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АНОТАЦІЯ
Кручініна О. Ю. М жнародн неурядов орган зац

у забезпеченн миру та

безпеки: нституц ональний та функц ональний вим ри. – Квал ф кац йна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертац я на здобуття наукового ступеня доктора ф лософ за спец альн стю
291 – «М жнародн в дносини, сусп льн комун кац

та рег ональн студ ». –

Нац ональний ун верситет «Льв вська пол техн ка». – Льв в, 2021.
Глобальний розвиток характеризується безперервними трансформац ями,
насл дком яких є пост йн зм ни в станах сп впрац та/чи конфл кту м ж учасниками
м жнародних взаємод й, зокрема й внасл док

хн х р зноман тних реакц й на

глобальн безпеков виклики та загрози. У цьому контекст формування ефективно
системи м жнародно безпеки в третьому тисячол тт є найактуальн шим викликом
для сучасно людсько цив л зац

в св тл

збереження загалом, для забезпечення

стаб льного функц онування окремих держав та нших учасник в м жнародних
в дносин. На жаль, у сучасному св т довгостроковий мир є недосяжною метою для
м жнародного сп втовариства, в дтак вкрай гостро постає питання формування та
функц онування ефективно

всеосяжно

системи м жнародно

безпеки на

рег ональному та глобальному р внях.
З огляду на це сучасна система м жнародних в дносин, переживаючи пост йн
геопол тичн зм ни, спровокован надшвидким нформац йним розвитком, а також
довготривал м жнародн конфл кти, все б льше потребує як сно нових п дход в до
вир шення проблем у сфер забезпечення миру та безпеки, що, безперечно, актив зує
та моб л зує м жнародне громадянське сусп льство. Отож структура м жнародно
пол тики стр мко ускладнюється, позаяк значну роль починають в д гравати
недержавн актори, особливе м сце серед яких пос дають м жнародн неурядов
орган зац . Необх дн сть створення та актив зац

хньо д яльност зумовлено

ускладненням глобальних комун кац й у м жнародному сп втовариств , а також
потребою застосування останн х як певного засобу нформац йного обм ну м ж
державами.
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На сучасному етап

розвитку глобального громадянського сусп льства

неурядов орган зац , як його вагом складники, вважають реальним та д євим
нструментом впливу на наявну систему м жнародних в дносин. Тому все б льшу
наукову зац кавлен сть у досл дник в викликає саме розширення сфер д яльност та
функц онування

м жнародних

неурядових

орган зац й

у

сучасн й

систем

м жнародних в дносин. Проте незважаючи на снування значно к лькост наукових
праць, де проанал зовано сутн сть, специф ку роботи та роль м жнародних
неурядових орган зац й у р зних сферах хнього функц онування, у в тчизнян й
л тератур

дос

недостатньо висв тлено досягнення неурядових орган зац й у

забезпеченн миру та безпеки кр зь призму нституц онального

функц онального

вим р в хньо д яльност . Вивчення впливу м жнародних неурядових орган зац й на
п дтримання миру та безпеки набуває особливо актуальност в контекст сучасних
державотворчих та нтеграц йних процес в в Укра н . Йдеться про те, що наша
кра на з ткнулась з значною к льк стю безпекових виклик в

змушена давати

в дпов дь на анекс ю та окупац ю сво х територ й, а також зд йснювати масштабн
соц ально-економ чн та пол тичн перетворення, а громадяни Укра ни мають бути
готовими до нових форм пол тично активност , у тому числ м жнародно .
У вступ

обґрунтовано актуальн сть теми, означено мету та завдання,

визначено об‟єкт та предмет досл дження, сформульовано наукову новизну,
виокремлено методолог чний нструментар й, окреслено теоретичне та практичне
значення отриманих результат в, висв тлено попередню апробац ю результат в
досл дження та описано структуру роботи.
У першому розд л «Теоретико-методолог чн засади досл дження д яльност
м жнародних неурядових орган зац й у сфер забезпечення миру та безпеки»
з‟ясовано стан вивчення теми та джерельну базу досл дження проблеми
функц онування м жнародних неурядових орган зац й та
спрямовано

хньо

д яльност ,

на досягнення миру та безпеки. Проанал зовано концептуально-

теоретичн основи та методолог чний нструментар й виявлення рол м жнародних
неурядових орган зац й у п дтримц миру та безпеки в м жнародн й систем .
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У другому розд л «Роль неурядових орган зац й у систем м жнародних
в дносин: безпековий контекст» розкрито сутн сть
м жнародних неурядових орган зац й, визначено критер
основ

зд йснено

систематизац ю

миротворчих

специф ку д яльност
хньо класиф кац

та

безпекових

на ц й

неурядових

орган зац й, а також охарактеризовано м жнародно-правове регулювання д яльност
м жнародних неурядових орган зац й.
У третьому розд л «Інституц ональн особливост д яльност м жнародних
неурядових орган зац й у сфер досягнення миру та безпеки» зд йснено анал з
нституц онально специф ки д яльност миротворчих

безпекових м жнародних

неурядових орган зац й та на основ цього виокремлено нституц ональний механ зм
хнього ефективного функц онування; висв тлено безпекову взаємод ю м жнародних
неурядових орган зац й з ншими м жнародними акторами для гарантування миру та
безпеки.
У четвертому розд л «Миротворчий та безпековий потенц ал д яльност
м жнародних неурядових орган зац й: глобальний та нац ональний аспекти»
досл джено функц ональний вим р цих нституц й шляхом визначення функц й та
форм

д яльност

м жнародних

м жнародних

конфл кт в

неурядових

сучасност

та

орган зац й

запоб гання

пд

час

хньому

вир шення

виникненню;

акцентовано увагу на перевагах та недол ках залучення м жнародних неурядових
орган зац й до вир шення миротворчих та безпекових проблем в Укра н , а також
запропоновано рекомендац

щодо п двищення

хньо

ефективност

в процес

врегулювання в йськового конфл кту на Сход Укра ни.
У висновках узагальнено основн результати досл дження.
Констатовано, що м жнародн неурядов орган зац
новими суб‟єктами м жнародних

в дносин, реал зуючи

виступають сьогодн
глобальн

завдання

сусп льства в пол тичн й, економ чн й, правов й, соц альн й, культурн й та нших
сферах впливаючи на динам ку розвитку св тового сп втовариства. Визначено, що
одн єю з найвизначн ших особливостей системи сучасних м жнародних в дносин є
зростання к лькост

неурядових орган зац й, як

творять складн

мереж

та

забезпечують зв‟язки м ж людьми в усьому св т . Зазначено, що на ефективн сть
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реал зац громадянських н ц атив на глобальному р вн впливає, власне, наявн сть
глобально мереж м жнародних неурядових орган зац й.
На основ наукових п дход в до трактування «громадянського сусп льства» та
«глобального громадянського сусп льства» зроблено п дсумок, що м жнародн
неурядов орган зац

є визначальними елементами глобального громадянського

сусп льства. Наголошено, що досл дження м жнародних неурядових орган зац й у
розр з функц онального вим ру є диференц йованим залежно в д конкретно сфери
хньо д яльност . Також констатовано, що сфера миру та безпеки є одн єю з
найпр оритетн ших у систем м жнародних в дносин, адже сучасн держави не здатн
самотужки протистояти викликам та загрозам глобального св ту.
Запропоновано поняття «м жнародно

неурядово

орган зац », п д яким

розум ємо особливу форму об‟єднання представник в громадянського сусп льства
р зних кра н св ту, створену на основ установчих документ в, зареєстровану
в дпов дно до нац онального законодавства одн є держави, засновниками яко
зазвичай є приватн
принципам

чи недержавн

юридичн особи, а д яльн сть в дпов дає

нормам м жнародного права та не пересл дує комерц йно мети

в дбувається на територ не менш н ж двох держав.
Систематизовано безпеков та миротворч м жнародн неурядов орган зац ,
в дпов дно до сфери
нформац йно-анал тичн

хньо

д яльност

виокремлено три групи: миротворч ,

нституц , безпеков . Уточнено, що нормативно-правове

регулювання д яльност м жнародних неурядових орган зац й зд йснюється в розр з
двох р вн в: м жнародно-правове регулювання та саморегулювання.
Досл дження нституц онального вим ру дало змогу виявити характерн риси
нституц онально структури, завдяки чому розроблено нституц ональний механ зм
ефективного

функц онування

м жнародно

неурядово

орган зац

у

сфер

забезпечення миру та безпеки. Констатовано, що м жнародна неурядова орган зац я,
як

будь-який суб‟єкт м жнародних в дносин, оточена певним нституц ональним

середовищем, без якого не спроможна функц онувати. Проанал зовано дв модел
взаємод

м жнародних неурядових орган зац й з урядами та м журядовими

орган зац ями: перша модель передбачає пряму взаємод ю м ж неурядовою
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орган зац єю та урядом; друга модель реал зується опосередковано через донорську
орган зац ю, в рол

яко

можуть виступати будь-яка м журядова орган зац я,

сусп льний чи приватний фонд.
Комплексний анал з функц онального вим ру м жнародних неурядових
орган зац й у сфер забезпечення миру та безпеки дав змогу виокремити хн функц
та охарактеризувати в дпов дн форми роботи, як зд йснюють м жнародн неурядов
орган зац з метою вир шення м жнародних конфл кт в сучасност та запоб гання
хньому виникненню. На основ

анал зу д яльност

м жнародних неурядових

орган зац й, як залучен до вир шення миротворчих та безпекових проблем в
Укра н , виокремлено переваги та недол ки хньо роботи. На п дстав розгляду
реальних програм та проєкт в м жнародних неурядових орган зац й розроблено
рекомендац
конфл кту

щодо ефективного залучення
в

Укра н .

Вперше

х до врегулювання в йськового

запропоновано

нструменти,

як

доц льно

використовувати м жнародним неурядовим орган зац ям п д час вир шення
безпекових та миротворчих проблем в Укра н .
З практичного погляду матер али дисертац

сприятимуть п двищенню

ефективност функц онування м жнародних неурядових орган зац й п д час хнього
залучення до вир шення сучасних виклик в у сфер миру та безпеки запоб гання м.
Висновки досл дження можуть бути використан для розроблення рекомендац й
щодо ефективного залучення м жнародних неурядових орган зац й до вир шення
рос йсько-укра нського в йськового конфл кту, що зрештою сприятиме б льш
ефективному врегулюванню миротворчих та безпекових проблем в Укра н . Окр м
того, висновки та положення дисертац
опрацювання нових редакц й «Стратег

можуть бути застосован

п д час

нац онально безпеки Укра ни», а також

п дготовки наукових праць, навчальних пос бник в та спецкурс в з пол тичних наук,
зокрема п д час розроблення та викладання спецкурсу «М жнародн неурядов
орган зац », а також у навчальному процес на ф лософських, соц олог чних та
юридичних факультетах виш в п д час читання курс в «Пол толог я», «М жнародн
орган зац », «Теор я м жнародних в дносин» тощо.
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Наголошено на особлив й рол

м жнародних неурядових орган зац й у

досягненн миру та безпеки, запоб ганн та вир шенн конфл кт в на м ждержавному
внутр шньодержавному

р внях.

Зазначено,

що

з

нституц онального

та

функц онального погляд в активн сть таких м жнародних актор в є важливою для
вир шення безпекових проблем, зокрема й для досягнення ст йкого миру та
в дновлення територ ально ц л сност Укра ни.
Ключові слова: м жнародна неурядова орган зац я, неурядова орган зац я,
мир, безпека, м жнародна безпека, небезпека, м жнародний актор, держава, ООН,
громадянське сусп льство, захист прав людини, Укра на, м жнародний конфл кт,
рос йсько-укра нський конфл кт.

ABSTRACT

Kruchinina O. Yu. International Non-Governmental Organizations for Peace and
Security: Institutional and Functional Dimensions. – Qualificative research paper as a
manuscript.
The thesis for the Degree of Doctor of Philosophy in the Specialty 291 –
«International Relations, Public Communications and Regional Studies». – Lviv
Polytechnic National University. – Lviv, 2021.
Global development is characterized by continuous transformations, that result in
constant changes in the states of cooperation and / or conflict between the participants of
international interactions, as a result of their different responses to global security
challenges and threats in particular. In this context, the formation of an effective system of
international security in the third millennium is the most pressing challenge for modern
human civilization, both in light of its preservation in general, and to ensure the stable
functioning of individual states likewise other actors in international relations.
Unfortunately, long-term peace is an unattainable goal for the international community in
contemporary world. Therefore, the formation and functioning of an effective and
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comprehensive system of international security at the regional and global levels is utmost
acute issue nowadays.
Experiencing constant geopolitical changes provoked by rapid information
development, alongside with long-term international conflicts, the modern international
relations system lucks qualitatively new approaches to solving problems in the field of
peace and security. Undoubtedly, the international civil society is intensified and
mobilized by this. Therefore, the structure of international politics is rapidly becoming
more complicated, as non-state actors are beginning to play a significant role in it. The
special place among those is occupied by international non-governmental organizations.
The need to create and intensify their activities is predetermined by the complexity of
global communications in the international community, and the need to use the latter as a
mean of information exchange between states.
At the present stage of development of global civil society, non-governmental
organizations, as its important components, are considered a real and effective tool to
influence the existing system of international relations. Therefore, the growing scientific
interest of researchers is towards the expansion of the spheres of activity and functioning
of international non-governmental organizations in the modern system of international
relations. However, despite the existence of a significant number of scientific papers
analyzing the nature, specifics and role of international NGOs in various areas of their
functioning, the national literature still does not sufficiently cover the achievements of
NGOs in peace and security through the prism of institutional and functional dimensions
of their activities. The study of the influence of international non-governmental
organizations on the maintenance of peace and security becomes especially relevant in the
context of modern state-building and integration processes in Ukraine. The point is that
our country is facing a significant number of security challenges and is forced to respond
to the annexation and occupation of its territories, as well as to carry out large-scale socioeconomic and political transformations, and Ukrainian citizens must be ready for new
forms of political activity, including international.
In the introduction the relevance of the topic is justified, defines the purpose and
objectives; the object and subject of research are defined; scientific novelty is formulated;

9

methodological tools are identified; the theoretical and practical significance of the results
are outlined; the preliminary approbation of the research results is highlighted; and the
structure and volume of the work are presented.
In the first chapter entitled “Theoretical and Methodological Principles of Research
of International Non-Governmental Organizations in the Field of Peace and Security”, the
state of study of the topic and the source base of research on the functioning of
international non-governmental organizations and their activities aimed at achieving peace
and security are revealed. The conceptual and theoretical foundations and methodological
tools for identifying the role of international non-governmental organizations in
maintaining peace and security in the international system are analyzed.
In the second chapter entitled “The Role of Non-Governmental Organizations in the
System of International Relations: Security Context”, the essence and specifics of
international non-governmental organizations are revealed, the criteria for their
classification are defined; on this basis peacekeeping and security non-governmental
organizations are systematized.
The third chapter “Institutional Features of International Non-Governmental
Organizations in the Field of Peace and Security” analyzes the institutional specifics of
peacekeeping and security international non-governmental organizations and on this basis
identifies the institutional mechanism for their effective functioning; highlights the
security interaction of international non-governmental organizations with other
international actors to ensure peace and security.
The fourth chapter entitled “Peacekeeping and Security Potential of International
Non-Governmental Organizations: Global and National Aspects” examines the functional
dimension of these institutions by defining functions and forms of activity of international
non-governmental organizations in resolving modern international conflicts and
preventing their occurrence; emphasis is placed on the advantages and disadvantages of
involving international non-governmental organizations in solving peacekeeping and
security problems in Ukraine, and recommendations for improving their effectiveness in
resolving the military conflict in eastern Ukraine are proposed.
The conclusions summarize the main results of the study.
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It is stated that today international non-governmental organizations are new subjects
of international relations, realizing the global tasks of society in the political, economic,
legal, social, cultural and other spheres and influencing the dynamics of the world
community. It is determined that one of the most significant features of the system of
modern international relations is the growing number of non-governmental organizations
that create complex networks and provide connections between people around the world.
It is also noted that the effectiveness of the implementation of civic initiatives at the global
level is influenced, in fact, by the presence of a global network of international nongovernmental organizations.
Based on scientific approaches to the interpretation of "civil society" and "global
civil society", it is concluded that international non-governmental organizations are the
defining elements of the global civil society. It is emphasized that the study of
international non-governmental organizations in terms of functional dimension is
differentiated depending on the specific area of their activities. It was also stated that the
sphere of peace and security is one of the highest priorities in the system of international
relations, as modern states are not able to face the challenges and threats of the global
world on their own.
The concept of "international non-governmental organization" is proposed, which
means a special form of association of civil society representatives from around the world,
created on the basis of constituent documents, registered in accordance with the national
legislation of one state principles, usually founded by private or non-state legal entities,
and its activities comply with the principles and norms of international law, do not pursue
a commercial purpose and take place on the territory of at least two states.
Security and peacekeeping international non-governmental organizations are
systematized, according to the sphere of their activity three groups are distinguished:
peacekeeping, information-analytical institutions, security. It is specified that the
normative-legal regulation of the activity of international non-governmental organizations
is carried out in the context of two levels: international legal regulation and selfregulation.

11

The study of the institutional dimension made it possible to identify the
characteristic features of the institutional structure, thanks to which an institutional
mechanism for the effective functioning of an international non-governmental
organization in the field of peace and security has been developed. It is stated that an
international non-governmental organization, like any subject of international relations, is
surrounded by a certain institutional environment, without which it is unable to function.
Two models of interaction of international non-governmental organizations with
governments and intergovernmental organizations are analyzed: the first model provides
for direct interaction between a non-governmental organization and a government; the
second model is implemented indirectly through a donor organization, which can be any
intergovernmental organization, public or private fund.
A comprehensive analysis of the functional dimension of international nongovernmental organizations in the field of peace and security has made it possible to
identify their functions and characterize the relevant forms of work carried out by
international non-governmental organizations to resolve international conflicts and prevent
their occurrence. Based on the analysis of the activities of international non-governmental
organizations involved in solving peacekeeping and security problems in Ukraine, the
advantages and disadvantages of their work are highlighted. According to the review of
real

programs

and

projects

of

international

non-governmental

organizations,

recommendations have been developed for their effective involvement in the settlement of
the military conflict in Ukraine. For the first time, tools have been proposed that should be
used by international non-governmental organizations in addressing security and
peacekeeping issues in Ukraine.
From a practical point of view, the dissertation materials will help increase the
efficiency of international non-governmental organizations while involving them in
solving and preventing current challenges in the field of peace and security. The findings
of the study can be used to develop recommendations for the effective involvement of
international non-governmental organizations in resolving the Russian-Ukrainian military
conflict, which will ultimately contribute to a more effective settlement of peacekeeping
and security issues in Ukraine. In addition, the conclusions and provisions of the
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dissertation can be used in the development of new editions of the "National Security
Strategy of Ukraine", as well as the preparation of scientific papers, textbooks and special
courses in political science, in particular during the development and teaching of special
courses "International Non-Governmental Organizations», and also in the educational
process at the philosophical, sociological and legal faculties of universities during the
reading of the courses "Political Science", "International Organizations", "Theory of
International Relations", etc.
The special role of international non-governmental organizations in achieving peace
and security, preventing and resolving conflicts at the interstate and domestic levels is
emphasized. It is noted that from the institutional and functional point of view, the activity
of such international actors is important for solving security problems, in particular for
achieving lasting peace and restoring the territorial integrity of Ukraine.
Keywords:

international

non-governmental

organization,

non-governmental

organization, peace, security, international security, danger, international actor, state, UN,
civil society, protection of human rights, Ukraine, international conflict, RussianUkrainian conflict.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми. Глобальний розвиток характеризується
безперервними трансформац ями, насл дком яких є част зм ни в станах сп впрац
та/чи конфл кту м ж учасниками м жнародних взаємод й, зокрема й внасл док хн х
багатогранних реакц й на глобальн безпеков виклики та загрози. У цьому контекст
формування ефективно системи м жнародно безпеки в третьому тисячол тт є
найактуальн шим викликом для сучасно людсько цив л зац

не лише щодо

збереження, а й щодо забезпечення стаб льного функц онування окремих держав та
нших учасник в м жнародних в дносин. На жаль, у сучасному св т довгостроковий
мир є недосяжною метою для м жнародного сп втовариства, в дтак вкрай гостро
постає питання формування та п дтримки ефективно та всеосяжно системи
м жнародно безпеки.
З огляду на це сучасна система м жнародних в дносин, переживаючи пост йн
геопол тичн зм ни, спровокован надшвидким нформац йним розвитком, а також
довготривал м жнародн конфл кти, дедал б льше потребує як сно нових п дход в
до вир шення проблем для досягнення миру та безпеки, що, безумовно, актив зує та
моб л зує м жнародне громадянське сусп льство. Тому структура м жнародно
пол тики на початку ХХІ ст. стр мко ускладнюється, значну роль у н й починають
в д гравати недержавн актори, особливе м сце серед яких пос дають м жнародн
неурядов орган зац .
На сучасному етап

розвитку глобального громадянського сусп льства

неурядов орган зац , як його вагом складники, вважають реальним та д євим
нструментом впливу на наявну систему м жнародних в дносин. Вони є продуктом
сусп льних д й, тобто орган зованою в дпов ддю об‟єднань людей на т чи т под
(поза д яльн стю традиц йних державних структур). Очевидно, що в умовах
пост йних м жнародних конфл кт в вир шення такого надважливого завдання, як
гарантування всеохопного миру та безпеки, є пр оритетною проблемою системи
м жнародних в дносин, що вимагає активного залучення неурядових орган зац й.
Отож все б льшу наукову зац кавлен сть у досл дник в викликає саме розширення
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сфер

д яльност

м жнародних

неурядових

орган зац й

у

сучасн й

систем

м жнародних в дносин. Проте незважаючи на снування значно к лькост наукових
праць, де проанал зовано сутн сть, специф ку д яльност та значення м жнародних
неурядових орган зац й у р зних сферах хнього функц онування, у в тчизнян й
л тератур дос недостатньо висв тлено досягнення неурядових орган зац й щодо
гарантування миру та безпеки кр зь призму нституц онального
вим р в

хньо

функц онального

д яльност . За нин шн х умов вивчення впливу м жнародних

неурядових орган зац й на п дтримання миру та безпеки стає особливо актуальним у
контекст сучасних державотворчих та нтеграц йних процес в в Укра н . Адже через
в йськове вторгнення Рос йсько Федерац та окупац ю нею частини укра нських
територ й наша держава опинилася в ситуац , коли для досягнення належного р вня
нац онально безпеки потр бно шукати нових п дход в до вир шення ц є проблеми
та виходити на новий р вень взаємод Києва з ншими урядовими та неурядовими
акторами, залучаючи

х до миротворчого процесу, всеохопного застосування

р зноман тних механ зм в для гарантування безпеки нашо держави. Виходячи з цих
обставин, зд йснено виб р теми дисертац .
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – зд йснити комплексне
досл дження д яльност м жнародних неурядових орган зац й у сфер забезпечення
миру

та

безпеки

через

призму

двох

функц онального. Досягнення поставлено

вим р в

–

нституц онального

та

мети передбачає розв‟язання таких

досл дницьких завдань:
–

з‟ясувати стан досл дження проблематики д яльност

м жнародних

неурядових орган зац й у сфер забезпечення миру та безпеки;
–

виокремити

концептуально-теоретичн

основи

та

методолог ю

досл дження рол м жнародних неурядових орган зац й у систем м жнародних
в дносин для досягнення миру та безпеки;
–

з‟ясувати сутн сть, специф ку д яльност та визначити безпекову роль

м жнародних неурядових орган зац й у систем м жнародних в дносин;
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–

зд йснити

систематизац ю

миротворчих

та

безпекових

неурядових

орган зац й на п дстав виокремлення базових критер в класиф кац м жнародних
неурядових орган зац й;
–

зд йснити

анал з

м жнародно-правового

регулювання

д яльност

м жнародних неурядових орган зац й;
–

охарактеризувати нституц ональну специф ку д яльност

м жнародних

неурядових орган зац й (на приклад деяких з них) та на основ цього виокремити
нституц ональний механ зм ефективного функц онування м жнародних неурядових
орган зац й для гарантування миру та безпеки;
–

проанал зувати взаємод ю миротворчих та безпекових м жнародних

неурядових орган зац й з ншими м жнародними акторами у процес п дтримання
миру та безпеки;
–

виокремити функц

та форми д яльност

м жнародних неурядових

орган зац й п д час вир шення м жнародних конфл кт в сучасност та запоб гання
хньому виникненню (на основ конкретних проєкт в та програм, що х реал зовують
миротворч та безпеков неурядов орган зац );
–

визначити переваги та недол ки залучення м жнародних неурядових

орган зац й до вир шення миротворчих та безпекових проблем в Укра н , а також
сформувати рекомендац

щодо п двищення хньо ефективност в цьому напрям

д яльност .
Об’єктом дисертаційного дослідження є м жнародн неурядов орган зац у
систем м жнародних в дносин.
Предмет дослідження –

нституц ональний та функц ональний вим ри

д яльност м жнародних неурядових орган зац й у сфер забезпечення миру та
безпеки.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють пер од з 1945 р. до 2020 р.
Нижню часову межу роботи визначено датою створення Орган зац
Нац й, що сприяло стр мк й актив зац

