав.Такі арктичні держави,  як Швеція,  Фінляндія та Ісландія не
підтримують секторального поділу Арктики.

Вони дотримуються позицій, згідно з якими на арктичні води повинні поширюватися загальні принципи відкритого
моря. Позиція вищезазначених держав зумовлена тим, що секторальний підхід ставить їх у нерівноправні позиції
порівняно з приарктичними державами та зводить до мінімуму їхні претензії на арктичні території.

Сполучені Штати донедавна також наполягали на інтернаціоналізації Арктики, адже згідно з секторальним
принципом поділу їхня частка в даному регіоні є незначною.

Щодо позиції Сполучених Штатів Америки, то потрібно зазначити, що вони нині все ще не ратифікували Конвенцію
ООН з морського права від 1982 року. Така ситуація викликана тим, що Сенат тривалий час виступав проти її ратифікації,
розцінюючи приєднання до Конвенції як позбавлення вибору в питанні стратегії освоєння Арктики. Цілком зрозуміло, що
відмова приєднатися до Конвенції 1982 року значно послаблює позиції держави в боротьбі за Арктику, тому останнім
часом спостерігається активізація діяльності США в цьому напрямку.

США скептично ставляться до заяв Росії щодо належності їй арктичного шельфу та ведуть активну підготовку,
спрямовану на розбудову арктичного флоту [9, с. 1].

Так,  влітку 2007  року Сенат виділив 8,2  млрд.  доларів береговій охороні США для вивчення Арктики,  а також на
будівництво та модернізацію криголамів [9, с. 8]. Адже після прийняття Конвенції з морського права США можуть подати
заявку на володіння береговою зоною вздовж берегів штату Аляска в Північному Льодовитому океані загальною площею
900 кілометрів.

З огляду на необхідність активізації діяльності в регіоні, колишній президент Джордж Буш-молодший останніми
днями президентства видав директиву про необхідність приєднання США до даної Конвенції.

Канада також останнім часом активізувала власні дії в напрямку використання прилеглих арктичних володінь.
Зокрема, у травні 2007 року прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер заявив про наміри Канади збудувати два

військові об’єкти в канадській Арктиці: тренувальний центр у Ризольют-Бей в провінції Нутавут і глибоководний порт у
селищі Нанісвік на території Баффінової Землі.

Відповіддю Канади на російську експедицію «Арктика-2007» стало проведення воєнних маневрів канадськими
збройними силами під назвою NANOOK. До складу воєнних сил, задіяних у цій операції, увійшли: фрегат канадської
берегової охорони, бойовий корабель, підводний човен, бойові літаки та літаки підтримки, котрі провели навчання в
серпні 2007 року в районі о. Баффіна та Гудзонової затоки [10, с. 7].

Зрозуміло, що не міг залишитись осторонь цієї проблеми і Європейський Союз.
У березні 2008 комісар Євросоюзу з проблем зовнішньої політики Хавьєр Солана представив доповідь, у якій

йшлося про можливе зіткнення Заходу з Росією через «величезні мінеральні багатства Арктики». Провідний європейський
політик вважає, що «енергетичні війни» можуть стати реальністю і державам Європи потрібно до них готуватися [3].

У листопаді 2008 року ЄС опубліковав документ «Повідомлення Комісії Європейському парламенту і Раді.
Європейський Союз та Арктичний регіон», котрий містить пропозиції створити багатостороннє управління в Арктиці [3],

зокрема, регулювати розробку нафтогазових родовищ за правилами, які підготовлені Арктичною радою
[1]

.
Ще одним проблемним питанням у цьому регіоні є проблема функціонування двох важливих транспортних шляхів в

арктичних водах.
Канадсько-американська лінія конфлікту може бути пов’язана з, так званим, Північно-Західним проходом,

контролювати який прагнуть обидві держави. Їхні відносини до того ж ускладнені проблемою делімітації кордону між
американською Аляскою та канадською провінцією Юкон.



Відповідно до позиції військово-політичного керівництва Канади для всебічного забезпечення національних
інтересів в Арктиці країна повинна володіти акваторією між Північним полюсом і своїм арктичним архіпелагом . 1997
року Оттава оголосила протоки між своїми північними островами (Північно-Західний прохід) канадськими
територіальними водами. З такими діями не погоджуються США, котрі наполягають на необхідності дотримання статусу
міжнародних вод даних проток [2, с. 6], адже транспортний коридор через Північно-Західний прохід може пришвидшити
доставку вантажів з Європи до Азії на 3–4 тижні і США прагнуть контролювати важливу в майбутньому транспортну
магістраль, яка стане альтернативою небезпечним маршрутам у район Близького Сходу й Африканського Рогу.

Північно-Східний прохід, через який проходить Північний морський шлях, є головною арктичною транспортною
артерією Росії [4, с. 40]. Нині він є судноплавним лише 20 днів на рік. Але глобальне потепління призведе до танення
криги, збільшення періоду навігації, що вже привело до зростання інтересу до цієї транспортної артерії з боку США, які
виступають за інтернаціоналізацію вкритою кригою поверхні.

Востаннє проблема Арктики на міжнародному рівні обговорювалась у травні 2008 року. У гренландському містечку
Іллулісат за ініціативою Данії відбулася конференція за участю міністрів закордонних справ Росії, США, Канади, Данії та
Норвегії. Учасники конференції розглядали питання належності арктичного континентального шельфу, але обмежилися
лише загальною декларацією.

На конфліктність довкола Арктики впливають такі чинники: відсутність єдиного підходу до статусу Арктики,
підвищений інтерес до природних багатств регіону та конкуренція в питанні контролю за транспортними шляхами
регіону.

Отже, не існує єдиного чіткого принципу розподілу арктичного простору, що становить потенційну загрозу миру в
Арктиці. Адже попит на енергоносії невпинно зростає, тому небезпека зіткнення національних інтересів арктичних
держав у даному регіоні вже стала реальністю.
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The article is devoted to the analysis of factors which can influence on growth of conflict in an arctic region. The most
attention in the research is given to general description of positions of Canada, USA, Denmark, Norway and Russian Federation in
relation to international status of Arctic. The author is considered the actions which undertake the arctic states for strengthening
of own positions in a region.

Keywords: Arctic, shelf, conflict, hydrocarbon resources.

Данная статья посвящена рассмотрению факторов, которые могут повлиять на рост конфликтности в
арктическом регионе. В работе дана общая характеристика позиций Канады, США, Дании, Норвегии и Российской
Федерации относительно международного статуса Арктики. Рассмотрены меры, которые предпринимают
приарктические государства для укрепления собственных позиций в регионе.

Ключевые слова: Арктика, шельф, конфликтность, энергоресурсы.

[1]
Арктична рада – міжнародна регіональна структура, створена в 1996 році та покликана сприяти співробітництву в галузі охорони

навколишнього середовища й забезпечення сталого розвитку приполярних районів. Її учасники – Данія, Ісландія, Канада, Норвегія, Росія, США,
Фінляндія, Швеція - збираються на рівні міністрів закордонних справ один раз на два роки.
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