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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Операції ООН з підтриманя миру, особливо в їх 

багатофункціональному вигляді, що стало притаманним для них протягом 

останніх десятиріч, є найбільш гнучким і ефективним механізмом у вирішенні 

найширшого спектру завдань у сфері забезпечення міжнародного миру і 

безпеки. Вони мають значні переваги, включаючи легітимність їх проведення з 

точки зору Статуту ООН і точне розподілення відповідальності, а також 

забезпечення функціонування військових і поліцейських контингентів з різних 

країн із залученням цивільних миротворців на основі комплексних мандатів. 

У розвитку конфліктів, які являють загрозу міжнародному миру й безпеці, 

можна виокремити етапи, пов’язані з їх зародженням, визріванням, відкритим 

протистоянням сторін, перериванням та розв’язанням. Відповідно до 

специфіки та стадії конфлікту діяльність ООН щодо відновлення миру може 

виступати в таких формах: превентивна дипломатія, сприяння до миру, 

підтримання миру, встановлення миру та примушення до миру.  

Водночас миротворчі операції ООН часто супроводжуються численними 

проблемами, пов'язаними з поширенням конфліктів, підвищенням ступеню їх 

неконтрольованості, неспроможностю розв’язати конфлікт на стадії 

виникнення, необхідністю включення механізму примушення до миру із 

застосуванням силових методів, гуманітарними кризами та екологічними 

катастрофами, що вимагає залучення до миротворчих місій спеціалістів з 

інших сфер діяльності, окрім військового і поліцейського складу тощо.  

Домінування геополітичних складових миротворчої діяльності над 

міжнародно-правовими веде до порушення глобального і регіонального 

балансу сил і не сприяє розв’язанню конфліктів. Проведення миротворчих 

операцій ООН потребує чіткого узгодження норм і правил дій держав щодо 

використання своїх потенціалів у процесі миротворчих дій, що також 

представляє серйозну проблему при визначенні мандату ООН на проведення 

тієї чи іншої операції, яка завжди відрізняється своєю специфікою.  

Україна, отримавши у 1991 році незалежність, бере активну участь в 

миротворчій діяльності ООН, яка здобула високу оцінку у світі. Однак 

сьогодні Україна опинилася в складних умовах, зумовлених «гибрідною» 

війною, що має місце на Сході держави. В цьому плані не виключається 

можливість проведення на території України міжнародної миротворчої 

операції, що потребує великої роботи, спрямованої на визначення міжнародно-

правових засобів зі сприяння розв'язання конфлікту як такого. Отже, вивчення 

світового досвіду миротворчості, його форм та механізмів є конче важливим 

для зовнішньої політики України.  

Однак у вітчизняній науці міжнародного права відсутні комплексні 

дослідження з цієї проблематики. Нормативно-правовими джерелами, що 

стали теоретичною базою для дисертаційного дослідження, є Статут ООН, 

Порядок денний для миру 1992 року Бутрос Бутроса Галі, Гаазька Конвенція 

про мирне розв’язання міжнародних спорів 1907 року, Женевські конвенції 

про захист жертв війни 1949, Декларація про принципи міжнародного права 

1970 року, Акт про мирне врегулювання міжнародних спорів 1949 року, 



Декларація тисячоліття 2000 року, Манільська декларація про мирне 

вирішення міжнародних спорів 1982 року, доповіді Генерального секретаря 

ООН, щорічні звіти Генеральної Асамблеї ООН тощо. 

У вітчизняній науці окремі питання проведення миротворчих операцій 

досліджували О. Н. Телічкін, В. М. Репецький, В. М. Лисик, 

М. М. Гнатовський, В. Н. Денисов, В. І. Євінтов, І. Г. Білас, А. М. Кузьменко, 

В. Г. Буткевич, О. В. Задорожній, В. В. Мицик, А. Н. Захарченко, А. С. Мацко, 

М. М. Мацях, М. І. Неліп, О. О. Мережко, О. М. Шпакович, Р. В. Губань. 

Серед російських і радянських дослідників цієї проблематики в 

дисертаційному дослідженні використовувалися праці таких авторів, як 

А.Х. Абашидзе, О. С. Александрова, Р. Г. Абдулатіпов, В. В. Альошин, 

Л. Н. Анісимов, Д. Г. Балуєв, В. М. Бариньхін, В. А. Гаврилов, Ю. М. Жданов, 

В. Ф. Заємський, Д. Б. Левін, В. Ф. Малиновський, Є. Г. Моісєєв, 

А. П. Мовчан, М. О. Мунтян, Г.І. Морозов, Т. Н. Нешатаєва, О. І. Нікітін, 

О. Б. Павлова, С. В. Солодовников, Б. Р. Тузмухамедов, В. М. Федоров, 

О. О. Хохлишева, І. П. Чорнобровкін.  

Іноземні дослідники проблем права міжнародної безпеки, праці яких 

стали теоретичною базою для даного дисертаційного дослідження, – це Ж.-

Б. Дюрозель, Е. Чадвік, Нгуен Куок Дінь, П. Дайє, А. Пелле, К. Філіпп, 

Т. Фіндлей, В. Штоль, Р. Шмідт, А. Кайє, Р. Еллісон, Ф. Аллот, Дж. К. Бейлз, 

Ш. Віхарта, М. Обер, К. К. Бердслі, Б. Бентон, Дж. Беркович, Б. Е. Картер, 

Л. П. Блумфілд, М. Карвер, Д. Кортрайт, В. Е. Картер, Хоук К. Хілл, А. Джеймс, 

Е. М. Мурадьян, Н. Д. Палмер, Д. Раушнінг, О. Рамсботтом, П. Коллієр, 

М. Тендон, Б. Уркхарт, Т. Дж. Вайс, Р. Е. Хейз та інші. 

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

Дисертаційне дослідження здійснене відповідно до плану наукових досліджень 

Київського університету права Національної академії наук України та є 

складовою планової теми Університету «Актуальні проблеми правотворення в 

сучасній Україні» (номер державної реєстрації 0108U010270). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексна 

розробка проблем, пов’язаних з міжнародно-правовим регулюванням 

здійснення миротворчої діяльності з підтримання міжнародного миру і 

безпеки, аналіз міжнародно-правових особливостей різних механізмів 

миротворчості. Відповідно до поставленої мети були сформульовані такі 

завдання дослідження: 

– розглянути зародження, розвиток і становлення сучасної концепції 

миротворчої діяльності, спрямованої на підтримання миру і безпеки; 

– визначити поняття та ознаки миротворчої діяльності в міжнародному 

праві, механізми її реалізації та основні їх елементи; 

– визначити особливості кожної форми миротвочої діяльності; 

– визначити найбільш перспективні напрями міжнародної миротворчої 

діяльності на основі новітньої практики і сучасних тенденцій в проведенні 

миротворчих операцій; 

– проаналізувати правову регламентацію взаємодії держав і міжнародних 

організацій в процесі здійснення миротворчих операцій; 



– визначити ефективність миротворчої діяльності ООН у період 

застосування традиційних форм і методів миротворчості та на сучасному 

етапі; 

– показати міжнародно-правову практику України в миротворчих 

операціях ООН; 

– розробити рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази, 

що регламентує участь України в міжнародній миротворчій діяльності, а також 

визначення її пріоритетів в цій діяльності. 

Мета і завдання визначають об’єкт і предмет дослідження. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які характеризують здійснення 

міжнародної миротворчої діяльності. 

Предметом дослідження є норми міжнародного права, які визначають 

основні засади проведення миротворчої діяльності з підтримання миру і 

безпеки, а також норми національного права держав, у тому числі України, які 

регулюють порядок здійснення цієї діяльності. 