д яльност

Об‟єднаних

м жнародних неурядових

орган зац й, а також швидкому зростанню хньо к лькост , а верхню – необх дн стю
досл дження рол таких орган зац й п д час вир шення актуальних м жнародних
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конфл кт в, а також запровадженням Указу Президента Укра ни Про р шення Ради
нац онально безпеки

оборони Укра ни в д 14 вересня 2020 року «Про Стратег ю

нац онально безпеки Укра ни», що, окр м ншого, передбачає використання вс х
наявних механ зм в м жнародних урядових та неурядових орган зац й для
в дновлення територ ально ц л сност та державного суверен тету нашо держави.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема
дисертац

в дпов дає науковому напряму кафедри пол толог

в дносин Нац онального
трансформац

та м жнародних

ун верситету «Льв вська пол техн ка»: Особливост

пол тичних нститут в

процес в у нац ональному та глобальному

вим рах; дисертац я виконана в межах науково-досл дних роб т: «Трансформац я
пол тичних в дносин у нац ональному та глобальному вим рах» (номер державно
реєстрац 0117U004120).
Методологічною основою дисертації є сукупн сть основоположних п дход в
та метод в, ефективних у процес досл дження д яльност м жнародних неурядових
орган зац й у сфер забезпечення миру та безпеки через призму нституц онального
та функц онального вим р в.
У рамках досл дження будо застосовано неоінституціональний підхід, котрий
дав можлив сть розглянути м жнародн неурядов орган зац в дпов дно до вимог
сучасного неол берал зму та спроєкрувати хню роль на м жнародн й арен у сфер
миру та безпеки в дпов дно до к лькох нео нституц ональних
1) м жнародн неурядов орган зац
мають власн особлив

постулат в:

є повноправними пол тичними акторами, що

нтереси та потреби; 2) м жнародн неурядов орган зац

зд йснюють визначальний вплив на ндив дуальну повед нку людей

на думку

глобального громадянського сусп льства через призму формування глобальних
пр оритет в; 3) як пол тичн нститути м жнародн неурядов орган зац є одн єю з
важливих детерм нант, що визначає результати м жнародно пол тики та допомагає
ншим пол тичним акторам (урядовим та м журядовим) усв домлювати сво ц л та
шляхи хнього досягнення. Виокремлен нео нституц ональн постулати мають
визначальне значення п д час досл дження рол

м жнародних неурядових

орган зац й у гарантуванн миру та безпеки, адже дають можлив сть розглянути х як
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важливих актор в, що ставлять перед собою мету сприяти забезпеченню миру та
безпеки на м жнародн й арен , формують громадську думку в цьому напрям та
сприяють виробленню (через координац ю з ншими м жнародними акторами)
ефективних механ зм в досягнення м жнародно безпеки.
Важливим було застосування системного підходу, котрий передбачає
виокремлення ц л сно множини елемент в у систем м жнародних в дносин, як
складника ц є системи, а також з‟ясування сукупност в дношень

зв‟язк в м ж

ними. Використання цього п дходу дало можлив сть класиф кувати м жнародн
неурядов орган зац за сферами д яльност в ц лому, розглянути нституц ональне
середовище функц онування МНУО,

хню взаємод ю з

ншими учасниками

м жнародних в дносин, а також вид лити та систематизувати МНУО у сфер
забезпечення миру та безпеки. Мережевий підхід дав змогу з‟ясувати специф ку
взаємод й МНУО в м жнародн й систем через використання специф чних зв‟язк в х
м ж собою

з акторами глобального св ту – урядами, м жнародними урядовими

орган зац ями та ншими суб‟єктами м жнародних в дносин.
У межах вище окреслених п дход в було використано загальнонауков методи
досл дження, зокрема так : структурно-функціональний – для виокремлення
функц й та форм д яльност

м жнародних неурядових орган зац й п д час

запоб гання та вир шення м жнародних конфл кт в сучасност ; історичний – для
досл дження становлення та розвитку неурядових орган зац й в конкретних
сторичних обставинах; порівняльний – для виокремлення сп льних та в дм нних
тенденц й функц онування МНУО у сфер миру та безпеки, пор вняння хн х
конктерних програм та проєкт в. Окремо сл д вид лити використання емп ричних
метод в: аналіз документів, який застосовано для ґрунтовного досл дження
правового п дґрунтя забезпечення д яльност МНУО, найважлив ших документ в,
як визначають стратег ю та особливост функц онування МНУО; метод кейсів,
який уможливив опис конкретних миротворчих, безпекових проєкт в та програм
МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки, що уможливило виокремити та
узагальнити

позитивн ,

негативн насл дки д яльност таких МНУО. У робот

використано також лог чн методи досл дження: аналіз та синтез – для з‟ясування
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теоретико-практично

сутност

та

особливо

специф ки

д яльност

МНУО;

узагальнення – для формування рекомендац й з удосконалення д яльност МНУО в
сфер забезпечення миру та безпеки. Застосування вказаних метод в у досл дженн
дало змогу реал зувати принципи об‟єктивност , лог чно

несуперечливост

й

повноти.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основ комплексного
пол толог чного анал зу д яльност м жнародних неурядових орган зац й у сфер
забезпеченн миру та безпеки в розр з

нституц онального та функц онального

вим р в розроблено певну сукупн сть положень, зокрема так :
уперше:
–

проведено комплексний анал з нституц онального вим ру д яльност

м жнародних неурядових орган зац й у сфер
Наголошено на можливост

забезпечення миру та безпеки.

п двищення ефективност

функц онування таких

м жнародних актор в, чого можна досягнути через удосконалення нституц онально
структури миротворчих та безпекових неурядових орган зац й, зокрема через
вироблення ефективного інституціонального механізму, який передбачає чітку
організаційну структуру самих організацій та сприятливе інституціональне
середовище, а також через запровадження ефективних механізмів взаємодії з
міжнародними міжурядовими та урядовими суб’єктами. Все це надасть
можлив сть неурядовим орган зац ям зд йснювати вагомий вплив на формування
ст йко системи м жнародно безпеки, яка передбачає ненасильницьке вир шення
зовн шн х внутр шн х прояв в конфл ктних ситуац й;
–

виокремлено функц

та форми д яльност м жнародних неурядових

орган зац й у забезпеченн миру та безпеки в розр з миротворчої та безпекової
сфер. Так, у миротворч й сфер м жнародн неурядов орган зац зд йснюють низку
функц й, як-от: миротворчу, яка реал зується через так

форми д яльност :

превентивна, посередницька, мобілізаційна, реінтеграційна; інформаційну, яка
реал зується через так форми д яльност : інформаційно-просвітницька та науководослідницька. У безпеков й сфер , яка широко представлена дуже р зноман тними за
своєю спец ал зац єю м жнародними неурядовими орган зац ями, останн реал зують
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головно соціально-гуманітарну функцію, що передбачає так форми д яльност , як
гуманітарна, правозахисна, медична та екологічна;
–

зд йснено систематизац ю м жнародних неурядових орган зац й

у

забезпеченн миру та безпеки зг дно з таким критер єм як сфера д яльност
(миротворча; безпекова); виокремлено три групи: 1) миротворчі міжнародні
неурядові організації, як сприяють вир шенню конфл кт в та забезпеченню миру;
2) інформаційно-аналітичні
нститути тощо), як

інституції

(анал тичн

досл джують в йськов

та

досл дницьк

центри,

конфл кти та сприяють миру;

3) безпекові міжнародні неурядові організаці , як допомагають досягти безпеки в
найважлив ших сферах функц онування глобального сусп льства.
уточнено:
– поняттєво-категор йний апарат у сфер м жнародних в дносин; зокрема, на
основ досл дження сутност та специф ки д яльност м жнародних неурядових
орган зац й

у

систем

м жнародних

в дносин

уточнено

наукове

поняття

«міжнародна неурядова організація», п д яким розум ємо особливу форму
об’єднання представників громадянського суспільства різних країн світу, створену
на основі установчих документів, зареєстровану відповідно до національного
законодавства однієї держави, засновниками якої зазвичай є приватні чи
недержавні юридичні особи, а діяльність відповідає принципам і нормам
міжнародного права та не переслідує комерційної мети і відбувається на
території не менш ніж двох держав;
–

розум ння нституц онального механ зму ефективного функц онування

м жнародно неурядово орган зац у сфер забезпечення миру та безпеки на основ
досл дження

нституц онально

специф ки деяких миротворчих та безпекових

МНУО; основними складниками цього механ зму є: стратегічне управління
(структура орган в управл ння; статут орган зац ; положення про органи
управл ння); місія, цінності, бачення; стратегічний план (стратег чна мета та
завдання на

досягнення; заходи, проєкти, кампан , конференц , сем нари,

платформи; р чний зв т д яльност орган зац ); стиль управління та лідерство
(кодекс повед нки, етичний кодекс, харт я в дпов дальност ; пол тика уникнення
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конфл кт в нтерес в); організаційна структура (мережа структурних п дрозд л в;
положення про структурн п дрозд ли; посадов нструкц прац вник в); операційне
управління (регламент роботи орган зац ; введення д ловодства); людські ресурси
(кадрова пол тика: колективн угоди/договори, контракти сп вроб тник в, система
п двищення квал ф кац ; наб р кадр в: положення про порядок проведення
конкурс в; гендерне сп вв дношення та р зноман тн сть представництва);
–

наукове визначення поняття «функц я МНУО у сфер забезпечення миру

та безпеки», п д яким розум ємо комплекс форм діяльності, які МНУО
застосовують як єдине ціле або делегують до мережевих структур на усіх рівнях
сфери забезпечення миру та безпеки (національному, регіональному, міжнародному)
задля вирішення безпекових проблем та досягнення стійкого всеохопного миру, а
також наукове визначення поняття «форма д яльност МНУО для запоб гання та
вир шення

м жнародних

конфл кт в

сучасност »

як

зовнішнє

практичне

відображення конкретних дій, які здійснюють МНУО з метою запобігання
міжнародним конфліктам та вирішення їх, а також подолання їхніх наслідків, у
межах повноважень та компетенцій, які притаманні цим організаціям;
–

пропозиц щодо сукупност нструмент в, рекомендованих миротворчим

та безпековим МНУО, як працюють в Укра н , для ефективн шого функц онування
в розр з вищеокреслених форм д яльност , а саме: діалог та консультації на
м сцевому або нац ональному р вн м ж тими, хто при влад ,

тими, хто зазнає

утиск в, з залученням гендерного, в кового, соц ального та м жрасового п дход в;
пряма особиста пропаганда за допомогою контактів з політичними лідерами та
особами, як ухвалюють основн р шення на нац ональному та глобальному р внях;
культурний вплив, тобто створення ф льм в, сер ал в, як

пропагують мирне

вир шення конфл ктних ситуац й, театр за участю учасник в з м сцевого населення
тощо; залучення молоді й жінок до миротворчого процесу; створення миротворчих
платформ для обговорення, конференц й, форум в; створення мереж раннього
запобігання та реагування як нструменту спостереження й мон торингу конфл кт в
для подальшого недопущення х та ухвалення в дпов дних р шень; співпраця з
поліцією, громадськими лідерами, у тому числ з релігійними керівниками; створення
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інститутів миру, тобто заклад в, як надають спец ал зовану нтенсивну п дготовку
з питань запоб гання конфл ктам та побудови миру для окремих ос б, орган зац й
громадянського сусп льства, д лових к л тощо

з врахуванням нац ональних

особливостей.
набули подальшого розвитку:
–

досл дження

м жнародних

неурядових

глобального громадянського суспільства

орган зац й

як

елементів

кр зь призму подолання виклик в

глобальн й, рег ональн й, нац ональн й безпец та гарантування миру;
–

вивчення переваг та недоліків діяльності міжнародних неурядових

організацій під час вирішення міжнародних конфліктів та запобігання їм на основ
анал зу д яльност МНУО, як залучен до вир шення миротворчих та безпекових
проблем в Укра н (Центр за гуман тарний д алог, Ін ц атива управл ння кризовими
ситуац ями, М жнародна кризова група, М жнародний Ком тет Червоного Хреста,
International Alert, Інститут миру США, Л кар без кордон в, М жнародна амн ст я,
Репортери без кордон в);
–

досл дження пропозицій та рекомендацій щодо продуктивного залучення

міжнародних

неурядових

організацій

до

вирішення

російсько-українського

конфлікту. Зокрема, для ефективного вир шення безпекових та миротворчих
проблем в Укра н м жнародним неурядовим орган зац ям запропоновано таке:
посилити та розширити роботу з нформування широких верств населення щодо
своє д яльност ; ч тко налагоджувати роботу з ншими неурядовими та урядовими
орган зац ями для уникнення дублювання хн х функц й; налагоджувати партнерськ
взаємини з нститутами та органами влади Укра ни; краще адаптовуватись до
ментал тету та особливостей культури м сцевого населення; ч тко розум ти вимоги
протиборчих стор н; ефективно координувати внутр шн й управл нський апарат
орган зац

з метою запоб гання корупц йним мах нац ям; створювати миротворч

платформи, як

будуть зд йснювати безпосередн й вплив на обидв

сторони

конфл кту; використовувати р зноман тн форми д яльност у сфер миру та безпеки,
зокрема застосовувати моб л зац йну форму, яка передбачає активне залучення
м сцевого населення, в тому числ ж нок, для сприяння мирному процесов тощо. На
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державному

р вн

нституц онального

потр бно
та

забезпечити

нормативного

формування

середовища,

для

сприятливого

якнайповн шого

й

ефективного залучення та розкриття потенц алу МНУО у сфер миру та безпеки.
Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Основн
висновки та положення дисертац розширюють науков уявлення про м жнародн
неурядов орган зац

як важливих актор в м жнародних в дносин. Окр м того,

результати роботи можна використати для подальшого досл дження специф ки
д яльност МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки. Отриман результати
досл дження можуть бути застосован в п дготовц наукових праць, навчальних
пос бник в та спецкурс в з сусп льно-пол тичних наук. Зокрема, матер али
дисертац

можна використати п д час розробки та викладання дисципл ни

«М жнародн

неурядов

орган зац », а також у навчальному процес

на

ф лософських, соц олог чних та юридичних факультетах заклад в вищо осв ти для
викладання таких дисципл н, як «Пол толог я», «М жнародн орган зац », «Теор я
м жнародних в дносин» тощо. З практично точки зору матер али дисертац можуть
бути використан

для п двищення ефективност

функц онування м жнародних

неурядових орган зац й п д час хнього залучення до вир шення м жнародних
конфл кт в сучасност та запоб гання хн й появ . Практичне значення роботи
полягає у розробленн рекомендац й щодо продуктивного залучення м жнародних
неурядових

орган зац й

до

вир шення

рос йсько-укра нського

в йськового

конфл кту, що й надал сприятиме б льш ефективному врегулюванню миротворчих
та безпекових проблем в Укра н . Отриман результати досл дження можуть бути
використан для розроблення нових редакц й «Стратег

нац онально безпеки

Укра ни».
Апробація результатів дослідження. Основн де та результати дисертац
апробовано у форм

допов дей на таких м жнародних науково-практичних

конференц ях: «Людське сп втовариство: Актуальн питання наукових досл джень»
(м. Дн про, 15–16 лютого 2019 р.); «Р вень ефективност та необх дн сть впливу
сусп льних наук на розвиток сучасно цив л зац » (м. Льв в, 22 – 23 лютого 2019 р.);
«Розвиток сучасного сусп льства в умовах глобально нестаб льност . М жнародна
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науково-практична конференц я» (м. Одеса, 10–11 травня 2019 р.); «Істор я,
проблеми та необх дн умови становлення громадянського сусп льства в Укра н »
(м. Льв в, 24–25 с чня 2020 р.); «Нове та традиц йне у досл дженнях сучасних
представник в сусп льних наук» (м. Ки в, 31 с чня – 1 лютого 2020 р.); «Актуальн
проблеми м жнародних в дносин» (м. Льв в, 26 березня 2020 р.); «Сусп льн науки
сьогодн : постулати минулого

сучасн теор » (м. Дн про, 6–7 листопада 2020 р.);

«Пр оритетн напрями вир шення актуальних проблем сусп льних наук» (м. Одеса,
16–17 жовтня 2020 р.).
Публікації. У 15 одноос бних наукових публ кац ях повн стю в дображен
основн результати дисертац , з них: 4 статт у наукових фахових виданнях Укра ни;
1 стаття, що опубл кована у науковому фаховому виданн Укра ни, яка входить до
наукометричних баз даних; 2 статт , що опубл кован у наукових пер одичних
виданнях нших держав.
Структура роботи. Дисертац я складається з перел ку умовних позначень,
вступу, чотирьох розд л в, под лених на дев‟ять п дрозд л в, висновк в, списку
використаних джерел та додатк в. Загальний обсяг рукопису становить 243 стор нки
(з них 178 стор нок основного тексту). Робота м стить 6 рисунк в та 9 додатк в.
Список використаних джерел нал чує 311 позиц й.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ
1.1. Стан вивчення теми та джерельна база дослідження проблеми
функціонування міжнародних неурядових організацій у сфері досягнення миру
та безпеки
Тенденц становлення та розвитку сучасно системи м жнародних в дносин
базуються на взаємод

р зноман тних глобальних, рег ональних та локальних

(нац ональних) нститут в. З огляду на це в структур системи м жнародних в дносин
за останн десятир ччя в дбулося дуже багато суттєвих як сних зм н завдяки появ та
активн й д яльност

на м жнародн й арен

нових актор в. Сьогодн

можна

однозначно стверджувати, що не лише нац ональн держави є вагомими акторами на
м жнародн й арен , хоча вони виконують головну роль, а й досить важливою є
д яльн сть м жнародних

нститут в, у тому числ

м жнародних неурядових

(недержавних) орган зац й.
Джерельну базу досл дження, яку використовуємо п д час анал зу д яльност
МНУО в сфер забезпечення миру та безпеки, можна умовно розд лити на п‟ять
груп: 1) дисертац , монограф , п дручники та нш науков видання

статт ,

дов дкова л тература (словники, енциклопедичн видання) тощо; 2) нормативноправов акти (м жнародн та внутр шньодержавн акти); 3) нформац я МНУО,
ММУО ( нформац я, що надходить з МНУО через електронн публ кац

та

пов домлення на хн х електронних ресурсах); 4) матер али ЗМІ; 5) р зноман тн
нтернет-ресурси.
Розглядаючи першу групу джерел, наголосимо, що для виокремлення
поняттєво-категор йного апарату дисертац було досл джено прац Д. Істона [207,
с. 1051–1061], М. Каплана [246], Р. Флуда та Е. Карсона [209], зокрема для
визначення поняття «система м жнародних в дносин». Досл дження Дж. К на [225,
с. 23–24] допомогли розкрити сутн сть «глобального громадянського сусп льства».
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Анал з дов дково л тератури, зокрема Collins English Dictionary [197], Encyclopaedia
Britannica [224], дав змогу уточнити сутн сть терм на «неурядова орган зац я».
Dictionnaire Diplomatique [203, с. 696] дав можлив сть розкрити де м жнародно
безпеки, а словник сусп льних наук UNESCO [157, с. 629] – уточнити поняття
«безпека».
Базу досл дження теоретичних аспект в д яльност та рол НУО в систем
м жнародних в дносин склали науков прац

в тчизняних, заруб жних досл дник в,

зокрема таких: А. Абашидзе [1], Т. Алексєєва [3], В. Барановський [7, с. 121–122],
А. Наумов [81], Н. Нижник [83, с. 73–77], Є. Пожидаєв [96, с. 19–26], Г. Тараненко
[115, с. 162–173], Н. Твердохлебов [117, с. 42–46] та н.
Серед закордонних досл дник в, як вивчають МНУО, так в дом фах вц , як
У. Бек [9], А. Г дденс [193], А. Токв ль [202], Д. Шм ттер [152, с. 16–27] та н.
Зазначимо, що анал з теоретичних засад функц онування НУО кр зь призму
громадянського сусп льства зд йснено в багатьох працях зах дних науковц в.
Наприклад, Алекс с де Токв ль у знаменитому твор «Демократ я в Америц »
присвячує рол громадських об‟єднань в житт американського народу окремий
розд л п д назвою «Користь, яку мають американц в д громадських об‟єднань у
громадському

житт »

[202].

Рональд

Пеннок

(професор

Принстонського

ун верситету) у своєму досл дженн «Демократична пол тична теор я» зд йснив
фундаментальний анал з теор й демократ , а також хню систематизац ю, в дв вши
належну увагу громадським об‟єднанням [266]. Водночас, Пол Просс (професор
ун верситету в Торонто) стверджує, що пол тичн процеси в Канад суттєво
зм нюються п д впливом неурядових орган зац й – «груп тиску» [270].
Обґрунтування МНУО як основного суб‟єкта громадянського сусп льства
доведено в наукових досл дженнях таких в тчизняних автор в, як Т. Андрущенко [4],
М. Здоровега [43], У. Ільницька [46], М. Кал н ченко [47], О. Корн євський [61],
А. Крупник [63, с. 96–115], В. Кулик [66], О. Полтораков [99, с. 149–156],
В. Лисенко [71], Л. Чернявська [149, с. 95–104], Л. Чекаленко [146; 147],
О. Чувардинський [151, с. 244–255], О. Якубовський [155].
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Прац заруб жних науковц в М. Гр фф са та Т. О‟Каллагана доводять вагомий
вплив НУО на систему м жнародних в дносин [215, с. 215–217]. В домий досл дник
І. Шив дз у сво й науков й прац «Мовчання в дискурс НУО: роль та майбутнє
НУО в Африц » [279] обґрунтовує роль, переваги та загрози д яльност , а також
майбутн виклики для НУО в Африц . Американський пол толог Джозеф Най у сво х
книгах та статтях, як були опубл кован в 1990-х роках: «Bound to Lead: The
Changing Nature of American Power» [249], «Soft Power» та нших, вперше висунув
терм н «м‟яка сила», який як дипломатичний нструмент використовують МНУО.
В окрему групу джерел, що заклали методолог чн п двалини досл дження
м жнародно-правового регулювання та правосуб‟єктност МНУО, вид лимо роботи
таких науковц в: Т. Бикова [15, с. 20], М. Гнатюк [23, с. 45–48], С. Подшибяк н [95,
с. 6–20], Е. Кузнецова [65, с. 12–16], У. Ільницька [45, с. 86], Л. Чернявська [150],
І. Малк на [73]. Зокрема, в дисертац

рос йсько

досл дниц

Т. Биково

на

пор вняльн й основ проанал зовано сп впрацю м журядових орган зац й м ж собою
хн взаємини з МНУО кр зь призму надання останн м в дпов дного юридичного
статусу. Зокрема, науковиця розкриває механ зми взаємод

МНУО з окремими

м жнародними урядовими орган зац ями: ООН, ВООЗ, ЮНЕСКО, Рада Європи та
н. [15, с. 20].
Взаємозв‟язок МНУО як елемент в глобального громадянського сусп льства з
системою м жнародних в дносин вивчали так укра нськ вчен : В. Бебик [8, с. 140–
147], В. Барановський [7, с. 121–122], А. Бодров [14], А. Кутейн ков [68], А. Камин н
[49]. Зокрема, А. Бодров виокремив функц НУО, як характерн для цих структур в
умовах демократ : «1) функц я лег тимац та управл ння; 2) функц я захисту прав
людини; 3) функц я артикуляц та представництва нтерес в громадян
груп; 4) функц я соц ал зац

сусп льних

та виховання громадян; 5) функц я громадянського

контролю; 6) функц я сол даризац та нтеграц ; 7) функц я формування сусп льних
норм ц нностей; 8) функц я соц ально-пол тично стаб л зац сусп льства» [14]. Ус
наведен функц

є характерними для НУО на нац ональному

на м жнародному

р внях хньо д яльност . І. Балута досл див д яльн сть МНУО в умовах глобал зац ;
проанал зував

основн

елементи

хньо

правотворчо

д яльност ,

розглянув
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нформац йну взаємод ю МНУО з громадянським сусп льством та ншими суб‟єктами
м жнародних пол тичних в дносин, виокремив важливу роль МНУО в м жнародних
в дносинах в умовах глобальних сусп льних перетворень [6, с. 106–112].
Прац

в тчизняних

науковц в

здеб льшого

спрямован

на

визначення

теоретичних аспект в д яльност МНУО. Зокрема, О. Шум ло та Н. Кравчук
зд йснили анал з теоретичних та практичних засад функц онування НУО, виявили
хн основн доктрини та принципи д яльност [153]. Л. Усаченко виокремив форми
взаємод

м ж НУО та державними органами й установами (економ чн

та

нееконом чн ) [124]. Т. Журенок провела пор вняння форм оф ц йного визнання
МНУО та процедурних аспект в хньо легал зац в сучасних державах [42].
В тчизняний

досл дник

В.

