
В.Г. Радецький
Начальник Національної академії оборони України,

кандидат історичних наук, доцент

КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ
І ВИДИ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті аналізуються особливості сучасних конфліктів і миротворчих форм і способів
їх запобігання, для розв’язання і подолання наслідків.

Ключові слова: миротворча діяльність, конфлікти, миротворчі операції, суперечки, ООН,
урегулювання конфліктів.

Не буде перебільшенням сказати, що конфлікти старі, як світ. Вони були до підписання
Вестфальского миру − часу, прийнятого вважати за початок народження системи національних
держав, є вони і зараз [1]. Конфліктні ситуації й суперечки, цілком імовірно, не зникнуть і в
майбутньому, оскільки відповідно до афористичного твердження одного з дослідників Р. Лі,
що суспільство без конфліктів − мертве суспільство. Крім того, багато авторів, зокрема, Л.
Козер, підкреслюють, що суперечності, які лежать в основі конфліктів, виконують цілу низку
позитивних функцій: привертають увагу до проблеми, змушують шукати виходи зі складної
ситуації, запобігають стагнацію − і тим самим сприяють світовому розвитку. Дійсно, напевно, і
в далекому майбутньому не вдасться уникнути конфліктів. Інша справа, у якій формі їх
розв’язувати − через діалог і пошук взаємоприйнятих рішень чи через збройне протистояння.
Тому актуальність проблеми конфліктів, їхнє запобігання й подолання наслідків, що в
загальному становить зміст миротворчої діяльності, не може викликати жодних сумнівів.

Про її актуальність, передусім, свідчить той факт, що нині вже напрацьована значна
кількість наукових узагальнень і практичних рекомендацій, які представляють специфічну
галузь наукових досліджень і наукового знання, на основі чого сформувалась і окрема
навчальна дисципліна під назвою «Конфліктологія». Разом з цим, активно розвивається й
наукове осмислення сутності і змісту миротворчої діяльності, як механізму запобігання,
припинення й подолання наслідків конфліктів. За цих умов, на нашу думку, робити детальний
аналіз і давати вичерпну оцінку рівня дослідженості проблеми конфліктів і миротворчої
діяльності в межах однієї статті немає можливості і потреби.

Автор ставить собі за мету зосередитися на двох, на його думку, найважливіших
проблемах, які мають не тільки теоретичну, але й практичну значущість. Суть їх зводиться до
пошуку відповіді на питання, по-перше, чи змінився за останні десятиліття характер
конфліктів (якщо так, то в чому це проявляється)? І, по-друге, як можна запобігати й
регулювати збройні форми конфліктів у сучасних умовах?

Справа в тому, що відразу після закінчення холодної війни з’явилося відчуття, що світ
перебуває напередодні безконфліктної ери існування. В академічних колах ця позиція
найбільше виражена Ф. Фукуямою, коли він заявив про кінець історії. Такий висновок досить
активно підтримувався й офіційними колами, наприклад США. Так, президент Дж. Буш
(старший), говорячи про конфлікт у Перській затоці, заявив, що він перервав коротку мить
надії, але ми є свідками народження нового світу, вільного від терору [2].

Події ж у світі стали розвиватися так, що кількість локальних і регіональних конфліктів із
застосуванням насильства у світі відразу після завершення холодної війни збільшилося [2].
Про це свідчать і дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру
(СІПРІ), одного із провідних міжнародних центрів, що займаються аналізом конфліктів. Тільки
на пострадянському просторі, за оцінками російського автора В. Н. Лисенка, у 90-х роках ХХ
століття налічувалося близько 170 конфліктогенних зон, із яких у 30 випадках конфлікти
протікали в активній формі, а в 10 випадках справа дійшла до застосування сили [3].

У зв’язку з розвитком конфліктів відразу після закінчення холодної війни й появи їх на
території Європи, що була порівняно спокійним континентом після Другої світової війни,
окремі дослідники стали висувати різні теорії, пов’язані з наростанням конфліктного
потенціалу у світовій політиці. Одним з найяскравіших представників цього напряму став С.
Хантінгтон зі своєю гіпотезою про зіткнення цивілізацій. Однак у другій половині 90-х років



ХХ століття кількість конфліктів, а також конфліктних точок у світі, за даними СІПРІ,
стала зменшуватися. Так, 1995 р. налічувалося 30 великих збройних конфліктів у 25 країнах
світу, у 1999 р. − 27 і так само в 25 районах земної кулі, тоді як у 1989 р. їх було 36 − у 32
зонах [1].

