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ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ УЧАСТІ УКРАЇНИ  
У МИРОТВОРЧИХ МІСІЯХ ООН 

 
Організація Об’єднаних Націй займає унікальне місце в історії міжнародних 

відносин. Це перша, конструктивно функціонуюча, універсальна міждержавна 

організація, яка відповідальна за розв’язання безлічі найрізноманітніших питань 

устрою світу після ІІ світової війни [2], з-поміж яких найвагомішим є уникнення 

конфліктів із застосуванням зброї та війн. 
Початком участі військовослужбовців Збройних сил України в операціях ООН 

із підтримання миру вважають 3 липня 1992 р. На цю дату припадає письмове 

звернення Генерального секретаря ООН до Уряду України з проханням надіслати 

батальйон Збройних сил України до Боснії і Герцеговини для участі в миротворчій 

операції ООН. За схвальним рішенням Верховної Ради України у 1992 р. 
сформовано перший український миротворчий батальйон чисельністю 

420 військових і скеровано на територію колишньої Югославії [4]. Головним 

завданням українських військових у першій миротворчій операції було роз’єднання 

ворогуючих сторін з метою унеможливлення поновлення військових дій. Дотично, 
ставилися завдання з транспортування та охорони біженців, доставки гуманітарних 

вантажів, розмінування території, де відбувалися військові дії, а також відновлення 

транспортної інфраструктури [1, с. 82]. Успішне виконання зазначених завдань 

сприяло формуванню позитивного іміджу та авторитету збройних сил України на 

глобальному рівні та подальшому залученню держави у миротворчі місії ООН.  
Загалом, Україна внесла суттєвий вклад у проведення миротворчої операції 

ООН на території держав колишньої Югославії. У 1992-1994 рр. скеровано 

2 батальйони чисельністю 1021 особа; на жаль, упродовж 1994 р. 10 представників 

українського контингенту вбито, 50 осіб отримали поранення [5]. З грудня 1995 р. 

по грудень 1999 р. 240-й окремий спеціальний батальйон чисельністю 2500 осіб [5] 
перебував у складі місії SFOR на території Боснії і Герцеговини. У ході проведення 

місії SFOR миротворці з України забезпечували проведення конвоїв з гуманітарною 

допомогою місцевому населенню, сприяли припиненню бойових дій, відновили 

трамвайні колії і трамвайний рух у м. Сараєво, у зв’язку з чим на честь українських 

миротворців трамваї пофарбували у жовто-блакитний колір [1, с. 84]. 
Важливо, що українські миротворці з перших років участі в операціях ООН 

були задіяні у виконанні цивільних функцій: будівництво інфраструктурно важливих 
об’єктів у спустошених тривалою війною країнах [1, с. 83]. Це сформувало специфіку 
участі України у миротворчих операціях: залучення у миротворчі операції як військових 
так і цивільних фахівців, які можуть виконувати у складних соціально-економічних 

та безпекових умовах роботи пов’язані з влаштуванням життя цивільних мешканців 

у зоні конфлікту як на стадії загострення (війна) так і на стадії відновлення миру. 
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Рис. 1. Участь України у миротворчих місіях ООН, 2000 р. 

Примітка: створено автором на основі джерела [5]. 
 
Найбільше українського персоналу у місіях ООН було залучено на початку 

нульових років ХХІ ст. (рис. 1). Наприклад, 2001 р. у дев’яти місіях ООН одночасно 

задіяно 1536 ос. (3,26% усього персоналу миротворчих місій ООН). На цей рік 

припадає і високий рейтинг держави (восьме місце з 87 можливих) участі в 

миротворчих місіях. Найвищий рейтинг Україна мала 2000 р. – сьоме місце з 

89 держав (у місіях ООН задіяно 1400 ос., 3,71% персоналу миротворчих місій 

ООН) (рис. 2). У середньому за весь час співпраці України у рамках миротворчої 

діяльності ООН щороку в місіях залучено 573 ос., близько 80,2% яких військові, 

16,2% – цивільні представники і поліція, 3,6% – військові спостерігачі [3, с. 136]. 
 

 
Рис. 2. Представництво України в миротворчих  

місіях ООН, 1992-2020 [3, с. 136] 
 
За період 1992-2021 рр. військові держави 135 раз взяли участь у 27 місіях 

ООН у різних державах світу, загальною кількістю близько 45 тис. ос. з яких 55 ос. 

загинуло. У середньому український персонал задіяний у 6 миротворчих місіях 

щороку; максимальна кількість місій, де залучені українські представники припадає 

на 2001 р. – 9 місій; мінімальна – на початкові роки співпраці держави з ООН: 1992-
1994 рр. участь в одній місії [3, с. 134-135]. З 2014 р., через розв’язанням воєнних 

дій на сході держави, участь країни у миротворчих місіях ООН скорочується. 
Незважаючи на глобальне просторове зміщення проведення миротворчих 

місій під егідою ООН з азійського простору, з долученням локальних субрегіонів 

Європи та Африки (90-ті роки ХХ ст), в африкано-азійський простір з включенням 
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окремих регіонів Латинської Америки та Південно-Східної Європи (20-ті роки 

ХХІ ст.), територіальна участь України у місіях організації залишається практично 

без змін. Домінуючим є Африканський регіон, зокрема локальні регіони нестабільності 
на території Малі, ДР Конго, Судану, Південного Судану (рис. 1, 3, 4). Також 

стабільним, з середини 90-х років ХХ ст. є представництво українських військових 

експертів на території Кіпру, де вони надають дорадчі послуги з встановлення миру. 
 

 
Рис. 3. Участь України у миротворчих місіях ООН, 2010 р. 

Примітка: створено автором на основі джерела [5]. 
 
 

 
Рис. 4. Участь України у миротворчих місіях ООН, 2020 р. 

Примітка: створено автором на основі джерела [5]. 
 
Стабільність залучення миротворців з України в місіях на Африканському 

континенті пов’язана з напрацюванням українською стороною досвіду реагування 

на військові суперечки в цьому регіоні (специфіка ведення стримуючих військову 

агресію дій в міському середовищі, на пересічній місцевості з урахуванням 

природних ландшафті) та ознайомлення з культурою місцевого населення та 

особливостями соціально-економічної комунікації з ним. Останнє суттєво 

допомагає при провадженні привентивних заходів із встановлення миру. 
Станом на осінь 2021 р. контрибуція України в місіях ООН становить 307 осіб: 

205 ос. військові, 21 ос. штабні офіцери, 22 поліцейських та 14 експертів з місії 
(рис. 5). Україна залучена в 6 з 12 місій ООН (рис. 4); 5 місій зосереджені на 

Африканському континенті, 1 на території Європи (Кіпр). 
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Рис. 5. Контрибуція України в миротворчих місій ООН, 01.10.2021 р. [5] 

 
Участь України у миротворчих місіях ООН є важливою складовою 

міжнародної політики держави, формування її військового статусу на глобальній 

карті світу. Вона забезпечує долучення до розв’язання глобальної проблеми 

людства - встановлення миру, поглиблює комунікацію українських військових з 

представниками провідних держав світу, гарантує отримання досвіду взаємодії з 

сучасним військовим обладнанням спеціального призначення, позиціонує країну як 

важливого геополітичного гравця на глобальній та регіональній арені. 
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