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ДЕЯКІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ООН 

  
У статті висвітлюються деякі міжнародно-правові проблеми здійснення 

миротворчої діяльності ООН. Проаналізовано міжнародну діяльність ООН, яка 
використовує механізми, покликані виконувати функції організації у сфері збереження 
миру в усьому світі. Оцінено практичний внесок ООН у проведення миротворчих операцій 
і визначені механізми підвищення ефективності миротворчої діяльності ООН. Зазначено 
про необхідність нового виміру в розумінні операцій ООН щодо підтримання миру, 
продиктоване об’єктивними реаліями сучасних міжнародних відносин та сучасного 
міжнародного права, стабільність та безпека якого знаходиться в безпосередній 
залежності від здатності міжнародної спільноти колективно вживати заходів, 
необхідних для підтримання міжнародного миру та безпеки. Увага зосереджується на 
підвищенні ефективності операцій щодо підтримання миру шляхом вдосконалення 
механізмів швидкого реагування, шляхом налагодження системи фінансування 
миротворчих операцій, шляхом розробки нових методів комплектування миротворчого 
контингенту. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Миротворчі зусилля держави – це не лише 
внесок у розбудову стабільної та безпечної Європи і світу в цілому, а й інструмент 
посилення національної безпеки завдяки створенню стабільного зовнішньополітичного 
середовища. Сучасні конфлікти являють собою загрозу не тільки для учасників конфлікту, 
а й для всього світового співтовариства. І незважаючи на завершення холодної війни, у 
світі все ще існує загроза ядерної війни з боку як великих ядерних держав, так і держав, 
які заволоділи ядерною зброєю пізніше. Водночас, у сучасному динамічному світі 
міждержавні конфлікти змінилися громадянськими війнами. Розпад біполярного світу 
привів до створення нових держав, з'явилися нові види загроз міжнародному миру та 
безпеці, що зумовило необхідність активізації діяльності універсальної міжнародної 
організації – ООН.  

За останні десятиліття операції з підтримання миру під егідою Організації 
Об’єднаних Націй зазнали якісних змін. Так, вони набули комплексного характеру, що 
виражається у включенні до їх складу військового, поліцейського і цивільного персоналу 
зі спільним завданням – досягнення миру. Потенціал миротворчості Організації 
Об’єднаних Націй розширився зі встановленням  нових завдань для операцій з 
підтримання миру: окрім «традиційного» спостереження за припиненням вогню і 
посередництва між конфліктуючими сторонами, миротворчий контингент сприяє 
реформуванню сектору державного управління і безпеки, демократизації суспільного 
життя, укріпленню законності та дотриманню прав людини в конфліктних регіонах.  

Разом з тим, у процесі реалізації миротворчої політики Організації Об’єднаних 
Націй виникає низка нерозв’язаних проблем. Світовій спільноті не завжди вдається 
провести межу між підтриманням миру і силовим встановленням миру – двома видами 
діяльності, що вимагають різних концептуальних підходів. Хоча операції з підтримання 
миру використовуються в практиці Організації Об’єднаних Націй з 1948 року, їх 
практичні і теоретичні аспекти залишаються предметом дискусій у міжнародно-правовій 