Новохацький

визначив

пр оритетн

д яльност МНУО в Укра н : «розроблення та впровадження осв тн х

сфери

навчальних

програм; зб р та оприлюднення нформац ; гуман тарна та соц альна допомога;
надання послуг з захисту громадянських прав та юридична допомога» [85].
Досл дниця Л. Чернявська пропонує розробити закон «Про неурядов орган зац »,
котрий повинен визначити та розмежувати правовий статус в тчизняних НУО та
НУО ноземних держав, штаб-квартира яких розм щена поза межами територ
Укра ни, а також значно спростити процедуру механ зму легал зац МНУО [150].
М. Здоровега зазначає, що «своєю д яльн стю у м жнародному житт МНУО
фактично

забезпечують

сусп льства: самоорган зац

реал зац ю

принцип в

глобального

громадянського

м жнародно активност ; контролю за регулюванням

сусп льних та м жнародних процес в; взаємод державних, м ждержавних установ з
недержавними структурами. Зростання рол м жнародних неурядових об‟єднань у
м жнародн й систем стотно впливає як на формування внутр шньо пол тики держав,
так на розвиток гармон зац ю м жнародних в дносин в ц лому» [43, с. 69–76].
О. Кучик досл див сутн сть, сторичну еволюц ю концепц й та особливост
внутр шньо структури р зних м жнародних орган зац й, що надало можлив сть
виокремити сутн сть та аспекти функц онування МНУО [66]. Досл дниця І. Б лорус
у сво й дисертац проанал зувала та узагальнила низку категор й правового статусу
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НУО в р зних групах м жнародних орган зац й [12]. Науковиця М. Цьвок досл дила
нформац йно-правове забезпечення д яльност НУО в Укра н [144].
Як

бачимо,

численн

джерела

демонструють

глибоке

концептуальне

осмислення теоретичних практичних аспект в д яльност МНУО, тому вважаємо за
доц льне зосередити увагу на конкретних питаннях, як
висв тлено

й

обґрунтовано

в

науков й

л тератур ,

ще не так широко

зокрема,

нституц онального та функц онального вим ру д яльност
забезпечення

миру

та

безпеки.

Окрем

укра нськ

на

проблем

МНУО в сфер

науковц

зд йснювали

концептуальне досл дження ц є проблематики. Зокрема, Т. Бєльська, анал зуючи
д яльн сть МНУО п д час врегулювання м жнародних конфл кт в сучасност ,
в дзначила, що «розширення д яльност
глобального громадянського сусп льства

МНУО є результатом формування
спробою ненасильницького вир шення

конфл кт в» [10; 11, с. 179–187].
У працях Л. Чекаленко зд йснено трактування питання сучасно концепц
безпеки та

складник в; до безпекових питань зараховано практично вс сфери

м жнародного буття, де снують р знопланов загрози, а також висв тлено вплив
м жнародних орган зац й, у тому числ НУО, на суверен тет окремих держав [147].
Г. Перепелиця зд йснив анал з походження конфл кт в на поскомун стичному
простор Європи [92].
Науковц М. Здоровега та О. Цебенко стверджують, що «МНУО позитивно
впливають як на внутр шньопол тичне життя окремо
сусп льний д алог, який розширює можливост

держави (орган зують

самоврядування), так

на

зовн шньопол тичну д яльн сть, адже зд йснюють вплив на безпекову сферу
глобального св ту». Досл дники також вид ляють основн проблеми д яльност
МНУО в Укра н , виокремлюють хн переваги та недол ки в процес вир шення
конфл кту на Сход [44, с. 154–166].
В. Кулик зд йснив анал з впливу м жнародних мережевих громадянських
н ц атив на безпекову пол тику Укра ни. Науковець д йшов висновку, що «процес
нтеграц Укра ни в європейське сп втовариство вимагає впровадження стандарт в
розвиненого демократичного сусп льства та нових формат в залучення м жнародних
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мережевих громадянських н ц атив до безпеково д яльност , оск льки вони є
активними гравцями в царин безпеково пол тики держави» [67, с. 69–74]
Досл дниця C. Горбатюк обґрунтовує внесок МНУО в розвиток соц альних та
гуман тарних прав людини, котр , своєю чергою, забезпечують соц огуман тарну
безпеку на нац ональному та глобальному р внях. Вона стверджує, що «значим сть
МНУО

як

суб‟єкт в

забезпечення

соц огуман тарно

необх дн стю п дтримки гуман стичних засад орган зац

безпеки

визначається

пол тичного процесу на

вс х р внях управл нсько вертикал , потребою захисту соц альних

гуман тарних

прав людини, входження нац ональних актор в у св товий соц огуман тарний
прост р» [24, с. 107–114].
Рос йський науковець Р. Мухаметов виокремив комун кац йну функц ю
МНУО п д час запоб гання м жнародним конфл ктам сучасност та в процес
врегулювання х, вона передовс м передбачає роль посередника [80, с. 65–72].
Досл дниця М. Лебедєва стверджує, що в б льшост випадк в м жнародн актори
залучають НУО для врегулювання збройних конфл кт в та запоб гання м, а також
встановлення у майбутньому мирних взаємин м ж протиборчими сторонами.
На

думку, така пол тика пов‟язана з складн стю та багатопланов стю сучасних

конфл кт в (участь у них р зних бойових груп, наявн сть етн чних та рел г йних
фактор в тощо), що вимагає, в дпов дно, нового та комплексного впливу
на них [106].
Анал тик Інституту миру США Памела Аалл виокремлює функц , як
характерн для МНУО п д час врегулювання м жнародних конфл кт в: превентивна
(раннє запоб гання збройному конфл кту); мон торингова (забезпечення дотримання
прав людини); примирювальна (д яльн сть, спрямована на вир шення конфл кту й
примирення протиборчих стор н); реаб л тац йна (налагодження взаємин п сля
зак нчення збройно стад конфл кту) [159, с. 433–461].
У 2015 роц Генеральний Секретар ООН Пан Г Мун п дкреслив дедал б льшу
роль НУО , в дпов дно, громадянського сусп льства в ус х демократичних кра нах
та кра нах, що розвиваються. В н також зазначив, що на сьогодн є три види
д яльност , виконуючи як , МНУО можуть зд йснити св й важливий внесок у сферу
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врегулювання

м жнародних

конфл кт в

та

побудову

мирного

глобального

сп втовариства: 1) превентивна дипломат я, оск льки НУО є добре ознайомлен з
ситуац єю на м сцях, тому мають можлив сть звернути увагу уряд в на небезпеку,
яка зароджується всередин

м сцевих громад внасл док внутр шн х криз та

конфл кт в; 2) миротворч сть, коли НУО надають гуман тарну та соц альну
допомогу в небезпечних та дуже складних умовах; 3) постконфл ктне миротворче
в дновлення, коли НУО допомагають слабким урядам та виснаженому населенню
в дновити ресурси, матер альн , людськ , для в дбудови територ й та досягнення
довготривалого миру [245, с. 34].
Розглядаючи нш групи джерельно бази, зазначимо, що в цьому досл дженн
для анал зу м жнародно-правового регулювання д яльност МНУО опрацьовано
нормативно-правове регулювання, яке визначене м жнародною сп льнотою. До
прикладу, так

м жнародн документи: Конвенц я про захист прав людини

основоположних свобод [57], яка надала МНУО правовий статус та стала основним
катал затором

законотворчого

процесу

щодо

громадських

орган зац й

в

європейських кра нах; Європейська конвенц я про визнання юридичними особами
м жнародних неурядових орган зац й [38], котру вважають першою найб льш
вдалою спробою кодиф кувати правила повед нки щодо визнання правосуб‟єктност
МНУО на м жнародному р вн ; Фундаментальн принципи щодо статусу неурядових
орган зац й в Європ [128], де вперше було зд йснено систематизац ю основних
європейських стандарт в у галуз м жнародно-правового регулювання д яльност
МНУО; Конвенц я про заборону застосування, накопичення запас в, виробництво
передачу протип хотних м н та про х знищення [56], котра затверджує загальну
спрямован сть д яльност МНУО, у тому числ МКЧХ, сприяти зусиллям щодо
догляду й реаб л тац , соц ально та економ чно ре нтеграц ос б, як постраждали
в д м н,

зд йснювати програми нформування про м нну небезпеку; Європейська

конвенц я про зд йснення прав д тей [39], яка визначає можлив сть участ
м жнародних та нац ональних НУО як спостер гач в у робот Пост йно ком с
ком тету, який створюють для досягнення мети ц є Конвенц ; Факультативний
протокол до Конвенц про права дитини щодо торг вл д тьми, дитячо проституц
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дитячо порнограф

[125], що затверджує сприяння м жнародно сп впрац м ж

державами-учасницями та нац ональними

м жнародними НУО в ц й сфер ;

Конвенц я про охорону б олог чного р зноман ття [59], в котр й зазначено, що
МНУО, як

мають досв д збереження

сталого використання б олог чного

р зноман ття, можуть бути представленими як спостер гач на зас данн конференц ,
яка в дбувається для досягнення завдань ц є Конвенц ; Рамкова конвенц я ООН про
зм ну кл мату [107], яка передбачає заохочення сп впрац та участ МНУО у сфер
осв ти, п дготовки кадр в

просв тницько д яльност серед населення з питань

кл мату; Конвенц я ООН про боротьбу з опустелюванням у тих кра нах, що
потерпають в д серйозно посухи та/або опустелювання, особливо в Африц [53], в
як й передбачено активну участь на м сцевому, нац ональному

рег ональному

р внях неурядових орган зац й в боротьб з опустелюванням; Конвенц я про доступ
до нформац , участь громадськост в процес ухвалення р шень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються довк лля [55], що передбачає участь МНУО в
рол спостер гач в на нарадах, що вир шують проблеми в межах ц є Конвенц ;
Конвенц я ООН проти транснац онально

орган зовано

злочинност

[54], яка

передбачає сп впрацю з в дпов дними неурядовими орган зац ями; Протокол про
поправки до Єдино конвенц

про наркотичн засоби [105], який закр плює

можлив сть н ц ювання консультац й на п дстав нформац , отримано в д НУО,
що є компетентною в ц й сфер та має консультативний статус при ЕКОСОР; Харт я
в дпов дальност

М жнародних

неурядових

орган зац й

[196],

яка

м стить

м жнародн стандарти зв тност , прозорост та ефективност д яльност неурядових
орган зац й; Резолюц ЕКОСОР, зокрема, Резолюц я ЕКОСОР 3(ІІ) в д 21.07.1946 р.
[283], що передбачає створення Ком тету з неурядових орган зац й (The Committee
on NGOs), та Резолюц я ЕКОСОР 288 (X) в д 27.02.1950 р. [276], де вказано, що
будь-яку м жнародну орган зац ю, яка не заснована на п дстав м журядово угоди,
вважають неурядовою; а також законодавство Укра ни й нших кра н.
У контекст законодавства Укра ни варто виокремити Закон «Про громадськ
об‟єднання» [100], що визначає наявн сть та функц онування МНУО на територ
Укра ни; Закон «Про основи нац онально

безпеки Укра ни» [101], в якому
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окреслено

потенц йн

загрози

нац ональн й

безпец

Укра ни;

Закон

«Про

особливост державно пол тики з забезпечення державного суверен тету Укра ни
на тимчасово окупованих територ ях у Донецьк й та Луганськ й областях» [102], де
визначено, що Рос я – це кра на-агресор, який зд йснює тимчасову окупац ю
частини територ Укра ни; «Стратег я нац онально безпеки Укра ни», в як й ч тко
зазначено, що «забезпечення нац онально

безпеки Укра ни зд йснюється за

допомогою використання вс х наявних механ зм в ООН, Ради Європи, ОБСЄ та
нших ММУО та МНУО для консол дац м жнародно п дтримки Укра ни в протид
рос йськ й агрес , в дновленн територ ально ц л сност та державного суверен тету
Укра ни» [103].
П д час зд йснення класиф кац МНУО у сфер безпеки та миру, а також для
виокремлення хн х функц й та форм д яльност було використано нформац ю з
оф ц йних сайт в р зних МНУО, зокрема таки: Всесв тня асоц ац я неурядових
орган зац й [171], котра наводить ш сть основних принцип в прозоро та ефективно
д яльност МНУО; М жнародне бюро миру [307], де виокремлено конференц ,
сем нари, зустр ч , що х проводять з метою роззброєння та мирного врегулювання
конфл кт в; М жнародна амн ст я [305], яка висв тлює, документує та проводить
кампан

проти порушень м жнародного права п д час збройних конфл кт в,

наприклад, досл дження ««Тебе не снує» Свав льн затримання, насильницьк
зникнення та тортури на Сход Укра ни», «Позасудов страти п д час конфл кту в
Сх дн й Укра н »; М жнародна кризова група [306], яка щом сяця випускає Crisis
Watch, бюлетень раннього запоб гання, що в дсл дковує б льш н ж 70 конфл кт в та
криз у вразливих кра нах у всьому св т ; International Alert, яка запустила проєкти в
21 кра н

територ з навчанням, досл дженнями або разовими консультац ями для

жертв збройних конфл кт в [220]; Репортери без кордон в, де висв тлюють
нформац ю про журнал ст в, що загинули п д час збройних конфл кт в [268];
МКЧХ, яка на своєму сайт демонструє досить активну гуман тарну д яльн сть в зон
конфл кту на Сход Укра ни [299]; Інститут миру США, котрий у 2015 роц
опубл кував спец альний зв т: «Укра нсько-рос йський конфл кт» [178]; Центр
Картера, що виокремлює результати д яльност в рол посередника в таких рег онах
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як, Еф оп я, Еритрея, Л бер я, Судан, П вденний Судан, Уганд , Корейський
п востр в, Га т , Босн я Герцеговина, Близький Сх д [200]; West Africa Network for
Peacebuilding (Зах дноафриканська мережа з побудови миру), яка зд йснює к лька
потужних програм щодо проф лактики конфл кт в на територ

Зах дно Африки

[269], та багато нших.
Особливу увагу було звернено на нформац ю з оф ц йних сайт в таких
м журядових орган зац й: ООН, що надає нформац ю щодо к лькост МНУО, як
мають консультативний статус ЕКОСОР [247]; Св товий Банк, котрий вид ляє три
основн

групи

НУО: 1)

неурядов

орган зац

локального

громадянського

сусп льства, 2) нац ональн орган зац , як д ють в окремих кра нах, 3) м жнародн
орган зац , як , як зазвичай, мають штаб-квартиру в розвинених кра нах
зд йснюють д яльн сть у б льш н ж одн й кра н , що розвивається [158]; ОБСЄ, що
висв тлює

нформац ю про Форум безпеково

сп впрац

ОБСЄ, де неурядов

орган зац зд йснюють визначальну роль для досягнення миру та безпеки [273].
У робот також використано значний емп ричний матер ал, отриманий з
публ кац й ЗМІ: «Урядовий портал» [13] в дсл дковує д яльн сть виконавчо влади в
Укра н , «Дзеркало тижня» [37] досл джує м с ю МКЧХ в Укра н , яка сьогодн за
масштабами своє д яльност пос дає 9-те м сце у св т , «Цензор.нет» [120] анал зує
д яльн сть МНУО «Л кар

без кордон в» в населених пунктах поблизу л н

розмежування на Сход Укра ни, «Сл дство.Інфо» [154] у своєму розсл дуванн
викриває корупц йн мах нац МКЧХ в Укра н ; «The Global Journal» [289] наводить
рейтинг найкращих НУО у св т станом на 2012 р к, а «The NGO Advisor» на 2013 та
2021 роки [282].
П дсумовуючи, зазначимо, що досл дження д яльност МНУО проводили
науковц та фах вц з р зних галузей – пол толог , соц олог , юриспруденц ,
економ ки тощо. Ц прац дали можлив сть накопичити досить р зноман тний та
чималий за обсягом науковий доробок щодо д яльност МНУО та хнього впливу на
вир шення проблем м жнародного значення, зокрема й на врегулювання безпекових
питань. Та незважаючи на велику к льк сть досл джень д яльност МНУО та хньо
рол в систем м жнародних в дносин, у сучасн й науц залишається багато питань,
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як не мають однозначно в дпов д та породжують певн суперечност . Прим ром,
дос немає ч тко сформовано думки щодо визначення правового статусу цих
орган зац й, ч тко класиф кац МНУО за р зними сферами д яльност , зокрема й у
сфер безпеки та миру; також недостатньо окреслено функц та форми д яльност , за
допомогою яких МНУО зд йснюють св й вплив на держави та м журядов
орган зац , детально не вивчено д яльн сть МНУО у сфер безпеки та миру, яка є
одн єю з найпр оритетн ших у систем м жнародних в дносин.
Анал зуючи стан вивчення теми у сучасн й науков й л тератур , можемо
констатувати наявн сть глибокого концептуального осмислення теоретичних та
практичних засад д яльност МНУО, яке широко представлене у дисертац ях,
п дручниках, монограф ях, статтях в тчизняних та заруб жних науковц в. Водночас
вважаємо, що необх дно б льш детально прид лити увагу питанням, як ще не мають
достатнього

наукового

висв тлення

та

обґрунтування,

а

саме:

проблем

нституц онального вим ру д яльност МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки
та проблем функц ональних особливостей д яльност МНУО п д час вир шення
м жнародних конфл кт в сучасност та запоб гання х виникненню. Розум ючи
актуальн сть теми дисертац та недостатн сть

досл дження у в тчизнян й науц ,

насамперед виокремимо та обґрунтуємо концептуально-теоретичн засади анал зу
рол МНУО в систем м жнародних в дносин для забезпечення миру та безпеки.
1.2. Концептуально-теоретичні основи та методологія дослідження ролі
міжнародних неурядових організацій у забезпеченні миру та безпеки в
міжнарозній системі
Сьогодн

св т вступив у пер од, що характеризується невизначен стю,

невпевнен стю та несе з

собою зростання ризик в, оск льки в дбувся крах

б полярно системи м жнародних в дносин, що призвели до загострення питань,
вир шити як з застосуванням традиц йних нструмент в дипломат не можливо. Як
насл док, саме крах б полярност та глобал зац я призвели до под лу системи
м жнародних в дносин на дв глобальн п дсистеми: св т суверенних держав та
складний св т недержавних актор в, в якому вагоме м сце пос дають НУО.
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Отож

в дбувається

еволюц я

супроводжується руйнуванням наявно

системи

м жнародних

в дносин,

що

системи та формуванням ново , яка

передбачає вкор нення л берал зму в м жнародному сп вроб тництв через створення
не лише глобальних м журядових нститут в, таких як ООН, а й формування та
розширення мереж неурядових орган зац й. Сьогодн можна стверджувати, що
поряд з реал змом л берал зм утверджується як життєздатна пол тична стратег я, яка
стає пан вною в нов тн й систем м жнародних в дносин та передбачає усталення
ц нностей, як виступають за сп впрацю м жнародних актор в в ц лях створення та
розвитку в льного та в дпов дального за себе глобального громадянського
сусп льства, яке є неможливим без наявност та функц онування як ММУО, так
МНУО, як будуть регулювати ц л беральн ц нност та порядок.
Зважаючи на перел чен чинники, можемо констатувати очевидний факт:
глобальна

система м жнародних

в дносин переживає трансформац ю своє

структури, тобто зм ну як сних, к льк сних параметр в.
Тема дисертац

передбачає досл дження д яльност та рол МНУО у сфер

забезпечення миру та безпеки кр зь призму нституц онального та функц онального
вим р в. Виходячи з цього, необх дно першочергово з‟ясувати та проанал зувати
концептуально-теоретичн засади досл дження рол МНУО в систем м жнародних
в дносин у забезпеченн миру та безпеки. На нашу думку, вивчення концептуальнотеоретичних основ має передбачати анал з таких складових: 1) поняттєвокатегор йний апарат досл дження (з‟ясування теоретично сутност концептуальних
понять «неурядова орган зац я», «глобальне громадянське сусп льство», «безпека»,
«м жнародна безпека); 2) концепц я МНУО як елемент в (суб‟єкт в) глобального
громадянського сусп льства; 3) методолог чний нструментар й досл дження.
Отож розум ючи, що серед учасник в (суб‟єкт в) м жнародних в дносин, окр м
держав, вид ляють нших актор в: м журядов орган зац , неурядов орган зац ,
транснац ональн корпорац та нш сусп льн сили й рухи, як д ють на глобальн й
арен , стверджуємо, що НУО є суб‟єктами в дносно нового недержавного р вня.
Сьогодн

основною «зброєю» НУО в систем

м жнародних в дносин є

моб л зац я м жнародно громадсько думки, а методом досягнення завдань – тиск на
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м журядов орган зац (насамперед на ООН)

безпосередньо на т чи т держави,

тому таких м жнародних актор в ще називають «м жнародними групами тиску» [41].
Досл дниця Л. Чернявська виокремлює три важлив св тов тенденц , що
зд йснюють значний вплив на стр мку актив зац ю НУО в ХХ-ХХІ ст.: «по-перше,
це тенденц я до розмивання кордон в м ж внутр шньою та зовн шньою пол тикою;
по-друге, втрата державами визначально рол у м жнародн й пол тиц ; по-третє,
демократизац я св тового пол тичного процесу» [150, с. 8]. Таким чином, одн єю з
найвизначн ших особливостей сучасних м жнародних в дносин є зростання
к лькост МНУО, як встановлюють складн мереж та забезпечують зв‟язки м ж
людьми у всьому св т .
Щодо терм на «неурядова орган зац я», в д англ. non-governmental organization
(NGO), варто згадати, що в н виник у лексикон м жнародно-пол тично науки лише
з ухваленням Статуту ООН. Його вперше було запропоновано використовувати на
конференц

ООН в Сан-Франциско, оск льки тод виникла нагальна потреба

диференц ювати права участ

для м журядових спец ал зованих установ та

м жнародних приватних орган зац й [62, с. 75]. Проте Статут ООН не дає ч ткого
визначення НУО, а лише вказує на те, що поняття «non-governmental organizations»
включає в себе м жнародн та нац ональн орган зац . У м жнародному прав та в
документах ММУО терм н «неурядов орган зац » найчаст ше застосовують до
орган зац й,

як

мають

м жнародний

характер,

пд

яким

розум ють,

або

територ альне охоплення певною д яльн стю, або членство в ц й НУО представник в
з р зних кра н.
Визначення терм на «неурядова орган зац я» знаходимо в закордонних
енциклопед ях та словниках. Наприклад, Collins English Dictionary пояснює, що
«неурядова орган зац я – це неприбуткова орган зац я, яка працює незалежно в д
будь-якого уряду, як зазвичвй, мета яко – вир шення пол тичного чи соц ального
питання; снує низка неурядових орган зац й, як здеб льшого надають допомогу в
контекст конфл кт в та надзвичайних ситуац й» [197]. В Encyclopaedia Britannica
подано

таке

тлумачення

терм на

«недержавна

(неурядова)

орган зац я»:

«добров льна група ос б або орган зац й, яка зазвичай не пов‟язана з будь-яким
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урядом, формується для надання послуг або в дстоювання публ чно пол тики». У
ц й же енциклопед к лькома тезами окреслено д яльн сть неурядових орган зац й,
зокрема зазначено, що «питання, як вир шують НУО, охоплюють гаму людських
проблем (наприклад, захист прав людини, охорона навколишнього середовища,
л кв дац я насл дк в стих йних лих та допомога з розвитку), а сфера хньо д яльност
може бути м сцевою, нац ональною чи м жнародною; переважна б льш сть НУО –
це некомерц йн орган зац , хоча деяк з них є комерц йними корпорац ями; деяк
НУО, зокрема т , що базуються в авторитарних кра нах, можуть створюватися або
контролюватися урядами; деяк НУО виконують кваз урядов функц для етн чних
груп, як не мають власного державного статусу; НУО можуть ф нансуватися за
рахунок м жнародних орган зац й, уряд в, приватних пожертв» [224].
Трактування НУО подано й у нормативних документах м журядових
орган зац й. Так, в Операц йн й Директив Св тового Банку (1995 р.) визначено, що
«неурядов

орган зац

– це приватн

орган зац , як

спрямовану на полегшення страждань, п дтримку

зд йснюють д яльн сть,
нтерес в б дних, захист

навколишнього середовища, надання елементарних соц альних послуг або розвиток
м сцево громади» [158].
У сучасн й науц снує чимало дискус й щодо критер в визначення того, як
орган зац

сл д квал ф кувати як МНУО. Для деяких досл дник в будь-яка

транснац ональна орган зац я, яка не була створена державою, є МНУО. В дпов дно
до такого трактування будь-як гуман тарн орган зац , правозахисн та лоб стськ
групи, еколог чн та профес йн асоц ац , нов соц альн рухи, багатонац ональн
корпорац , терористичн та злочинн орган зац , а також етн чн та рел г йн групи
можна квал ф кувати як МНУО. Інш вчен використовують цей терм н для
позначення

набагато

вужчого

кола

орган зац й:

МНУО

–

це

будь-який

транснац ональний актор, який не мотивується збагаченням, не виступає за
насильство, приймає принцип невтручання у внутр шн справи держав
сп впрацює з Орган зац єю Об‟єднаних Нац й та

т сно

агенц ями. Тут терм н обмежено

переважно гуман тарними орган зац ями, тому цю концепц ю, на нашу думку, не
можна вважати точною. Одним з способ в осмислення ц є поняттєво неточност є
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розмежування мотив в д яльност

р зних МНУО, особливо тих, що мають

ун версальн завдання, тих, як в основному мотивуються власним нтересом. Так
МНУО, як Червоний Хрест, М жнародна Амн ст я, Oxfam, Care, Greenpeace та
Médecins Sans Frontières входять до першо категор , адже х широка мета – це
покращення людства в ц лому. До друго