Треба зауважити, що дані про конфлікти можуть розрізнятися залежно від джерела,
оскільки немає чіткого критерію того, яким повинен бути «рівень насильства» (кількість
вбитих і потерпілих у конфлікті, його тривалість, характер відносин між конфліктуючими
сторонами й т. ін.), щоб те чи інше загострення відносин розглядалося як конфлікт, а не
інцидент, кримінальні зіткнення або терористичні дії. Наприклад, шведські дослідники
М. Солленберг і П. Валленстін визначають великий збройний конфлікт як «тривале
протиборство між збройними силами двох або більше урядів, або одного уряду й щонайменше
одним організованим збройним угрупованням, що призводить унаслідок воєнних дій до
загибелі не менше 1000 осіб за час конфлікту». Інші автори називають цифру в 100 і 500
загиблих [4].

Але незаперечним фактом є те, що сучасні конфлікти створюють досить серйозну загрозу
людству внаслідок можливого їх розширення в умовах глобалізації, розвитку екологічних
катастроф (досить згадати підпал нафтових свердловин у Перській затоці при нападі Іраку на
Кувейт), серйозних гуманітарних наслідків, пов’язаних з великою кількістю біженців серед
мирного населення й т.п. Заклопотаність викликала й поява збройних конфліктів у Європі
наприкінці XX ст. − регіоні, де спалахнули дві світові війни, украй висока щільність
населення, безліч хімічних та інших виробництв, руйнування яких у період збройних дій може
призвести до техногенних катастроф.

У чому ж причини сучасних конфліктів? Серед великої кількості чинників, які впливають
на розвиток конфліктів останнього часу, насамперед потрібно виділити перебудову світової
політичної системи, її «відхід» від Вестфальскої моделі, яка панувала протягом тривалого
часу. Цей процес переходу, трансформації пов’язаний з вузловими моментами світового
політичного розвитку.

За нових умов конфлікти набули якісно іншого характеру. Насамперед, зі світової арени
майже зникли «класичні» міждержавні конфлікти, які були типові для розквіту державно-
центристської політичної моделі світу. Так, за даними дослідників М. Солленберга і П.
Валленстіна, з 94 конфліктів, які налічувались у світі за 1989−1994 рр., тільки чотири можна
вважати міждержавними. 1999 р. лише два з 27, за оцінками іншого автора щорічника СІПРІ
Т.Б. Сейболта, були міждержавними. Взагалі, відповідно до деяких джерел, кількість
міждержавних конфліктів протягом досить тривалого часу іде на спад. Утім тут необхідно
зробити застереження: мова ідеться саме про «класичні» міждержавні конфлікти, коли обидві
сторони визнають один за одним статус держави. Цей статус визнається також іншими
державами й провідними міжнародними організаціями. У низці сучасних конфліктів,
спрямованих на відділення територіального утворення й проголошення нової держави, одна зі
сторін, заявляючи про свою незалежність, наполягає саме на міждержавному характері
конфлікту, хоча вона ніким (або майже ніким) не визнається як держава.

У 90-ті роки ХХ століття на зміну міждержавним прийшли внутрішні конфлікти, що
протікають у межах однієї держави. Серед них можна виділити три групи:

– конфлікти між центральною владою й етнічною/релігійною групою (групами);
– між різними етнічними або релігійними групами;
– між державою/державами й неурядовою (терористичною) структурою.

