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У даній статті розглядаються конфліктні явища в сучасному політичному процесі. Голова увага надається 
аналізу політичних інструментів врегулювання військово-політичних конфліктів, який проводиться шляхом 
вивчення різних актуальних питань, щодо ролі миротворчих операцій в сучасному світі. Дається аналіз 
призначення миротворчих операцій для врегулювання військово-політичних конфліктів. Окреслено різні 
підходи щодо розуміння сутності миротворчості та миротворчої операції. Визначається місце миротворчих 
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Актуальність теми дослідження. Історія
розвитку цивілізації завжди супроводжу-

ється різними процесами, що обумовлено приро-
дою людини, яка, з одного боку, прагне мирно-
го розвитку та співіснування з іншими членами 
суспільства, а з іншого, вона готова пожертвува-
ти цими цінностями заради задоволення власних 
потреб. Такі процеси породжують досить багато 
конфліктних ситуацій, які мають можливість пе-
ретворитися на стадію розвитку збройного, або 
військового конфлікту. В даний час відбуваєть-

ся трансформація не тільки самого миротворчого 
процесу як явища, але сьогодні ми спостерігаємо 
зміну характеру конфліктів, загроз, зміну підхо-
дів учасників і відносин між учасниками мирот-
ворчих операцій, бачимо появу нових організа-
цій і держав. Виникає цілий ряд протиріч, які 
характеризують епоху трансформації і найбільш 
виразно проявляються в умовах конфлікту. Це 
спонукає держави все активніше реагувати на 
події, що відбуваються в інших країнах. Про-
цес вироблення механізму взаємодії між різни-
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ми державами і міжнародними організаціями в 
процесі врегулювання конфліктів знаходиться 
в початковій стадії і тому виникає необхідність 
шукати взаємоприйнятні шляхи і форми. Тому, 
актуальність тематики даної публікації не ви-
кликає сумніву.

Миротворчі операції, що так активно прово-
дяться останнім часом, є актуальною темою для 
політичних і наукових дискусій. Говорячи про 
ступінь вивченості даної проблеми, необхідно 
відзначити, що лідируючі позиції в досліджен-
ні миротворчої діяльності займають в основному 
зарубіжні автори. Серії робіт з даної проблеми 
публікуються міжнародними центрами дослі-
дження міжнародних відносин і проблем миру, 
таких як Міжнародна академія миру, Інститут 
ООН з дослідження проблем роззброювання й 
міжнародних відносин та ін. Серед українських 
науковців, які зробили значний внесок у дослі-
дження різних питань миротворчої діяльності, 
слід віднести А.В. Войціховського, О. Гогошу, 
А. Легу, В. Лисака та багато ін. але багато питань 
залишаються й сьогодні відкритими і потребують 
додаткового дослідження та вивчення. 

Об’єктом статті є конфліктні явища в су-
часному політичному процесі. Предметом дослі-
дження є політичні інструменти врегулювання 
військово-політичних конфліктів. Метою даної 
статті є визначення призначення миротворчих 
операцій для врегулювання військово-політич-
них конфліктів. Для досягнення мети слід ви-
рішити наступні завданні: проаналізувати різні 
думки щодо розуміння сутності миротворчості 
та миротворчої операції; розглянути місце цих 
операцій в сучасній системі політичних відно-
син; окреслити типи мандатів миротворчих мі-
сій; дати характеристику військово-політичному 
конфлікту; представити принципи проведення 
операцій з підтримання миру.

Так, В. Лисак одним з механізмів поперед-
ження та подолання криз вважає миротворчі 
операції або миротворчість. Поняття миротвор-
чості даний автор трактує як творення миру. На 
його думку, миротворчість представляє собою 
операції, які направлені на підтримку миру та 
безпеки. Цей термін та перші миротворчі опера-
ції були пов’язані з діяльністю Генерального се-
кретаря ООН Дага Хаммаршельда, який обіймав 
цю посаду два терміни – з 10 квітня 1953 р. до 
18 вересня 1961 року (загинув в авіакатастрофі 
на території Африки під час проведення мирот-
ворчої місії). Під час опису Перших надзвичай-
них сил ООН у 1956 р., які спрямовувалися на 
Синайський півострів і було вперше застосовано 
термін миро творчість [6, с. 35].