Методи дослідження. З метою отримання найбільш достовірних 

наукових результатів дисертаційного дослідження використовувався 

розроблений дисертантом міждисциплінарний підхід, який характеризувався 

застосуванням комплексу філософсько-світоглядних, загальнонаукових і 

спеціально-наукових методів.  

Зокрема, під час розгляду теоретичної бази використовувався 

діалектичний метод пізнання – для здійснення дослідження та обґрунтування 

основних понять, які використовуються в роботі, та розгляду еволюції 

правових явищ у контексті їх взаємозв’язку. Міждисциплінарність об’єкта 

обумовлює застосування системного методу, зокрема під час вивчення самого 

феномену миротворчості як комплексного явища, яке поєднує в собі певні 

механізми та інструменти. За допомогою описового та аналітичного методів 

глибоко досліджувалися міжнародна миротворча діяльність та участь України 

у ній. Статистичний метод був використаний для ілюстрації прикладів участі 

українських контингентів у міжнародних миротворчих операціях. 

Порівняльний метод  був використаний для здійснення аналізу особливостей 

форм здійснення миротворчої діяльності – превентивної дипломатії, 

встановлення миру, сприяння миру, підтримання миру та примушення до 

миру. Історичний метод використовувався для дослідження еволюції 

становлення та розвитку концепції миротворчості, а також при вивченні всього 

світового й українського досвіду здійснення та участі у миротворчих операціях 

ООН. Формально-юридичний метод застосовувався в процесі аналізу 

юридичного змісту міжнародно-правових актів та національного 

законодавства держав, у тому числі України, що регламентують порядок 

здійснення миротворчої діяльності.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що це перше в 

українській юридичній літературі комплексне дослідження міжнародно-

правового регулювання миротворчої діяльності, включаючи превентивну 

дипломатію, операції зі встановлення миру, підтримання миру, 

миробудівництво, примушення до миру та національно-правової регламентації 

участі України в цій діяльності.  

Зокрема, вперше у роботі:  



– дано визначення поняття міжнародної миротворчої діяльності як 

діяльності ООН або іншої уповноваженої міжнародної організації, яка 

здійснюється на основі рішення та під керівництвом Ради Безпеки ООН або 

іншого компетентного органу відповідної міжнародної організації в умовах 

ведення або припинення воєнних дій, за умови згоди всіх зацікавлених сторін 

(окрім примушення до миру) і за участю неупередженого і нейтрального 

військового, поліцейського та цивільного персоналу в складі місій військових 

спостерігачів або багатонаціональних збройних контингентів (миротворчих 

сил); вони діють у відповідності з наданим їм мандатом з дотриманням 

принципу мінімального використання сили і з метою створення умов, які 

сприяють врегулюванню конфлікту залежно від його стадії у формі 

превентивної дипломатії, встановлення миру, сприяння миру, підтримання 

миру та примушення до миру; 

– визначено поняття превентивної дипломатії як міжнародної діяльності 

органів, інститутів та посадових осіб ООН і регіональних організацій щодо 

здійснення дипломатичних заходів, спрямованих на виявлення регіонів 

потенційної небезпеки та попередження воєнних дій і актів агресії відповідно 

до міжнародного права;  

– визначено поняття встановлення миру (миробудівництво) як проведення 

дій, які характеризуються необхідністю відновлення національних інститутів 

(організація та спостереження за проведенням виборів, референдумів), 

державних структур та інфраструктури, зруйнованих у ході збройного 

конфлікту; 

 – дано авторське визначення поняття сприяння миру як міжнародно-

правової процедури врегулювання розбіжностей і розв’язання проблем, які 

призводять до конфліктної ситуації, через дипломатію, посередництво, 

переговори або інші форми мирного розв'язання міжнародних спорів; 

– визначено, що підтримання миру є правовим порядком ведення 

миротворчих операцій з можливістю використання зброї для самооборони, які 

проводяться за згодою сторін конфлікту з метою сприяння укладенню 

перемир’я та створення безпечних умов для миробудівництва; 

– сформульовано поняття примушення до миру, що є міжнародно-

правовою формою миротворчої діяльності у вигляді введення тимчасового 

режиму міжнародно-правових санкцій або застосування збройної сили або її 

погрози з метою примусити учасників конфлікту виконати рішення Ради 

Безпеки ООН, головною метою яких є збереження або відновлення миру; 

– розроблено критерії класифікації міжнародно-правових форм 

миротворчої діяльності (вид і ступінь конфлікту, наслідки конфлікту, засоби і 

механізми, які задіюються для забезпечення миру і безпеки, застосування чи 

незастосування сили, персонал, який задіюється у відповідній миротворчій 

операції тощо); 

удосконалено: 

 – поняття «операції на користь миру», під якими розуміється сукупність 

дій і заходів, які здійснюються на основі рішення та під керівництвом Ради 

Безпеки ООН або іншого компетентного органу відповідної міжнародної 

організації в умовах ведення або припинення воєнних дій, за згодою всіх 

зацікавлених сторін (окрім примушення до миру) і за участю миротворчих сил, 



які діють відповідно до мандату ООН з дотриманням принципу мінімального 

використання сили з метою створення умов, які сприяють врегулюванню 

конфлікту; 

– зміст еволюції миротворчої діяльності через виокремлення кількох 

етапів розвитку міжнародно-правових форм миротворчості, головною метою 

яких є розв'язання конфлікту; 

набули подальшого розвитку: 

– концептуальна основа розуміння традиційних миротворчих операцій, які 

характеризуються розведенням ворогуючих сторін і сучасних миротворчих 

операцій, спрямованих на превентивну діяльність або переведення 

незавершеного конфлікту з військової у політичну стадію; 

– положення щодо необхідності розроблення в межах законодавства 

України алгоритму прийняття рішення щодо можливості залучення збройних 

контингентів України з врахуванням правової природи конфлікту і відповідної 

форми миротворчої операції. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає в 

можливості використання її положень та висновків у подальшому науковому 

розробленні проблем міжнародно-правового регулювання миротворчої 

діяльності. Матеріали, висновки та пропозиції, які містить дисертація, можуть 

також бути застосовані під час підготовки нормативно-правових актів щодо 

участі України в міжнародній миротворчої діяльності; використані в процесі 

розроблення політики мирного врегулювання конфліктів, окремих ініціатив у 

сфері вирішення спорів мирними засобами, зокрема через миротворчі 

процедури. Основні положення дисертації можуть бути використані органами 

державної влади, які займаються питаннями міжнародної миротворчої 

діяльності. Також результати дослідження можуть бути використані у 

навчальному процесі під час викладання дисциплін «Міжнародне публічне 

право», «Право міжнародних організацій», «Міжнародне гуманітарне право», 

«Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини», «Право 

міжнародної безпеки», «Мирні засоби врегулювання міжнародних спорів».  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею. Всі публікації за темою дисертації виконані особисто. Усі наукові 

результати і висновки, серед них й ті, що характеризують наукову новизну, 

отримані та сформульовані автором самостійно. Для аргументації окремих 

положень роботи використовувалися праці інших учених, на які зроблено 

посилання. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були 

оприлюднені на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні проблеми правової системи України» (м. Алушта, жовтень–листопад 

2009 р.; тези опубліковані); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, жовтень 2010 р.; тези 

опубліковані), Міжнародних наукових читаннях, присвячених пам’яті 

В.М. Корецького (м. Київ, лютий 2011 р.; тези опубліковані); Міжнародних 

наукових читаннях, присвячених пам’яті В.М. Корецького (м. Київ, лютий 

2012 р.; тези опубліковані); міжнародному круглому столі «Застосування 

міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в Україні» (м. Ірпінь, січень 

2012 р.; тези опубліковані); Всеукраїнській науково-практичній конференції 



«Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» (м. Алушта, квітень–

травень 2010 р.; тези опубліковані). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

викладені в 11 публікаціях: 5 індивідуальних статтях автора, 4 з яких 

опубліковані у фахових виданнях України з юридичних наук, одне з яких 

внесено до наукометричних баз даних, та одна в іноземному фаховому виданні 

та 6 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження і 

складається зі вступу, трьох розділів, одинадцяти підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 242 

сторінки, з яких бібліографія викладена на 30 сторінках, список опрацьованих 

та використаних джерел (українською, російською, англійською та німецькою 

мовами) налічує 310 найменувань.  