групи належать багатонац ональн

корпорац та багато приватних орган зац й [215, с. 215–217].
Ц лком погоджуємось з думкою, що головними сп льними характерними
ознаками для вс х НУО є недержавний (неурядовий) характер орган зац ,
добров льн сть, некомерц йн сть / неприбутков сть та корисн сть орган зац

[119,

с. 4]. Водночас, недержавний характер не означає, що НУО не можуть отримувати
державно допомоги або до хнього складу не можуть бути залучен державн
чиновники. Неурядовий / недержавний характер НУО означає, що вони не можуть
бути структурною частиною державного апарату чи мати будь-як

урядов

повноваження. Добров льн сть передбачає непримусову участь у д яльност НУО
волонтер в. Некомерц йний характер д яльност НУО означає в дсутн сть прибутку,
а у ситуац , якщо з‟являється надлишок кошт в, то вони повинн бути витрачен на
досягнення статутних завдань, проте в жодному раз не можуть бути розпод лен
м ж засновниками, власниками чи учасниками орган зац . Сусп льна корисн сть
передбачає в дм нн сть НУО в д ц ло групи орган зац й, як мають специф чн
нтереси, наприклад, маф я, р зн радикальн чи терористичн угрупування, клани,
расистськ , шов н стичн орган зац .
Отже, у ширшому застосуванн

терм н «неурядова орган зац я» можна

застосовувати до будь-яко неприбутково орган зац , яка є незалежною в д уряду.
Важливо наголосити, що НУО мають бути типово ц нн сними орган зац ями, як
повн стю або частково залежать в д благод йних пожертв та добров льних послуг.
Принципи альтру зму та волюнтаризму повинн

залишатися найважлив шими

визначальними характеристиками д яльност будь-яко НУО. Проте сектор НУО
протягом останн х двох десятил ть стає все б льш вразливим до вплив в нших
суб‟єкт в системи м жнародних в дносин, як

досить часто змушують НУО

порушувати сво ц нн сн ор єнтири. На думку І. Шив дз , зростання к лькост НУО є
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частиною неол берально

парадигми, яка сьогодн

не є вмотивованою суто

альтру змом [279, с. 84].
Числення прац

науковц в доводять вагомий вплив НУО на систему

м жнародних в дносин. З цього приводу варто в дзначити три основн аспекти [215,
с. 215–217]. По-перше, хоч НУО є автономними суб‟єктами, проте б льш сть з них
т сно сп впрацює з м журядовими орган зац ями, як було утворено державами для
просування власних нтерес в. Зокрема, важливими прикладами є сп впраця з ООН,
МВФ, ОПЕК, ЄС та НАТО. Взаємод ю м ж урядовими та неурядовими
орган зац ями найб льше спостер гаємо у сферах прав людини та розвитку. Багато
НУО мають досв д з надання гуман тарно допомоги та збору й анал зу даних, тод
як ММУО можуть ф нансувати хню д яльн сть. Наприклад, майже половина
бюджету НУО «Л кар без кордон в» надходить в д нац ональних уряд в. Б льше
того, НУО часто є пол тично нейтральними, а це означає, що вони можуть
перебувати у зон воєнного конфл кту, налагоджувати зв‟язок з протиборчими
сторонами та надавати допомогу цив льному населенню. Це те, чого держави не
можуть зд йснити без порушення принципу невтручання. Ця обставина робить НУО
дуже корисними для держав,

д йсно, ММУО сьогодн все б льше користуються

ун кальним становищем НУО. По-друге, деяк вчен стверджують, що НУО стали
наст льки важливою частиною м жнародного ландшафту, що саме вони спричинили
появу глобального громадянського сусп льства. Оск льки люди, громади, як т сно
пов‟язан

з НУО, взаємод ють на м жнародному р вн , вони стають б льш

космопол тичними у своєму св тогляд та менш прив‟язаними до суверенно
держави. По-третє, упевердження НУО вказує на все б льшу значим сть «влади
людей» у систем м жнародних в дносин. Це в дбувається головно тому, що держави
не змогли в дпов сти на негайн соц альн , пол тичн , еколог чн та медичн потреби
людей. Яскравим прикладом стала Четверта св това конференц я з питань ж нок, що
в дбулася в Пек н в 1995 роц . Тод десятки тисяч ж нок з р зних громадських
орган зац й усього св ту з бралися, щоб обговорити низку питань, як стосуються
конкретно ж нок [215, с. 215–217].
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Св товий Банк виокремлює три основн групи НУО: 1) орган зац , що
базуються

в

конкретн й

громад

(орган зац

локального

громадянського

сусп льства), як обслуговують конкретне населення у вузькому географ чному
район ; 2) нац ональн орган зац , як д ють в окремих кра нах, що розвиваються;
3) м жнародн орган зац , як зазвичай мають штаб-квартиру в розвинених кра нах
зд йснюють д яльн сть у б льш н ж одн й кра н , що розвивається (детальн ше групи
НУО розглянемо в другому розд л ). Упродовж 1970-х та 1980-х рок в б льш сть
приклад в сп впрац Св тового банку та НУО стосувалися, власне, м жнародних
неурядових орган зац й. Однак в останн
щоразу б льше проєкт в зд йснюються

роки ця тенденц я зм нилася –

з залученням локальних громадських

орган зац й [310].
Очевидно, що формування НУО на р вн конкретно громади було первинним,
а згодом надало поштовх до утворення нац ональних НУО на р вн держави.
Подальш глобал зац йн процеси призвели до утворення глобальних м жнародних
неурядових орган зац й з мережевою структурою. У ц й робот п д НУО розум ємо
нац ональний

(державний)

функц онування. Надал

р вень,

а

пд

МНУО

–

м жнародний

р вень

будемо акцентувати увагу на м жнародному р вн

функц онування неурядових орган зац й.
Розглянемо

концепц ю

МНУО

як

елемент в

(суб‟єкт в)

глобального

громадянського сусп льства. Позаяк концепц я є початковою системою теоретичних
положень, тобто основою для подальшого досл дницького процесу, то насамперед
варто проанал зувати наявну систему погляд в щодо глобального громадянського
сусп льства.
Громадськ об‟єднання є основними елементами громадянського сусп льства
на р вн певно громади. Якщо розглядати категор ю «глобальне громадянське
сусп льство», то тут потр бно розум ти, що м жнародн громадськ об‟єднання,
орган зац є елементами, власне, глобального громадянського сусп льства. Інакше
кажучи, в результат еволюц йних процес в МНУО стали ефективним нструментом
для глобального громадянського сусп льства. У свою чергу, це глобальне
громадянське сусп льство прагне об‟єднати сво громадськ нтереси для того, щоб
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розв‟язувати сучасн проблеми, розробляючи стратег , як б забезпечували служ ння
глобал зац на благо вс х.
Зокрема,

Л.

Чернявська

доводить,

що

«основою

концептуально-

методолог чного та теоретичного п дходу до вивчення м жнародних неурядових
орган зац й як суб‟єкт в св тового громадянського сусп льства в умовах глобал зац
є, насамперед, теоретичн досл дження пол тично глобал зац

спричинених нею

зм н у св тов й пол тиц . Адже саме глобал зац я зумовила переструктурування
всього св тового пол тичного простору, перех д пол тично системи св ту у як сно
нову фазу свого розвитку, яка характеризується в дходом в д б полярно структури
м жнародних в дносин до постановки проблеми нового ц л сного св тового
порядку – створення нових, глобальних за своєю природою децентрал зованих
нститут в» [150].
Дж. К н зазначає, що «глобальне громадянське сусп льство – це широкий,
взаємозалежний

багатор вневий соц альний прост р, у якому взаємод є багато

сотень тисяч самост йних неурядових нституц й та способ в життя. Це щось на
зразок б осфери, яка, будучи в дкритою

пол арх чною, проявляє активн сть по

горизонтал й вертикал , вступає в конфл кти
орб ти безл ч орган зац й, громадянських
соц альних рух в, мовних сп льнот

компром си, залучаючи до своє
комерц йних

н ц атив, коал ц й,

культурних дентичностей. Ус вони мають,

щонайменше, одну сп льну рису: через величезн географ чн простори та часов
бар‟єри св домо орган зовують себе свою громадську активн сть, св й б знес свою
пол тику, що виходять за меж нац ональних кордон в» [225, с. 23–24]. Под бно
думки дотримується Дж. См т, автор роботи «Св тове громадянське сусп льство?
М жнародн громадськ рухи та орган зац

соц альний кап тал». В н сформулював

чотири вимоги до м жнародних орган зац й, виконавши як , вони зможуть
повноц нно впливати на модерн зац ю глобального громадянського сусп льства:
«по-перше,

вони

мають

сигнал зувати

про

наявн сть

велико

к лькост

м жнац ональних громадських мереж; по-друге, вони повинн забезпечувати нов
далекосяжн перспективи для незахищених груп населення та впливати на глобальн
пол тичн

зм ни; по-третє, м жнародн

громадськ

орган зац

мають сприяти
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згуртуванню навколо себе учасник в

в широкому нац ональному контекст

у

випадку «слабких нфраструктур» на нац ональному р вн ; по-четверте, це вимога
допомагати в н ц юванн та супровод м жнародних публ чних дискус й та дебат в
навколо глобальних проблем» [111]. Гадаємо, вс
орган зац й

як

елемент в

глобального

вимоги до м жнародних

громадянського

сусп льства

можна

спроєктувати на м жнародн неурядов орган зац (у наступних розд лах ц вимоги
ч тко просл дковуються в д яльност мережевих МНУО).
Науковець В. Бех у монограф
демократизац

«Громадськ

орган зац

у дискурс

сусп льства» також наголошує, що «множина недержавних

орган зац й, як створюються на добров льних засадах, х об‟єднання, асоц ац та
союзи виступають визначальною складовою громадянського сусп льства та
пол тично системи в держав , а також

в структур глобального громадянського

сусп льства» [26, с. 626–627].
Т. Бєльська уточнює визначення «глобальне громадянське сусп льство», вона
трактує його як «великий, багатом рний, багатор вневий, взаємопов‟язаний
м ждержавний в дкритий соц альний прост р, сповнений конфл кт в
як

розгортаються та вт люються в контекст

нтерес в
орган зац й

взаємод

реал зац

соц альних середовищ, вид в

громад, коал ц й

компром с в,

широких соц альних

форм сусп льного буття:

громадських рух в, громадських

б знес н ц атив,

як , незважаючи на значн географ чн в дстан , часов бар‟єри та результати
д яльност

цих об‟єднань, стають в дчутними на нац ональному р вн

та у

планетарному масштаб » [10].
З огляду на вищевикладен

п дходи до трактування «громадянського

сусп льства» та «глобального громадянського сусп льства» р зними науковцями,
можемо зробити висновок, що МНУО є визначальними елементами глобального
громадянського сусп льства. На нашу думку, ефективн сть реал зац громадянських
н ц атив на глобальному р вн визначається, власне, наявн стю глобально мереж
МНУО. Отож концептуальний п дх д досл дження дає змогу нтегрувати наявн
науков знання про глобальне громадянське сусп льство, як надал дадуть змогу
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уточнити концепц ю м жнародних неурядових орган зац й як елемент в глобального
громадянського сусп льства.
Варто також в дзначити, що в сучасному глобал зованому громадянському
сусп льств використання таких тактик, як двосторонн торгов угоди та м жнародна
дипломат я, може бути б льш ефективним у просуванн пол тичних нтерес в, н ж
примус та сила. Зважаючи на це, л берал зм, який в ХХ ст. трансформувався в
сучасну теч ю п д назвою «неол берал зм» (грец. neos – новий

лат. liberal s –

в льний), ще б льше вкор нюється в систему м жнародних в дносин. Тому
недержавн

актори, а саме МНУО застосовують публ чну дипломат ю, яку

переосмислено в неол беральних теор ях та представлено як «soft power» («м‟яку
силу»). Терм н «м‟яка сила» вперше запропонував неол берал Джозефом Най у сво й
книз

статтях, опубл кованих в 1990-х роках: «Bound to Lead: The Changing Nature

of American Power», «Soft Power» та нших. В н зазначає: «м‟яка сила – це здатн сть
переконати нших хот ти того ж, чого хочеш ти – кооптувати людей, а не тиснути на
них. М‟яка сила – це здатн сть заохочувати та залучати» [19]. Основними засобами
«м‟яко сили», що х використовують НУО, є публ чна дипломат я (р зноман тн
програми для

нформування та впливу на громадську думку сусп льства за

допомогою таких основних

нструмент в просування

нформац

та

дей, як

публ кац , науков досл дження, ф льми, культурн обм ни, рад о, телебачення
тощо) та культурна дипломат я (обм н деями, нформац єю, ц нностями, системами,
традиц ями, переконаннями й ншими аспектами культури з метою сприяння
розвитков взаєморозум ння). Отже, МНУО є елементами сучасного глобального
громадянського сусп льства, як застосовують нструменти публ чно та культурно
дипломат «soft power».
Очевидно, що досл дження МНУО у розр з

функц онального вим ру

диференц юємо за конкретними сферами хньо д яльност . Сфера миру та безпеки є
одн єю з найпр оритетн ших у систем м жнародних в дносин, адже сучасн держави
не здатн самотужки протистояти викликам та загрозам глобального св ту. Чинна
система м жнародно безпеки в контекст загострення глобальних суперечностей, на
думку Б. Парахонського та Г. Яворсько , перебуває на стику головних л н й
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геопол тично напруженост , серед яких так : 1) зростання пр рви м ж забезпеченими
кра нами з розвиненою економ кою кра нами в дсталими та б дними, що провокує
внутр шн соц альн конфл кти та стимулює м грац йн потоки в зони економ чно
стаб льност , що, у свою чергу, посилює соц альну напругу в останн х;
2) загострення суперечностей м ж силами, зац кавленими у п дтримц св тового
порядку й м жнародно безпеки, та силами, спрямованими на хнє руйнування
(м жнародний тероризм, антиглобал зм, сепаратизм), що знаходять п дтримку
деяких держав (Іран, РФ тощо); 3) поглиблення суперечностей м ж потребою у
сп льн й п дтримц м жнародного порядку та власними нац ональними нтересами,
що проявляється у зростанн нац онального его зму та попул стських настро в у
кра нах з

стаб льною економ кою, прагненнях до само золяц

та пошук в

можливостей вир шення власних проблем за рахунок нших [90, с. 186]. Тому для
подальшого досл дження важливо з‟ясувати сутн сть терм н в «безпека» та
«м жнародна безпека».
Щодо деф н ц поняття «безпека», то ун версальне визначення подає Словник
сусп льних наук UNESCO – «безпека дентична безпечност й означає в дсутн сть
ф зично загрози або охорону перед нею» [157, р. 629]. The Oxford Dictionary трактує
це поняття як «стан або в дчуття безпечност , а також засоби, що

гарантують»

[295, с. 749]. У «Новому тлумачному словнику укра нсько мови» зазначено, що
«безпека – стан, коли кому-, чому-небудь н що не загрожує» [84, с. 115]. В
укра нському

«Пол толог чному

енциклопедичному

словнику»

безпеку

протрактовано як «д яльн сть людей, сусп льства, держави, св тового сп втовариства
народ в щодо виявлення (вивчення), запоб гання, послаблення, усунення
в двернення загрози, здатно

згубити

х, позбавити матер альних

духовних

ц нностей, завдати нев дшкодовних збитк в, заблокувати шляхи для прогресивного
розвитку» [98, с. 47].
Досл дник О. Дел нський зазначає, що в процес анал зу безпеки доц льно
вид лити чотири основн п дходи (див. рис. 1.1). З рис. 1.1 видно, що саме
в дсутн сть безпосередньо в йськово загрози є основним критер єм у визначенн
вс х вид в безпеки.
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національна безпека

передбачає захист основних нтерес в конкретно держави

регіональна безпека

має на уваз наявн сть найб льш ефективних систем безпеки в
рамках конкретних географ чних рег он в

міжнародна безпека

звертає б льшу увагу на взаємозв‟язок безпеки одн є держави з
безпекою нших держав (колективне використання збройно
сили, м жнародн нститути режими безпеки)

глобальна безпека

має всеосяжний характер, в др зняється пол предметн стю та
пол об‟єктн стю
включає в себе, кр м в йськово безпеки,
захист громадянських прав, навколишнього середовища,
економ чного розвитку таке нше.

Рис. 1.1. Основні підходи до визначення терміна «безпека»
Джерело: складено на основ [28, С. 155–165].

Щодо конкретизац терм на «м жнародна безпека», можемо зазначити, що у
Dictionnaire Diplomatique, який видає М жнародна дипломатична академ я в Париж ,
зазначено: « дея м жнародно безпеки виражає притаманне кожному народов ,
кожн й держав прагнення бути застрахованим на випадок агрес
волод нн державою гарант ями того, що

базується на

не буде атаковано, а в раз нападу, що

отримає негайну та ефективну допомогу з боку нших держав» [203, с. 696].
Досл дниця А. Дирда стверджує: «м жнародна безпека, або глобальн сть, – це такий
стан м жнародних в дносин, при якому виключено порушення загального миру та
гарантується ст йкий

стаб льний розвиток св тово сп льноти в р зних сферах, а

саме в економ чн й, соц ально-пол тичн й

духовн й та нших, саме м жнародна

безпека створює умови для уникнення конфронтац й, в йськових конфл кт в та
в йни м ж державами» [31]. За визначенням Г. Васильєва «м жнародна безпека – це
система

м жнародних

в дносин,

заснована на

додержанн

ус ма

кра нами

загальновизнаних принцип в та норм м жнародного права, що виключає вир шення
сп рних питань та розб жностей м ж ними за допомогою сили» [18, с. 155–165]. Для
люстрац у Додатку Б наведено принципи та способи забезпечення м жнародно
безпеки.
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Польський досл дник В. Малєндовск вважає, що «м жнародна безпека не є
простою сумою нац ональних безпек ус х окремих держав. Вона може проявлятися в
тому, що вс члени м жнародно сп льноти мають почуття безпеки , кр м того,
снують умови, механ зми

взаємн в дносини, котр мають гарантувати загальну

безпеку» [235, с. 362].
На наш погляд, вс питання, як стосуються гарантування та збереження
м жнародно

безпеки,

сл д

розглядати

в

контекст

розум ння

повно

взаємозалежност держав у питаннях безпеки, що зумовлює потребу м жнародно
сп впрац м ж собою вс х м жнародних актор в – урядових, м журядових та
неурядових. Виходячи з цього, очевидно, що досягнення миру та безпеки є
глобальною проблемою сучасност й, в дтак, одним з найважлив ших завдань
д яльност

будь-якого м жнародного актора, у тому числ

розглядаючи

розвиток

сфери

забезпечення

миру

та

й МНУО. Тому

безпеки

як

одне

з

найпр ор тетн ших завдань системи м жнародних в дносин, можемо стверджувати,
що МНУО сьогодн виконують важлив завдання глобального громадянського
сусп льства, оск льки завжди функц онують у конфл ктних зонах сучасного св ту.
Досл джуючи роль м жнародних неурядових орган зац й у забезпеченн миру
та

безпеки

за

допомогою

застосування

в дпов дного

методолог чного

нструментар ю, можемо зрештою оц нити та проанал зувати д яльн сть МНУО кр зь
призму нституц онального та функц онального вим ру

на м жнародн й арен ,

в

Укра н . Тому вкрай важливо виокремити методолог чний нструментар й для
подальшого анал зу д яльност МНУО у сфер миру та безпеки.
Методолог я – це сукупн сть прийом в досл дження в будь-як й науц , в дтак
методолог чний
основоположних

нструментар й дисертац
п дход в,

принцип в

передбачає застосування сукупност
та

метод в,

як

будуть

якнайб льш

ефективними в процес досл дження функц онального та нституц онального вим р в
д яльност

МНУО у сфер

забезпечення миру та безпеки. Зауважимо, що

методолог я досл дження рол неурядових орган зац й у сфер миру та безпеки т сно
пов‟язана з здобутками не лише пол толог , а й ф лософ , соц олог , економ ки та
нших наук, проте має свою специф ку. Адже виб р метод в насамперед залежить
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в д специф ки досл джуваного об‟єкта та предмета, а також поставлених завдань,
визначених у робот . У цьому випадку методолог чний нструментар й спрямований
на досягнення таких завдань: 1) з‟ясування специф ки д яльност та визначення рол
безпекових

та

миротворчих

МНУО

в

систем

м жнародних

в дносин;

2) виокремлення нституц онального механ зму ефективного функц онування та
нституц онального середовища МНУО у сфер миру та безпеки; 3) вид лення
функц й та форм д яльност МНУО п д час вир шення м жнародних конфл кт в
сучасност та запоб гання м; 4) визначення переваг та недол к в залучення МНУО
до вир шення миротворчих та безпекових проблем Укра ни.
З метою вир шення поставлених у дисертац
загальнонауков , лог чн
особливе

м сце

в

завдань використовуємо

спец альн п дходи та методи досл дження. Зокрема,

методолог

досл дження

д яльност

МНУО

належить

неоінституціональному підходу, у рамках якого до вивчення було залучено все
р зноман ття формальних та неформальних нституц ональних форм, що дало змогу
суттєво

розширити

параметри

досл дження

пол тичного

буття.

нео нституц онал зму до досл дження МНУО як пол тичних

Залучення

нститут в дало

можлив сть вид лити так визначальн постулати: 1) МНУО є повноправними
пол тичними акторами, що мають власн особлив нтереси; 2) МНУО зд йснюють
визначальний вплив на ндив дуальну повед нку людей

на думку глобального

громадянського сусп льства кр зь призму формування глобальних пр оритет в;
3) МНУО як пол тичн
результати м жнародно

нститути є одн єю з важливих детерм нант, що визначає
пол тики та допомагає

ншим пол тичним акторам

усв домлювати сво ц л [30, с. 11].
З огляду на вищевикладене, можемо констатувати, що нституц ональний
п дх д дає можлив сть виокремити нститути МНУО з системи м жнародних
в дносин як окремий важливий елемент, а нео нституц онал зм дає можлив сть х
роглядати як важлив елементи глобально пол тично системи в дпов дно до вимог
сьогодн шнього неол берал зму.
Не менш важливим у методолог є застосування системного підходу, котрий
передбачає досл дження д яльност МНУО у сфер миру та безпеки як ц л сно
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множини елемент в у систем м жнародних в дносин, як елемента ц є системи, а
також у сукупност в дношень зв‟язк в м ж ншими елементами системи. Зважаючи
на це, за допомогою системного п дходу можна класиф кувати м жнародн
неурядов

орган зац

за сферами д яльност

в ц лому, а також вид лити та

систематизувати МНУО у сфер досягнення миру та безпеки.
Важливим для досл дження рол МНУО у забезпеченн миру та безпеки є
мережевий підхід. Поява мережевого концепту припадає на другу половину
ХХ стол ття. П д «мережею» розум ють «сформовану групу людей, як прагнуть
досягати сп льно мети через добров льну сп впрацю» [228, с. 137]. Водночас,
пол тичну

мережу

визначають

як

«наб р

в дносно

ст йких

не єрарх чних

взаємозалежних в дносин, що з‟єднують множину актор в, як под ляють сп льн
нтереси щодо пол тики та обм нюються ресурсами для досягнення визначено мети
шляхом налагодження взаємин сп впрац » [191]. Колективна робота Е. Луманна та
Д. Ноука «Орган зац йна держава» є найб льш вдалою спробою застосування
мережевого п дходу до вивчення пол тичного процесу. Науковц вважали, що
«кордони у в дносинах м ж державою та громадянським сусп льством стираються та
поглинаються в наявних м жорган зац йних впливах та владних стосунках» [231,
с. 135].

У

сучасному

нформац йному

св т

мережевий

п дх д

найчаст ше

застосовують для анал зу структурних взаємин м ж пол тичними нститутами. Отож
у цьому досл дженн

мережевий п дх д доц льно використати для анал зу

структурних

мж

взаємин

пол тичними

акторами,

тобто

для

з‟ясування

взаємозв‟язк в м ж акторами глобального св ту – урядами, ММУО та МНУО.
Особливо уваги вимагає застосування нормативного підходу, що дає змогу
з‟ясувати роль та ц нн сть МНУО

для кожно особистост зокрема,

для

сусп льства в ц лому. Завдяки анал зу нормативно-правового забезпечення
д яльност МНУО можемо оц нити надзвичайно важливе значення цих пол тичних
нститут в у сучасн й систем м жнародних в дносин.
У рамках вищезазначених методолог чних п дход в у дисертац використано
р зн

групи метод в. Зокрема, йдеться про так

загальнонауков

методи, як

структурно-функц ональний, сторичний, пор вняльний та нш . Так, в дпов дно до
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структурно-функціонального методу досл джуване явище розглядаємо як певну
систему, що належить до системи ширшого порядку, виконує в н й певн функц
пов‟язана

з

нею

р зними

зв‟язками.