Сьогодні дуже змінилися умови діяльності 
миротворчих контингентів, що викликає й зміну 
вимоги до них та розширення їх завдань. Вони 
стали складнішими та комплекснішими. Для їх-
нього якісного виконання спільно залучаються 
поліцейський, військовий та цивільний персо-
нал, як складові миротворчих сил. Зростає част-
ка цивільного персоналу миротворчих сил ООН. 
На цьому етапі розвитку миротворчої діяльності 
широко впроваджують цивільно-військові відно-
сини, як важливий компонент міжнародних ми-
ротворчих операцій. Сучасні тенденції розвитку 
воєнно-політичної обстановки в різних регіонах 

планети, зміна підходів до проблем миротворчої 
діяльності показали, що найрозвиненіші країни 
дедалі частіше схильні застосовувати так зва-
ні «коаліційні операції». Міжнародні миротворчі 
операції знаходяться на стадії активного розви-
тку і є відносно новим явищем у світовому сус-
пільстві. Отож правове обґрунтування таких опе-
рацій перебуває на стадії еволюції [3, с. 123]. 

Дослідження результативності безпекових 
(миротворчих) місій дають можливість ствер-
джувати, що не всі вони є однаково ефективними. 
Зараз такі місії поділяють за типами мандатів:

1. Моніторингові місії – із мандатом на спо-
стереження за перемир’ям, відведенням військ, 
демілітаризацією та ситуацією на лінії розмеж-
ування. Завжди відряджаються за згодою сторін 
конфлікту.

2. Традиційні місії – також відряджаються за 
згодою сторін, але із розширеним мандатом, а 
саме: поліцейські повноваження у буферній зоні 
та допомога у переговорах щодо мирної угоди.

3. Багатовимірні місії – так звані «операції 
другого покоління»; їх мандати визначаються за 
згодою сторін та стосуються коренів конфлікту: 
економічна відбудова, інституційні трансформа-
ції (реформа поліції, армії, судової системи, про-
ведення виборів).

4. Місії з примусу – «операції третього поко-
ління», які не потребують згоди сторін конфлікту 
і спираються на статті 25, 42 і 43 Хартії ООН 
щодо застосування сили задля гарантування ре-
алізації цілей операції [2].

Слід зазначити, що неозброєні або легко озбро-
єні місії з обмеженими мандатами практично не 
мають ефекту для підтримки миру. Натомість 
багатовимірні місії або місії з примусу, є значно 
ефективнішими для миротворчого процесу. Осо-
бливо це стосується роботи місій тоді, коли кон-
флікт ще триває. При цьому, обмежений мандат 
місії не тільки не сприяє миротворчому процесу, 
але й може навіть збільшити рівень агресії, на-
приклад, щодо цивільного населення.

Досвід Грузії засвідчує, що навіть якщо місія 
має мандат авторитетних міжнародних організа-
цій (ООН та ОБСЄ), але не має військового ком-
поненту та спроможності захистити себе, вона 
стає вразливою та залежною від сторін конфлік-
ту. Місія ООН в Абхазії та місія ОБСЄ у Півден-
ній Осетії покладалися на миротворчі сили СНД, 
які фактично складалися зі Збройних сил РФ, 
тим самим легітимізуючи їхню присутність у 
зоні конфлікту. Досвід вирішення локальних кон-
фліктів у Хорватії, Ліберії, Боснії та Герцеговині, 
Косові, Анголі підтверджує, що для ефективного 
моніторингу виконання плану врегулювання мі-
сія повинна мати виконавчі повноваження та вій-
ськовий компонент, тобто здатність погрожувати 
силою членам незаконних збройних формувань, 
які не бажають скласти зброю, а також доступ 
до усієї території та інфраструктурних об’єктів 
країни, включно з військовими об’єктами. В усіх 
цих випадках цивільна моніторингова місія пра-
цювала паралельно й у тісній кооперації з вій-
ськовою миротворчою [2].