 

    ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, її зв’язок з 

науковими програмами, планами, визначається мета і завдання, об’єкт і 

предмет, а також методологія дослідження, розкривається наукова новизна 

отриманих результатів та їх практичне значення, подаються відомості про 

апробацію і публікацію основних положень дисераційної роботи, її структура і 

обсяг. 

 Перший розділ «Становлення та розвиток міжнародно-правового 

регулювання миротворчої діяльності» складається з трьох підрозділів і 

присвячений історичним аспектам становлення і розвитку міжнародно-

правового регулювання миротворчої діяльності, проводиться аналіз понять цієї 

сфери міжнародно-правових відносин, а також визначаються правові засади 

міжнародно-правового регулювання  миротворчої діяльності. 

 У підрозділі 1.1 «Передумови виникнення миротворчої діяльності як 

категорії міжнародного права» здійснено дослідження еволюції розвитку та 

зародження процесів мирного врегулювання конфліктів. Детально розглянуто 

історичні підвалини зародження феномену миротворчої діяльності, а саме 

миротворча діяльність в епоху Середньовіччя з її певними особливостями, 

створення системи колективної безпеки Ліги Нації, ООН, теоретичну розробку 

миротворчості, пов’язану з такими прізвищами, як Й. Галтунг, Дж. Бертон, К. 

Боулдінг, А. Рапорт, А. Керл та іншими. 

 Аналізуються причини невдач Ліги Націй у виконанні свого головного 

завдання, суттю якого було забезпечення міжнародного миру, проте робиться 

акцент на засобах мирного врегулювання спорів, введених у Статут Ліги Націй 

і які отримали подальший розвиток в сучасному міжнародному праві. 

 Досліджується Статут ООН як основне джерело міжнародного права і 

головний інструмент ООН для реалізації її основної мети – підтримання 

міжнародного миру та безпеки у всьому світі. Статут покладає на Раду Безпеки 

ООН головну відповідальність за підтримання миру і безпеки, що дає їй 

можливість запроваджувати операції ООН з підтримання миру. У розділі VI 

регламентуються питання «мирного вирішення спорів». Досліджуються 

правова основа проведення операцій ООН з підтримання миру й новітні 



документи, що стосуються реформи інституційної структури ООН, які можуть 

вплинути на організацію таких операцій.  

 Показано, що за весь час існування миротворчої діяльності так і не було 

затверджено єдиної чіткої процедури підготовки, організації і контролю за 

миротворчими операціями, в яких беруть участь військові контингенти 

держав-учасниць ООН, у тому числі України. Політика миротворчості 

значною мірою заснована на міжнародних прецедентах, які склалися в 

діяльності ООН, але в межах розвитку приписів Статуту ООН і мандатів Ради 

Безпеки. Сучасний етап миротворчої діяльності характеризується поєднанням 

політичних і військових заходів, а також застосуванням збройних сил у разі 

порушення миру і безпеки, проведення актів агресії тощо. 

 Зроблено висновок, що сучасні загрози миру та безпеці у світі 

потребують пошуку нових підходів, стратегії і тактики контролю у розв’язанні 

конфліктів, зокрема прогнозування потенційних причин їх виникнення, 

вивчення динаміки конфлікту від зародження до ескалації, створення 

механізмів попередження і врегулювання конфліктних ситуацій. Вбачається, 

що політичний і правовий механізм врегулювання конфліктів має будуватися 

на комплексній основі, включаючи діалог безпосередніх учасників конфлікту, 

багатостороннє врегулювання за участі всіх зацікавлених сторін незалежно від 

їх регіональної належності, універсальної процедури в рамках міжнародних 

інститутів і організаційних структур.  

 У підрозділі 1.2 «Поняття та сутність миротворчих операцій ООН» 

досліджується питання міжнародно-правового визначення миротворчої 

діяльності, адже в документах ООН не існує її чіткого нормативного 

визначення. Держави-учасниці і міжнародні організації часто використовують 

власні поняття і визначення, до того ж у міжнародній практиці склалася певна 

сукупність термінів, які характеризують різні форми миротворчих операцій і 

дій, що певною мірою ускладнює єдине розуміння концептуальних питань 

миротворчості. Така ситуація перешкоджає розробленню універсальних 

міжнародно-правових норм, що регламентують миротворчу діяльність, і дає 

змогу розширено трактувати її принципи.  

Статут ООН не містить таких термінів, як «миротворчість», «миротворча 

операція» або «операція з підтримання миру». У Статуті у зв’язку з 

конкретною діяльністю ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки 

використовуються такі терміни: «дії», «дії ООН», «об’єднані (сумісні) дії 

ООН», «примусові дії», «сумісні міжнародні примусові дії», «дії 

превентивного або примусового характеру», «заходи», «превентивні заходи», 

«тимчасові заходи», «примусові заходи», а також «операції».  

Вперше концепція миротворчості ООН отримала своє розгорнуте та 

логічне обґрунтування в доповідях Генерального секретаря ООН Б. Бутроса-

Галі «Порядок денний для миру» (1992 р.) та «Доповнення до «Порядку 

денного для миру» (1995 р.), відповідно до яких традиційні види миротворчих 

дій були доповнені цілим рядом інших, таких як превентивна дипломатія, 

превентивне розгортання військ, миробудівництво, або постконфліктне 

врегулювання, примушення до миру. 

Проаналізувавши різноманітні підходи до визначення поняття «операції з 

підтримання миру» та «операції на користь миру», які існують у вітчизняній та 



західній міжнародно-правовій літературі, запропоновано своє визначення 

традиційних операцій ООН на користь миру, згідно з яким операції ООН на 

користь миру представляють сукупність дій і заходів, які здійснюються на 

основі рішення та під керівництвом Ради Безпеки ООН або іншого 

компетентного органу відповідної міжнародної організації в умовах ведення 

або припинення воєнних дій, за згодою всіх зацікавлених сторін (окрім 

примушення до миру) і за участю миротворчих сил, які діють відповідно до 

мандату ООН з дотриманням принципу мінімального використання сили з 

метою створення умов, які сприяють врегулюванню конфлікту.  

 У підрозділі 1.3 «Класифікація миротворчих операцій у міжародно-

правовій практиці ООН» зроблено спробу розробити авторську класифікацію 

миротворчих операцій ООН, спираючись на відповідні документи ООН.  

 Обґрунтовано, що найбільш оптимальною є класифікація, яка відповідає 

практичній діяльності ООН і яка була офіційно заявлена в доповіді «Порядок 

денний для миру» 1982 року і в подальшому підтверджена цілим рядом інших 

офіційних документів ООН. Відповідно до визначеного підходу 

виокремлюють п’ять основних типів миротворчої діяльності: превентивна 

дипломатія, встановлення миру, сприяння миру, підтримання миру і 

примушення до миру.  

