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Крах створеної після Першої світової війни Ліги Націй, яка стала
першою міжнародною організацією, що була покликана
підтримувати мир, забезпечувати національну безпеку та
міжнародний правопорядок, серйозно позначився на життєздатності
ідеї колективної безпеки. Проте відмовлятися від її реанімації за
нових геополітичних реалій другої половини ХХ ст. міжнародне
співтовариство не планувало. Тому концепція колективної безпеки
невдовзі була відображена в змісті статутного документу, а
реалізована при створенні організації Об’єднаних Націй як
міжнародної організації універсального типу, яка уповноважувалась
міжнародним співтовариством підтримувати та зміцнювати мир й
міжнародну безпеку, розвивати співробітництво між державами.

Задля врегулювання міжнародних конфліктів,запобігання їхній
ескалації,забезпечення стабільності й правопорядку в зоні конфлікту,
виконання гуманітарних завдань,відновлення зруйнованих внаслідок
конфлікту інфраструктурних об’єктів та забезпечення стабільного
функціонування державних і місцевих інституцій статутом ООН
передбачалась можливість вжиття необхідних дій або заходів, які
мають здійснюватись на підставі рішеннями та під загальним
контролем Ради Безпеки ООН, а також інших регіональних
організацій, які несуть відповідальність за підтримання
міжнародного миру і безпеки.

До переліку інструментів, які використовуються для досягнення
такої мети,відносяться міжнародні миротворчі операції Об’єднаних
збройних сил держав-членів ООН. Адже миротворча діяльність
передусім покликана прокласти складний і тривалий шлях країнам,
які рухаються від фази загострення конфлікту до його завершення.
Доречно зазначити, що миротворчі операції орієнтовані не лише на
підтримку миру і безпеки, але й на сприяння політичним процесам,
захист цивільних осіб, надання допомоги в роззброєнні,
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демобілізацію і реінтеграцію колишніх комбатантів; підтримку
демократичних процесів, захист прав і свобод людини, відновлення
верховенства закону. Всього, починаючи з 1948 року, під егідою
ООН була проведена 71 миротворча операція. На даний час
розгорнуто 14 таких операцій [1].

Український вчений О. Меліщук у цьому зв’язку зазначає, що
миротворчість поглинає різні види діяльності, що характеризуються
лише двома показниками: по-перше, всі вони протікають у зв’язку з
конфліктами, а по-друге, систематизованим зовнішнім впливом,
направленим на зниження або врегулювання інтенсивності
конфлікту. На думку дослідника, миротворча діяльність – церізновид
діяльності, спрямований на врегулювання, вирішення і ліквідацію
конфліктів [3, 237]. Значні сподівання на ефективність миротворчості
у запобіганні та розв’язанні конфліктів покладає. В.Лисак, вважаючи
її «одним з інструментів творення нової системи міжнародних
відносин, як і нової архітектури безпеки»[2, 24].

Міжнародно-правовим підґрунтям миротворчої діяльності ООН є,
як відомо, Статут ООН, адже його принципи, цілі та основні
положення кореспондуються з практичними кроками,
здійснюваними передовсім Радою Безпеки ООН. В епіцентрі
статутних положень знаходиться своєрідний код, який взаємозв’язує
Радбез ООН: жодне прийняте рішення не повинно йти в розріз з
політичною позицією жодної з держав – його постійних членів,
оскільки будь-яка спроба знехтувати нею може закінчитися початком
нової світової війни. Це принципове положення Статуту називають
«правилом одностайності».

Отже, запобігання початку нової війни за участю однієї з
впливових держав світу було і продовжує залишатися головною
метою діяльності ООН. Для досягнення цієї мети установчий
документ організації передбачає широкий набір засобів і методів для
підтримання миру та міжнародної безпеки, зокрема, положення
розділу VI Статуту стосуються мирного врегулювання спорів,
розділу VII – дій щодо загрози миру порушень миру й актів агресії, а
VIII – регіональних дій з підтримки миру.

З сучасних позицій концепції колективної безпеки під
миротворчістю варто розуміти операції з підтримання миру та
безпеки, які є водночас однією з форм співробітництва держав і
міжнародних організацій, що спрямована на запобігання або
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припинення конфліктів і воєн, зокрема, превентивну дипломатію,
підтримання та встановлення миру, примус до миру тощо.

Відповідно до Глави VII Статуту ООН, основою будь-якої
миротворчої місії є структурований і точний мандат, що
розробляється після перемовин між всіма зацікавленими сторонами
та містить всі основні елементи миротворчої операції [4].

Так, в залежності від специфіки конфлікту, який потрібно
врегулювати, миротворчі місій розподіляють на:

- моніторингові місії – із мандатом на спостереження;
- традиційні місії – має місце розширений мандат (поліцейські

повноваження у буферній зоні та допомога у переговорах щодо
мирної угоди);

- багатовимірні місії – використовуються мандати, що стосуються
суті вирішення конфлікту (економічна відбудова, інституційні
трансформації,наприклад, проведення виборів);

- місії з примусу – використовують мандат застосування сили на
підставі статті 25, 42 і 43 Хартії ООН щодо застосування сили задля
гарантування реалізації цілей операції [5, 71].