Виходячи з того, що військово-політичний 
конфлікт є формою соціальної взаємодії, яка 
полягає у боротьбі протилежностей і його осно-
вною системоутворюючою ознакою його є влада, 
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то миротворчі операції завжди є втручанням у 
військово-політичний конфлікт з політичною 
метою. Тобто, у такому конфлікті миротворчий 
контингент є окремою стороною у конфлікті, але 
має свою специфічну мету, яка обумовлена ви-
могами цієї спільноти щодо припинення бойових 
дій та врегулювання самого конфлікту. У біль-
шості випадків відбувається процес перерозпо-
ділу влади на відвідній території. Це виражаєть-
ся в направленні в район військового конфлікту 
окремих підрозділів, сил чи інших формувань з 
метою нав’язування волі міжнародної спільноти 
сторонам військово-політичного конфлікту або 
підпорядкування цій волі за допомогою силово-
го примушення. Як вказує В.Лисак, з огляду на 
колосальну кількість конфліктних ситуацій і за-
тяжний процес регулювання можна говорити про 
те, що міжнародна спільнота до тепер не виро-
била дієвих механізмів вирішення цих проблем. 
Миротворчість все більше набуває популярнос-
ті і перетворюється на один з актуальних видів 
міжнародної діяльності у світі. Однак попри всі 
здобутки після перегляду конфліктів у багатьох 
виникає думка, що проблем в подоланні наслід-
ків цих конфліктів стало ще більше ніж їх було 
до міжнародного втручання [6, с. 36].

А. Лега визначає, що операція з підтри-
мання миру – це сукупність узгоджених і 
взаємопов’язаних за метою, завданням, місцем і 
часом дій об’єднанихміжнародних сил з підтри-
мання миру і військових спостерігачів у зоні во-
єнного конфлікту, що проводяться у відповіднос-
ті до мандату, який затверджено Радою Безпеки 
ООН і направлені на припинення воєнного кон-
флікту, створення умов, які сприяють політично-
му вирішенню протиріч і виключенню можливос-
ті рецидиву конфлікту [5].

В. Лисак вважає, що операції з відбудови 
миру включають заходи, спрямовані на віднов-
лення життєдіяльності найважливіших елемен-
тів інфраструктури та цивільних інститутів кра-
їни у постконфліктний період із використанням 
як військових, так і невійськових засобів. Голо-
вна мета цих операцій – запобігання повторення 
конфлікту [6, с. 32].

Однак під час проведення миротворчої опера-
ції примушення не носить форми війни з сторо-
нами військового конфлікту, хоча й не виключає 
примушення до миру. Їх дії мають попереджу-
вальний і обмежувальний характер, створюючи 
сприятливі умови для недопущення насилля. Це 
проявляється в обмеженні прагнення до влади 
сторони (сторін) військово-політичного конфлік-
ту з метою створення сприятливих умов для не-
насильницьких способів досягнення миру.

Миротворча операція виступає формою ре-
алізації політики і володіє відповідним комп-
лексом дій та заходів, які є обмеженими у часі 
та завжди відбуються на теориторії конфлікту 
військовими або напіввійськовими підрозділами, 
а також цивільними структурами згідно з рі-
шенням Ради Безпеки ООН, інших міжнародних 
або регіональних організацій, які несуть відпо-
відальність у сфері підтримання міжнародного 
миру і безпеки. Ці дії відбуваються відповідно 
до положень Глави VIII Статуту ООН та про-
водяться під загальним контролем Ради Безпеки 
ООН з метою врегулювання або створення умов 

для врегулювання (запобігання виникненню) 
міждержавних, а також внутрішніх конфліктів 
за згодою сторін конфлікту чи з використанням 
примусових заходів за рішенням Ради Безпеки 
ООН та виконання всього комплексу завдань, 
пов’язаних з цим врегулюванням. Врегулювання 
конфлікту передбачає виконання низки завдань, 
які можуть змінюватися та оновлюватися в про-
цесі врегулювання [1, с. 167]. При цьому, мета 
міжнародної спільноти формує комплекс дії ми-
ротворчої операції. і це відбувається тоді, коли 
конфлікт вже розпочався.