 Проаналізовано фактори, які певною мірою визначають форму та обсяг 

мандата на проведення миротворчої операції, серед них: 1) вид конфлікту (вид 

конфлікту передбачає визначення його меж, тобто кількість регіонів чи 

держав, яку він заторкує, – внутрішній, регіональний, міжнародний); 2) стадія 

конфлікту (зародження конфлікту, відкрите протистояння сторін конфлікту, 

загострення чи ескалація конфлікту, завершення конфлікту); 3) наслідки 

конфлікту (збитки, завдані населенню певного регіону, політичному й 

економічному устрою держав, порушення прав людини тощо); 4) засоби і 

механізми політичного, економічного, військового характеру, які задіюються 

для забезпечення миру і безпеки в такому регіоні; 5) персонал, який 

задіюватиметься під час миротворчої операції (поліцейський, цивільний, 

збройні сили чи комплексний (багатокомпонентний склад) персонал); 

6) застосування чи незастосування сили. 

На основі наведених факторів та відповідно до практичної діяльності 

міжнародних миротворчих місій ООН визначено форми міжнародної 

миротворчої діяльності, їх сутність зокрема і поняття міжнародної 

миротворчої діяльності в цілому. 

 У другому розділі «Міжнародно-правові форми миротворчої 

діяльності» розглядаються особливості кожної форми миротворчої діяльності, 

міжнародно-правові проблеми реформування та підвищення ефективності 

миротворчих місій. 

У підрозділі 2.1 «Поняття міжнародно-правової форми миротворчої 

діяльності – Превентивна дипломатія (Preventive Diplomacy)» на основі 

детального аналізу запропоновано визначення поняття превентивної 

дипломатії як спеціальних дипломатичних заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню конфліктів та спорів між державами, недопущення 

переростання спорів у конфлікти та обмеження масштабів конфліктів після їх 

виникнення. До таких заходів слід віднести заходи щодо зміцнення довіри, 



попередження, яке базується на зборі інформації та встановленні фактів, 

превентивне розгортання військових сил, створення демілітаризованих зон. 

Зазначено, що превентивна дипломатія охоплює заходи, передбачені 

міжнародним правом: переговори, підготовка й укладення міжнародних 

договорів, участь у міжнародних організаціях, висвітлення позицій урядів 

тощо. У процесі здійснення таких заходів можуть бути використані механізми 

добрих послуг Генерального секретаря, превентивного розгортання місій ООН 

або посередницькі послуги з урегулювання конфлікту з боку Департаменту з 

політичних питань. 

Підкреслено, що раннє попередження, превентивна дипломатія, 

превентивне розгортання, практичні заходи з роззброєння та постконфліктне 

миробудівництво є взаємозалежними і взаємодоповнювальними компонентами 

всеохопної стратегії попередження конфліктів, що основна відповідальність у 

цій сфері лежить на національних урядах і що ООН та міжнародне 

співтовариство можуть відіграти важливу роль у підтриманні національних 

зусиль щодо попередження конфліктів та сприяти створенню національного 

потенціалу в цій галузі. 

Засоби превентивної дипломатії використовувалися з метою забезпечення 

умов для примирення, посередництва, добрих послуг, встановлення фактів, 

спостереження за перемир’ям та інших превентивних дій. Такі місії за 

мандатом РБ ООН виконували спеціальні представники та посли Генерального 

секретаря ООН в Афганістані, Бурунді, Гаїті, Грузії, Камбоджі, на Кіпрі, в 

Сальвадорі та Сьєрра-Леоне. Доведено, що потенціал превентивного 

розгортання заслуговує більшої уваги, і саме воно є одним із перспективних 

варіантів застосування миротворчих сил. Проте слід враховувати, що для його 

здійснення як основної форми миротворчої операції необхідне поєднання 

специфічних умов і певних обставин, серед яких центральним буде питання 

досягнення згоди між сторонами конфлікту і владою країни перебування 

міжнародних сил.  

У підрозділі 2.2 «Міжнародно-правова діяльність зі Сприяння до миру 

(Peacemaking) та Підтримання миру (Peacekeeping)» аналізується розвиток 

поняття «сприяння до миру» з часу, коли Рада Безпеки ООН його 

запропонувала. Б.Б. Галі визначив його як застосування дипломатичних 

засобів з метою переконати сторони в конфлікті зупинити військові дії й у ході 

переговорів у мирний спосіб врегулювати свій спір. Сприяння до миру 

передбачає, як правило, вжиття заходів з урегулювання розпочатих конфліктів 

і використання дипломатичних механізмів для досягнення згоди між 

сторонами. З метою сприяння врегулюванню конфлікту можуть 

застосовуватися добрі послуги Генерального секретаря ООН. Як миротворці 

можуть бути окремі уповноважені, уряди, групи держав, регіональні 

організації або Організація Об’єднаних Націй. Неофіційні й неурядові групи, а 

також відомі громадські діячі також можуть самостійно брати участь з метою 

сприяння миру або підтримання миру.  

Зроблено висновок, що сприяння миру – це міжнародно-правова 

процедура врегулювання розбіжностей і розв’язання проблем, які призводять 

до конфліктної ситуації, через дипломатію, посередництво, переговори або 

інші форми мирного врегулювання міжнародних спорів. 



Зазначено, що методи сприяння до миру відповідають тим, що закріплені 

в ст. 33 Статуту ООН, відповідно до якої держави, що є учасниками певного 

спору, який загрожує міжнародному миру та безпеці, мають передусім 

намагатися розв’язати спір шляхом переговорів, розслідування, 

посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду, звернення до 

регіональних органів чи угодами або іншими мирними засобами на свій вибір. 

Досліджено, що мирні засоби, особливо переговори, не раз доводили свою 

ефективність у ході процесу врегулювання спорів та конфліктів, у тому числі 

викликаних національною, політичною, расовою та релігійною нетерпимістю. 

Проте сторони в конфліктах нового покоління стали не завжди вдаються до 

таких традиційних засобів розв’язання конфліктів за допомогою третьої 

сторони, як погоджувальна процедура, арбітраж та судовий розгляд, натомість 

віддаючи перевагу превентивним заходам. Наприклад, 1992 року сили ООН 

були розташовані на території Македонії до початку військового зіткнення, що 

попередило виникнення збройного конфлікту на всій території країни, а 

весною 1994 року контроль з боку ООН за переданням Лівією Чаду спірної 

території сприяв попередженню конфлікту. 

У результаті дослідження виявлено, що приблизно в половині випадків 

країни, які підписали мирні угоди після періоду конфронтації, знову 

опинялися в конфліктних відносинах (Індія і Пакистан, Кіпр, Палестина та 

Ізраїль тощо). Тому для стабілізації постконфліктної ситуації, недопущення 

продовження конфлікту і надання допомоги таким країнам Генеральний 

секретар ООН запропонував здійснювати заходи з підтримання миру. Отже, 

підтримання миру – це правовий порядок ведення миротворчих операцій з 

можливістю використання зброї для самооборони, які проводяться за згодою 

сторін конфлікту з метою сприяння укладенню перемир’я та створення 

безпечних умов для миробудівництва. 