літературі через брак понятійного і процесуального апарату, що був би закріплений 
відповідним міжнародним нормативним актом. Відсутність правової бази для 
регулювання операцій з підтримання миру сприяє виникненню інших міжнародно-
правових проблем, таких як застосовність до таких операцій норм міжнародного 
гуманітарного права, забезпечення безпеки миротворчого персоналу Організації 
Об’єднаних Націй, рівень повноцінності мандатів Ради Безпеки Організації Об’єднаних 
Націй на проведення операцій з підтримання миру, якість реагування на нові загрози 
тощо. Отже, будучи форумом для 193 держав, Організація Об’єднаних Націй має 
потенціал розвитку у сфері забезпечення миру і безпеки у світі, проте брак єдиних 
доктринальних поглядів серед її учасників значно ускладнює здійснення миротворчої 
діяльності в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.   Більшість наукових розробок, 
присвячених міжнародній миротворчій діяльності, здійснюються вченими в контексті 
зміцнення національної безпеки держави, реформування та розвитку її професійної армії. 
Значний внесок у розробку цієї проблематики зробили такі вітчизняні дослідники, як О. 
Бодрук, В. Леонов, Г. Перепелиця, І. Поліщук, В. Смолянюк. Нормативно-правове 
підґрунтя, ресурсне та організаційне забезпечення миротворців у міжнародних місіях 
вивчалось у працях О. Губаренка, Є. Зозулі, В. Нікітюка, В. Собкова, Г. Шелест та інших. 
Також  в українській і зарубіжній літературі є багато робіт, присвячених окремим 
аспектам діяльності ООН із забезпечення міжнародного миру та безпеки. У своїх працях 
український учений В. Бруз розглядає діяльність ООН із врегулювання міжнародних 
конфліктів, але тільки з точки зору політичних реалій. У роботах Г. Морозова 
проаналізовані загально-теоретичні правові проблеми діяльності ООН. О. Зайцева 
дослідила процес ухвалення рішень у міжнародних організаціях і пильну увагу зосередила 
на резолюціях Ради Безпеки ООН і Генеральної Асамблеї ООН. Важливе місце в 
дослідженні даної тематики також посідають праці таких вітчизняних і зарубіжних 
учених, як Заємський В., Ігнатьєв В., Гелетій М., Ковтуненко М., Ємельянова Н. 

Формулювання мети статті. Виходячи з постановки проблеми, метою статті є 
виокремлення міжнародно-правових проблем у процесі здійснення операцій з 
підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй і запропонувати їх 
альтернативне розв’язання. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Міжнародно-правові проблеми здійснення операцій з 
підтримання миру мають місце в різних площинах цього явища: від неповноцінності 
закріплення нормативно-правового механізму їх проведення і до набуття ними нових 
ознак, унаслідок трансформації «класичних» миротворчих операцій під впливом умов 
сьогодення.  

Першочергової уваги варта актуальна проблема понятійного апарату – плутанини в 
застосуванні дефініцій до явища миротворчої діяльності ООН і відповідних операцій під її 
егідою, а також помилкове сприйняття миротворчої присутності сил ООН як втручання у 
внутрішні справи приймаючої держави та застосування сили проти неї.  

З цього приводу вчений В.Ф. Заємський, вивчаючи актуальні проблеми 
миротворчості ООН, зазначав, що, загалом, поняття миротворчої діяльності включає в 
себе «превентивну дипломатію» (з англ. – preventive diplomacy), «встановлення миру» (з 
англ. – рeacemaking), «підтримання миру» (з англ. – рeacekeeping), «примус до миру» (з 
англ. – peace enforcement) і навіть «миробудівництво» (з англ. – рeacebuilding). Отже, 
учений продемонстрував складність і багатоплановість поняття миротворчості, звертаючи 
увагу на деякі нюанси кожної з категорій. Проте В.Ф. Заємський наголошував, що ці 
поняття не є набором технічних прийомів, застосовуваних один за іншим, адже можуть 
бути затребувані на всіх етапах урегулювання конфліктної ситуації – наприклад, елементи 
«підтримання миру» і «миробудівництва» потрібні на етапі запобігання, врегулювання та 
розв’язання конфліктів, тоді як «примус до миру» є найрадикальнішим і не потребує згоди 



конфліктуючих сторін. У такому разі, підтримання миру і миробудівництво здійснюються 
за згодою та за сприяння сторін, часто як результат мирної угоди або домовленого 
припинення вогню [5, с. 131].  

У цьому зв’язку В.В. Ігнатьєв підтверджував наявність компонентів превентивної 
дипломатії і підтримання миру у складі миротворчої діяльності ООН, проте він виділяв 
дві відмінні від доктрини В.Ф. Заємського категорії – «збереження миру» і «відновлення 
миру». На думку В.В. Ігнатьєва, збереженням миру є процедури, пов’язані з організацією 
переговорного процесу і здійсненням посередницьких зусиль для пошуку 
взаємопогоджених рішень. Під відновленням миру ним розумілось активне залучення 
третьої сторони в постконфліктне врегулювання задля соціально-економічного розвитку, 
інформаційно-просвітницької діяльності тощо [6].  

