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Аннотація. В роботі розглядаються питання актуальності та успішності вирішення 

збройних конфліктів шляхом участі міжнародних організацій, на прикладі України та 
ОБСЄ. Існують твердження, що врегулювання кризової ситуації на Україні можливо тільки 
шляхом посередництва міжнародних організацій, але ця стаття наведе інші погляди на дане 
твердження. І в результаті дослідження можна буде дійни висновку, що на прикладі ОБСЄ 
та України міжнародна організація не здатна істотно вплинути на мирне остаточне 
розв’язання конфлікту на Сході України 
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Вступ. На сьогоднішній день, проблема збройних конфліктів є актуальною 

і займає важливе місце в системі сучасних міжнародних відносин. Практика 

показує, що особливою рисою сучасних збройних конфліктів є посилення ролі 

зовнішніх сил та їх вплив на перебіг конфліктів, зокрема, втручання у збройні 

конфлікти міжнародних організацій і окремих держав. Україна бере участь у 

міжнародних миротворчих операціях і тому вивчення особливостей сучасних 

збройних конфліктів, ролі і місця міжнародних організацій та окремих держав у 

їх врегулюванні є важливим питанням. 

Основний текст.  На думку більшості політологів, відповідно до сучасних 

вимог міжнародного права врегулювання кризової ситуації на Україні можливо 

тільки шляхом посередництва міжнародних організацій. Міжнародні організації 

є інструментом для раннього виявлення, попередження і запобігання 

 конфліктів, а також регулювання криз і постконфліктної реабілітації.  

Вони займаються широким колом питань безпеки, включаючи контроль над 

озброєнням, превентивну дипломатію, заходи щодо зміцнення довіри, права 

людини, спостереження за проведенням виборів, економічну та екологічну 

безпеку тощо [1]. 

Однією з таких міжнародних організацій яка здійснювали діяльність щодо 

врегулювання збройного конфлікту на Сході України є Організація з безпеки та 



співробітництва в Європі. ОБСЄ – найбільша в світі регіональна безпекова 

організація. У 1975 року  було засновано тоді ще Нараду з безпеки та 

співробітництва в Європі (НБСЄ). У січні 1995 року НБСЄ набула офіційного 

статусу міжнародної організації і була перейменована на ОБСЄ. Організація 

нараховує 57 держав-учасниць з Північної Америки, Європи й Центральної 

Азії, що поділяють свої підходи до безпеки, розглядаючи три її виміри: 

військово-політичний; економіко-екологічний; людський. Особливістю 

організації є наявність у неї польових операцій, які функціонують 

безпосередньо у деяких державах-учасницях та на їхній запит надають 

необхідну допомогу [2]. У зв`язку з тим, що мир і стабільність в Україні 

опинилися під загрозою, ОБСЄ, як найбільша у світі регіональна організація, 

що займається питаннями безпеки, вирішила надати підтримку нашій країні. 

Російська Федерація постійно порушує свої зобов’язання щодо 

гарантування територіальної цілісності та суверенітету України, її військового 

вторгнення на територію нашої держави та ескалацію напруги в Україні та 

навколо неї у зв’язку з агресивними діями російської сторони, 21 березня    

2014 року за результатами тривалих переговорів держави-учасниці ОБСЄ 

прийняли рішення про направлення в Україну Спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ (СММ ОБСЄ), що складається з цивільних неозброєних спостерігачів. 

Вони тимчасово проводять моніторинг та звітують про ситуацію з дотримання 

прав людини, «Комплексу заходів з виконання Мінських угод» та гуманітарну 

ситуацію як у зоні конфлікту на Донбасі, так і по всій території України [3]. 

В процесі діяльності, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не повністю 

виконувала наданий їй мандат, право місії на вільне переміщення і моніторинг 

у зоні конфлікту систематично порушувався з боку бойовиків. Окрім  

того, представники ОБСЄ часто були об’єктами агресії незаконних збройних 

формувань на території сходу країни. Також, можна зазначити, що кількісний 

склад місії був недостатнім для ефективного виконання покладених на неї 

повноважень. Тому склад місії був змінений до 500 осіб. 



Варто звернути увагу, що протидія агресії Російської Федерації, якою було 

порушено основоположні норми міжнародного права та фундаментальні 

принципи ОБСЄ відповідно до Гельсінського заключного Акту НБСЄ          

1975 року, триває і сьогодні . У зв`язку з цим, 22 березня, було ухвалено 

рішення Постійної Ради ОБСЄ про продовження на 12 місяців до 31 березня 

2019 року мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.[4] 

Аналізуючи все вище наведене, можна дійти висновку, що серед міжнародних 

організацій, діяльність і проекти яких стосуються проблем міжнародної безпеки 

та зміцнення обороноздатності України, провідну роль відіграє саме ОБСЄ. 

Однак , у контексті зусиль, спрямованих на політичне врегулювання конфлікту, 

ОБСЄ залишається єдиною міждержавною організацією з  

загальним членством, яка включає Україну, Росію та всі країни - учасниці 

женевського, нормандського та берлінського переговорних форматів. Саме 

тому на неї покладаються сподівання у врегулюванні українсько-російського 

конфлікту та кризи в східних регіонах України попри обмежений характер 

мандата спостережної місії, що діє нині. 

Заключення та висновок.   Можна дійти висновку, що зважаючи на 

обставини Україна може використовувати насамперед вже узгоджені 

інструменти, як наприклад: Спільний центр ОБСЕ, Україна та РФ з контролю та 

координації питань, пов’язаних із режимом припинення вогню, переговори та 

домовленості з роз’єднання позицій сторін та забезпечення відведення важкої 

артилерії [5]. В інших аспектах, пов’язаних з урегулюванням конфлікту, роль 

міжнародних організацій може бути вагомою, однак, їхня позиція не здатна 

істотно вплинути на мирне остаточне розв’язання конфлікту на Сході України. 
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Abstract. The paper deals with the relevance and success of solving problem conflicts with 

the participation of international organizations involved. There is an assertion that the resolution of 
the crisis situation on the territory of Ukraine is possible only through international organizations, 
but also for other economic entities. The international organization can not significantly influence 
the peaceful impact of the conflict on the countries of the world. 
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