Завдяки

застосуванню

структурно-

функц онального методу в межах досл дження можна з‟ясувати нституц ональний
механ зм ефективного функц онування МНУО. Цей метод дає змогу простежити
взаємозв‟язки безпекових та миротворчих МНУО з

ншими м жнародними

акторами, а також виокремити елементи нституц онального середовища, яким
оточена будь-яка неурядова орган зац я у сфер миру та безпеки. Структурнофункц ональний метод також уможливив вид лити функц

та форми д яльност

м жнародних неурядових орган зац й п д час вир шення м жнародних конфл кт в
сучасност

та запоб гання

м. Застосовувати цей метод доц льно також для

досл дження категор «м жнародна неурядова орган зац я».
Отже, системний п дх д

та структурно-функц ональний

метод

дають

можлив сть вид лити та систематизувати МНУО у сфер забезпечення миру та
безпеки, проанал зувати нституц ональну специф ку безпекових та миротворчих
МНУО, виокремити нституц ональне середовище будь-яко МНУО та розробити
нституц ональний механ зм ефективного функц онування МНУО у сфер безпеки та
миру, а також за допомогою структурного функц онал зму проанал зувати
функц ональний вим р д яльност

МНУО п д час запоб гання та вир шення

м жнародних конфл кт в сучасност .
Історичний метод дав змогу досл дити трансформац ю неурядових
орган зац й в д розширення прав громадянства в Європ та на Зах дному континент
у XVIII ст. до сьогодення та з‟ясувати, що в дпов дно до того, як розвивалися св тов
процеси, в дбувалися й зм ни у сутност та специф ц д яльност МНУО на
м жнародн й арен . За допомогою порівняння як методу наукового п знання було
виокремлено сп льн та в дм нн тенденц й функц онування МНУО у сфер миру та
безпеки, пор вняння хн х конкретних програм та проєкт в.
У робот також використано емпіричні методи. Застосовано, зокрема, аналіз
документів,

який

посприяв

забезпечення д яльност

ґрунтовному

вивченню

правового

МНУО, найважлив ших документ в, як

п дґрунтя
визначають
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стратег ю та особливост функц онування МНУО. За допомогою методу кейсів
вдалось описати конкретн миротворч , безпеков проєкти та програми МНУО у
сфер

забезпечення миру та безпеки, що надало можлив сть виокремити та

узагальнити позитивн , негативн насл дки д яльност таких МНУО.
Окремо сл д вид лити використання логічних методів. Застосування методів
аналізу та синтезу сприяло досл дженню теоретико-практично

сутн ст

та

особливо специф ки д яльност МНУО. Категор йний та етимолог чний анал з було
використано для уточнення таких базових понять, як «м жнародна неурядова
орган зац я», «функц

м жнародних неурядових орган зац й у сфер

безпеки», «форми д яльност
запоб гання

та

вир шення

миру та

м жнародних неурядових орган зац й п д час
м жнародних

конфл кт в

узагальнення дав можлив сть сформувати рекомендац

сучасност ».

Метод

для удосконалення

д яльност МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки.
Застосування у досл дженн

вказаних метод в дало змогу реал зувати

принципи об‟єктивност , лог чно несуперечливост та повноти. Особливо сл д
наголосити на реал зац принципу м ждисципл нарност , який дав змогу залучити
доробок нших сусп льних наук (психолог , соц олог , еколог , економ ки, права
тощо), що, з

свого боку, сприяло всеб чному досл дженню рол

МНУО у

забезпеченн миру та безпеки. До прикладу, вивчення д яльност гуман тарних,
медичних, еколог чних, правозахисних, безпекових, миротворчих МНУО надало
особливого

вт лення

принципу

м ждисципл нарност ,

оск льки

уможливило

використання досл джень нших соц альних, психолог чних, медичних, правових та
нколи природничих наук.
Отже, вищевикладен концептуально-теоретичн засади та методолог чний
нструментар й дадуть змогу визначити сутн сть та специф ку д яльност МНУО у
систем м жнародних в дносин; класиф кувати МНУО в ц лому та зокрема у сфер
забезпечення миру та безпеки; проанал зувати м жнародно-правове регулювання
д яльност МНУО; досл дити нституц ональну специф ку МНУО у сфер миру та
безпеки; виокремити структурн взаємозв‟язки м ж МНУО та ншими м жнародними
акторами у гарантуванн миру та безпеки; конкретизувати функц

та форми
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д яльност

МНУО п д час врегулювання м жнародних конфл кт в сучасност ;

вид лити переваги та недол ки, а також узагальнити рекомендац

щодо

залучення МНУО до вир шення безпекових проблем Укра ни, головно в ситуац на
Сход Укра ни, яка виникла в результат окупац

Рос йською Федерац єю Криму

та частини Донбасу та стала передумовою початку рос йсько-укра нсько в йни
у 2014 роц .
Висновки до розділу 1
У реал ях сучасно системи м жнародних в дносин держави давно вийшли за
меж лише м ждержавного сп лкування, а сама держава втратила роль м жнародного
актора – монопол ста у м ждержавн й взаємод . Виникнення нових м жнародних
актор в св дчить про формування нов тн х тенденц й св тово

пол тики, як

ґрунтуються на становленн та д яльност багатофункц ональних м ждержавних
нститут в, що взаємод ють м ж собою. МНУО виступають сьогодн новими
суб‟єктами м жнародних в дносин, як реал зують глобальн завдання сусп льства в
пол тичн й, економ чн й, правов й, соц альн й, культурн й та

нших сферах

впливають на динам ку розвитку св тового сп втовариства.
У розд л 1 виокремлено та згруповано джерельну базу досл дження, яку
будемо використовувати п д час комплексного анал зу нституц онального та
функц онального вим ру д яльност МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки:
1) дисертац , монограф
енциклопедичн

та нш науков видання, статт , п дручники, словники,

видання

тощо;

2)

нормативно-правов

акти

(м жнародн ,

внутр шньодержавн акти та внутр шньоорган зацйна документац я); 3) нформац я
МНУО, ММУО ( нформац я, що надходить з МНУО через електронн публ кац та
пов домлення на хн х електронних ресурсах); 4) матер али ЗМІ; 5) р зноман тн
нтернет-ресурси. Найб льшу ц нн сть становлять джерела першо групи.
Доведено, що серед учасник в (суб‟єкт в) м жнародних в дносин, окр м
держав, вид ляють нших актор в: м журядов орган зац , неурядов орган зац ,
транснац ональн корпорац

та нш сусп льн сили

рухи, що д ють на св тов й

арен . З огляду на це НУО є суб‟єктами в дносно нового недержавного р вня,
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зазначено, що в ширшому застосуванн терм н «неурядова орган зац я» можна
використовувати щодо будь-яко неприбутково орган зац , яка є незалежною в д
уряду.
Констатовано, що одн єю з найвизначн ших особливостей системи сучасних
м жнародних

в дносин

є

зростання

к лькост

неурядових

орган зац й,

як

встановлюють складн мереж та забезпечують зв‟язки м ж людьми у всьому св т .
Зазначено, що на ефективн сть реал зац громадянських н ц атив на глобальному
р вн

впливає, власне, наявн сть всесв тньо

мереж

м жнародних неурядових

орган зац й. Обґрунтовано, що в ц й робот п д НУО будемо розум ти нац ональний
(державний) р вень, а п д МНУО – м жнародний р вень функц онування. У
дисертац

будемо зосереджувати основну увагу, власне, на м жнародному р вн

функц онування неурядових орган зац й.
Акцентовано, що концептуальний п дх д до досл дження дає змогу
нтегрувати наявн науков знання про глобальне громадянське сусп льство, як
згодом дадуть змогу уточнити трактування м жнародних неурядових орган зац й як
елемент в глобального громадянського сусп льства. Тобто на основ наукових
п дход в до трактування р зними науковцями понять «громадянське сусп льство» та
«глобальне

громадянське

сусп льство»

зроблено

п дсумок,

що

МНУО

є

визначальними елементами глобального громадянського сусп льства.
Наголошено, що досл дження МНУО в розр з функц онального вим ру
диференц юємо конкретними напрямами хньо д яльност . Сфера миру та безпеки є
одн єю з найпр оритетн ших у систем м жнародних в дносин, адже сучасн держави
не здатн самотужки протистояти викликам та загрозам глобального св ту. Виходячи
з цього, констатуємо, що МНУО сьогодн виконують важлив завдання глобального
громадянського сусп льства, оск льки завжди функц онують у конфл ктних зонах
сучасного св ту. З‟ясовано, що незважаючи на велику к льк сть досл джень
д яльност МНУО та хньо рол в систем м жнародних в дносин, у сучасн й науц
залишається багато питань, як потребують негайного вир шення, зокрема, дос
немає детального досл дження д яльност МНУО саме для досягнення миру та
безпеки.
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Виокремлено методолог чний нструментар й як сукупн сть основоположних
п дход в та метод в, ефективних у процес досл дження д яльност м жнародних
неурядових орган зац й у сфер
обґрунтовано

доц льн сть

нео нституц ональний,

забезпечення миру та безпеки. Зокрема,

застосування

системний,

таких

мережевий,

методолог чних
нормативний.

п дход в
За

як:

допомогою

нео нституц онального п дходу виокремлено визначальн постулати рол МНУО як
важливих пол тичних нститут в на м жнародн й арен (вони є повноправними
пол тичними

акторами,

що

мають

власн

особлив

визначальний вплив на ндив дуальну повед нку людей

нтереси;

зд йснюють

на думку глобального

громадянського сусп льства кр зь призму формування глобальних пр оритет в; як
пол тичн

нститути, вони є основною детерм нантою, що визначає результати

м жнародно пол тики та допомагає ншим пол тичним акторам усв домлювати сво
завдання). Системний п дх д уможливив виокремити МНУО як елементи
м жнародно системи та класиф кувати х за сферами д яльност в ц лому, а також
вид лити та систематизувати МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки.
Обґрунтовано необх дн сть використання таких загальнонаукових, емп ричних
та лог чних метод в: структурно-функц онального, який дав можлив сть вид лити
функц

та форми д яльност

м жнародних неурядових орган зац й п д час

запоб гання та вир шення м жнародних конфл кт в сучасност ; сторичного методу,
який дав змогу досл дити трансформац ю неурядових орган зац й у посл довному
часовому розвитку; методу пор вняння, за допомогою якого було зд йснено
пор вняльний анал з д яльност безпекових та миротворчих МНУО; методу анал зу
документ в, який посприяв ґрунтовному досл дженню правового п дґрунтя для
забезпечення д яльност МНУО; методу кейс в, який передбачав опис конкретних
миротворчих, безпекових проєкт в та програм МНУО у сфер забезпечення миру та
безпеки, що надало можлив сть виокремити та узагальнити позитивн

негативн

насл дки д яльност миротворчих та безпекових МНУО; метод в анал зу та синтезу,
завдяки яким досл джено та сформовано теоретико-практичну сутн сть та особливу
специф ку д яльност МНУО; методу узагальнення, що дав можлив сть сформувати
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рекомендац

для вдосконалення д яльност МНУО в сфер забезпечення миру та

безпеки.
Отже, вищевикладен концептуально-теоретичн засади та методолог чний
нструментар й дадуть змогу надал

зд йснити комплексний анал з д яльност

м жнародних неурядових орган зац й для забезпечення миру та безпеки кр зь
призму нституц онального та функц онального вим р в.
Основн положення розд лу знайшли в дображення в публ кац ях дисертантки
[129; 132; 133; 135; 139; 140].
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РОЗДІЛ 2
РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: БЕЗПЕКОВИЙ КОНТЕКСТ

2.1.

Сутність

та

специфіка

діяльності

міжнародних

неурядових

організацій
Сьогодн
рег ональному,

МНУО досить

оперативно

розширюють

св й

вплив

на

на глобальному р внях, враховуючи те, що до хн х функц й

належать так : сприяння вир шенню проблем в пол тичному
вим рах; оптим зац я м жнародно

в безпековому

сп впрац ; моб л зац я думки м жнародного

сп втовариства; спостереження за д яльн стю уряд в та виконанням м ждержавних
угод [149, с. 95–104]. З огляду на це з кожним роком усе б льшу наукову
зац кавлен сть у досл дник в св ту викликає проблематика розширення сфер
д яльност та функц онування МНУО у сучасн й систем м жнародних в дносин.
Отож вивчення сутност та специф ки д яльност МНУО є необх дною передумовою
розвитку сучасно пол тично науки, а р вно ж юридично , соц ально , економ чно ,
медично та н. Щодо Укра ни, то досл дження МНУО як основних суб‟єкт в
глобального громадянського сусп льства є надзвичайно актуальним
сучасних державотворчих процес в,

в контекст

в аспектах залучення МНУО для вир шення

безпекових проблем в Укра н , як головно пов‟язан з в йськовим конфл ктом на
Донбас та окупац єю Криму.
МНУО – це важлив недержавн актори в м жнародн й систем , оск льки хня
д яльн сть не обмежена територ єю одн є держави. Незважаючи на те, що сфера
нтерес в конкретних МНУО може в др знятися, у них є одна мета – соц альна
спрямован сть, в дображення та захист м жнародно

громадсько

думки, що

водночас проявляється у некомерц йн й д яльност вс х НУО.
Зрозум ло, що благод йн та громадськ орган зац , в докремлен в д держави,
снували в р зн сторичн пер оди, проте МНУО – це передовс м сучасне явище. У
XVII – XVIIІ ст. розпочався процес розширення прав громадянства в кра нах Європи
та Америки, в результат чого в дбулися буржуазн революц , як призвели до
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затвердження буржуазного ладу й отримання буржуаз єю пол тичних прав та
громадянських свобод [26]. Внасл док цих под й у Європ починають формуватися
пол тичн парт , народн рухи та громадськ об‟єднання. На початку XVIII стол ття,
коли було засновано значну к льк сть громадських орган зац й, вони виконували
роль нструмент в задоволення потреб громади, захисту нтерес в або просування
ново пол тики. Французький письменник Алекс с де Токв ль п д час в зиту до США
в 1831 роц наголошував на важливост «пол тичних об‟єднань», як нститут в
демократ , ун кально численних та досить впливових у ц й кра н . В н зазначав, що
нов правов норми для приватних корпорац й, як виникають у цей самий час,
забезпечили сучасн юридичн повноваження орган зац ям

зб льшили захист в д

втручання держави [202].
Становлення та розвиток МНУО можна розд лити на к лька етап в.
Перший етап розпочався з виникненням перших МНУО правозахисного
характеру, як виникли в результат громадського руху за скасування рабства
(абол ц он зм). У 1839 роц було утворено Британське та ноземне товариство проти
рабства (British and Foreign Anti-Slavery Society), яке снує й донин як найстар ша
м жнародна

правозахисна

неурядова

орган зац я,

зараз

вона

називається

М жнародна орган зац я проти рабства [22, с. 9]. Д яльн сть перших МНУО
зосереджувалась на захист прав та свобод людини, прим ром виборювали права
ж нок, вели боротьбу з б дн стю. Також до перших МНУО зараховують Св товий
Альянс YMCA (Young Men‟s Christian Association). Це одна з найб льших
молод жних орган зац й у св т , яку було засновано 1844 року в Лондон . Згодом у
1863 роц з‟явився М жнародний ком тет Червоного Хреста [225, с. 49]. На початку
ХХ стол ття почала просл дковуватись тенденц я до утворення впорядковано
системи МНУО, д яльн сть яких здеб льшого стосувалася конкретно

сфери

(економ чно , правово , науково , еколог чно , рел г йно тощо).
Другий етап бере св й початок п сля Друго св тово в йни, коли к льк сть
МНУО швидко почала зростати, оск льки виникала необх дн сть оперативно
орган зувати громадянське сусп льство р зних кра н св ту для вир шення сп льних
м жнародних проблем та загроз. На цьому етап утворюються так в дом МНУО:
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М жнародна демократична федерац я ж нок, Всесв тня федерац я профсп лок,
М жнародна орган зац я журнал ст в та
завершенням

Друго

св тово

в йни,

н. Доц льно зазначити, що лише
МНУО

отримали

суттєву

з

пол тичну

впливов сть. Це пов‟язано з утворенням Орган зац Об‟єднаних Нац й у 1945 роц .
Ця ММУО сприяла актив зац д яльност МНУО та зростанню хньо к лькост .
Отож тенденц я посилення демократичних процес в ( у сфер внутр шн х
взаємин всередин держав,

зовн шн х зносин м ж державами) виступає основним

катал затором, який вплинув на зб льшення чисельност та авторитету МНУО в к нц
XX – на початку XXI стол ття. Ус причини (тенденц ) зб льшення к лькост МНУО
зумовили виникнення в дпов дних напрям в д яльност МНУО (див. Додаток В). Як
бачимо, саме в друг й половин ХХ стол ття в дбувається найб льша хвиля зростання
МНУО, зокрема: у 1850 р. снувало лише 5 орган зац й, до 1914 р. х стало 330,
у 1939 р. – 730, у 1970 р. – 23 000, у 2000 р. – 45 674, до к нця першого десятир ччя
ХХІ стол ття х уже нал чувалось приблизно 50 000 [46, с. 120].
ООН в д початку свого заснування п дтримує т сн зв‟язки з НУО, оск льки
вони є безпосередн ми представниками та захисниками нтерес в усього глобального
громадянського сусп льства. З огляду на це, саме в Статут ООН МНУО було
вперше визнано акторами м жнародного права. Цей Статут також вперше
запровадив сталу модель сп впрац м ж учасниками глобального сусп льства. Однак
на цьому етап , НУО не отримали ще повноц нного правового статусу [237, с. 15].
Зокрема, в статт 71 Статуту ООН зазначено, що «Економ чна й Соц альна Рада
(ЕКОСОР) має повноваження проводити належн

заходи для консультац

з

неурядовими орган зац ями, зац кавленими в питаннях, що належать до
компетенц . Так заходи можуть бути погоджен з м жнародними орган зац ями, а в
раз потреби з нац ональними орган зац ями п сля консультац
членом орган зац » [113]. Як бачимо, Економ чна

з зац кавленим

Соц альна Рада стає першим

нститутом, у межах якого НУО починають активно долучатись до д яльност ООН.
У 1946 роц близько 41 НУО отримують консультативний статус при ЕКОСОР.
Починаючи з цього моменту, к льк сть НУО з кожним роком активно зростає, в дтак
нин х нал чується 5 593 (НУО, як мають активний консультативний статус при
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ЕКОСОР) [283]. Для того, щоб визначити основн

вимоги щодо набуття

консультативного статусу при ЕКОСОР ООН, а також щоб конкретизувати ознаки
МНУО, було прийнято к лька резолюц й ЕКОСОР [124, с. 103]. Наприклад,
Резолюц я ЕКОСОР 3(ІІ) в д 21.07.1946 р. передбачала створення Ком тету з
неурядових орган зац й (The Committee on NGOs) [234]. Сьогодн

Ком тет

складається з 19 член в, яких обирають на основ справедливого географ чного
представництва: 5 член в з африканських держав; 4 члени з аз йських держав;
2 члени з сх дноєвропейських держав; 4 члени з кра н Латинсько Америки та
Карибського басейну; 4 члени з зах дноєвропейських та нших держав. Терм н
повноважень його член в – чотири роки. На пер од 2019–2022 рок в членами
Ком тету є так кра ни: Бахрейн, Бразил я, Бурунд , Китай, Куба, Естон я, Есватин ,
Грец я, Інд я, Ізра ль, Л в я, Мексика, Н карагуа, Н гер я, Пакистан, Рос йська
Федерац я, Судан, Туреччина, США. Поточн завдання Ком тету викладено в
Резолюц

1996/31 [276]. Основн завдання Ком тету так : 1) розгляд заявок на

отримання консультативного статусу, що х подають НУО; 2) розгляд чотирир чних
зв т в, як подають НУО загально та спец ально категор й; 3) мплементац я
положень резолюц

ЕКОСОР 1996/31 та мон торинг консультац йних взаємин;

4) будь-як нш питання, як ЕКОСОР може доручити на розгляд Ком тету [283].
Отже, Економ чна

соц альна рада ООН є органом, уповноваженим

встановлювати консультативн

взаємини з НУО, а в

структур

створено

спец альний орган – Ком тет з неурядових орган зац й.
Варто також згадати, що позиц я ООН з приводу визначення поняття
«м жнародна неурядова орган зац я» було вперше сформульовано в Резолюц
ЕКОСОР 288 (X) в д 27.02.1950 р., де вказано, що будь-яку м жнародну орган зац ю,
яка не заснована на п дстав м журядово угоди, вважають неурядовою [276]. Як
бачимо, в цьому випадку ООН не регламентує конкретних ознак МНУО, проте
формулює широке за сво м зм стом поняття. А в резолюц ЕКОСОР 1996/31 в д
25.07.1996, якою було засновано консультативний статус НУО при ЕКОСОР, ознаку
«м жнародного характеру» НУО вже не застосовано, але використано загальний
терм н «неурядова орган зац я на м жнародному р вн » [30].
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Отож у сучасному м жнародному прав НУО, д яльн сть яко має м жнародний
характер, розглядають не як р зновид м жнародних орган зац й, а як нац ональну
орган зац ю, створену в дпов дно до законодавства конкретно держави.
За твердженням У. Ільницько щодо сутност деф н ц «м жнародн неурядов
орган зац » в науков й л тератур , цей терм н вживають щодо орган зац й, як д ють
на нац ональному, субрег ональному, рег ональному або м жнародному р внях;
виступають суб‟єктами м жнародних в дносин; реал зують найр зноман тн ш
нтереси (економ чн , профес йн , осв тн тощо)» [45, с. 85]. У Додатку Г наведено
основн науков п дходи до розум ння сутност терм на «м жнародна неурядова
орган зац я», як висв тлено в нормативно-правових актах, а також у в тчизнян й та
заруб жн й науков й л тератур .
Зазначимо, що пол тологи досить часто називають МНУО «групами тиску»
або «лоб стськими групами», але таке бачення, на наш погляд, не в дпов дає рол
цих орган зац й та хньому широкому впливу на св тову громадськ сть. У 1990-х
роках з‟явилась м ждисципл нарна спец альн сть, яка зосереджувала увагу на
МНУО та хн й рол в сусп льств . Вчен , як працюють у ц й сфер , в дзначили, що
НУО можуть мати значну лег тимн сть, нод б льшу, н ж нац ональн органи влади.
Опитування громадсько думки в Н меччин , наприклад, показало, що значно б льше
респондент в дов ряють МНУО «Greenpeace», н ж н мецькому федеральному
урядов . НУО створюють необх дн громадянам «сусп льн блага», як зазвичай не
створюються на неприбутковому ринку. Як уже було зазначено у розд л 1, зах дн
економ сти нод називають НУО та ширшу неприбуткову частину економ ки
«трет м сектором», щоб в др знити

в д державного та приватного б знесу. У

деяких великих кра нах на цей сектор припадають м льйони робочих м сць
м льярди долар в економ чно д яльност .
Як уже було наголошено, консультативний статус МНУО надає ЕКОСОР за
рекомендац єю Ком тету з неурядових орган зац й. Проте для того, щоб отримати
консультативний статус, МНУО має в дпов дати певним вимогам (рис. 2.1). До
прикладу, на черговому зас данн

Ком тету з неурядових орган зац й, який

в дбувався з 21 до 30 с чня та 8 лютого 2019 року, було подано 521 заявку на
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отримання консультативного статусу, з яких 233 заявки було в дкладено з
попередн х сес й. В дтак, Ком тет надав консультативний статус 236 НУО та в дклав
265 заявок для подальшого розгляду на наступн й сес у 2019 роц , а також закрив
розгляд 20 заявок НУО, як не спромоглися в дпов сти на запити б льш н ж двох
посл довних зас дань Ком тету [274].

некомерц йний характер д яльност

створена в дпов дно до внутр шнього акту яко -небудь
держави

Вимоги до

оф ц йно визнана урядом кра ни реєстрац як м н мум
впродовж двох рок в

МНУО для
отримання

зд йснення д яльност у двох б льше державах

консультативнаявн сть штаб-квартири

ного статусу
при Економічній і Соціальній
Раді ООН

наявн сть демократично ухваленого статуту
наявн сть авторитетного органу, який уповноважений
виступати в д мен вс х член в
визначена внутр шня структура, а також в дпов дн
механ зми п дзв тност та прозор сть процесу ухвалення
р шень
основним джерелом ф нансування повинн виступати
внески з нац ональних в дд лень або в д окремих член в

Рис. 2.1. Вимоги Комітету з неурядових організацій до МНУО
для отримання консультативного статусу при ЕКОСОР ООН
Джерело: побудовано на основ [187].
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Виходячи з анал зу р зних наукових визначень поняття «м жнародна
неурядова орган зац я», наведених у Додатку Г та вимог Ком тету з неурядових
орган зац й до МНУО для отримання консультативного статусу при ЕКОСОР (рис.
2.1), можемо запропонувати таке трактування: міжнародна неурядова організація –
це особлива форма об’єднання представників громадянського суспільства різних
країн світу, створена на основі установчих документів, зареєстрована відповідно
до національного законодавства однієї держави, засновниками якої зазвичай є
приватні чи недержавні юридичні особи, а діяльність відповідає принципам і
нормам міжнародного права та не переслідує комерційної мети і відбувається на
території не менш ніж двох держав.
Варто зазначити, що обсяг прав, що х надають НУО, залежить в д категор
консультативного статусу. На сьогодн снує три типи консультативного статусу при
ЕКОСОР: загальний, спец альний та НУО, як входять до реєстру (з обсягом прав,
наданих НУО в дпов дно до консультативного статусу, можна ознайомитися в
Додатку Ґ) [60].
Для повн шого вивчення сутност та специф ки д яльност МНУО необх дно
виокремити функц , як притаманн цим орган зац ям в сучасному громадянському
сусп льств

(див. рис. 2.2). Як видно з рис. 2.2, функц

МНУО є дуже

р зноман тними, проте вони т сно пов‟язан м ж собою, оск льки одна функц я
зазвичай доповнює ншу. Кожна з функц й є важливою, позаяк завдяки хн й
реал зац МНУО в дображають громадську думку та беруть безпосередню участь у
найб льш важливих под ях сучасного м жнародного життя.
У ХХІ ст. МНУО д ють на вс х п‟яти населених континентах Земл (окр м
Антарктиди). Сьогодн НУО вир шують ус можлив проблеми окремих людей, а
також людства та планети загалом. Б льш сть МНУО створено заради вир шення
конкретних проблем: еколог чних (Greenpeace, Всесв тн й фонд дико природи),
гуман тарних (М жнародний ком тет Червоного Хреста, Л кар без кордон в), у
сфер захисту прав людини (М жнародна амн ст я), наукових (Римський клуб),
рел г йних (Всесв тня Рада Церков), спортивних (М жнародний Ол мп йський
Ком тет) тощо.
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ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

інформаційна

1) зб р, оброблення та
розповсюдження нформац , що
стосується компетенц
орган зац , рейтингових ндекс в,
анал тичних допов дей;
2) п дготовка та розповсюдження
нформац про основн напрями
д яльност орган зац ;
3) збирання та розповсюдження
нформац , що має нормативноправовий характер, стосовно
д яльност орган зац .