Виходячи з сутності миротворчих операцій, 
можна окреслити їх основні ознаки:

1. Згода конфліктуючих держав або держави
на проведення операції, а також держав, що на-
дають контингенти щодо участі у неї. Операції, 
які здійснюються міжнародним органом і мають, 
звичайно, дійсно воєнний або потенційно воєнний 
характер у існуючому або потенційному конфлікті 
або кризовій ситуації, підставою яких є елемент 
згоди з більшістю або усіх сторін цього конфлікту.

2. Міжнародна збройна присутність у будь-
якій формі. Операції ООН з підтримання миру – 
дії з використанням Збройних Сил або військо-
вих спостерігачів держав-членів Організації 
Об’єднаних Націй (ООН), що здійснюються Ра-
дою Безпеки ООН щодо підтримання міжнарод-
ного миру й безпеки.

3. Суворе використання сили лише у відпо-
відності до мети операції або самозахисту. Ми-
ротворчі сили, як правило, отримують наказ від-
кривати вогонь з метою самозахисту і уникати 
бойових зіткнень.

4. Мета – попередження або припинення на-
сильства. Метою миротворчих сил є поперед-
ження бойових дій, створення буфетних зон, 
підтримання припинення вогню або допомога у 
забезпеченні громадського порядку. Миротвор-
чість не є примусом до миру, мета якого – бо-
ротьба з агресією.

5. Створення умов для мирного врегулювання
конфлікту. Операції з підтримання миру вклю-
чають в себе й участь в підтримці місцевих зако-
нів й порядку або в створенні мирної обстановки 
щодо проведення виборів, плебісцитів тощо [5].

Вперше принципи проведення операцій з під-
тримання миру сформулював Б. Ургхарт. До ба-
зових положень він відніс наступне: чіткий ман-
дат; згода на співробітництво сторін у здійсненні 
мандата; послідовна підтримка з боку РБ ООН; 
готовність усіх держав-членів ООН своєчасно 
надати для миротворчості необхідний військо-
вий, поліцейський та громадянський персонал; 
забезпечення ефективного керівництва з боку 
ООН на рівні центральних установ і на місцях; 
належна фінансова й матеріально-технічна під-
тримка та невикористання сили, крім випадків 
самооборони; покладання командування й контр-
олю над проведенням операції на Генерально-
го секретаря ООН; цілковита неупередженість 
збройних сил ООН та їхній нейтралітет (ці сили 
не повинні втручатися у внутрішні справи кра-
їни, де вони розгорнуті, за жодних обставин). 
Суть викладених принципів зводиться до того, 
що згода, виражена сторонами у випадку ви-
никнення внутрішнього збройного конфлікту 
ще до початку операції, є імперативом. За умов 
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збройного міжнародного конфлікту згода сторін 
не потрібна. У багатьох випадках згода слугує 
ключовим елементом традиційного «підтримання 
миру» [цитата за 3, с. 125]. 

Сьогодні міжнародні миротворчі операції про-
ходять під егідою таких міжнародних організа-
цій як НАТО та ОБСЄ. Місії ОБСЄ працюють в 
Албанії, Республіці Боснія і Герцеговина, Грузії, 
Естонії, Латвії, Македонії, Молдові, Нагірному 
Карабасі, Таджикистані, Хорватії, СРЮ (Косо-
во). Загалом постійні місії ОБСЄ на місцях були 
задіяні у 25 різних операціях [4]. На підтримку 
діяльності ООН в питаннях миру та безпеки ак-
тивно діє у зонах конфлікту Північноатлантич-
ний Альянс. Прикладом є участь НАТО у Боснії, 
Герцеговині, Косово, Македонії, Дарфурі, Іраку. 
Міжнародні сили сприяння безпеці діють в Аф-
ганістані [5].