 

У підрозділі 2.3 «Міжнародно-правова регламентація програми 

«Архітектура» ООН у сфері миробудівництва – Встановлення миру 

(Peacebuilding)» сформульовано міжнародно-правове визначення поняття 

«встановлення миру (миробудівництво)» – проведення дій, які 

характеризуються необхідністю відновлення національних інститутів 

(організація та спостереження за проведенням виборів, референдумів), 

державних структур та інфраструктури, зруйнованих у ході зіткнень, 

громадянських війн. Проаналізовано практичні аспекти здійснення 

миробудівництва, а саме показано, що ця форма миротворчої діяльності 

відіграла визначальну роль в операціях, що проводилися ООН у Камбоджі, 

Сальвадорі, Гватемалі, Мозамбіку, Ліберії, Боснії та Герцеговині, Сьєрра-

Леоне, так само як і в порівняно недавніх операціях у Косово та Східному 

Тиморі. Прикладом миробудівництва є операції з миробудівництва, проведені 

ООН в Ефіопії та Еритреї. 

Проаналізовані нові завдання, які виконуються в процесі реалізації 

миробудівництва і практичні результати. До них відносяться: допомога під час 

проведення виборів та спостереження; розмінування; роззброєння; 

демобілізація й реінтеграція колишніх комбатантів у цивільне життя; 

ліквідація незаконних військових формувань; превентивне розгортання військ; 



участь в управлінні країною; гуманітарна допомога; надання технічної 

допомоги з метою демократичного розвитку і стимулювання методів 

врегулювання конфліктів і примирення, захист населення; спільні дії сторін 

щодо репатріації біженців; захист від руйнувань та пошкоджень стратегічних 

об’єктів, пам’яток архітектури та мистецтва; відновлення інфраструктури; 

здійснення спеціальних акцій тощо. Особлива увага в цьому процесі належить 

контролю за проведенням виборів і референдумів, зміцненню урядової влади, 

відновленню державних інститутів, перш за все правоохоронних, і захисту 

прав людини. 

Дана оцінка діяльності створеної в 2005 році Комісії з миробудівництва, 

міжурядового консультативного органу ООН, діяльність якої заснована на 

принципах взаємодоповнюваності та партнерства, що має сприяти наданню 

політичної підтримки місіям ООН з миробудівництва, які, у свою чергу, мають 

забезпечити здійснення принципів і пріоритетів миробудівництва ООН.  

Зроблено висновок, що діяльність з миробудівництва – це тривалий і 

багатогранний процес, який виходить далеко за межі обмежених у часі 

миротворчих операцій, метою якого є запобігання повторенню конфлікту, 

стабілізація, економічне й соціальне відновлення і розвиток країни, що 

пережила кризовий етап. І саме тут необхідна колективна рішучість займатися 

будівництвом миру на всеосяжній і конкретній основі з урахуванням тих 

реальних й практично здійснених перетворень, які давали б змогу якісно 

підвищити рівень внеску кожного окремого учасника міжнародної діяльності. 

Заходи у сфері миробудівництва спрямовані на виконання першочергових 

завдань, які впливають на життя держави і суспільства, зміцнюючи їх 

потенціал. 

У підрозділі 2.4 «Міжнародно-правова практика застосування 

механізму «Примушення до миру» (Peace Enforcement)» визначено, що 

примушення до миру (Peace Enforcement) – це міжнародно-правова форма 

миротворчої діяльності у вигляді введення тимчасового режиму міжнародних 

санкцій або застосування збройної сили або її погрози з метою примусити 

учасників конфлікту виконати рішення Ради Безпеки ООН, головною метою 

яких є збереження або відновлення миру. Особливістю таких заходів є те, що 

примушення до миру не передбачає згоди сторін. Ці заходи потребують чіткої 

санкції Ради Безпеки. Виокремлено найбільш характерні риси подібних 

операцій – участь у них багатонаціональних сил, які охоплюють усі основні 

компоненти (сухопутний, військово-повітряний та військово-морський); 

поетапне розв’язання основних завдань (демонстрація сил, залякування, 

ведення бойових дій); домінування наступальних бойових дій; надання Радою 

Безпеки ООН командуванню коаліційного угруповання необхідних 

повноважень стосовно сторони, яка несе відповідальність за ескалацію 

конфлікту. Звернено увагу, що застосування сили має здійснюватися тільки 

після того, як вичерпані мирні засоби, воно повинно бути чітко обмеженим 

(інакше це призведе до повторення ситуації, як у корейській війні) і 

перебувати під постійним контролем Ради Безпеки ООН.  

Проаналізовані недоліки, помилки, причини невдач режиму санкцій, 

запроваджених ООН, у результаті чого наголошено на подальшому 



вдосконаленні цього інструменту та на підвищенні його ефективності 

відповідно до положень Статуту ООН і норм міжнародного права. 

У підрозділі 2.5 «Правові проблеми реформування та підвищення 

ефективності миротворчих місій» досліджено спроби міжнародного 

співтовариства вирішити питаня підвищення ефективності проведення 

миротворчих операцій, основною такою спробою виявилося рішення 

Генерального секретаря ООН щодо створення в березні 2000 року Групи з 

операцій ООН на користь миру (названої також Комісією Брахімі – на честь 

алжирського дипломата, який її очолював). Ця доповідь, відома як Доповідь 

Брахімі, являла собою найповніший і практично зорієнтований з усіх 

прийнятих до нього оглядів миротворчих операцій ООН. 

Досліджено головні напрями ефективної підготовки і практичні 

рекомендації проведення миротворчої операції. Стосовно загальних принципів 

маємо відзначити те, що миротворча операція практично не має шансів на 

успіх, якщо стабільність не є метою всіх сторін, а  миротворчі операції ніколи 

не будуть успішними без масової підтримки. Роль засобів масової інформації 

життєво важлива для збереження підтримки населення; нейтральність є 

головною вимогою навіть у разі формування багатонаціональних миротворчих 

сил. Для ефективної діяльності військових і цивільних складових необхідна 

чітка своєчасна домовленість щодо їхньої діяльності з усіма сторонами, 

формулювання ясних і чітких завдань у мандаті. Військова складова 

зобов’язана бути вищою мірою професійною. Пошук нових підходів відносно 

дослідження існуючих і потенційно можливих міжнародних конфліктів як на 

глобальному, так і на локальному рівні повинен базуватися, вочевидь, на 

вивченні економічних, соціальних, демографічних і політичних факторів 

нестабільності. На глобальному рівні основними вихідними підвалинами для 

цього є такі: аналіз і прогноз розвитку основних цивілізацій; розроблення 

системи індикаторів; аналіз обраних індикаторів; розроблення відповідних 

економіко-математичних моделей і моделювання з метою оцінювання 

перспектив збереження і можливого посилення нестабільності та виникнення 

збройних конфліктів (особливо на кордонах цивілізацій). 

Зроблено висновок, що головним фактором ефективності міжнародної 

миротворчої діяльності є її здійснення відповідно до міжнародного права і 

неухильне дотримання норм і принципів міжнародного права, передусім – 

дотримання норм Статуту Організації Об’єднаних Націй. Проте велика 

кількість конфліктних ситуацій, які виникають у різних регіонах світу, 

потребують індивідуального підходу до кожної з них під час планування, 

підготовки і проведення миротворчих операцій. Їх ефективність і успішність 

проведення в майбутньому залежатиме від того, чи зможе міжнародне 

співтовариство проявити єдність у поглядах і цілях, а також рішучість у діях 

щодо забезпечення всезагального миру і безпеки. 

Третій розділ «Міжнародно-правові аспекти участі України в 

миротворчій діяльності» складається з трьох підрозділів і присвячений 

питанням міжнародно-правового регулювання проведення міжнародної 

миротворчої діяльності як у цілому, так і на національному рівні, а також 

аналізується практичний досвід України в міжнародній миротворчій 

діяльності. 