експертна – операц з
спец альною нформац єю для
п дготовлених користувач в;
освітньо-просвітницька
–
операц
з нформац єю для
громадськост
в
доступн й
форм ;
пропагандистська – операц з
нформац єю
з
метою
формування позитивно
або
негативно громадсько думки, а
також дейного впливу.

консультативна

надання консультац й та порад орган зац ям, ф зичним особам,
групам ос б за хньою потребою;

нормативна

участь у процесах встановлення стандарт в д яльност в окремих
галузях;

наглядова

участь у робот з забезпечення дотримання норм м жнародного
права та в дпов дного контролю;

оперативна

ц льове використання ресурс в – техн чних, гуман тарних, осв тн х
тощо;

правотворча

участь у правотворчому процес , а саме: розроблення проєкт в
угод, що х передають на розгляд держав
м журядових
орган зац й, завдяки цьому зд йснюючи таким способом вплив на
позиц ю держави.

формування міжнародної громадської думки
висловлення і захист інтересів членів організації
налагодження зв’язків і співпраці між національними організаціями, що існують поза
впливом урядових структур

Рис. 2.2. Функції МНУО в сучасному громадянському суспільстві
Джерело складено на основ [65].
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На сучасному етап д яльност МНУО основним механ змом хньо роботи є
моб л зац я м жнародно громадсько думки, а основним засобом досягнення ц є
мети є тиск на м жнародн урядов орган зац чи безпосередньо на певн держави. З
огляду на це уряди

м жнародн орган зац зазвичай сприймають МНУО такими,

що несуть загрозу для хн х нтерес в. Чиновники, тим не менш, звертаються до
МНУО заради нновац йних дей та додатково нформац . Владн нституц також
неохоче визнають, що наявн сть консультац й та п дтримки з боку МНУО викликає
б льшу дов ру громадян до хн х р шень. Зокрема, колишн й генеральний секретар
ООН Бутрос Бутрос-Гал

п дтвердив, що МНУО «є нев д‟ємною частиною

лег тимност » ООН, а його наступник Коф Аннан сказав, що МНУО є «сов стю
людства» [223]. Проте громадськ сть не завжди може ч тко бачити результати
д яльност

НУО,

адже

вони

виконують

сво

функц

на

латентних

та

постконфл ктних стад ях конфл кту, тод як уряди та м журядов орган зац ведуть
здеб льшого в дкриту боротьбу. Тому зазвичай сусп льству досить важко оц нити
справжню роль НУО в м жнародних в дносинах.
НУО є дуже р зноман тними й далеко не вс вони мають позитивний вплив на
м жнародн й арен . Попри велик орган зац й, що вир шують питання прав людини,
охорони навколишнього середовища та гуман тарно допомоги, снують НУО, що
представляють галузев асоц ац . Хоча б льш сть НУО є незалежними, деяк з них
функц онують п д протекторатом уряд в, п дприємств або нав ть крим нальних
угруповань. Окрем з них мають сотн тисяч член в у всьому св т , тод як нш
нал чують лише к лькох учасник в. Одн мають велик центральн секретар ати, а
нш є децентрал зованими. З такою р зноман тн стю узагальнення щодо д яльност
НУО викликає певн труднощ .
Позаяк останн м часом к льк сть НУО стр мко зростає, багато спостер гач в
розглядають цю тенденц ю як ознаку дедал б льшого плюрал зму та демократ ,
оск льки авторитарн та патернал стськ уряди або забороняють незалежн НУО, або
виставляють перед ними серйозн адм н стративн перешкоди. Велика к льк сть
НУО, безумовно, допомагає в добразити складну й р знопланову соц альну
реальн сть та демонструє р зноман тн сть потреб турбот громадян, що х уряди сам
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по соб навряд чи змогли б дентиф кувати. Виборн урядовц часто захищають себе
в д критики НУО, вказуючи на те, що л дер в НУО не обирають. Незважаючи на те,
що л дери НУО не приходять на посаду шляхом вибор в, вони п дзв тн радам
директор в, органам членства та ншим виборчим округам. Вони також мають
щороку отримувати добров льну ф нансову п дтримку в д член в донор в, тому не
можуть покладатися на юридично-примусове оподаткування, як це роблять уряди.
Тобто НУО є п дзв тними громадянському сусп льству, оск льки отримують
добров льне ф нансування, за що зобов‟язан зв тувати.
Отже, на

сучасному етап

розвитку

система

характеризується значним зростанням к лькост
впливу на св товий пол тичний процес

м жнародних

в дносин

МНУО, зб льшенням

хнього

м жнародну сп впрацю. Водночас,

р зноман тн сть форм д яльност МНУО породжує певну неоднозначн сть щодо
хнього трактування, проте, на нашу думку, для вс х МНУО притаманн так ознаки:
недержавний (неурядовий) статус, добров льн сть, неприбутков сть та корисн сть
орган зац . Однак варто також зазначити, що сучасн МНУО функц онують на
р зних р внях, що породжує певн труднощ щодо хньо класиф кац .
2.2. Типи міжнародних неурядових організацій у сфері миру та безпеки у
рамках загальної класифікації міжнародних неурядових організацій
Для того, щоб краще розум ти сутн сть та специф ку д яльност МНУО,
потр бно зд йснити хню класиф кац ю. Загалом дискус щодо класиф кац НУО й
дос тривають в сучасн й науц . Проте, вид ляють деяк загальн риси, зг дно з якими
класиф кують будь-як громадськ орган зац , а саме: сфери д яльност , в яких вони
функц онують; сфери компетентност ; р вень (територ я) функц онування; р вень
незалежност

в д держави; розм р або к льк сть штату; сектор, який вони

обслуговують; деолог чне спрямування тощо.
Оск льки МНУО є дуже р зноман тними, хню класиф кац ю диференц юємо
за критер ями, в дпов дно до яких зд йснюємо
класиф кувати

за

трьома

основними

. Гадаємо, МНУО доц льно

критер ями:

1)

р вень

(територ я)

функц онування, що окреслює конкретну сп льноту, територ ю, в межах яко МНУО
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зд йснюють свою д яльн сть; 2) р вень незалежност в д уряду, що дуже важливо в
класиф кац МНУО, особливо, у раз повно або частково ф нансово п дтримки з
боку уряду або м журядово орган зац ; 3) сфера д яльност ; в дпов дно до цього
критер ю МНУО под ляються на гуман тарн , еколог чн , осв тн , правозахисн ,
безпеков тощо.
За р внем (територ єю) функц онування виокремлюємо 4 групи НУО:
громадськ , загальном ськ , нац ональн та м жнародн (Додаток Д). Як уже було
зазначено, у дисертац розглядаємо лише м жнародний р вень функц онування, за
якого МНУО працюють на глобальному р вн , в дпов дають за ф нансування
м сцевих н ц атив, проєкт в чи НУО; вар юються в д св тських служб, таких як
Redda BArna, Save the Children, OXFAM, CARE, Ford та Rockefeller Foundation до
рел г йно мотивованих груп. Їхня д яльн сть розповсюджується на ф нансування
м сцевих НУО, установ чи проєкт в та реал зац ю самих проєкт в [62, с. 75; 201].
Розглянемо другий критер й класиф кац

– р вень незалежност в д уряду.

В дпов дно до особливостей автоном МНУО под ляються на к лька груп:


QUANGO (кваз автономна) – така орган зац я отримує ф нанси

переважно з державних кошт в, разом з тим участь урядових нститут в у
д яльност зводиться до м н муму;


GRINGO ( н ц йована урядом) – створена урядом орган зац я, яка

зд йснює соц альн

н ц ативи переважно за рахунок ф нансування з державного

бюджету;


GONGO (у власност держави) – тип GRINGO, який використовують для

залучення або перескерування неприбуткових кошт в, вид лених системою
оф ц йно допомоги;


DONGO (донорська власн сть) – належить донорам (м жнародн й

орган зац , б знесу тощо) [210].
Існують також

нш

критер , за якими можна класиф кувати МНУО.

Наприклад, за твердженням Л. Чернявсько , ще одним критер єм класиф кац
МНУО є членство чи суб‟єкт д яльност . На думку досл дниц , за ц єю ознакою
розр зняють так об‟єднання: фахов (юрист в, л кар в, п дприємц в тощо), ж ноч ,
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молод жн , студентськ , об‟єднання людей з особливими потребами та багато нших
[150]. Св товий Банк пропонує диференц ювати МНУО на два типи: оперативн , як
розробляють та реал зовують проєкти розвитку; адвокац йн , що лоб юють нтереси
сусп льних груп для вир шення конкретних проблем, кооперуючись з урядами та
ММУО [310].
Зауважимо, що для диференц ац

НУО за основною сферою д яльност

можемо послуговуватись М жнародною класиф кац єю некомерц йних орган зац й
(ICNPO). Цю систему класиф кац

рекомендовано в Дов днику ООН про

некомерц йн установи в систем нац ональних рахунк в, вона об‟єднує орган зац в
12 основних груп д яльност , включаючи категор ю «все ще не класиф кован ». Ц
групи активност , своєю чергою, розпадаються на п дгрупи, а саме: група 1 –
культура та рекреац я (культура мистецтво, спорт, рекреац йн та соц альн клуби,
мед а та комун кац ); група 2 – осв та та досл дження (початкова та середня осв та,
вища осв та, профес йно-техн чн

школи, медичн

досл дження, соц альн

та

пол тичн науки); група 3 – здоров‟я (л карн та реаб л тац йн заклади, будинки для
л тн х, псих чне здоров‟я та кризове втручання, нш медичн послуги); група 4 –
соц альн послуги (догляд за д тьми, п дтримка молод та с м‟ , матер альна
допомога, самопом ч та нш особист соц альн послуги); група 5 – навколишнє
середовище (зменшення забруднення навколишнього середовища, захист тварин,
збереження та охорона природних ресурс в та еколог чний благоустр й); група 6 –
розвиток

житло (економ чний, соц альний та громадський розвиток, зайнят сть

навчання, громадськ

та сус дськ

орган зац , профес йне консультування й

кер вництво); група 7 – право, адвокац я та пол тика (громадськ й адвокатськ
орган зац ,

юридичн

послуги,

запоб гання

правопорушник в, п дтримка жертв, пол тичн

злочинност ,

реаб л тац я

парт ); група 8 – благод йн

посередники та пропаганда волонтерства (фонди надання грант в, волонтерство та
п дтримка,

орган зац

збору

обм ну/дружби/культури, асоц ац
л кв дац

кошт в);

група

9

–

м жнародна

(програми

сприяння розвитков , м жнародн орган зац

насл дк в стих йних лих та допомоги, м жнародн орган зац

з

з прав

людини та миру); група 10 – рел г я: (конфес , рел г йн об‟єднання громадян);
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група 11 – б знес-профес йн асоц ац , сп лки (б знес-асоц ац , профес йн асоц ац ,
профсп лки); група 12 – не класиф ковано [284].
На наш погляд, саме класиф кац я МНУО за конкретним напрямом (сферою)
д яльност найб льш ч тко х систематизує. Отож можемо виокремити основн
напрями та проанал зувати д яльн сть деяких МНУО. Передовс м зазначимо, що
будемо анал зувати МНУО, як найб льш дотичн до вир шення безпекових та
миротворчих проблем. Виб р приклад в МНУО зумовлено, головно, високою м рою
впливу на м жнародну пол тику, популярн стю серед глобального громадянського
сусп льства, великою к льк стю залучених нац ональних неурядових орган зац й,
регулярною активн стю у св товому процес , а також консультативним статусом при
ЕКОСОР:
З-пом ж правозахисних МНУО (захист прав людини) варто звернути увагу на
М жнародну амн ст ю (Amnesty International), яку було засновано в 1961 роц .
Сьогодн це одна з наймасштабн ших МНУО правозахисного характеру, яка нал чує
б льш н ж 7 млн. член в та прихильник в у понад 150 кра нах св ту. Ця орган зац я
розсл дує порушення прав людини та доводить ц

порушення до уваги

громадськост , домагається зв льнення «в‟язн в сов ст » – тих, хто перебуває в
ув‟язненн за сво переконання або через етн чне походження, мову, стать чи кол р
шк ри [304]. Ще одна правозахисна м жнародна неурядова орган зац я –
М жнародне товариство з прав людини (International Society for Human Right, ISHR),
яке було засновано в 1972 роц з метою сприяти м жнародному взаєморозум нню й
толерантност в ус х сферах культури та сусп льства. Головна м с я ISHR полягає в
розширенн доступу до правово бази у сфер прав людини за допомогою обм ну
знаннями та ресурсами, як можуть бути використан ненасильницькими рухами та
правозахисниками в усьому св т . ISHR функц онує у понад 20 державах, зокрема й
в Укра н [151]. Також у ц й сфер активно д є М жнародна федерац я з прав людини
(Fédération internationale des ligues des Droits de l‟Homme, FIDH) – м жнародний
правозахисний рух, що об‟єднує сьогодн 184 нац ональн правозахисн орган зац в
112 кра нах св ту. Метою об‟єднання є надання п дтримки цим орган зац ям.
Федерац я сприяє захисту правозахисник в, прав ж нок та м грант в; зд йсненню
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правосуддя боротьб з безкарн стю; а також дотриманню прав людини законност
п д час конфл кт в [167].
У сфер захисту прав людини варто назвати також

так в дом МНУО:

Всесв тня орган зац я боротьби проти тортур (World Organization Against Torture,
WOAT), до мереж яко входить майже 300 орган зац й, що зд йснюють боротьбу
проти тортур, позасудових страт, насильницьких зникнень та нших форм жорстоко
повед нки [309]; М жнародна асоц ац я юрист в (International Bar Association, IBA),
яка об‟єднує близько 190 асоц ац й адвокат в

юридичних товариств з 170 кра н

св ту з метою сприяти глобальн й стаб льност й миру за допомогою зд йснення
правосуддя [171]; Нагляд за правами людини (Human Rights Watch, HRW) – захищає
права людини у б льш н ж 70 кра нах св ту [251].
Розгдядаючи сферу охорони здоров’я та медицини, варто виокремити так
МНУО: Л кар св ту (Doctors of the World), яка д є в зонах конфл кт в й таборах
б женц в, де надає допомогу, створює медичну нфраструктуру та захищає нтереси
найуразлив ших людей у б льш н ж 80 кра нах св ту [297]; Л кар без кордон в
(Medecins sans frontiers (MSF) / Doctors without Borders) – незалежний глобальний
рух, що надає медичну допомогу там, де це найб льше потр бно, зокрема з моменту
свого заснування представники MSF вил кували б льш н ж сто м льйон в пац єнт в
[301];

М жнародна

асоц ац я

ж нок-л кар в

(Medical

Women`s

International

Association, МWІА), яка є одн єю з найстар ших профес йних МНУО ж нок-медик в
та студент в-медик в з р зних кра н св ту [243]; Право на здоров‟я (Health Right
International), яка зараз широко впроваджує Програму глобального псих чного
здоров‟я П тера К. Ольдермана, що спрямована на зм цнення псих чного здоров‟я,
в дновлення та п двищення ст йкост сп втовариств, як постраждали в д насильства
та збройних конфл кт в [216].
У гуманітарній сфері доц льно вид лити так впливов МНУО: М жнародний
Ком тет Червоного Хреста (International Committee of the Red Cross), що забезпечує
гуман тарний захист

допомогу жертвам збройних конфл кт в та нших ситуац й

насильства. В н вживає заход в у в дпов дь на надзвичайн ситуац

й водночас

сприяє дотриманню норм м жнародного гуман тарного права та його застосування в
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нац ональному законодавств [299]; Оксфам (Oxfam) – м жнародна конфедерац я з
неурядових орган зац й, що працюють разом з партнерами та м сцевими громадами
в б льш н ж 90 кра нах св ту, щоб зменшити б дн сть несправедлив сть [176].
Важливою для вир шення безпекових та миротворчих проблем є також сфера
захисту свободи слова та інформації. У ц й сфер досить ефективно функц онують
так МНУО: Репортери без кордон в (Reporters sans frontiеres, RSF), яка є пров дною
орган зац єю у св т

з захисту та просування свободи нформац

[268]; Ком тет

захисту журнал ст в (Committee to Protect Journalists, CPJ) – захищає право
журнал ст в пов домляти про новини, не боячись при цьому репрес й [163];
М жнародна асоц ац я з захисту свободи слова (International Freedom of Expression
Exchange, IFEX) – працює в б льш н ж 70 кра нах, щоб захищати й заохочувати
свободу слова [300].
Сферу забезпечення миру та безпеки (роззброєння), яка є основною в
досл дженн , представлено такими МНУО: М жнародне бюро миру (International
Peace Bureau, IPB) – зосереджене на роззброєнн в нтересах сталого розвитку,
мотивуючи, що за рахунок скорочення ф нансування в йськового сектору значн
обсяги кошт в можуть бути вид лен на соц альн проєкти

всередин кра ни,

за

кордоном, що зрештою сприятиме задоволенню реальних потреб людини та захисту
навколишнього середовища [307]; Св т без воєн насильства (World without Wars and
Violence, WwW), що зд йснює заходи на громадському р вн приблизно в 40 кра нах
св ту, а також розвиває м жнародн кампан , так як «2000 без в йни», «Осв та для
ненасильства», «Всесв тн й марш за мир ненасильство» «Всесв тн й форум за мир
ненасильство» [186]; Перемога без в йни (Win Without War), що працює з посадовими
особами, пол тиками, ЗМІ, правозахисними орган зац ями та л дерами руху, щоб
просувати прогресивну стратег ю нац онально безпеки, яка базується на ц нностях
пр оритетност безпеки людини та дипломат над в йною [258].
Не менш важливою сферою для вир шення безпекових та миротворчих
проблем є охорона дитинства. Можемо звернути увагу на так

МНУО:

М жнародний альянс «Врятуймо д тей» (Save the Children), який працює в
120 кра нах св ту та реал зовує програми нновац йного розвитку для того, щоб
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почути голос кожно дитини [308]; СОС – Дитяч м стечка (SOS Children‟s Villages),
що реал зовує захист
ризикують

догляд за д тьми, як втратили батьк вську оп ку або

втратити [252].

У сфер захисту навколишнього середовища доц льно виокремити так МНУО:
Гр нп с (Greenpeace), що зд йснює аг тац ю, використовуючи мирне, творче
протистояння щодо виявлення глобальних еколог чних проблем та пошуку р шень
для забезпечення зеленого та мирного майбутнього [256]; Всесв тня орган зац я
захисту тварин (World animal protection), що функц онує як благод йна орган зац я з
п дтримки тварин, яка д є вже понад 30 рок в [180]; Глобальна мережа еко-поселень
(Global Eco Village Network, GEN), яка представляє св т громадян

сп льнот,

розробляє та реал зовує хн власн шляхи до сталого майбутнього та створює мости
над

м жнародно сол дарност [164].
Зд йснюючи класиф кац ю МНУО за напрямами хньо д яльност , не сл д

забувати про сфери, як

є менш дотичними до вир шення безпекових та

миротворчих проблем, але однаково важливими у св тл реагування на сучасн
виклики глобального та нац онального розвитку. Йдеться про так сфери, як: наука і
технології (Ресурси для майбутнього (Resources for the Future, RFF), Всесв тня
асоц ац я

промислових

технолог чних

досл дницьких

орган зац й

(World

Association of Industrial and Technological Research Organizations, WAITRO)) [170;
179]; соціальний добробут (Фонд соц ального сприяння (Foundation for the Social
Promotion), Інститут м жнародного соц ального розвитку (Institute of International
Social Development, IISD)) [250; 165]; освіта (Альянс ун верситет в за демократ ю
(Alliance of Universities for Democracy), Асоц ац я св тово осв ти (Association for
World Education, AWE)) [160; 161]; культура і мистецтво (М жнародна музична
рада (International Music Council, IMC), М жнародне товариство сучасно музики
(International Society for Contemporary Music, ISCM)) [166; 173]; релігія (Всесв тня
рада церков (The World Council of Churches), Св това федерац я студент в-християн
(World Student Christian federation, WSCF)) [174; 177]; економіка (Центр
м жнародно сп впрац (Center for International Cooperation, CIC)) [162].
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Проанал зувавши МНУО за сферами

хньо

д яльност , виявляємо, що

класиф кац я саме за таким критер єм дає можлив сть найповн ше розкрити сутн сть
та специф ку функц онування МНУО. Тому класиф кац ю МНУО за сферою
(напрямом) д яльност

вважаємо пр оритетною. Вона дає змогу в добразити

ун версальн сть характеру м жнародних неурядових орган зац й та глибше
досл дити особливост

хнього функц онування

полегшити процес нормативно-

правового регулювання хньо д яльност з боку уряд в та м журядових орган зац й.
У розд л 1 було зазначено, що сфера забезпечення миру та безпеки є одн єю з
найважлив ших у систем м жнародних в дносин, а МНУО, як учасники ц є
системи, сьогодн

виконують важлив

завдання глобального громадянського

сусп льства, оск льки завжди функц онують у конфл ктних зонах сучасного св ту.
Зв дси випливає, що д яльн сть МНУО в сфер безпеки та миру потребує ч тко
класиф кац . Очевидно, що тематика сфери миру та безпеки є надзвичайно
широкою та може набувати р зних форм, а нод й стосуватися р зних напрям в
д яльност МНУО. З огляду на це, п д час зд йснення класиф кац

МНУО за

напрямом д яльност у сфер забезпечення миру та безпеки, сл д врахувати всю
р зноман тн сть вид в д яльност , як можуть виконувати МНУО в ц й сфер .
Проведене досл дження в дпов дно до загально типолог МНУО дає змогу
окремити низку МНУО за р зними напрямами роботи для досягнення миру та
безпеки, як для б льш детального анал зу доц льно розмежувати за такими сферами
(напрямами) як: миротворчість та безпека. Власне, класиф кац я за цими сферами
дасть можлив сть найповн ше розкрити сутн сть д яльност МНУО для гарантування
миру та безпеки, оск льки саме ц напрями охоплюють ус можлив види д яльност
МНУО, дотичн до сфери забезпечення миру та безпеки. З прикладами МНУО у
кожн й сфер можна детально ознайомитись у Додатку Е.
Класиф кац я МНУО за миротворчою сферою д яльност передбачатиме под л
на так групи та п дгрупи:
1) миротворчі МНУО, як сприяють вир шенню конфл кт в та забезпеченню
миру:
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➢ МНУО, які здійснюють просвітницьку діяльність щодо миру та
ненасильства та пропагують цінності пріоритетності безпеки людини та
дипломатії;
➢ МНУО,

які

здійснюють

посередницьку

діяльність

у

вирішенні

міжнародних конфліктів;
➢ МНУО, які сприяють роззброєнню;
2) інформаційно-аналітичні
анал тичн

та досл дницьк

центри,

інституції

(дипломатичн

нститути), як

орган зац ,

досл джують конфл кти,

нформують громадськ сть та сприяють миру.
У безпековій

сфері виокремлюємо 3) безпекові МНУО, як сприяють

утвердженню безпеки в найважлив ших сферах функц онування глобального
сусп льства. Вони, своєю чергою, под ляються на так п дгрупи:
➢ гуманітарні МНУО, які надають соціогуманітарний захист та допомогу в
зонах стихійних лих та військових конфліктів;
➢ МНУО, які забезпечують охорону здоров’я в зонах стихійних лих та
військових конфліктів;
➢ правозахисні МНУО:
– МНУО, як забезпечують захист прав людини;
– МНУО, як сприяють свобод слова;
– МНУО, як протид ють торг вл людьми;
– МНУО, як сприяють вир шенню гендерних проблем;
– МНУО, як гарантують безпеку д тей;
➢

екологічні МНУО, які сприяють захисту навколишнього середовища та

екологічній безпеці людства;
➢

МНУО, які гарантують авіаційну безпеку;

➢

МНУО із захисту морського права.