Варто зазначити, що за сучасних умов межі між різними складниками миротворчої 
діяльності ООН стають все розмитішими. «Класичні» операції з підтримання миру, котрі 
почали застосовуватись у середині минулого століття, були націлені на спостереження за 
конфліктною ситуацією і посередництво. Такі операції налічували кілька уповноважених 
представників Генерального секретаря ООН і не передбачали ані адміністративного 
персоналу, ані збройного контингенту. Проте із плином часу і зростанням кількості 
збройних конфліктів неміжнародного характеру операції з підтримання миру почали 
набувати багатокомпонентного складу із спеціалістів різного роду, котрі, між тим, набули 
право на носіння і застосування зброї для самооборони і виконання мандату. Отже, дії з 
примусу до миру та його підтримання набули спільної риси – дозвіл на застосування 
зброї, що й спричинило помилкове сприйняття світовою спільнотою явища операцій ООН 
з підтримання миру. Із зазначеного вище випливає, що в міжнародному праві немає 
чіткого розуміння явища операцій з підтримання миру.   

Після створення ООН стала очевидною потреба проведення на базі Статуту ООН 
операцій на підтримання миру. Негативні процеси в міжнародних відносинах зумовили 
еволюцію миротворчості та появу дещо жорсткіших форм впливу – цього вимагали 
ліквідація збройних конфліктів і умиротворення сторін у гострих протистояннях 
міжетнічного, релігійного й територіального характеру, що нерідко могли перерости в 
громадянські війни [2, c. 68–69].  

Відсутність загальновизнаного тлумачення сутності операцій із підтримання миру 
зумовила різне трактування цієї діяльності ООН. Концепцію ООН щодо сутності операцій 
із підтримання миру ґрунтовно виклав на початку 1980-х рр. заступник Генерального 
секретаря Б. Уркварт. Він так схарактеризував операції з підтримання миру: 
«Використання Об’єднаними Націями воєнного персоналу й угруповань не як бойової 
сили, а як механізму припинення ворожнечі й буферу між конфліктуючими силами» [14]. 
Насправді вони є створеною міжнародними зусиллями передумовою для припинення 
воєнних дій конфліктуючих сторін і механізмом виконання угоди про припинення вогню.  

Загалом за весь період діяльності ООН, під час здійснення успішних операцій із 
підтримки миру, виконувалось більшість пунктів відповідних мандатів, дотримувались 
угоди про припинення вогню, були відвернуті збройні повстання, скорочено кількість 
жертв. Крім того, було надано допомогу в наданні тимчасового житла біженцям і особам, 
переміщеним усередині країни. Крім того, були створені надійні умови, завдяки яким не 
виникало небезпеки відновлення великомасштабних бойових дій після завершення 
миротворчих місій. Так, під час здійснення операції ООН у Бурунді миротворчі сили 
виконували функцію перехідного уряду. Місія ООН була заснована після того, як у серпні 
2000 р. в м. Аруші було підписано мирну угоду, у якій звучав заклик до створення в 
Бурунді демократичного режиму, нового економічного, соціального, політичного та 
правового устрою. Формуванню сприятливих умов для повернення біженців і 
переміщених осіб сприяло те, що ситуація з безпекою в країні була загалом налагоджена 
[1]. 



Отже, перед міжнародною спільнотою і наукою міжнародного права стоїть 
завдання розробити нормативно-правовий акт про основні принципи здійснення операції 
ООН з підтримання миру та визначення чіткого понятійного апарату.   

Слід зазначити, що найбільших суперечностей за будь-яке інше положення в 
Статуті ООН спричинила ст. 2: «Дійсний Статут ні в якій мірі не дає Організації 
Об’єднаних Націй права на втручання в справи, власне кажучи, які належать до 
внутрішньої компетенції будь-якої держави, та не вимагає від членів Об’єднаних Націй 
надавати такі справи на вирішення в порядку дійсного Статуту; однак цей принцип не 
стосується застосування примусових заходів на підставі Глави VII» [11]. 