Сучасна практика реалізації миротворчих опе-
рацій у різних регіонах планети дає змогу ви-
значити систему загальних принципів: сформу-
льоване загальне політичне завдання та мандат; 
вказівки та політичний контроль організації, яка 
надала мандат; згода країни, на території якої 
розгортається миротворча місія (якщо у країні 
відсутній законний уряд або його внутрішньопо-
літичні можливості значно обмежені, необхідно 
враховувати міркування сил, що фактично здій-
снюють контроль території і влади); оптималь-
на кількість держав, які залучатимуть для про-
ведення операції; гнучке політичне керівництво, 
можливість коригувати мандат у випадку змін по-
літичної обстановки або політична інтерпретація 
мандата, що надає змогу адаптувати військові цілі 
до подій, що відбуваються фактично [3, с. 122].

Слід звернути увагу на той факт, що не за-
вжди миротворча операція може відбутися. Одні-
єю з головних умов має бути наявність відповід-
ного політичного рішення міжнародної спільноти. 
Це може бути Рада Безпеки ООН, ОБСЄ, або 
інші регіональні організації. Необхідна також 
згода сторін військового конфлікту і визнання 
всіма його сторонами права міжнародної спіль-
ноти на проведення такої операції.

У порівнянні міжнародних миротворчих опера-
цій з військовими операціями за цілями, формою, 
змістом, можна сказати, що міжнародні мирот-
ворчі операції є не стільки військовими акціями, 
спрямованими на розгром противника, скільки 
військово-політичними діями, з обов’язковим ви-
користанням військового компоненту, щодо за-
безпечення виконання комплексу завдань, не 
властивого військовим структурам взагалі. На-
приклад, забезпечення проведення виборів в 
окремих районах, направлення гуманітарних 
вантажів, забезпечення проведення переговорів, 
участь у розробці політичних рішень тощо. Втру-
чання у ведення бойових дій між сторонами є, як 
правило, вимушеним, а не обов’язковим заходом. 
Воно викликається певними обставинами, перед-
баченими керівними документами ООН, але які 
виходять за рамки мандату і обумовлюються 
окремими резолюціями [1, с. 168].

Електоральні операції є порівняно новою фор-
мою миротворчих операцій. Вони можуть бути 
як самостійними операціями, так і складовою 
більш масштабних операцій з постконфліктно-
го врегулювання. Демократичні вибори – один з 

ефективних засобів запобігання та врегулювання 
конфліктів, оскільки демократично обрані уряди, 
як правило, не воюють один проти одного. Саме 
розуміння цього взаємозв'язку та зростання де-
мократизації в глобальному масштабі, особливо в 
Латинській і Південній Америці, Східній Європі, 
спонукали Секретаріат ООН за останні роки зна-
чно підвищити ступінь своєї участі в електораль-
них операціях [7].

При здіqсненні миротворчої операції їх дії є 
переважно політичними. Тому, якщо така опе-
рація не досягла мети, то слід вести мову про 
неправильну політику врегулювання конфлік-
тів. Будь яке кількісне нарощування військового 
контингенту на території конфліктів не дає по-
зитивного результату. Зміщення акценту між-
народною спільнотою на ширше використання 
силових методів під час проведення операцій 
остаточно не змінить суть цих операцій як по-
літичного інструменту врегулювання воєнно-по-
літичних конфліктів.