П дсумовуючи, зазначимо, що для досл дження правового регулювання
д яльност МНУО як суб‟єкт в внутр шнього й м жнародного права важливою
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видається хня класиф кац я. Адже кожне пол тичне р шення або закон про МНУО
приймається з урахуванням категор , до яко належить орган зац я. Проте через
зм нний характер д яльност МНУО питання класиф кац неурядових орган зац й
залишається

актуальним

для

сучасних

експерт в

анал тик в.

Проведене

досл дження дало змогу на основ визначених у науков й л тератур критер в
класиф кац МНУО зд йснити хнє групування в дпов дно до того чи того критер ю,
а також уможливило вид лити низку МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки,
що дасть можлив сть надал

ґрунтовно окреслити меж

та охарактеризувати

нституц ональний та функц ональний вим ри хньо д яльност .
2.3. Міжнародно-правове регулювання діяльності неурядових організацій
Визначення суб‟єкт в м жнародного права є одн єю з найважлив ших та
найскладн ших проблем м жнародно-правово
пос дають вагоме м сце серед величезно

науки. Очевидно, що МНУО
к лькост

учасник в м жнародних

правов дносин, адже є одн єю з форм м жнац онального сп лкування м ж р зними
народами та нац ями, проте, незважаючи на цей факт, у св товому науковому
сп втовариств й дос триває дискус я щодо хньо м жнародно правосуб‟єктност .
МНУО,

нтегруючи

м жнародну

громадську

думку,

стають

нституц ональними суб‟єктами глобального громадянського сусп льства. З ншого
боку, св това думка впливає на учасник в м жнародних в дносин, змушуючи х
виконувати вже чинн правила та норми повед нки,

надал актив зує процес

створення нових м жнародних норм права. Цей процес можна повн стю в дстежити
на р зних ланках механ зму м жнародно-правового регулювання д яльност НУО.
Виходячи з цього, науковець О. Тарасов виокремлює пр оритетну роль МНУО в
процес м жнародного правоутворення (розробка проєкт в, резолюц й, конвенц й;
подання законодавчих н ц атив та проєкт в урядам та ММУО; встановлення
прогалин в чинному м жнародному прав ; сприяння п дписанню та ратиф кац
м жнародних договор в) та м жнародно правореал зац (громадський контроль за
виконанням

державами

сво х

зобов‟язань;

нформування

м жнародного

сп втовариства про порушення державами хн х зобов‟язань; створення морально-
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пол тичних

передумов

для

якнайшвидшого

припинення

м жнародних

правопорушень) [116, с. 9].
Як ми уже зазначали, в к нц ХХ – на початку ХХІ ст. в дбулося стр мке
зростання к лькост МНУО, проте проблема правосуб‟єктност феномену неурядово
орган зац й дос залишається недостатньо досл дженою та нав ть до певно м ри
дискус йною. З огляду на актив зац ю рол МНУО у вир шенн м жнародних
проблем питання про м жнародну правосуб‟єктн сть та м жнародно-правове
регулювання цих орган зац й набуває все б льшо

актуальност

в сучасн й

м жнародно-правов й пол тичн й науц .
На наш погляд, нормативно-правове регулювання м жнародно д яльност
НУО доц льно зд йснювати на двох р внях: 1) м жнародно-правове регулювання, яке
включає в себе правовий статус, м жнародн

норми, м жнародно-правову

в дпов дальн сть; 2) саморегулювання (внутр шнє право, кодекси повед нки).
За твердженням О. Вайцеховсько , кожен суб‟єкт м жнародного права повинен
волод ти конкретними елементами м жнародно правосуб‟єктност , зокрема такими:
«правом виступати на м жнародн й арен в д свого мен ; правом вступати у
в дносини з ншими суб‟єктами м жнародного права; правом брати участь у
створенн

норм

м жнародного

права;

прямим

п дпорядковування

нормам

м жнародного права; визнанням суб‟єкта м жнародного права як такого ншими
суб‟єктами

м жнародного

права;

можлив стю

нести

м жнародно-правову

в дпов дальн сть» [17, с. 164].
Анал зуючи

ММУО,

бачимо,

що

вони

волод ють

правосуб‟єктн стю, яку встановлено м жнародними угодами,

м жнародною
накше кажучи,

установчими актами цих орган зац й. Отож правосуб‟єктн сть ММУО є вторинною,
а ММУО, членами яких є держави, мають найб льш врегульований м жнародноправовий статус.
Для зд йснення анал зу правосуб‟єктност МНУО необх дно акцентувати увагу
на

видах

м жнародно

правосуб‟єктност .

Держави

волод ють

загальною

(ун версальною) правосуб‟єктн стю, яка передбачає здатн сть виступати суб‟єктом
м жнародного права; ММУО – галузевою правосуб‟єктн стю, що зумовлює
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здатн сть суб‟єкт в м жнародного права виступати учасниками в певн й сфер
м ждержавних в дносин; МНУО, ф зичн особи, транснац ональн корпорац

–

спец альною правосуб‟єктн стю, що передбачає участь лише певного кола в дносин
у межах окремо галуз м жнародного права [118]. Зд йснивши анал з науково
л тератури, звертаємо увагу, що стосовно правосуб‟єктност
науковц в розходяться

МНУО погляди

є досить суперечливими. Спостер гаємо два основн

п дходи, яких дотримуються сучасн науковц [12, с. 27]: 1) МНУО є суб‟єктами не
м жнародного права, а м жнародних правов дносин; 2) за МНУО, статут д яльн сть
яких не суперечить основним принципам м жнародного права, визнають обмежену
м жнародну правосуб‟єктн сть у межах консультативних в дносин з ММУО, а
також у визначених межах права м жнародних орган зац й.
Зокрема, С. Подшибяк н зауважує: «в цей час в м жнародному прав немає
норм, як

оф ц йно б визнали м жнародну правосуб‟єктн сть м жнародних

неурядових орган зац й, з ншого боку, в дсутн норми, що заперечують здатн сть
таких орган зац й бути суб‟єктом м жнародного права м жнародних в дносин» [95].
Досл дниця І. Б лорус слушно зазначає: «д яльн сть м жнародних неурядових
орган зац й має об‟єктивний вплив на позиц

уряд в держав, м жнародних

орган зац й є складовою частиною м жнародних в дносин, проте,

дотепер не

сформувалося ун ф кованого розум ння щодо м сця й рол неурядових орган зац й
серед суб‟єкт в м жнародного права. Недержавна природа є основною перешкодою
х визнання як правовстановлюючих та правореал зуючих суб‟єкт в м жнародного
права» [12, с. 11].
У. Ільницька,

анал зуючи

«м жнародн неурядов орган зац

правову

природу

МНУО,

стверджує,

що

не є суб‟єктами м жнародного права, проте

можуть функц онувати як суб‟єкти м жнародно-правових в дносин. Враховуючи
значний внесок неурядових орган зац й у розвиток сучасних м жнародних в дносин
права, х вплив на св товий пол тичний процес, науковц визнають за ними статус
суб‟єкт в м жнародного права з спец альною правосуб‟єктн стю» [45].
Отож, як бачимо, правосуб‟єктн сть МНУО – це досить суперечливе питання у
сучасн й науц , оск льки МНУО фактично є об‟єднанням нац ональних громадських
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орган зац й двох чи б льше держав для досягнення певних завдань у т й чи т й сфер
в м жнародному масштаб . МНУО в др зняються в д ММУО своєю юридичною
природою, тобто за суб‟єктами утворення та природою походження

хн х

установчих акт в. Виходячи з цього, констатуємо, що статути МНУО в др зняються
в д статут в ММУО тим, що вони не є м жнародними договорами. МНУО не можуть
створювати норми м жнародного права, тому, на в дм ну в д ММУО, не волод ють
ус ма елементами м жнародно правосуб‟єктност , як було перел чено вище. Та
незважаючи на це, МНУО виступають нев д‟ємним елементом механ зму
м жнародно-правового регулювання, оск льки зд йснюють розробку доправового
регулювання, а також активно взаємод ють з ММУО. МНУО можуть мати
консультативний м жнародно-правовий статус при ММУО, наприклад в ООН та в
спец ал зованих установах, проте в дсутн сть у них нормотворчо

функц

є

головною перешкодою у визнанн статусу суб‟єкта м жнародного права.
Повертаючись до думки У. Ільницько , маємо визнати, що вона, на наш
погляд, є найб льш правильною. МНУО отримують консультативний статус при
ММУО, таким чином, вони набувають певних прав й обов‟язк в в дпов дно до
м жнародних договор в. Тому необх дно визнати, що вони беруть участь у
м жнародних в дносинах, врегульованих м жнародним правом. Отож можемо
стверджувати, що МНУО волод ють спец альною м жнародною правосуб‟єктн стю,
яка виражається у

правозастосовуючому характер . Таку спец альну м жнародну

правосуб‟єктн сть у м жнародно-правов й л тератур називають функц ональною,
що в др зняється в д ун версально (загально ), яка притаманна лише держав , та
галузево , якою волод ють ММУО. М жнародну правосуб‟єктн сть МНУО можна
також назвати спец альною, частковою, фрагментарною або факультативною. Якми
вже зазначали, саме консультативний статус МНУО при ООН є найяскрав шим
прикладом ц є функц онально м жнародно правосуб‟єктност , оск льки залежно
в д типу статусу МНУО надано так права: внесення питань до порядку денного
сес ЕКОСОР та

допом жних орган в; участь у робот сес ЕКОСОР; участь у

робот ММУО з правом дорадчого голосу; можлив сть участ в процес ухвалення
р шень ММУО (запити ММУО до МНУО з питань, що стосуються проф лю
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д яльност останн х); п дготовка проєкт в документ в, як в майбутньому пос дають
вагоме м сце у процес створення норм м жнародного права [45].
Отже, держави – це первинн суб‟єкти м жнародного права з ун версальною
(загальною) правосуб‟єктн стю; ММУО – це вторинн суб‟єкти м жнародного права
з галузевою правосуб‟єктн стю; МНУО – спец альн суб‟єкти м жнародного права з
спец ально правосуб‟єктн стю.
Ми д йшли висновку, що МНУО на цей час не мають ун версально м жнародно
правосуб‟єктност , оск льки не мають права ухвалювати норми м жнародного права.
Проте вони волод ють спец альною, накше кажучи, функц ональною (фрагментарною,
факультативною) м жнародною правосуб‟єктн стю, яка виключає здатн сть до
нормотворення, але має виключно правозастосовуючий характер.
Варто зазначити, що перший документ, який надавав МНУО правового
статусу, було ухвалено в 1950 роц у Європ . Це була Конвенц я про захист прав
людини

основоположних свобод, котра стала найважлив шим катал затором

законотворчого процесу щодо громадських орган зац й в європейських кра нах.
Зг дно з ст. 11 ц є Конвенц , «кожен має право на свободу мирних з брань
свободу об‟єднання з ншими особами, включаючи право створювати профсп лки та
вступати до них для захисту сво х нтерес в» [57].
Згодом, 24 кв тня 1986 року у Страсбурз , було ухвалено Європейську
конвенц ю

про

визнання

юридичними

особами

м жнародних

неурядових

орган зац й, у перш й статт яко зазначено, що «Конвенц я застосовується до
асоц ац й, фонд в, приватних нститут в, як охоплюються поняттям неурядова
орган зац я,

в дпов дають загальним вимогам (ознакам), а саме: «мають носити

некомерц йний (неприбутковий) характер; бути заснованими

д яти в дпов дно до

законодавства своє кра ни (сторони); мають реальн орган зац йн структури у сво й
держав або за кордоном; поширюють свою д яльн сть м н мум ще на дв кра ни;
мати законну штаб-квартиру на територ

сторони, а управл нськ та контрольн

органи – на територ ц є держави або ншо сторони» [38].
Отож згадана конвенц я є першою найб льш вдалою спробою об‟єднати
правила повед нки щодо визнання правосуб‟єктност МНУО на м жнародному р вн .
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Хоча цей документ має суттєвий недол к, адже учасницями ц є конвенц є лише
11 держав, тобто к льк сть держав-учасниць, що визнають правосуб‟єктн сть
МНУО, є обмеженою.
Ще

одним

важливим

документом,

який

визначає

статус

НУО,

є

Фундаментальн принципи щодо статусу неурядових орган зац й в Європ , де
вперше зд йснено систематизац ю основних європейських стандарт в у галуз
м жнародно-правового регулювання д яльност НУО [128].
М жнародно-правове

регулювання

д яльност

зд йснюється м жнародним правом частково,
регулюється через спец альн

конкретних

МНУО

накше кажучи, фрагментарно

м жнародно-правов

договори. Позаяк багато

м жнародних договор в м стять норми, як безпосередньо регулюють д яльн сть
НУО, необх дно розглянути деяк чинн правов норми в конкретних сферах
д яльност . Це дасть змогу просл дкувати регулювання д яльност

МНУО в

м жнародному прав .
1. Міжнародне гуманітарне право. Прим ром, найб льш широкий правовий
статус має МКЧХ в дпов дно до Женевських конвенц й про захист жертв збройних
конфл кт в (1949 р.). Така ситуац я склалась через сторичн обставини, оск льки
МКЧХ зробив вагомий внесок у захист жертв в йни.
Загалом можна виокремити чотири аспекти статусу суб‟єкта м жнародного
права, якими користується МКЧХ: по-перше, м жнародна правосуб‟єктн сть
ун версального типу, яка визнається Женевськими конвенц ями [58] 1949 р. та
Додатковими

протоколами

до

них

1977

р.

[35];

по-друге,

м жнародну

правосуб‟єктн сть визнає ООН, яка надала МКЧХ статус спостер гача на
Генеральн й Асамбле ООН (на сьогодн МКЧХ є єдиною МНУО, яка має такий
статус); по-третє, консультативний статус при ЕКОСОР та нших м жнародних
орган зац ях; по-четверте, м жнародна правосуб‟єктн сть, визнана договорами про
статус МКЧХ та ншими договорами з спец альних питань, як в н укладає з
державами та ММУО.
Оттавська конвенц я (Конвенц я про заборону застосування, накопичення
запас в, виробництво

передачу протип хотних м н та про хнє знищення, 1997 р.)
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затверджує «загальну в дпов дальн сть держав, ООН та НУО, в тому числ МКЧХ,
нац ональних товариств Червоного Хреста

Червоного П вм сяця, сприяти зусиллям

щодо догляду та реаб л тац , соц ально

та економ чно

ре нтеграц

ос б, як

постраждали в д м н, зд йснювати програми нформування про м нну небезпеку» [56].
2. Захист прав людини. Конвенц я про права дитини в д 20.11.1989 р. у ст. 22
затверджує потребу сп впрац держав та НУО у сфер захисту д тей-б женц в.
Європейська конвенц я про зд йснення прав д тей в д 25.01.1996 року
в ст. 17.3 зазначає «про можлив сть участ м жнародних та нац ональних НУО
спостер гачами в робот

Пост йно

ком с

ком тету, який створюється для

досягнення ц лей ц є Конвенц » [39].
Факультативний протокол до Конвенц
д тьми, дитячо проституц

про права дитини щодо торг вл

дитячо порнограф

в д 01.01.2000 р. затверджує

сприяння м жнародн й сп впрац м ж державами-учасницями та нац ональними
м жнародними неурядовими орган зац ями в ц й сфер (ст. 10) [125].
3. Міжнародне екологічне право. Конвенц я про охорону б олог чного
р зноман ття в д 1992 року в ст. 23 зазначає, що «урядов або неурядов м жнародн
орган зац , як мають досв д у галузях щодо збереження

сталого використання

б олог чного р зноман ття, як по нформували секретар ат про своє бажання бути
представленими як спостер гач на зас данн Конференц , якщо проти цього не
заперечуватиме не менш н ж одна третина присутн х на зас данн стор н, то вони
можуть брати участь у зас данн » [59].
Рамкова конвенц я ООН про зм ну кл мату в д 1992 року серед обов‟язк в
держав зг дно з ст. 4 передбачає «заохочення сп впрац та участ НУО у сфер
осв ти, п дготовки кадр в

просв тницько д яльност серед населення з питань

кл мату, а Конференц я в дпов дно до ст. 7, може використовувати нформац ю в д
НУО та надавати м статус спостер гача» [107].
Конвенц я ООН про боротьбу з опустелюванням у тих кра нах, що потерпають
в д серйозно посухи та/або опустелювання, особливо в Африц (1994 р.) у трет й
статт зазначає, що «вс сторони, у тому числ НУО, розвивають сп впрацю м ж
ус ма р внями управл ння, щоб досягти глибокого розум ння характеру

ц нност
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земель

деф цитних водних ресурс в в уражених районах

прагнути х ст йкого

використання». У ст. 10 передбачено активну участь на м сцевому, нац ональному
рег ональному р внях неурядових орган зац й: «держави зобов‟язан за п дтримки
неурядових орган зац й сприяти по нформованост та участ м сцевого населення в
боротьб з опустелюванням (ст. 5.d, 19.3), при зд йсненн цих заход в держави
повинн повною м рою використовувати спец альн знання НУО» (ст. 18.1) [53].
Конвенц я про доступ до

нформац , участь громадськост

в процес

ухвалення р шень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довк лля
(1998 р., Орхуська Конвенц я), стверджує: «будь-яка неурядова орган зац я,
компетентна в питаннях, яких стосується ця Конвенц я, та яка по нформувала
Виконавчого секретаря Європейсько економ чно ком с

про своє бажання бути

представленою на нарад Стор н, має право на таку участь з статусом спостер гача у
раз , якщо проти цього не заперечуватиме принаймн

одна третина Стор н,

присутн х на нарад » [55].
4. Міжнародне кримінальне право. Конвенц я ООН проти транснац онально
орган зовано злочинност в д 15.11.2000 року в ст. 32 передбачає сп впрацю з
в дпов дними неурядовими орган зац ями.
Протокол про запоб гання припинення торг вл людьми, особливо ж нками
д тьми, покарання за не , що доповнює Конвенц ю ООН проти транснац онально
орган зовано злочинност , нац лений на сп впрацю з НУО для надання допомоги
жертвам (ст. 6), для зд йснення пол тики щодо недопущення торг вл людьми (ст. 9)
для п дготовки кадр в (ст. 10) [54].
Протокол про поправки до Єдино конвенц про наркотичн засоби, в д 1961
року у ст. 6 серед заход в, що забезпечують виконання Конвенц , закр плюють
можлив сть н ц ювання консультац й на п дстав нформац , отримано в д НУО,
яка є компетентною у ц й сфер та має консультативний статус при ЕКОСОР [105].
М жнародно-правова в дпов дальн сть є також важливим аспектом у механ зм
м жнародно-правового регулювання д яльност

МНУО. На думку В. Мазова,

«м жнародно-правова в дпов дальн сть – це сукупн сть м жнародно-правових
взаємин,

що

виникають

у

сучасному

м жнародному

прав

у

зв‟язку

з
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правопорушеннями, що х зд йснюють будь-як суб‟єкти м жнародного права» [72,
с. 10]. М жнародно-правовими п дставами для в дпов дальност МНУО є м жнародн
договори в конкретних сферах м жнародного права, зокрема М жнародна конвенц я
про в дпов дальн сть оператор в ядерних суден в д 25 травня 1962 р., В денська
конвенц я про цив льну в дпов дальн сть за ядерну шкоду в д 21 травня 1963 р. та н.
З метою регулювання своє

д яльност

НУО самост йно розробляють

ухвалюють кодекси повед нки. Кодекс повед нки є найпоширен шою моделлю
саморегулювання, яку зазвичай ухвалюють орган зац громадянського сусп льства.
Кодекс повед нки або етики – це розроблений НУО наб р стандарт в, принцип в та
рекомендац й з повед нки, яких необх дно ч тко дотримуватись. Інакше кажучи, ц
кодекси затверджують права та обов‟язки НУО. До прикладу:
Кодекс етики та повед нки Всесв тньо асоц ац неурядових орган зац й було
н ц йовано у 2002 роц на Конференц з питань культури в дпов дальност

рол

НУО у Вашингтон . Створення Кодексу було завершено у 2005 роц , однак Кодекс
пост йно доповнюють. В н порушує широкий спектр питань, включаючи,
наприклад, прозор сть зв тн сть, як сне управл ння, дов ру громадськост , людськ
ресурси та права людини. У 2009 р. було розроблено додаток до Кодексу «Пос бник
з в дпов дност , який служить як контрольний перел к щодо в дпов дност основним
принципам

стандартам, прописаним в Кодекс » [196]. Зокрема, в Додатку до

Кодексу наведено так основн принципи: в дпов дальн сть, допомога, служ ння
громад ; сп впраця без кордон в; права людини та

г дн сть; прозор сть

в дпов дальн сть; дов ра та законн сть [156].
Харт я В дпов дальност М жнародних неурядових орган зац й є документом,
що м стить м жнародн стандарти зв тност , прозорост та ефективност НУО:

було

розроблено групою НУО у 2006 роц . Серед тих, хто п дписав Харт ю, так в дом
МНУО, як М жнародна Амн ст я, Всесв тн й альянс з громадсько участ (CIVICUS),
М жнародний альянс «Врятуйте д тей», М жнародна федерац я «Планета людей»,
Всесв тня орган зац я з захисту прав споживач в, Оксфам, Transparency Іnternat onal,
Всесв тня орган зац я асоц ац й молодих християнських ж нок та н. [109, с. 18].
Розроблення та снування Харт в дпов дальност св дчить про те, що м жнародн
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НУО прагнуть зберегти прихильн сть до прозорост й п дзв тност своє д яльност , а
також високо ц нують дов ру та п дтримку з боку громадськост .
Отже, на основ проведеного досл дження можемо зробити висновок, що НУО
в д грають важливу роль у процес формування норм м жнародного права, оск льки
мають можлив сть розробляти проєкти резолюц й та конвенц й, як згодом можуть
стати предметом розгляду ММУО та уряд в, що, в дпов дно, впливатиме на
вироблення норм м жнародного права. Так, наприклад, н ц аторами та авторами
Конвенц про права дитини, яку було ухвалено 20 листопада 1989 року, були саме
м жнародн НУО. Проте сьогодн правове поле д яльност НУО не має ч тко
окреслених меж м жнародно-правового регулювання, його можна охарактеризувати
в розр з таких аспект в: 1) снує три р вн права, як регулюють д яльн сть МНУО:
м жнародне, внутр шньодержавне та внутр шнє право орган зац ; 2) згадування та
зазначення про НУО в текстах м жнародних договор в набуло поширення лише в
80-90-х рр. ХХ ст.; 3) основн м жнародн договори, як зд йснюють м жнародноправове регулювання НУО, вказують на так напрями регулювання: сп впраця
держав чи ММУО з НУО з метою отримати в д останн х нформац ю; координац я
зусиль; надання статусу спостер гача на зас даннях орган в, як визначен цими
договорами; 4) м жнародн

договори в б льшост

випадк в закр плюють не

суб‟єктивн права НУО, а хн обов‟язки чи рекомендац державам щодо звернення
до НУО по допомогу в т й чи т й сфер м жнародно д яльност .
Висновки до розділу 2
П дбиваючи п дсумки, можемо констатувати, що поряд з традиц йним св том
м журядових взаємод й в дбувається зростання рол та впливу, а також ефективност
д яльност

МНУО, що, безумовно, є запорукою усп шного становлення та

функц онування глобального громадянського сусп льства.
Зд йснюючи досл дження рол МНУО в систем м жнародних в дносин, ми
з‟ясували, що на початку третього тисячол ття неурядов орган зац утвердились як
глобальн та впливов учасники системи м жнародних в дносин. Вони стали
нев д‟ємними елементами, оск льки розпочали брати безпосередню участь у
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глобальному управл нн , а з часом поступово зб льшилась хня к льк сть та м ра
впливу на пол тику св тового сп втовариства через взаємод ю з державами та
ншими

впливовими

акторами,

зокрема

з

м жнародним

м журядовими

орган зац ями. Отож спостер гаємо важливу тенденц ю системи м жнародних
в дносин – перерозпод л функц й м ж акторами глобально пол тики.
Досл джуючи

роль

МНУО

в

систем

м жнародних

в дносин,

ми

проанал зували становлення та розвиток МНУО в розр з двох основних етап в:
перший характеризується виникненням перших МНУО правозахисного характеру в
XIX ст.; другий розпочався п сля Друго св тово в йни, коли к льк сть МНУО
швидко почала зростати, оск льки виникала потреба оперативно орган зувати
громадянське сусп льство р зних кра н св ту з метою вир шення сп льних
м жнародних проблем та подолання загроз.
На п дстав анал зу р зних наукових п дход в було уточнено, що п д поняттям
«м жнародна неурядова орган зац я» розум ємо особливу форму об‟єднання
представник в громадянського сусп льства р зних кра н св ту, створену на основ
установчих документ в, зареєстровану в дпов дно до нац онального законодавства
одн є держави, засновниками яко зазвичай є приватн чи недержавн юридичн
особи, а д яльн сть в дпов дає принципам

нормам м жнародного права та не

пересл дує комерц йно мети в дбувається на територ не менш н ж двох держав.
Зазначено, що Економ чна
встановлювати консультативн