Держави, які вважають, що ст. 2 забороняє або не забороняє ООН вживати певних 
заходів за певних обставин, наводять усілякі докази на підтримку своєї точки зору, і ця 
множинність аргументів не дозволяє дійти остаточного рішення. 

Таке становище є суттєвою правовою проблемою при здійсненні миротворчої 
діяльності. Воно впливає на два головних питання сучасності – відносини між такими 
парами основних прав, як: 

– суверенітет держави – права людини; 
– територіальна цілісність держави – право націй на самовизначення. 
Ще однією важливою проблемою при здійсненні миротворчої діяльності є питання 

відносин міжнародного та національного права. При цьому глобальною тенденцією у 
взаємодії загального гуманітарного права з національними правовими системами є 
часткове включення останніх, як складників, у міжнародне право. З другого боку, 
«європейські країни також, гармонізуючи своє законодавство у контексті єдиного права 
континентальної спільноти, зберігають елементи самобутності правових систем». Існує і 
«третій шлях» у взаємодії національного і міжнародного права – рівної юрисдикції цих 
правових систем, який уже апробували деякі європейські країни [10]. 

Наступною, на наш погляд, міжнародно-правовою проблемою в даному аспекті є 
механізм ухвалення рішення Радою Безпеки ООН про розгортання кожної нової операції з 
підтримання миру. На думку В.Ф. Заємського, робота Ради Безпеки ООН у векторі 
запровадження миротворчих акцій умовно поділяє на два складники: ухвалення 
політичних рішень і затвердження військової частини мандатів миротворчих операцій. 
Політичний аспект роботи здійснюється за відпрацьованою схемою: розгляд доповіді 
Генерального секретаря ООН з конфліктної ситуації в певному регіоні; запит думки 
сторін; вироблення узгодженого рішення, як звичайно, у вигляді резолюції. Що ж 
стосується військового складника, то тут учений звертає увагу на проблему: немає 
механізму вироблення загального підходу до військового аспекту справи, не задіяний 
достатньо потенціал військових радників і, нарешті, вибірково використовуються 
національні можливості. Унаслідок може скластися ситуація, коли, за недостатнього рівня 
військової експертизи у Раді Безпеки ООН, не виконуються статутні вимоги до Ради 
Безпеки відігравати істотну роль у військовій площині забезпечення миру у світі. В.Ф. 
Заємський, отже, наголошує на тому, що держави-члени ООН виробляють загальний 
політичний підхід до розв’язання конкретного конфлікту з урахуванням національних 
позицій, оцінок регіональних організацій, думок зацікавлених держав, що перетворює 
механізм ухвалення рішень Радою Безпеки на політичну гру [5, с. 134–135].  

На думку К.Л. Сазонової, парадокс механізму роботи Ради Безпеки ООН полягає в 
тому, що рішення ухвалюють представники одних держав, виконують такі рішення 
представники інших держав, а фінансують і забезпечують ресурсами – третіх. Так, до 
категорії тих, хто ухвалює рішення, зараховується п’ятірка постійних членів Ради Безпеки 
ООН, котрі, спираючись на право вето, оцінюють загрозу миру, визначають ступінь 
інтенсивності конфлікту і складають мандат для проведення миротворчої операції. 
Виконавцями рішень Ради Безпеки ООН є Секретаріат ООН, безпосередньо миротворці, 
юристи, обслуговуючий персонал тощо. Держави-учасниці ж ООН, що надають фінансові 



та інші засоби для забезпечення виконання мандатів миротворцями, часто є третіми 
державами, котрі можуть виконувати в дійсності лише функцію радників [10].      

Особливої уваги в даному аспекті, з огляду на попередні міжнародно-правові 
проблеми явища операцій ООН з підтримання миру, варте питання створення 
спеціального комітету з питань військового координування або відновлення роботи такого 
забутого інституту, як Військово-штабний комітет – підзвітного Раді Безпеки ООН 
комітету, прямо передбаченого статтями 45–47 Статуту ООН. Військово-штабний комітет 
був створений при Раді Безпеки ООН з метою надавати допомогу останній з усіх питань у 
справі підтримання міжнародного миру і безпеки, проте був «заморожений» через 
політичні суперечності часів «холодної війни».  З точки зору необхідності робити мандат 
на проведення операцій з підтримання миру якіснішим і чіткішим, створення при Раді 
Безпеки ООН спеціалізованого органу, котрий налічував би військових радників, могло б 
зіграти важливу роль у координації всіх миротворчих зусиль ООН [13].  