Внутрішні конфлікти 90-х років ХХ століття отримали назву «конфліктів ідентичності»,
тому що пов’язані з проблемою самоідентифікації. Наприкінці XX — початку XXI ст.
ідентифікація будується переважно не на державній основі, як була (людина бачила себе
громадянином тієї чи іншої країни), а на іншій, переважно етнічній і релігійній. На думку
американського автора Дж. Л. Расмуссена, дві третини конфліктів 1993 р. можна визначити
саме як «конфлікти ідентичності». При цьому, за зауваженням відомого американського
політичного діяча С. Телботга, менше 10% країн сучасного світу є етнічно гомогенними. Це
означає, що тільки на етнічній основі можна чекати проблеми в понад 90% держав. Звичайно,
висловлене судження − перебільшення, однак проблема національного самовизначення,
національної ідентифікації залишається однією з найбільших. Останні події на Кавказі



(серпень 2008 року) переконливо свідчать, що від внутрідержавного (між державою
Грузія і її автономним утворенням – Південна Осетія) всього один крок, який і було зроблено.

Інший значимий параметр ідентифікації – релігійний чинник, або, у ширшому плані, те,
що С. Хантінгтон назвав цивілізаційним. Він включає, крім релігії, історичні аспекти,
культурні традиції й т. ін. У цілому ж зміна функції держави, її неможливість у низці випадків
гарантувати безпеку, а разом із цим, ідентифікацію особистості, у тій мірі, як це було раніше −
у період розквіту державно-центристської моделі світу, спричиняє посилення невизначеності,
розвиток затяжних конфліктів, які то загасають, то спалахують знову. При цьому у внутрішні
конфлікти втягуються не стільки інтереси сторін, скільки цінності (релігійні, етнічні).

Крім «внутрішніх» учасників, на конфліктну ситуацію впливає безліч зовнішніх –
державних і недержавних. До останніх належать, наприклад, організації, зайняті наданням
гуманітарної допомоги, розшуком зниклих безвісти в процесі конфлікту, а також бізнес, засоби
масової інформації й т. ін. Вплив цих учасників на конфлікт нерідко вносить елемент
непередбачуваності в його розвиток. Через свою багатоплановість він здобуває характер
«багатоголової гідри» і, уже як наслідок, веде до ще більшого ослаблення державного
контролю. У зв’язку із цим когорта дослідників заговорили про «нове середньовіччя»,
прийдешній «хаос» і т. ін. Відповідно до таких поглядів, до звичайних міждержавних
суперечностей додаються сьогодні ще й суперечності, зумовлені розходженнями в культурі та
цінностях, загальною деградацією поведінки тощо. Держави в такій ситуації виявляються
надто слабкими, щоб упоратися з усіма цими проблемами.

Сучасні конфлікти здобувають і певну політико-географічну орієнтацію. Вони виникають
у регіонах, які можна зарахувати радше до тих, що розвиваються або перебувають у процесі
переходу від авторитарних до демократичних режимів правління. Навіть в економічно
розвиненій Європі конфлікти спалахували в тих країнах, які виявлялися менш розвиненими.
Якщо ж говорити в цілому, то сучасні збройні конфлікти зосереджені, насамперед, у країнах
Африки й Азії, а також на пострадянському просторі.

Передусім слід наголосити, що зміна характеру конфліктів від міждержавних до
внутрідержавних не означає зниження їхньої міжнародної значимості. Навпаки, унаслідок
процесів глобалізації й тих проблем, які приховують у собі конфлікти кінця XX − початку XXI
ст., появи великої кількості біженців в інших країнах, а також залучення до їхнього
врегулювання багатьох держав і міжнародних організацій, внутрішньодержавні конфлікти
набувають міжнародного характеру.

Одне з найважливіших питань при аналізі конфліктів: чому деякі з них урегульовуються
мирними засобами, тоді як інші переростають у збройне протистояння? З практичного боку
відповідь украй важлива. Однак методологічно виявлення універсальних чинників
переростання конфліктів у збройні форми є далеко непростим. Проте дослідники, які
намагаються відповісти на це питання, розглядають звичайно дві групи чинників:

– структурні чинники, або, як їх частіше називають у конфліктології, незалежні
змінні (структура суспільства, рівень економічного розвитку та його регіональна
збалансованість і т. ін.);

– процедурні чинники, або залежні змінні (політика, що проводиться як учасниками
конфлікту, так і третьою стороною, а також особистісні особливості політичних діячів і т.
ін.).