Говорячи про миротворчу місію ООН та перспективи її залучення
до вирішення військового конфлікту в Україні, передусім, необхідно
чітко зрозуміти стратегічний характер миротворчості, який
виражається тим, що вона не лише відстоює мир, але й заперечує такі
явища,які носять конфліктогенний характер, підривають стабільність
або посилюють ворожнечу. Опираючись на миротворчі практики,
можемо стверджувати, що операції з забезпечення миру покликані
давати стратегічні прогнози і пропонувати значущі рішення.

У зв’язку з триваючим військовим конфліктом, що відбувається
наукраїнській території та постійною його ескалацією, здійснення
операції з підтримки миру шляхом розміщення миротворців ООН на
Сході України є надзвичайно актуальною проблемою. Як бачимо, з
плином часу потреба у залученні міжнародної миротворчої допомоги
лише посилюється, однак проблема перспектив її надання та
непередбачувані наслідки впливу миротворчої місії ООН на
вирішення російсько-українського конфлікту викликає безліч
запитань.

На нашу думку, найбільш ефективною для сприяння у вирішенні
триваючого російсько-українського конфлікту з перелічених вище
місій та їх мандатів є місія з застосуванням примусу. Однак,
говорячи про перспективи розгортання миротворчої місії ООН на
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Сході України, одразу стикаємося з низкою законодавчих колізій.
Одна з таких – це відсутність законодавчої регламентації визначення
«зони проведення операції об’єднаних сил (ООС)», що, своєю
чергою, позбавляє Україну навіть можливості процесуального
звернення за допомогою до міжнародного співтовариства.

Обираючи формат Мінських домовленостей для вирішення
конфлікту на Сході України, нашою державою було взято курс на
його врегулювання шляхом використання мирних засобів, а саме:
перемовин та примирення. Цілковито підтримуючи і схвально
ставлячись до невійськових способів врегулювання різноманітних
спорів, все ж вважаємо недостатніми та малоефективними заходи,
здійснювані сторонами щодо досягнення політичного компромісу.

Адже умови, які супроводжують процес досягнення
домовленостей під час проведення перемовин, постійно
порушуються іншою стороною конфлікту (застосовується тяжка
артилерія, порушується режим тиші, ведуться постійні обстріли
інфраструктурних об’єктів, приватних помешкань та цивільного
населення тощо). Тому зазначене переконує, що виправданим і
дієвим підходом до завершення військового конфлікту може стати
лише проведення операції з мандатом «примушування до миру».

Миротворча місія ООН в обов’язковому порядку має виконати
три основні завдання:

- отримати повний контроль над усією зоною конфлікту, а не
лише на лінії зіткнення та вільно пересуватися нею;

- моніторити зберігання тяжкого озброєння;
- контролювати російсько-український кордон.
Цілковито погоджуючись з думкою С. Сьоміна, підкреслимо, що

лише виконання зазначених завдань, дозволить пришвидшити
завершення збройного конфлікту на Сході України, не дасть йому
перейти у «заморожений стан», сприятиме вирішенню
постконфліктних суперечок політичними засобами [6]. Тому
ймовірна миротворча місія на Донбасі має суттєво наблизити
Україну не лише до деескалації конфлікту, але й до реальної
мінімізації втрат серед українських військових та цивільного
населення.

Однак, не варто будувати ілюзії стосовно того, що проведення
повномасштабної миротворчої місії ООН означатиме абсолютний
результат і припинення конфлікту. Історія діяльності місій ООН
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знала не один приклад того, що миротворча місія була згорнута без
прогнозованого результату.

Одним із таких конкретних доказів є військовий конфлікт між
Грузією та Абхазією для вирішення якого було введено миротворчу
місію ООН. Так, Рада Безпеки ООН 15 квітня 2008 року прийняла
Резолюцію 1808 (2008), в рамках якої ООН підтвердила
«підтримання всіма державами-членами суверенітету, незалежності
та територіальної цілісності Грузії». Прийняттям цієї Резолюції
заперечувався сам факт існування самопроголошених Абхазії та
Південної Осетії. Проте вже на початку серпня 2008 року збройні
сили Російської Федерації з боку Абхазії та Південної Осетії
вторглися на територію Грузії. Результатом цього стало офіційне
визнання РФ (в односторонньому порядку)факту існування
вищезазначених псевдо-республік, а діяльність місії ООН була
згорнута у зв’язку з розбіжностями у поглядах постійних членів Ради
Безпеки ООН з питання щодо територіальної цілісності Грузії [7,
112].

Важливо наголосити, що готуючи поетапні кроки плану
завершення конфлікту на Сході України, не потрібно скидати з
рахунків застосування сусідньою державою грузинського сценарію,
який може повністю звести нанівець всі зусилля України та інших
міжнародних організацій. Тому дискусія щодо можливого введення
миротворчої місії ООН на Сході Україні має бути ґрунтовнішою і
конструктивнішою, адже під час проведення важливо піднімати на
поверхню ті питання, які потрібно спочатку вирішити на
національному рівні, а згодом підніматися й на міжнародний

.
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