Іншою проблемою щодо здійснення операцій з підтримання миру силами ООН є 
факт згоди приймаючої країни на розміщення на своїй території миротворчого 
контингенту ООН. Доказом існування цієї проблеми став порядок денний Саміту 
Тисячоліття [3], на якому було висвітлено актуальну проблему сучасної миротворчості – 
маніпулювання приймаючою стороною своєю згодою на розгортання на своїй території 
миротворчого континенту. Опрацювання цього важливого питання було доручене Групі 
(експертів) з операцій ООН на користь миру на чолі з колишнім міністром закордонних 
справ Алжиру Л. Брахімі. Так звана «Група Брахімі» висловилася на користь того, що 
згода місцевих сторін, неупередженість і використання сили тільки для самооборони 
повинні залишатися наріжними принципами підтримання миру під егідою ООН. Проте 
досвід показав, що в контексті сучасних миротворчих операцій, пов’язаних з 
внутрішньодержавними або транснаціональними конфліктами, сторони можуть по-
різному маніпулювати своєю згодою. Так, наприклад, сторона може дати згоду на 
присутність ООН лише для того, щоб «виграти час» і переоснастити свої бойові сили, а 
потім відкликати свою згоду, коли миротворча операція вже не відповідатиме її інтересам. 
Тому «Група Брахімі» наполягла на потребі чіткого закріплення повноважень операції з 
підтримання миру. Крім того, Група Брахімі запропонувала ООН створити оперативний 
потенціал для повного розгортання «традиційних» миротворчих операцій протягом 30 
днів після ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН і для комплексних миротворчих 
операцій – протягом 90 днів. В останньому випадку штаб місії повинен бути повністю 
створений і підготовлений до функціонування протягом 15 днів. У цьому контексті Група 
Брахімі рекомендувала підготувати постійно оновлюваний «черговий список» резерву, що 
налічуватиме приблизно 100 військових офіцерів, з тим, щоб мати змогу якнайшвидшого 
реагування [5, с. 134–135].  

З пропозицій Групи Брахімі випливає ще одна міжнародно-правова проблема 
реалізації операцій з підтримання миру силами ООН, а саме: недостатньо ефективна 
швидкість реагування на конфлікт, пов’язана з повільністю розгортання миротворчих сил 
на місці. Процедурне затягування викликане тим, що ООН не має власної армії і для 
запровадження кожної нової операції з підтримання миру необхідне надання військового 
контингенту державами-учасницями ООН. З цього питання М.Ю. Ковтуненко і В.І. 
Лутовинов наполягають на необхідності втілення в життя концепції формування 
постійних сил швидкого реагування в розпорядженні ООН на основі статті 43 Статуту 
ООН. Проте дана концепція знаходить чимало противників, адже утримання однієї 
бригади швидкого реагування мало б становити до 300 млн. доларів США на рік [7].   

У доповіді Групи Брахімі про необхідність реформування ООН у новому 
тисячолітті наголошувалося світовою спільнотою на таких проблемах на шляху 
здійснення операцій з підтримання миру під егідою ООН: недостатнє фінансування, 
зайвий бюрократизм і формальність обговорень у Генеральній Асамблеї ООН і процедур 
ухвалення рішень Радою Безпеки ООН, недостатня координація зусиль представників 



держав-учасниць ООН і самих миротворчих місій у створенні умов для стабільного 
розвитку постконфліктих суспільств [8].  