Структурні чинники нерідко називають також об’єктивними, а процедурні −
суб’єктивними. Тому в досить узагальненому вигляді можна сказати, що під час вивчення
процесу формування конфліктної ситуації передусім повинні бути проаналізовані структурні
чинники, а при виявленні форми її розв’язання − процедурні. На цій основі визначаються
форми й методи впливу на конфлікт із метою його запобігання й мирного врегулювання.

Велике значення процедурам і методам урегулювання конфліктів надає ООН. У ст. 33
глави VI Статуту Організації Об’єднаних Націй говориться: «Сторони, що беруть участь у
будь-якій суперечці, продовження якої могло б загрожувати підтримці міжнародного миру й
безпеки, повинні, насамперед, намагатися розв’язати суперечку шляхом переговорів,
обстеження, посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду, звертання до
регіональних органів або угод або інших мирних засобів за своїм вибором». За активну
діяльність, пов’язану з миротворчістю, ООН відзначена в 1988 р. Нобелівською премією.



1992 року Бутрос Бутрос Галі, будучи Генеральним секретарем ООН, запропонував
розгорнутий «Порядок денний для миру» (англ.: Agenda for Peace [6]), у якому докладно
викладені різні процедури мирного врегулювання й запобігання конфліктів. У цілому в другій
половині 1990-х, а також на початку 2000-х років ООН приділяла миротворчим проблемам
велику увагу. За діяльність у цій сфері ООН і її Генеральному секретареві Кофі Аннану була
вручена Нобелівська премія миру 2001 р.

Оскільки конфлікти створюють серйозну загрозу регіональній безпеці, їхнє врегулювання
також перебуває в центрі уваги багатьох регіональних міжурядових організацій, зокрема
ОБСЄ, ЄС та ін. До рішення цих питань підключаються й неурядові організації («Лікарі без
кордонів» та ін.). Проте серйозною проблемою залишається факт, що сучасні
внутрішньополітичні конфлікти з їхньою етнічною й релігійною складовими украй важко
піддаються впливу. Вони зачіпають глибинні ціннісні й емоційні структури учасників, тому,
зазвичай, вимагають тривалого часу для примирення.

Діяльність з урегулювання й запобігання конфліктів, яка визначається як миротворча
діяльність, залежно від ситуації, характеру загроз, стадії розвитку, включає цілий спектр
заходів − від посередництва й спостережень за виконанням угоди до воєнних операцій.
Більшість із цих технологій розроблені й уведені в практичну сферу наприкінці XX століття.
Як наголошує А. Нікітін, «…миротворчість і миротворчі операції „багатоликі”: у різних
відносинах вони одночасно виступають як політичний процес (тобто як процес узгодження й
взаємодії інтересів політичних суб’єктів), як дипломатична діяльність, як форма втручання
міжнародного співтовариства в справи окремих держав, нарешті, у низці випадків, як різновид
військових дій, форм збройної боротьби» [1, 5]. У цілому вплив на конфлікт для його мирного
завершення здійснюється завдяки:

– превентивній дипломатії (англ.: preventive diplomacy);
– підтримці миру (англ.: peacekeeping);
– збереженню миру (англ.: peacemaking);
– відновленню миру (англ.: peacebuilding).

Превентивна дипломатія використовується для того, щоб не дати конфлікту перейти в
збройну стадію. Вона включає діяльність, пов’язану з «відновленням довіри» між
конфліктуючими сторонами; роботу місій цивільних спостерігачів зі встановлення фактів
порушення миру; обмін інформацією й т. ін.

Проте конкретна політика щодо конфліктних ситуацій багато в чому залишається
реактивною, тобто в основному дії вживаються після того, як та чи інша подія відбулася −
лише у відповідь на неї. Причин тут декілька.

По-перше, виникають проблеми, пов’язані з пошуком індикаторів, за якими можна
судити про потенційно конфліктні райони. Незважаючи на те, що розгорнуто й реалізується
програма моніторингу ООН за можливими вибухонебезпечними зонами, чітких критеріїв, за
якими можна було б прогнозувати, коли й де виникне, а також у якій формі виявиться
черговий конфлікт, не існує.