У підрозділі 3.1 «Міжнародно-правова регламентація проведення 

міжнародної миротворчої діяльності» розглянуто і проаналізовано норми і 

принципи міжнародного права, що регламентують порядок проведення 

міжнародних миротворчих операцій, серед яких: 1) Статут ООН, що регулює 

правові питання проведення миротворчих операцій; 2) Мандат конкретної 

миротворчої операції; 3) Універсальні міжнародно-правові акти, що 

регламентують захист прав людини як в мирний, так і в воєнний час; 4) інші 

міжнародно-правові документи, а саме: Угоди про статус дій (місій); Угоди про 

статус збройних сил; Конвенція про привілеї та імунітети ООН (1946 р.); 

Конвенція ООН щодо безпеки персоналу ООН та пов’язаним з нею персоналом 

(1994 р.); меморандуми про взаєморозуміння між урядами країн-контрибуторів 

та ООН щодо надання ресурсів для миротворчої місії ООН; бюлетень 

Генерального секретаря ООН «Щодо застосування міжнародного 

гуманітарного права для Сил ООН з підтримки миру» (1999 р.), технічні угоди 

між міністерствами оборони країн-контрибуторів та міжнародними 

організаціями. Досліджено міжнародно-правову процедуру прийняття рішення 

про проведення тієї чи іншої миротворчої операції, роль Генеральної Асамблеї 

ООН, Генерального секретаря ООН, Ради Безпеки ООН у цьому процесі.  

У підрозділі 3.2 «Внутрішньоправовий порядок участі України в 

миротворчих місіях» розглядається Закон України «Про основи національної 

безпеки України» 2003 р., Закон України «Про участь України в міжнародних 

операціях з підтримання миру і безпеки» від 23 квітня 1999 року. Розуміння 

важливості для України активної участі в міжнародній миротворчій діяльності 

було підтверджено прийняттям «Стратегії міжнародної миротворчої діяльності 

України», затвердженої Указом Президента України від 15 червня 2009 року. 

Зазначені законодавчі та інші нормативно-правові акти визначають правові, 

організаційні та фінансові засади участі України в міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки, а також порядок і загальні принципи направлення 

військового та цивільного персоналу, організації їх підготовки та забезпечення 

для участі в операціях з підтримання чи відновлення міжнародного миру й 

безпеки. 

Аналіз правових основ застосування Збройних Сил України дав змогу 

сформулювати ряд пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази 

щодо регламентації участі України в миротворчих операціях. Розроблені і 

прийняті останнім часом в Україні нормативно-правові акти, які визначають 

будівництво і застосування Збройних Сил, не створюють міцного правового 

базису їх використання в межах міжнародної миротворчої діяльності. З метою 

досягнення єдності поглядів на миротворчі операції з врегулювання 

етнополітичних конфліктів доцільно розробити, погодити між зацікавленими 

міністерствами і відомствами й затвердити Президентом певну інструкцію 

щодо підготовки органів управління державою для участі в миротворчих 

операціях. Крім того, існує необхідність розроблення Концепції миротворчої 

діяльності України (чітка позиція на роль, зміст, структуру і розвиток 

миротворчої діяльності, на врегулювання військових/невійськових конфліктів 

через призму єдиної державної політики, яка передусім зосереджена на захисті 

національних інтересів і забезпеченні національної і військової безпеки 

України), в якій були б встановлені межі застосування Збройних Сил України 



при врегулюванні військових конфліктів, сфери залучення Міністерства з 

Надзвичайних ситуацій, Міністерства Внутрішніх справ, Міністерства 

Закордонних справ. При Службі Безпеки України, а можливо і при 

Міністерстві внутрішніх справ, слід створити міжвідомчу науково-політичну 

групу з прогнозування етнополітичної обстановки в певному регіоні та аналізу 

різних аспектів застосування Збройних Сил України в тій чи іншій 

миротворчій операції. 

У підрозділі 3.3 «Правова практика участі України в міжнародних 

миротворчих місіях» проаналізовані миротворчі операції, в яких брали участь 

українські контингенти, зроблені певні висновки щодо їх ефективності, 

визначено, що з 1992 року близько 37 тисяч військовослужбовців Збройних 

Сил України взяли участь у міжнародних миротворчих операціях на територіях 

колишньої Югославії (у Хорватії, Косово, Македонії, Боснії і Герцеговині), в 

Анголі, Іраку, Афганістані, Гватемалі, Таджикистані, Кувейті, Лівані, Судані, в 

Кот-д’Івуарі, Сьєрра-Леоне тощо. Сьогодні понад 500 українських миротворців 

перебувають у Ліберії, Афганістані, Конго, Косово, Придністров’ї, Південному 

Судані, в Кот-д’Івуарі та на Кіпрі.  

Звернімо увагу на те, що нині Україна не тільки є країною-донором 

стосовно надання миротворчих контингентів, а й може стати країною-

реципієнтом, якій наразі необхідна допомога у врегулюванні конфлікту 

заходами міжнародного миротворчого впливу. Ситуація на Сході України є 

унікальною і обумовлюється насамперед штучністю проблеми сепаратизму, 

оскільки насправді відбувається порушення територіальної цілісності України 

державою – постійним членом Ради Безпеки ООН, яка взагалі офіційно не 

визнана стороною конфлікту, що надзвичайно ускладнює перспективи 

розгортання міжнародної миротворчої операції. Крім того, ознакою цього 

конфлікту є його гібридність, тобто задіяння країною-агресором як 

традиційних воєнних методів, так і нетрадиційних новітніх методів здійснення 

агресії (в інформаційній, політичній, економічній сферах життя тощо). 

 

ВИСНОВКИ 

 

Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження дають підстави 

сформулювати ряд теоретичних узагальнень та розв’язання наукового 

завдання щодо новітніх форм міжнародно-правового регулювання 

миротворчої діяльності. Проведене дослідження дає змогу дійти таких 

висновків:  

1. Миротворча діяльність як діяльність із забезпечення безпеки, 

підтримання і відновлення миру означає складну багаторівневу систему 

міжнародного конфліктного управління. В даному трактуванні об’єктом 

миротворчості є саме конфлікт, а така діяльність – формою впливу на нього 

зовнішніх акторів. 

2. Колективна безпека є гарантією мирного співіснування держав і являє 

собою одну із форм сумісної діяльності держав із забезпечення міцного і 

тривалого миру. Нині система колективної безпеки, втілена в Статуті ООН, як і 

раніше, є фундаментальним і незамінним інструментом для збереження 

міжнародного миру і безпеки.  



3. Виокремлюють 5 етапів еволюції розвитку миротворчості, головною 

ознакою яких є політична кон’юнктура світу та, відповідно, ступінь 

інтенсивності проведення миротворчих дій. На першому етапі (1948 по 1956 

роки) були започатковані Місія ООН із спостерігання за виконанням умов 

перемир'я в Ізраїлі та місія військових спостерігачів ООН в Індії і Пакистані, які 

можна характеризувати як апробація підходів до заснування місій зі 

спостерігання за припиненням вогню, які в більшості носили 

експериментальний характер. Другий етап розвитку міжнародної миротворчої 

діяльності (1956-1967 роки) відзначився спрямованістю миротворчих операцій 

на припинення вогню і підтримання міжнародного миру, початком розробки 

механізму примусу з метою створення необхідних умов для проведення 

переговорів та/або посередництва між протиборними сторонами, спрямованих 

на мирне врегулювання конфліктів. Миротворчі місії ООН цього періоду - 

Надзвичайні сили ООН на Сінаї, операції ООН в Конго, Сили ООН з підтримки 

миру на Кіпрі, місії спостерігачів в Лівані, Йемені, Домініканській Республіці 

та на індо-пакистанському кордоні. На третьому етапі (1967 - 1973 роки) 

жодної миротворчої операції не було проведено, а з вже розгорнутих 

продовжували діяти три. Четвертий етап розпочався в 1973 і тривав до кінця 80-

х років. Завданнями миротворчих місій цього етапу головним чином виступали: 

відновлення безпеки і миру, припинення військових дій в поєднанні із 

здійсненням заходів щодо зміцнення довіри і стабільних відносин між 

сторонами конфлікту (в 1978 році до Намібії, яка тільки отримала незалежність, 

була відправлена група ООН для надання допомоги в перехідний період, Місія 

ООН щодо організації референдуму в Західній Сахарі, врегулювання ірако-

іранського конфлікту 1988 -1991 рр). П’ятий етап розпочався в 90-х роках і 

триває донині, протягом якого проводились і проводяться багаточисленні 

миротворчі операції, головною ознакою більшості з яких є 

багатофункціональний  характер.  