Не менш актуальною проблемою міжнародно-правового характеру у сфері 
здійснення операцій з підтримання миру є неоднозначність у питанні застосування 
міжнародно-правових норм у період військового втручання сил ООН у збройні конфлікти 
неміжнародного характеру третьої сторони. Для усунення наявних прогалин у 
міжнародному праві на практиці являється доцільним застосування міжнародного 
гуманітарного права в повному обсязі, починаючи від моменту розміщення миротворчого 
контингенту на місцевості. Зважаючи на той факт, що статус сил  ООН з підтримання 
миру нормативно не закріплений у якому-небудь міжнародно-правовому документі, такий 
озброєний персонал ООН слід прирівнювати до комбатантів, а неозброєний,  нарівні з 
цивільним і поліцейським контингентом, слід розглядати як некомбатантів. Проте питання 
нормативної регламентації статусу військових при операціях ООН з підтримання миру 
залишається нез’ясована.  

Вартою уваги залишається міжнародно-правова проблема надання державами-
учасницями ООН коштів на здійснення миротворчих операцій під її егідою. Так, кожен 
член ООН статутно несе юридичний обов’язок сплачувати відповідний внесок на 
миротворчу діяльність, що відповідає положенням статті 17 Статуту ООН. Відповідно, 
Генеральна Асамблея ООН розподіляє витрати на операції з підтримання миру на основі 
спеціальної формули внесків, за якою встановлено ставки для держав-членів одночасно зі 
збільшеною ставкою для постійних членів Ради Безпеки ООН через їхню особливу 
відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки [12].  

Слід зазначити, що незважаючи на надзвичайний «попит» на миротворчі зусилля 
ООН і їх позитивні результати (наприклад, відновлення і підтримання миру і безпеки в 
Намібії, Камбоджі, Сальвадорі, Мозамбіку, Східному Тиморі, Сьєрра-Леоне, на Кіпрі, у 
Західній Сахарі тощо), серед учених у галузі міжнародного права та політологів має місце 
критична позиція щодо ефективності ООН як основного інструменту забезпечення миру і 
безпеки у світі. Так, професор Каліфорнійського університету в Берклі Е. Хаас дослідив 
319 міжнародних конфліктів, що виникали в різних куточках світу з 1945 року. За 
результатами його дослідження, лише 137 з них були включені до порядку денного ООН, 
а на 96 міждержавних зіткнень Генеральна Асамблея ООН і Рада Безпеки ООН взагалі не 
зважали. При цьому 65% усіх міжнародних конфліктів, починаючи від середини 40-х 
років попереднього століття, були врегульовані під загрозою сили або з її застосуванням і 
лише 16% – завдяки переговорам.  На основі проведених американським ученим 
досліджень можна дійти висновку про достатньо низький коефіцієнт ефективності 
миротворчості ООН: у 14 випадках втручання ООН призвело до загострення конфліктів, у 
76 випадках не дало жодного результату, в 18 випадках побічно сприяло врегулюванню 
спору і лише в 25 випадках зіграло визначальну роль у відновленні і забезпеченні миру 
[6].  

З огляду на дану міжнародно-правову проблему В.В. Ігнатьєв підкреслив, що 
масштабність завдань сучасної миротворчості вимагає ефективної взаємодії ООН з 
регіональними організаціями. Так, В.В. Ігнатьєв надає значення позитивним змінам у 
цьому напрямку, викликаних підписанням 18 березня 2010 року Спільної декларації про 
співробітництво між секретаріатами ООН і Організації договору про колективну безпеку 
[6].  Відповідно до положень документа дві організації зобов’язалися співпрацювати в 
боротьбі з тероризмом, транснаціональною злочинністю, незаконною торгівлею зброєю, 
урегулюванні конфліктів, а також запобіганні надзвичайних ситуації і реагуванні на них. 
Не можна забувати також про взаємодію ООН з НАТО, ЄС, Африканським союзом, 
ОБСЄ, Економічним співтовариством держав Західної Африки у здійсненні операцій з 
підтримання миру [6].  

Також важливе місце серед системи механізмів посідає примус до миру – операції, 
бойові дії сил ООН, у складі яких контингенти, надані державами-членами. Примус 



допустимий і для боротьби зі збройною агресією, і для забезпечення в критичних 
випадках рішень Ради Безпеки ООН, що далеко не є тотожним урегулюванню конфліктів і 
наданню допомоги під час досягнення домовленостей між сторонами. Головне завдання 
таких операцій полягає в припиненні кровопролиття в разі агресії, створенні умов для 
проведення мирних переговорів [4]. Криваві збройні конфлікти за останні десятиліття в 
середині країн поставили на порядок денний питання про легітимність застосування 
збройної сили проти суверенних держав, що є порушенням фундаментальних положень 
Статуту ООН щодо невтручання у внутрішні справи держави, її суверенітету, 
територіальної цілісності. У щорічній доповіді Генеральній Асамблеї 1991 р. Бутрос Галі, 
зокрема, зазначив, що «час вибіркового застосування прав людини скінчився» [1].  