По-друге, виникають проблеми обґрунтування необхідності втручання; прийняття
відповідних рішень про те, якого виду дії будуть початі; отримання необхідних дозволів для
впливу на конфлікт і, нарешті, фінансування дій, що вживаються. Під час обговорення всіх цих
питань істотну роль відіграють і суто психологічні чинники, зокрема, необхідність запобігання
загрози, який поки не існує реально.

Підтримка миру передбачає заходи, спрямовані на припинення вогню. Це може бути
розгортання місій військових спостерігачів, миротворчих сил; створення буферних зон, а
також зон, вільних від польотів, і т. ін. Миротворчі сили, що вводяться в зону конфлікту,
можуть називатися «надзвичайними», «тимчасовими», «охоронними», «силами розведення»,
мати різні мандати, які визначають припустимі засоби досягнення мети.

Діяльність з підтримки миру орієнтована не на пошук мирного розв’язання проблеми, а
лише на зниження гостроти конфлікту. Вона передбачає розведення протиборчих сторін і
обмеження контактів між ними. Унаслідок воєнні дії учасників стають скрутними. Миротворчі
сили не можуть бути введені без дозволу держави, на територію якої спрямовані, а вона, у
свою чергу, може сприймати це, як втручання у внутрішні справи. Інше питання, яким повинен
бути склад сил, що вводяться, щоб їхні дії сприймалися як нейтральні, а не підтримуючі ту чи



іншу сторону в конфлікті. Діяльність сил, що вводяться, обмежена їхнім мандатом.
Збереження миру припускає процедури, пов’язані з організацією переговірного процесу й

здійсненням посередницьких місій третьою стороною для пошуку взаємоприйнятих рішень.
Тут важливо, щоб, на відміну від підтримки миру, діяльність зі збереження миру направлялася
не тільки на зниження рівня протистояння сторін, але й на таке рішення проблеми мирним
шляхом, що задовольняло б конфліктуючі сторони.

Ще одна проблема використання засобів впливу на конфлікт під час збереження миру
полягає в тому, що всі переговірні засоби орієнтовані на раціональне поводження
конфліктуючих сторін. У реальному житті учасники конфлікту схильні до непередбачених,
навіть ірраціональних дій, аж до «самогубних кроків», і емоційних реакцій. Нарешті, проблема
полягає й у тому, що дії зі збереження миру спрямовані на роботу з лідерами конфліктуючих
сторін. Рівень же масової свідомості й поводження тут у дійсності не зачіпається. Тому після
досягнення домовленостей нерідко виникають спалахи насильства.

Під відновленням миру розуміється активне залучення третьої сторони в постконфліктне
врегулювання. Це може бути діяльність, спрямована на підготовку виборів, управління
територіями до повного відновлення мирного життя, передачу влади місцевим органам і т. ін.
Під час відновлення миру здійснюються також заходи щодо примирення конфліктуючих
сторін. Велике значення мають економічний розвиток, розроблення проектів, що припускають
співробітництво колишніх противників (як це було, наприклад, після закінченні Другої
світової війни в Західній Європі). Крім цього, відновлення миру включає просвітницьку
роботу, що теж спрямована на примирення учасників, формування толерантного поводження.

Разом з названими поняттями в літературі з конфліктів можна нерідко зустріти й інші,
серед них і такі, як «операції або місії з підтримки миру» (англ.: peacekeeping operations);
«операції або місії в підтримку миру» (англ.: peace support operations або missions); «операції
на користь миру» (англ.: peace operations). У принципі всі терміни близькі між собою, хоча й
не завжди збігаються. Наприклад, поняття «операції з підтримки миру» використовується в
основному в документації НАТО. У цілому ні в кого не може викликати сумнівів висновок про
те, що «сьогодні миротворці вирішують широкий спектр складних завдань − від надання
допомоги у формуванні стійких інститутів управління до нагляду за дотриманням прав
людини, проведення реформ в галузі безпеки й роззброювання» [3].