До основних політичних етапів такого врегу-
лювання можна віднести: припинення вогню; роз-
ведення конфліктуючих сторін; власне політичне 
врегулювання або вироблення рішень щодо ньо-
го; розбудова миру. Такий розподіл обумовлений 
досягненням окремих політичних цілей міжна-
родних миротворчих операцій, які, на відміну від 
політичних цілей війни, обумовлюють розгалу-
жений комплекс завдань, кінцевим результатом 
якого є досягнення стану мирного співіснування 
сторін. Його форма може вироблятися в ході про-
ведення операції, при цьому, політична мета під 
час проведення операції може змінюватися. Цей 
розподіл окреслює також рамки всіх міжнарод-
них миротворчих операцій, в яких виконуються 
завдання, покликані зменшити страждання мир-
ного населення, не допустити розширення наслід-
ків конфлікту, забезпечити безпеку військового 
контингенту тощо. Форма та назва цих завдань – 
гуманітарна інтервенція, евакуація, операція з 
сприяння тощо) не має суттєвої ролі [1, с. 170].

В цілому, в основу теорії та практики мирот-
ворчих операцій повинні бути покладені п'ять 
найважливіших аспектів: наявність гнучкої, адап-
тованої до сучасних умов доктрини; визначення 
принципів комплектування особового складу; до-
сягнення відповідного рівня бойової підготовки з 
використанням механізму проведення спільних 
багатонаціональних навчань; об’єднання зусиль 
військових та інших державних організацій (та-
ких як поліція, митна служба, сили цивільної 
оборони тощо) для вирішення різноманітних за-
вдань, що виникають під час миротворчих опера-
цій; наявність розвинутої системи управління та 
контролю [3, с. 126]. 

Сьогодні досить багато конфліктів можуть 
здатися далекими для тих, хто не перебуває без-
посередньо на лінії вогню. Однак світові держави 
повинні співставляти ризики, з якими пов'язані 
дії, з очевидними небезпеками бездіяльності. 
Нездатність міжнародного співтовариства вжи-
ти заходів для вирішення конфліктів та їхньо-
го мирного врегулювання можуть спричинити 
розширення конфліктів і збільшення кола їх 
учасників. Останні конфлікти говорять про те, 
що громадянські війни між сторонами в одній 
країні можуть дестабілізувати сусідні країни й 
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поширюватися на інші регіони. Такі процеси ви-
кликають багато проблем різного характеру. Це 
торгівля наркотичними речовинами, незаконна 
торгівля зброєю, тероризм, біженці, шкода на-
вколишньому середовищу. Їхні наслідки відчу-
ваються далеко за межами безпосередньої зони 
конфлікту. Для вирішення цих та інших глобаль-
них проблем необхідна міжнародна співпраця та 
співробітництво.

Таким чином, міжнародні миротворчі операції 
й на сьогодні досить дієвим політичним інстру-

ментом врегулювання військово-політичних кон-
фліктів, який забезпечує вирішення комплексу 
завдань, які не можуть бути вирішені жодною 
державою окремо. Політичні, гуманітарні, еко-
номічні, соціальні та інші глибинні причини кон-
фліктів в більшості випадків не можуть бути 
ефективно вирішені, якщо їх трактувати неза-
лежно один від одного. Їх потрібно розглядати 
комплексно. Тому є важливим своєчасно органі-
зувати і скоординувати дії щодо запобігання по-
тенційних або фактичних ситуацій.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются конфликтные явления в современном политическом процессе. Ос-
новное внимание уделяется анализу политических инструментов урегулирования военно-политических 
конфликтов, который проводится путем изучения различных актуальных вопросов, относительно роли 
миротворческих операций в современном мире. Дается анализ назначения миротворческих операций 
для урегулирования военно-политических конфликтов. Определены различные подходы к пониманию 
сущности миротворчества и миротворческой операции. Определяется место миротворческих операций в 
современной системе политических отношений и анализируются типы мандатов миротворческих миссий.
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Summary
This article discusses the conflict phenomenon in modern political process. It focuses on the analysis of the 
political settlement of the instruments of military-political conflicts, which is done by studying various 
topical issues concerning the role of peacekeeping operations in the modern world. The analysis of the 
purpose of peacekeeping operations for the settlement of the military and political conflicts. Identify 
different approaches to understanding the essence of peacemaking and peacekeeping operations. The 
place of peacekeeping in the modern system of political relations and analyzes the types of peacekeeping 
mission mandates.
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