Усе це продиктовано тим, що нинішні конфлікти, які нерідко іменують 
«конфліктами нового покоління», здатні призвести, на відміну від минулих, до надто 
серйозних негативних наслідків – саме таких, що створюють реальну міжнародну загрозу 
(у крайньому разі – серйозну напруженість у міждержавних відносинах) навіть тоді, коли 
вони є внутрішньодержавними. Отже, примус до миру – це комплексна проблема, яка 
пов’язана з міжнародними відносинами, правом, принципами державного суверенітету, 
які поки що не дістали належної розробки в наукових дослідженнях [1].  

Щодо постконфліктного реформування, то його складність полягає в тому, що такі 
операції одночасно мають відбуватись у різних сферах: політичній, гуманітарній, сфері 
розвитку, прав людини й безпеки. При цьому часто за дуже ризикованих обставин. Багато 
із цих завдань є миротворчістю, і тому інтегровані мирні операції мають бути 
взаємопов’язаними для побудови тривалого миру та розвитку [4]. Очевидним видається 
той факт, що для цього потрібно й надалі вдосконалювати робочі методи Ради Безпеки, 
вести справу до підвищення рівня її експертизи, серед іншого військової. Це важливо для 
таких країн, як Індія, Пакистан, Канада, Іспанія, Італія, Єгипет, Малайзія.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. Отже, на сучасному етапі важливою проблемою стає потреба реформування 
ООН. Уже понад десятиліття триває дискусія про реформу цієї головної міжнародної 
організації. Однак останнім часом ця тема явно відступила на тлі світової економічної 
кризи.  

Основні орієнтири комплексного реформування, відповідно до нових реалій, були 
закладені в Підсумковий документ, який підписали голови держав і урядів понад 170 
країн на Генасамблеї ООН 2005 р. Для розвитку схвалених головами держав ініціатив 
було створено нові органи – Комісію з миробудівництва, покликану допомагати країнам 
на постконфліктному етапі, і Раду з прав людини, яка замінила Комісію з прав людини. 
Було схвалено Глобальну контртерористичну стратегію ООН, прийнято рішення щодо 
пожвавлення діяльності Генеральної Асамблеї ООН, значну увагу приділено реформі 
адміністративного управління Організації.  

Процеси реформування в ООН тривають. Однак не всі з них, навіть 
найпріоритетніші, можна швидко реалізувати, оскільки ООН складається зі 193 
суверенних держав зі своїми національними інтересами. Нововведення повинні 
будуватися за загальною згодою й вести до зміцнення єдності для підвищення 
ефективності ООН, а не до загострення розбіжностей. Це повною мірою стосується таких 
важливих проблем, як розширення складу Ради Безпеки.  

Реформування Ради Безпеки ООН – одна з найважливіших ланок підвищення 
ефективності Всесвітньої організації, її здатності адекватно й оперативно реагувати на 
теперішні виклики. Переговорний процес у цьому зв’язку повільно, але просувається 
вперед. Абсолютна більшість членів ООН (з них й Україна) націлена на досягнення 
максимальної згоди з цього питання. Ефективність реформ ООН багато в чому залежить 
від зміцнення регіонального рівня глобального управління, від потенціалу й оперативних 
можливостей регіональних організацій, їх готовності взаємодіяти з ООН і між собою. 