4. Сучасна миротворча діяльність - це система політико-дипломатичних, 

військових та інших форм і методів міжнародних зусиль, метою яких є 

підтримання, відновлення міжнародного миру і стабільності в конфліктних 

зонах, а також здійснення постконфліктного миробудівництва в ім’я миру і 

забезпечення міжнародної безпеки. 

5. Сучасній миротворчій діяльності як складному динамічному процесу 

властиві такі ознаки: відповідність характеру, змісту і типу миротворчої 

діяльності природі і стадії збройного конфлікту; залежність успіху миротворчої 

діяльності від ефективності військово-політичного керівництва; єдність цілей і 

завдань на всіх етапах міжнародного або регіонального миротворчого процесу; 

необхідність досягнення згоди на миротворчу операцію; відповідність цілей і 

завдань миротворчої операції можливостям і повноваженням міжнародних і 

регіональних організацій; обумовленість і обмеженість миротворчих дій 

межами міжнародного права і мандата. 

6. Миротворчі місії ООН – це насамперед неупереджений і всесвітньо 

визнаний механізм, що забезпечує справедливий розподіл видатків і 

ефективність вжитих заходів. Вони є життєво важливим стабілізуючим 

елементом забезпечення безпеки у постконфліктних випадках, який створює 

умови для миротворчих зусиль, проте вони не завжди є єдиним інструментом 



для вжиття заходів у будь-якій кризовій ситуації. До того ж необхідно 

пам’ятати, що миротворчі місії використовують для підтримки мирного 

процесу, проте не замінюють його. 

7. Межі миротворчої діяльності дещо розширилися із залученням у неї 

широкого кола акторів світової політики. Зміна політичного клімату потягнула 

за собою перерозподіл ролей у цьому процесі й часткове передання 

повноважень і завдань стосовно врегулювання конфліктних ситуацій  від ООН 

до регіональних структур безпеки, військово-політичним коаліціям на чолі з 

конкретною державою. Це означає, що регіональні угоди й організації можуть 

відігравати значну роль у підтриманні міжнародної безпеки, а також є 

частиною всесвітньої (універсальної) системи безпеки.   

8. Поняття миротворчої діяльності об’єднує кілька форм, таких як 

превентивна дипломатія, миротворчість, підтримання миру, миробудівництво 

та примушення до миру. 

9. Превентивна дипломатія – це спеціальні заходи, спрямовані на 

попередження виникнення конфліктів та спорів між державами, недопущення 

переростання спорів у конфлікти та обмеження масштабів конфліктів після їх 

виникнення. До таких заходів слід віднести заходи щодо зміцнення довіри, 

попередження, засновані на зборі інформації та встановленні фактів, 

превентивне розгортання військових сил, створення демілітаризованих зон. 

Поняттям «превентивна дипломатія» охоплюються заходи, передбачені 

традиційним дипломатичним правом: переговори, підготовка й укладення 

міжнародних договорів, участь у міжнародних організаціях, освітлення позицій 

урядів тощо.  

10. Сприяння миру – це міжнародно-правова процедура врегулювання 

розбіжностей і розв’язання проблем, які призводять до конфліктної ситуації, 

через дипломатію, посередництво, переговори або інші форми мирного 

врегулювання міжнародних спорів. У сприянні до миру перевага надається 

засобам, які контролюються сторонами конфлікту, перш за все переговорам, 

добрим послугам та посередництву. Незамінним і найпоширенішим методом 

врегулювання конфліктів залишається діалог між сторонами, консультації та 

переговори. Їх особливою перевагою є те, що вони дають змогу впливати як на 

визначення предмета й хід переговорів, так і на характер і зміст досягнутих 

домовленостей.  

11. Миробудівництво – проведення дій, які характеризуються 

необхідністю відновлення національних інститутів (організація та 

спостереження за проведенням виборів, референдумів), державних структур та 

інфраструктури, зруйнованих у ході збройного конфлікту. Це комплекс 

заходів, які застосовуються в період, наступний за відкритим протистоянням 

сторін, і спрямовані на зміцнення миру та відновлення довіри і взаємодії між 

колишніми супротивниками з метою недопущення поновлення конфлікту. 

Миробудівництво є пріоритетом і стратегічним завданням для усієї 

миротворчої діяльності, що й визначає тривалість його проведення і широкий 

спектр дій. Діяльність із миробудівництва – це тривалий і багатогранний 

процес, що виходить далеко за межі обмежених за часом миротворчих 

операцій, метою якого є запобігання повторенню конфлікту, стабілізація, 

економічне і соціальне відновлення та розвиток країни, що пережила кризовий 



етап. І саме тут необхідна колективна рішучість займатися будівництвом миру 

на всеосяжній і конкретній основі з урахуванням тих реальних й практично 

здійснених перетворень, які б дали змогу якісно підвищити рівень внеску 

кожного окремого міжнародного суб’єкта.  

12. Операції з примушення до миру є міжнародно-правовою формою 

миротворчої діяльності у вигляді введення тимчасового режиму міжнародно-

правових санкцій або застосування збройної сили або її погрози з метою 

примусити учасників конфлікту виконати рішення Ради Безпеки ООН, 

головною метою яких є збереження або відновлення миру. Особливістю таких 

заходів є те, що примушення до миру не передбачає згоди сторін. Проблемою 

використання «примушення до миру» часто є прикриття, під яким 

розпочинаються військові дії. В останні роки з’являється нова тенденція в 

роботі ООН – намагання ширше й активніше застосовувати примусові заходи, 

іноді навіть з ігноруванням можливих політико-дипломатичних засобів. 

Основними критеріями застосування санкцій мають бути реальна загроза 

міжнародному миру та безпеці, вичерпність мирних заходів врегулювання, 

збалансоване врахування наслідків санкцій, відповідність реакції загрозі, що 

виникла.  

13. Міжнародну миротворчу діяльність ми визначаємо як діяльність ООН 

або іншої уповноваженої міжнародної організації, яка здійснюється на основі 

рішення та під керівництвом Ради Безпеки ООН або іншого компетентного 

органу відповідної міжнародної організації в умовах ведення або припинення 

воєнних дій, за умови згоди всіх зацікавлених сторін (окрім примушення до 

миру) і за участю неупередженого і нейтрального військового, поліцейського 

та цивільного персоналу в складі місій військових спостерігачів або 

багатонаціональних збройних контингентів (миротворчих сил); вони діють у 

відповідності з наданим їм мандатом з дотриманням принципу мінімального 

використання сили і з метою створення умов, які сприяють врегулюванню 

конфлікту залежно від його стадії у формі превентивної дипломатії, 

встановлення миру, сприяння миру, підтримання миру та примушення до миру. 