У зв’язку з інтенсивним розвитком практики впливу на конфлікти до кінця XX століття
з’явився термін «миротворчі операції другого покоління». Вони припускають ширший спектр
застосування в конфлікті третьою стороною різних засобів, зокрема використання військово-
морських сил і авіації. При цьому воєнні операції стали здійснюватись і без згоди держави, у
якій виник конфлікт, як було, наприклад, у колишній Югославії. Ця практика отримала назву
«примус до миру» (англ.: peace enforcement) і досить неоднозначно сприймається різними
державами, політичними діячами, рухами й т. ін. «З урахуванням військово-політичних і
воєнно-стратегічних пріоритетів, устремлінь і амбіцій тих чи інших регіональних організацій і
структур, − наголошує Н. Шепова, − на наш погляд, варто виділити два основні підходи, яким
надається перевага, починаючи від 90-х років. Перший підхід − з орієнтацією на традиційну
миротворчість, теоретичні й практичні основи якої заклала ООН, і визнанням її чільної ролі в
цій сфері. Другий − військово-силовий, базований на примусі до миру, причому в окремих
випадках з порушенням чинних норм і принципів міжнародного права» [5, с. 7]. У цьому
контексті спеціального дослідження і міжнародно-правової оцінки потребують миротворчі дії
НАТО 1999 року в СРЮ і Російської Федерації – в серпні 2008 року на Кавказі.

У науковій літературі затвердилися також терміни: запобігання відкритих збройних форм
прояву конфліктів, що супроводжуються насильницькими діями – війнами, масовими
безладдями й т. ін.; урегулювання конфліктів, спрямоване на зниження рівня ворожості у
відносинах сторін, що припускає посередницькі процедури й переговори; розв’язання
конфліктів, орієнтоване на усунення їхніх причин, формування нового рівня взаємин
учасників.

Ще одна проблема − взаємодія урядових і неурядових структур з урегулювання
конфлікту. Очевидно, що вона необхідна. У зв’язку із цим все більшу популярність здобуває
новий напрям практики, що отримує теоретичне осмислення як багатовекторна дипломатія.
Саме поняття припускає співробітництво представників офіційної дипломатії з тими, хто



займається цією діяльністю в межах іншого напряму дипломатії. Багатовекторна
дипломатія являє собою не просте злиття двох напрямів, але й підключення до них ділових
структур, приватних осіб, дослідницьких і освітніх центрів, релігійних діячів, місцевих
активістів, адвокатських і філантропічних організацій, представників засобів масової
інформації, а також розподіл між ними функцій.

Отже, на основі аналізу особливостей сучасних конфліктів і миротворчих форм і способів
їхнього запобігання, розв’язання й подолання наслідків можна зробити деякі узагальнюючі
висновки.

По-перше, наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть якісно змінилися причини, джерела й
характер конфліктів. Серед глибинних причин конфліктів нового покоління можна назвати
соціально-економічні й соціально-демографічні зміни; розрив у доходах між різними країнами
і різними регіонами в межах однієї країни; надмірна урбанізація; бурхливе зростання
населення в найменш розвинених країнах.

По-друге, змінились й основні учасники конфліктів. Конфлікти між державами, серед
них і воєнні, не зникли, але перспектива повномасштабної, на зразок Першої чи Другої
світових війн, мінімізується. Але держава й сьогодні залишається однією із домінуючих сторін
конфлікту, а іншою стороною конфлікту виступають внутрішні, недержавні структури й
організації.

По-третє, змінився характер і зміст конфліктів. Вони, зазвичай, відбуваються в межах
внутрішніх кордонів держави, у густонаселених і слаборозвинених регіонах. Сучасні
конфлікти надзвичайно важко прогнозувати як з точки зору їхнього виникнення, розвитку й
поширення, так і з точки зору наслідків для конфліктуючих сторін.

По-четверте, особливості конфліктів і криз нового покоління внесли суттєві корективи в
діяльність міжнародних міжурядових організацій. Насамперед, це стосується Організації
Об’єднаних Націй. Глава VІ «Мирне врегулювання спорів» і глава VІІ «Дії стосовно загрози
миру, порушення миру і актів агресії» Статуту ООН є основою мандату на проведення
миротворчих операцій. Мандат ООН на конкретні миротворчі дії є єдиною легітимною
підставою для використання сили стосовно держави-порушника норм міжнародного права.
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