Отже, задля підвищення ефективності миротворчої діяльності ООН вважається 
необхідним створення загальнообов’язкового міжнародно-правового документа про 
визначення основоположних принципів і засад здійснення операцій з підтримання миру, 
котрий мав би містити необхідний понятійний апарат, правовий статус усіх сторін, межі 
відповідальності, застосування норм міжнародного гуманітарного права та інші основні 
засади здійснення операцій з підтримання миру. З огляду на актуальні проблеми у сфері 
миротворчості ООН є логічним коректування Статуту ООН, створення при Раді Безпеки 
ООН комітету (штабу) військових радників для підвищення якості наданих Радою Безпеки 
ООН мандатів для миротворчих місій, а також створення сил швидкого реагування у 
вигляді резерву військових. 
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Panfilova Y.M. Some international legal problems of the un peacekeeping 

implementation. This article highlights some international legal problems of implementation of 
UN peacekeeping. Analyzed the international activities of the UN, which uses mechanisms 



designed to serve organizations in maintaining peace in the world. Reviewed practical 
contribution to UN peacekeeping operations and the mechanisms by improving the efficiency of 
UN peacekeeping. Indicated on the need for a new dimension in understanding the operations of 
UN peacekeeping, dictated by the objective realities of international relations and of 
international law, stability and security which is directly dependent on the ability of the 
international community to collectively take the measures necessary to maintain international 
peace and security. Attention is focused on improving the efficiency of operations to maintain 
peace by improving the mechanisms for rapid response by establishing the system of financing 
peacekeeping operations through the development of new methods of recruitment peacekeepers. 

The peacekeeping efforts of the state – is not only a contribution to building a stable and 
secure Europe and the whole world, but also help reinforce national security through the 
creation of a stable foreign environment. Modern conflicts are a threat not only for participants 
of the conflict, but also for the whole international community. And despite the end of the Cold 
War, the world is still a threat of nuclear war by both big nuclear powers and countries that 
possessed nuclear weapons later. However, interstate conflicts have changed civil wars in 
today's dynamic world. The collapse of the bipolar world has led to the creation of new states, 
new types of threats to international peace and security, which necessitated the revitalization of 
universal international organizations – the United Nations. 

However, in the implementation of peacekeeping policies of the United Nations there is a 
number of unresolved issues. The world community is not always possible to distinguish between 
peacekeeping and peace force – two activities that require different conceptual approaches. 
Although peacekeeping operations used in the practice of the United Nations since 1948, their 
practical and theoretical aspects remain the subject of debate in the international legal literature 
because of the lack of conceptual and procedural system, which would be assigned to relevant 
international legal act. The lack of a legal framework for the regulation of Peacekeeping 
Operations contributes to other international legal issues such as applicability to such 
operations of international humanitarian law and security of peacekeeping personnel of the 
United Nations, the level of usefulness of the mandates of the Security Council of the United 
Nations to conduct peacekeeping operations, the quality of response to new threats like. So, as a 
forum for 193 countries, the United Nations has potential for development in the area of peace 
and security ensuring in the world, but the lack of unified doctrinal views among its members 
complicates the implementation of peacekeeping in general. 

Keywords: peacekeeping, international organizations, law-making, the United Nations 
peacekeeping operation and security, peacekeeping practice. 

 
Панфилова Ю.М. Некоторые международно-правовые проблемы 

осуществления миротворческой деятельности ООН. В статье освещаются 
некоторые международно-правовые проблемы осуществления миротворческой 
деятельности ООН. Проанализирована международная деятельность ООН, которая 
использует механизмы, призванные выполнять функции организации в сфере сохранения 
мира во всем мире. Оценен практический вклад ООН в проведение миротворческих 
операций и определены механизмы повышения эффективности миротворческой 
деятельности ООН. Отмечена необходимость нового измерения в понимании операций 
ООН по поддержанию мира, что продиктовано объективными реалиями современных 
международных отношений и современного международного права, стабильность и 
безопасность которого находится в непосредственной зависимости от способности 
международного сообщества коллективно принимать меры, необходимые для 
поддержания международного мира и безопасности. Внимание сосредотачивается на 
повышении эффективности операций по поддержанию мира путем совершенствования 
механизмов быстрого реагирования, путем налаживания системы финансирования 
миротворческих операций, путем разработки новых методов комплектования 
миротворческого контингента. 



Ключевые слова: миротворческая деятельность, международные организации, 
правотворчество, Организация Объединенных Наций, операция по поддержанию мира и 
безопасности, миротворческая практика. 
 