14. Важливим аспектом участі України в міжнародній миротворчій 

діяльності є її координовані дії з ЄС, ОБСЄ стосовно дипломатичного 

врегулювання конфліктів і приєднання до офіційних заяв відносно них, а 

також, враховуючи її нейтральну позицію стосовно конфліктів, пропозиції 

надати власну територію для проведення переговорів між ворогуючими 

сторонами і мирні конференції з певних питань. 

15. Активна діяльність України як країни-миротворця з великим досвідом 

українських миротворців у міжнародній миротворчій діяльності з абсолютно 

високим рейтингом сприятиме гарантуванню та зміцненню національної 

безпеки й розвитку її зовнішньоекономічної політики. Пріоритетною повинна 

стати участь України в регіонах Молдова – Придністров’я, Південної Осетії, 

Абхазії, Нагорного Карабаху – через територіальну наближеність, Близького 

Сходу – через перспективні зовнішньоекономічні зв’язки. Крім того, 

перспективами участі України в міжнародній миротворчій діяльності повинно 

стати не збільшення в кількісному плані місій, а розширення асортименту 

послуг і спеціалістів, які їх надаватимуть. Це стосується підготовки цивільного 

та поліцейського персоналів, оскільки найактуальнішим етапом миротворчості 



у світі залишається миробудівництво – відбудова життєдіяльності у 

постраждалій зоні, відновлення інфраструктури, шляхів сполучення тощо для 

повернення біженців та переселених осіб.  

16. З метою досягнення єдності поглядів на миротворчі операції з 

врегулювання етнополітичних конфліктів доцільно розробити певну 

інструкцію щодо підготовки органів управління державою для участі в 

миротворчих операціях. Існує необхідність розроблення Концепції 

миротворчої діяльності України, в якій необхідно чітко окреслити державну 

позицію на роль, зміст, структуру і розвиток миротворчої діяльності, на 

врегулювання військових/невійськових конфліктів через призму єдиної 

державної політики, яка передусім зосереджена на захисті національних 

інтересів і забезпеченні національної і військової безпеки України. 
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      АНОТАЦІЯ 

 Панченко Л. Є. Новітні форми міжнародно-правового регулювання 

миротворчої діяльності. – На правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2016. 

 Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню 

міжнародно-правового регулювання здійснення миротворчої діяльності з 

підтримання міжнародного миру, безпеки та правопорядку, а також аналіз 

міжнародно-правових особливостей різних механізмів миротворчості. 

 Розглянуті історичні та методологічні передумови виникнення і 

становлення миротворчості як категорії міжнародного права. 

 Досліджені особливості кожної з міжнародно-правових форм 

миротворчості – превентивна дипломатія, сприяння до миру, підтримання 

миру, миробудівництво, примушення до миру. 

  Встановлено, що миротворчі операції стали в сучасних міжнародних 

відносинах джерелом гострих та актуальних проблем. Домінування 

геополітичних складових миротворчої діяльності над міжнародно-правовими 

призводить до порушення глобального і регіонального балансу сил і не сприяє 

розв’язанню конфліктів. Тому необхідне чітке узгодження норм і правил дій 

держав щодо використання своїх потенціалів у процесі миротворчих дій, що 

особливо важливо в міжнародно-правовому контексті, оскільки міжнародна 

діяльність такої надзвичайної важливості повинна відповідати нормам 

міжнародного права. 



 У роботі наведено ряд власних визначень правових категорій і 

пропозицій щодо реформування та підвищення ефективності миротворчих 

місій, а також змін у законодавстві України.  

 Ключові слова:  Організація Об’єднаних Націй, міжнародна миротворча 

діяльність, миротворчість, превентивна дипломатія, сприяння до миру, 

підтримання миру, миробудівництво, примушення до миру, миротворча місія, 

миротворчі операції, мандат ООН.  

 

АНОТАЦИЯ 

 Панченко Л. Е. Новейшие формы международно-правового 

регулирования миротворческой деятельности. – На правах рукописи. 

 Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт государства и 

права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016. 

 Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию 

международно-правового регулирования осуществления миротворческой 

деятельности по поддержанию международного мира, безопасности и 

правопорядка, а также анализу международно-правовых особенностей 

различных механизмов миротворчества. Рассмотрены исторические и 

методологические предпосылки появления и становления миротворчества как 

категории международного права. 

 Сделан вывод, что в развитии конфликтов, представляющих угрозу 

международному миру и безопасности, выделяют определенные этапы, 

связанные с их зарождением, вызреванием, открытым противостоянием 

сторон, прерыванием, урегулированием и решением. Таким образом, согласно 

стадии конфликта деятельность ООН относительно поддержания и 

восстановления международного мира может принимать следующие формы: 

превентивная дипломатия, миротворчество, поддержание мира, 

миростроительство и принуждение к миру.  

 Исследованы особенности каждой из международно-правовых форм 

миротворческой деятельности – превентивная дипломатия, содействие к миру, 

поддержание мира, миростроительство, принуждение к миру. 

Установлено, что миротворческие операции оказались в современных 

международных отношениях источником острых и актуальных проблем. 

Доминирование геополитических составляющих миротворческой 

деятельности над международно-правовыми приводит к нарушению 

глобального и регионального баланса сил и не содействует разрешению 

конфликтов. Поэтому требуется четкое согласование норм и правил действий 

государств  относительно использования своих потенциалов в процессе 

совершения миротворческих действий, что особенно важно в межнародно-

правовом контексте, поскольку международная деятельность такой 

чрезвычайной важности  должна отвечать нормам  международного права. 

 В работе приведен ряд собственных определений правовых категорий и 

предложений относительно реформирования и повышения эффективности  

миротворческих миссий, а также внесения изменений в законодательство 

Украины.  



 Ключевые слова: Организация Объединенных  Наций, международная 

миротворческая деятельность, миротворчество, превентивная дипломатия, 

содействие миру, поддержание мира, миростроительство, принуждение к миру, 

миротворческая миссия, миротворческие операции, мандат ООН.  

 

ANNOTATION 

 Panchenko L. E. New forms of international legal regulation of 

peacekeeping. – on the right of the manuscript. 

 The thesis for obtaining degree of candidate of legal sciences, specialty 

12.00.11 – international law. – Koretsky Institute of State and Law of National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to complex research of international legal regulation of 

peacekeeping to maintain international peace, security and law enforcement, and 

analysis of international legal features of different mechanisms of peacemaking. 

Historical and methodological background of the establishment of 

peacekeeping and as a category of international law are considered in the article. 

Specific features of each of the international legal form of peacemaking is 

analyzed in the article – preventive diplomacy, promoting peace, maintaining the 

peace, peacebuilding, coercion to peace. 

  It was found that peacemaking operations have become the source of urgent 

and up-to-date problems in international relations. The dominance of geopolitical 

components of peacekeeping over international law leads to disruption of global and 

regional balance of power and doesn’t help to resolve conflicts. That’s why clear 

harmonization of norms and rules of actions of states concerning the use of their 

potential in peacekeeping operations is needed so much, and it’s particularly 

important in the context of international law, since international activities of such an 

extraordinary importance should comply with international law.  

The thesis contains the list of own definitions of legal categories and proposals 

regarding reformation and efficiency increase of peacemaking missions, and 

amendments to Ukrainian legislation as well. 

 Keywords:  UNO, international peacemaking activity, peacemaking, 

preventive diplomacy, promoting peace, maintaining the peace, peacebuilding, 

coercion to peace, peacemaking mission, peacemaking operations, UN mandate.  
 

 