соц альна рада ООН є органом, уповноваженим
в дносини з НУО, в

структур

спец альний Ком тет з неурядових орган зац й. На сьогодн

створено

снує три типи

консультативного статусу при ЕКОСОР: загальний; спец альний; входять до
Реєстру.
Докладне вивчення МНУО дає п дстави для висновку, що починаючи в д часу
свого становлення й до сьогодення, МНУО мають певн характерн ознаки, як-от:
швидке зростання НУО здеб льшого в кра нах з ефективною системою управл ння
та розвиненими демократичними нститутами, завдяки пол тизац

громадянських

мас, як все б льше вимагають доступу до нформац та участ в ухваленн р шень;
визнання авторитету МНУО та над лення х правами для зд йснення д яльност в
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р зноман тних сферах м жнародно

пол тики; посилення сп впрац

МНУО з

урядовими, м журядовими (особливо з ООН) структурами у сферах державного
регулювання для вир шення нац ональних

глобальних проблем сучасного св ту;

укр плення незалежност МНУО на м жнародн й арен .
Позаяк класиф кац я МНУО є надзвичайно актуальною та водночас дуже
суперечливою темою в сучасн й науц , було визначено к лька основних критер в, за
якими зд йснено класиф кац ю МНУО: рівень (територія) функціонування; сфера
діяльності; рівень незалежності від уряду. Проведене досл дження дало змогу на
основ названих критер в класиф кац

МНУО зд йснити х групування, а також

вид лити типи МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки, котра є одн єю з
найпр оритетн ших у систем м жнародних в дносин.
В дпов дно до сфери (напряму) д яльност , було виокремлено три групи
МНУО: 1) миротворчі МНУО, як сприяють вир шенню конфл кт в та забезпеченню
миру (МНУО, як зд йснюють просв тницьку д яльн сть щодо миру та ненасильства
та пропагують ц нност пр оритетност безпеки людини та дипломат ; МНУО, як
зд йснюють посередницьку д яльн сть у вир шенн м жнародних конфл кт в; МНУО,
як сприяють роззброєнню); 2) інформаційно-аналітичні інституції (дипломатичн
орган зац , анал тичн
в йськов

та досл дницьк

центри,

нститути), як

досл джують

конфл кти та сприяють миру; 3) безпекові МНУО, як

сприяють

утвердженню безпеки в найважлив ших сферах функц онування глобального
сусп льства: гуман тарн , як надають соц огуман тарний захист та допомогу в зонах
стих йних лих та в йськових конфл кт в; МНУО, як забезпечують охорону здоров‟я
в зонах стих йних лих та в йськових конфл кт в; правозахисн

(МНУО, як

забезпечують захист прав людини; МНУО, як сприяють свобод слова; МНУО, як
протид ють торг вл людьми; МНУО, як сприяють вир шенню гендерних проблем;
МНУО, як гарантують безпеку д тей); еколог чн МНУО, як сприяють захисту
навколишнього середовища та еколог чн й безпец людства; МНУО, як гарантують
ав ац йну безпеку; МНУО з захисту морського права.
Досл джуючи нормативно-правове регулювання м жнародно

д яльност

МНУО, було зд йснено його анал з на двох р внях: міжнародно-правове
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регулювання, яке включає в себе правовий статус, м жнародн норми, м жнародноправову в дпов дальн сть; саморегулювання (внутр шнє право, кодекси повед нки).
Проведений анал з дає п дстави стверджувати, що МНУО на цей час не мають
ун версально м жнародно правосуб‟єктност , оск льки не мають права ухвалювати
норми м жнародного права. Проте вони волод ють спец альною, накше кажучи,
функціональною

(фрагментарною,

факультативною),

міжнародною

правосуб’єктністю, яка виключає здатн сть до нормотворення, але має виключно
правозастосовуючий характер. З метою регулювання своє
самост йно розробляють

д яльност

НУО

ухвалюють кодекси повед нки. На тепер шньому етап

розвитку кодекс поведінки є найпоширенішою моделлю саморегулювання, яку
зазвичай ухвалюють орган зац громадянського сусп льства.
Отже, система м жнародних в дносин як сукупн сть м жнародних актор в та
в дносин м ж ними може п дтримувати внутр шн й баланс лише за ефективно
д яльност вс х актор в, у тому числ й м жнародних неурядових орган зац й, роль
яких сьогодн

стр мко зростає, оск льки забезпечує реал зац ю принцип в

глобального громадянського сусп льства, особливо в контекст гарантування миру
та безпеки.
Основн положення розд лу знайшли в дображення в публ кац ях дисертантки
[130–133; 135; 136; 139; 140].
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РОЗДІЛ 3
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У СФЕРІ ДОСЯГНЕННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ
3.1. Інституціональна специфіка міжнародних неурядових організацій у
сфері забезпечення миру та безпеки
Починаючи з 2014 року у св т в дбулись важлив под та процеси, як мають
значний вплив на м жнародний порядок, у тому числ на мир та безпеку, зокрема
так : 1) в йни, конфл кти та напружен сть у таких рег онах, як Укра на, Л в я, Сир я,
Палестина, Корейський п востр в, П вденно-Китайське море / Зах дно-Ф л пп нське
море / Сх дне море; 2) Brexit (вих д Велико Британ
3) зростання

агресивного

4) невир шен сть
5) потенц йне

багатьох

зростання

ксенофобського

л дерства

низько нтенсивних
етн чних

та

конфл кт в

та

з ЄС) 25.01.2020 р.;
у

багатьох

кра нах;

заморожених

конфл кт в;

конфл кт в

дентичност ;

6) зб льшення в йськових витрат, ноземних в йськових баз, терористичних акт в,
внутр шн х конфл кт в, територ альних суперечок, м л таризац

та гонки ядерних

озброєнь; 7) криза б женц в, зокрема у 2018 роц вимушеними переселенцями стали
71 м льйон людей у св т тощо [108].
Анал зуючи сучасн внутр шн й зовн шн виклики та загрози м жнародн й
безпец , не можемо оминути надзвичайно важливу роль МНУО миротворчого та
безпекового характеру в х подоланн й м н м зац . Адже сьогодн МНУО беруть
участь у вир шенн

внутр шн х конфл кт в,

м ждержавних, що уможливлює

стверджувати про ун версальн сть хньо д яльност у сфер м жнародно безпеки на
двох р внях – внутр шньому та зовн шньому.
У цьому п дрозд л досл джуватимемо нституц ональну специф ку МНУО.
Інституц ональний п дх д передбачає процес досл дження зародження становлення
нових пол тичних

нститут в. Як уже було зазначено у розд л

1, завдяки

нео нституц ональному п дходу можемо охарактеризувати МНУО як впливов
пол тичн нститути системи м жнародних в дносин.
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Доц льно зауважити, що роль МНУО в систем м жнародних в дносин прямо
пропорц йно залежить в д нституц онально специф ки д яльност цих орган зац й.
Остання позначається на мет та м р залученост цих МНУО до вир шення проблем
у сфер гарантування м жнародного миру та безпеки ( з врахуванням нац онального,
рег онального та глобального вим р в).
Уточнимо, що надал в цьому досл дженн будемо анал зувати д яльн сть
МНУО лише у сфер миру та безпеки. Обґрунтовуємо це тим, що особливу
зац кавлен сть у вир шенн проблем, як є найб льш дотичними до сфери досягнення
миру та п дтримання безпеки (проф лактика, координування, врегулювання
конфл ктних

ситуац й),

проявляють

МНУО

миротворчого,

безпекового,

гуман тарного, медичного, правозахисного, еколог чного характеру тощо.
З огляду на це, з‟ясувавши узагальнену сутн сть та специф ку д яльност
МНУО у п дрозд л 2.1, а також зд йснивши хню класиф кац ю за сферами
д яльност у 2.2, перейдемо до досл дження нституц онально специф ки НУО в
кожн й з сфер в дпов дно до вищенаведено класиф кац .
Запропонована вище класиф кац я передбачає под л МНУО у сфер
забезпечення миру та безпеки за напрямом хньо д яльност на три групи:
1) миротворч МНУО, як сприяють вир шенню конфл кт в та забезпеченню миру;
2) нформац йно-анал тичн

нституц

(дипломатичн

орган зац , анал тичн

та

досл дницьк центри, нститути), як досл джують в йськов конфл кти та сприяють
миру; 3) безпеков МНУО, як сприяють досягненню безпеки в найважлив ших
сферах функц онування глобального сусп льства. Кожна з цих груп розпадається на
к лька п дгруп. У зв‟язку з тим, що запропонована класиф кац я передбачає дуже
велику к льк сть МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки, досл дження
нституц онально

специф ки кожно

неурядово

орган зац

виявляється вкрай

складним та тривалим процесом. Тому розглянемо нституц ональну структуру на
приклад к лькох МНУО з кожно групи. Виб рка для МНУО, як беремо для анал зу,
передбачає так вимоги: консультативний статус при ЕКОСОР; розширена мережева
структура; активна д яльн сть у миротворч й та безпеков й сфер ; значна
тривал сть функц онування; позитивна репутац я на м жнародн й арен . За
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нео нституц онального п дходу основний наголос будемо робити на специф ц
орган зац йно структури цих МНУО, зокрема на хн й мережев й структур та
координац йн й рол . Отож насамперед проанал зуємо, коли й де створено МНУО,
яку м с ю чи мету вона пересл дує, згодом розглядатимемо

орган зац йну

структуру та особливост д яльност у сфер гарантування безпеки та миру, а також
нормативно-правове регулювання
характеристик

надасть

д яльност . Анал з таких нституц ональних

можлив сть

охарактеризувати

загальн

тенденц

нституц онального вим ру функц онування таких орган зац й, х м сця у м жнародн
систем .
Серед миротворчих МНУО, як зд йснюють просв тницьку д яльн сть щодо
миру та ненасильства та пропагують ц нност пр оритетност безпеки людини та
дипломат , доц льно взяти до уваги так МНУО, як М жнародне бюро миру та
М жнародн об‟єднання за мир, оск льки ц орган зац впродовж ХХ–ХХІ стол ття
активно

просувають

миротворч

ц нност

у

глобальному

громадянському

сусп льств .
М жнародне бюро миру (International Peace Bureau, IPB) було засновано у
1891–1892 роках, в результат консультац й на Всесв тн х мирних конгресах.
Сьогодн Бюро має у сво й структур 300 орган зац й-член в у 70 кра нах св ту та
утворює глобальну мережу, має консультативний статус в ЕКОСОР з 1977 року, а
також асоц йований статус з Департаментом публ чно нформац ООН.
Д яльн сть бюро регламентовано внутр шньою Конституц єю IPB, зг дно з
якою визначено три органи, як формують пол тику бюро: Асамблея, Рада та
Кер вний ком тет. Асамблея є найвищим органом IPB. Це також форум для обм ну
деями,

нформац єю та ресурсами м ж рухами громадянського сусп льства,

науковцями та актив стами. Роль Ради IPB полягає у зд йсненн пол тики, ухвалено
Асамблеєю. Кер вний ком тет призначає Генерального секретаря, який керує
М жнародним секретар атом та ншим персоналом за потребою. Членство в IPB
в дкрите для м жнародних, нац ональних м сцевих орган зац й – ус х, хто служить
справ миру, а також для м жнародних рад миру або нших федерац й, як
зд йснюють координац ю руху миротворчих сил у сво х кра нах [222].
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Д яльн сть IPB зд йснюється в дпов дно до законодавчих кодекс в Швейцар ,
штаб-квартира знаходиться у Женев . П сля Друго св тово в йни, дотримуючись
заф ксованих у статут завдань – «сприяти зм цненню миру шляхом зм цнення
м жнародного сп вроб тництва та ненасильницьких метод в вир шення конфл кт в»
[217], почало активно сприяти розвитков зв‟язк в м ж орган зац ями, як входили до
його складу, зокрема надавало м п дтримку, виступало в д хнього мен в ООН. З
плином часу IPB стало готувати ф нансувати тематичн конференц , в яких брали
участь урядовц , досл дники проблеми миру, експерти з тих чи тих питань,
представники р зних нац ональних та м жнародних орган зац й. Бюро публ кувало й
поширювало зв ти з конференц й, включаючи висновки й р шення, а також
пропозиц урядам м журядовим орган зац ям. На цих конференц ях обговорювали
аспекти ненасильства, вимоги до мирно пол тики, альтернативи до оборони
в йськовими засобами, право на в дмову в д в йськово служби, пропозиц

про

скликання всесв тньо конференц з роззброєння, насл дки атомного бомбардування
Х рос ми та Нагасак тощо.
Найважлив шим заходом IPB стала участь орган зац

у конференц

з

роззброєння, проведен й у Бредфордському ун верситет в 1974 р. Конференц я
ухвалила так зван Бредфордськ пропозиц , як було опубл ковано п д назвою
«Заклик до всесв тньо конференц з роззброєння». Цей ман фест здобув широку
популярн сть поряд з ншими н ц ативами та призв в до скликання 1-о спец ально
сес

Генерально Асамбле ООН з роззброєння в 1978 роц . Результатом ншо

конференц став проєкт конвенц «Про право на в дмову в д в йськово служби»,
який було спрямовано на м‟я Генерального секретаря ООН, його обговорювали в
Ком с

з прав людини. Брошура «Право в дмовитися вбивати» побачила св т

у 1971 роц й також набула значно популярност . Бюро сприяло поширенню
сп льно заяви про узгоджен принципи роззброєння, що х п дписали США СРСР в
1961 р. [281].
У третьому тисячол тт

IPB продовжує зд йснювати свою д яльн сть,

зважаючи на внутр шн , на зовн шн виклики для безпеки й миру. Бюро проводить
конференц , сем нари, зустр ч . Зокрема, у 2019 роц IPB орган зувало так заходи:
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М жнародний день проти ядерних випробувань; конференц я «Ядерна безпека в
Європ п сля розпаду Договору про л кв дац ю ракет середньо та мало дальност »
(м. Брюссель); сем нар «Проблеми загально пол тики безпеки в Євраз » (м. Берл н);
М жнародний день повно л кв дац ядерно збро ; No War 2019 – Шляхи до миру
(м. Л мерик, Ірланд я); CND Conference&IPB Congress – безпека 21 стол ття:
проблеми та р шення (м. Лондон). Бюро видає зв ти про роботу конференц й, книги,
памфлети, журнал «Женева мон тор», який ш сть раз в на р к розсилають
миротворчим орган зац ям, дипломатичним м с ям, досл дницьким нститутам, а
також подають у в льний продаж.
Отож IPB є пол тично

рел г йно нейтральною НУО, яка дотримується

принципу, що мир найкраще досягається та п дтримується, тод коли вс людськ
сп льноти в д м сцевого до глобального р вня керуються демократичними
принципами. Члени IPB працюють разом як мережа для обм ну деями, нформац єю
та ресурсами для створення сп льних проєкт в.
М жнародну неурядову орган зац ю «М жнародн об‟єднання за мир» (Peace
Brigades International, PBI) було засновано в 1981 роц для виконання завдань з
п дтримання миру та зд йснення миротворчих функц й за допомогою просування
просв тницьких метод в ненасильницького втручання в конфл ктн ситуац

для

встановлення миру та справедливост .
PBI складається з орган зац й, як сп льно працюють для захисту п дтримки
правозахисник в, та зд йснює свою д яльн сть за допомогою таких метод в:
просування ц нностей миру, п дготовка молод до виконання миротворчих функц й,
адвокатура, захисний супров д, розвиток миротворчого потенц алу окремих
рег он в, п двищення об знаност правозахисник в та н. [263].
Найвищим органом PBI є Генеральна Асамблея, яка збирається що три роки,
ухвалює найважлив ш стратег чн документи та призначає М жнародну раду, що
складається з 11 незалежних член в та в дпов дає за стратег чне управл ння.
Органом, який зд йснює оперативне кер вництво, є Рада з м жнародних операц й
[263]. Отож PBI є глобальною не єрарх чною орган зац єю, яка працює за
делегованим консенсусом, тобто р шення ухвалюють шляхом консенсусу м ж
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членами в дпов дно до сфер хньо в дпов дальност , а вс права визначено у
п дзаконних актах. Робота PBI базується на принципах безпарт йност

та

невтручання у внутр шн справи орган зац й, як вона супроводжує. Станом на
01.12.2020 р. PBI рел зує 7 польових проєкт в (Колумб я, Гватемала, Гондурас,
Індонез я, Кен я, Мексика та Непал).
Анал зуючи нституц ональну специф ку миротворчих МНУО, як зд йснюють
посередницьку д яльн сть, доц льно звернути увагу на так : М жнародна кризова
група та Search for Common Ground, адже ц орган зац

мають багатор чний

миротворчий досв д та зробили вагомий внесок у вир шення м жнародних
конфл кт в за допомогою посередницько (в рол мед атора) д яльност .
М жнародну кризову групу (International Crisis Group, ICG) було створено в
1995 роц . Передумовою

заснування стала нездатн сть м жнародно сп льноти

запоб гти конфл ктам у Сомал , Босн

та Руанд . ICG ф нансують уряди понад

десяти держав, як-от: Швец я, Люксембург, Австрал я, Н меччина та Євроком с я.
М с я ICG – це запоб гання в йнам та формування пол тики, яка побудує б льш
мирний св т [306].
До орган зац йно структури управл ння ICG належать президент, генеральний
директор, два сп вголови та Оп кунська рада з 47 член в з 30 кра н. ICG має
персонал у к лькост 110 ос б, як залучен з дипломат , засоб в масово нформац
та громадянського сусп льства й працюють у центрах адвокац та польових оф сах у
всьому св т . Сьогодн Crisis Group зв тує щодо 40 конфл кт в у р зних рег онах
св ту, а сп вроб тники (в рол мед атор в) проводять понад 3000 пол тичних
зустр чей. М жнародна штаб-квартира м ститься в Брюссел , також є рег ональн
представництва в Богот , Дакар , Ісламабад , Стамбул , Лондон , Найроб , НьюЙорку та Вашингтон [255].
Інша м жнародна неурядова орган зац я Search for Common Ground є одн єю з
найб льших спец ал зованих та найстар ших миротворчих НУО, що має 35-р чний
досв д, який дає змогу окремим людям, сп льнотам, товариствам та установам
знаходити альтернативи насильству. У сво й м с SFCG стверджує: «зам сть того,
щоб зруйнувати цей св т, ми зосереджуємось на побудов нового. Ми робимо це
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через тип миротворчост , який називається трансформац єю конфл кту. Ми
прагнемо зм нити повсякденн взаємод

м ж групами людей, що перебувають у

конфл кт , таким чином, щоб вони могли сп льно працювати над створенням своє
громади та обирати сп льне вир шення проблем щодо насильства» [253].
Правл ння орган зац складається з Команди л дерства (президент, головний
виконавчий директор, старший в це-президент, в це-президент з ф нанс в та н.),
Ради кер вництва, Президента, Глобально ради директор в, Ради директор в Бельг ,
Ради директор в Великобритан . SFCG керується внутр шн м Кодексом повед нки,
який передбачає так принципи, як над я, людян сть, сп впереживання, всеосяжн сть
та неупереджен сть. Search for Common Ground формує орган зац йну культуру, яка
заснована на поваз та п дзв тност , й саме це робить орган зац ю над йним
партнером у громадах в усьому св т [286].
Продовжуючи
забезпечення

миру

розгляд
та

нституцонально

безпеки,

наголосимо

специф ки
на

МНУО

особлив й

у

сфер

актуальност

функц онування МНУО, як сприяють роззброєнню, оск льки виробництво збро
торг вля нею – це одна з найб льших загроз у сучасному св т . Виробництву та
експорту збро досить часто сприяють саме економ чн передумови, проте у св т не
завжди звертають увагу, як це впливає на сферу миру та безпеки. За статистикою,
св тов

витрати на озброєння в третьому тисячол тт

пост йно зростають.

М жнародне бюро миру констатує, що витрати на досягнення Ц лей розвитку
тисячол ття приблизно у 5 раз в менш в д всесв тн х витрат на озброєння [264].
З огляду на цю актуальну проблему у сфер миру та безпеки варто розглянути
нституц ональну структуру «Ін ц ативи з питань скорочення ядерно загрози» (The
Nuclear Threat Initiative, NTI), котра є одн єю з найвпливов ших МНУО, що
сприяють роззброєнню у св т . М с я NTI звучить так: «кожен день ми працюємо над
запоб ганням катастроф чним атакам та руйнуванням з використанням збро
масового знищення: ядерно , б олог чно , рад олог чно , х м чно та к берлог чно »
[169]. Орган зац ю заснували у 2001 роц колишн й сенатор США Сем Нанн та
меценат Тед Тернер. Управл ння NTI зд йснює М жнародна рада директор в та
Консультативна рада високого р вня. До прикладу, до складу Ради директор в
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належать так впливов особи: голова правл ння Стокгольмського м жнародного
нституту досл джень миру Рольф Екеус, кер вник Центру м жнародно безпеки
Інституту св тово економ ки та м жнародних в дносин Рос йсько академ

наук

Олекс й Арбатов [189].
Д яльн сть NTI зд йснюється зг дно з договорами, що стосуються роззброєння,
контролю над озброєнням та нерозповсюдження збро масового знищення, до
прикладу так
накопичення

[290]: Конвенц я про заборону розроблення, виробництва та
бактер олог чно

(б олог чно )

та

токсично

збро ;

Інд йсько-

Пакистанська угода про х м чну зброю; Догов р про торг влю зброєю; Конвенц я
про ядерну безпеку; Догов р про звичайн збройн сили в Європ тощо.
Переходячи до анал зу нституц онально

специф ки безпекових МНУО,

наголосимо, що сфера миру та безпеки вимагає залучення не лише миротворчих, а й
безпекових МНУО, як сприяють утвердженню безпеки в найважлив ших сферах
функц онування глобального сусп льства. Хоч спец ал зац я безпекових МНУО є
досить р зноман тною (запоб гають гуман тарн й криз , забезпечують медичну
допомогу, захищають права потерп лих, сприяють свобод
торг вл

слова, протид ють

людьми, запоб гають еколог чним катастрофам, сприяють ав ац йн й

безпец тощо), проте вони вс працюють там, де є стих йне лихо чи збройний
конфл кт, часто зд йснюють свою д яльн сть на постконфл ктних стад ях, нколи
реал зують також превентивн заходи в рег онах з напруженою ситуац єю. В зьмемо
до уваги лише найб льш впливов в т й чи т й сфер д яльност : М жнародний
ком тет Червоного Хреста (гуман тарна д яльн сть), Л кар без кордон в (охорона
здоров‟я), М жнародна Амн ст я (правозахисна д яльн сть), Репортери без кордон в
(захист свободи слова), Greenpeace (захист навколишнього середовища).
Найб льшою

безпековою

м жнародною

неурядовою

орган зац єю,

що

зд йснює гуман тарну д яльн сть, є М жнародний ком тет Червоного Хреста
(МКЧХ). В дпов дно до Статуту МКЧХ, метою орган зац є дотримання положень
Женевських конвенц й 1949 р. про захист жертв збройних конфл кт в та Додаткових
протокол в до них. Управл ння зд йснює Асамблея, Рада Асамбле , на чол яких
сто ть Президент МКЧХ та виконавчий орган – Директорат [77]. МКЧХ д є у б льш

99

н ж 80 кра нах, де працює майже 18 000 сп вроб тник в, зокрема в Укра н – понад
500 у Києв , Слов‟янську, Сєвєродонецьку, Мар упол , Донецьку, Луганську та
Одес [299].
М жнародна неурядова орган зац я «Л кар без кордон в» (Medecins sans
frontiers (MSF) / Doctors without Borders) виконує м с ю надавати медичну допомогу
людям, як постраждали в д конфл кту, еп дем й, катастроф або є виключеними з
системи охорони здоров‟я. Мережева структура MSF передбачає наявн сть
асоц ац й, в яких беруть участь волонтери та медичн прац вники в усьому св т , що
займаються медико-гуман тарною д яльн стю. Асоц ац

об‟єднують людей у

формальних та неформальних заходах – на м сцях, на нац ональному та
рег ональному р внях. Сьогодн м жнародний рух MSF складається з 25 асоц ац й у
всьому св т (Австрал я, Австр я, Бельг я, Бразил я, Канада, Дан я, Сх дна Африка,
Франц я, Н меччина, Грец я, Н дерланди, Гонконг, Япон я, Італ я, кра ни Латинсько
Америки, Люксембург, Норвег я, рег ональна асоц ац я П вденно Аз , П вденна
Африка, Іспан я, Швец я, Швейцар я, Великобритан я, США та рег ональна
асоц ац я Зах дно та Центрально Африки). Кожна з них є незалежною юридичною
особою, зареєстрованою в кра н , де вона працює. Асоц ац обирають власну Раду
директор в та Президента п д час своє Генерально Асамбле . М жнародний
президент MSF очолює М жнародну раду та М жнародну Генеральну Асамблею та
представляє MSF International на зовн шньому р вн . М жнародного президента
обирають на М жнародн й Генеральн й Асамбле , в н має мати медичну осв ту
може працювати максимум два трир чн терм ни, а також не може об ймати кер вну
посаду чи бути членом в рад ншо асоц ац MSF. У вересн 2019 року було обрано
нового м жнародного президента – доктор Кр стос Кр сто [218].
У сво й д яльност MSF керується харт єю, яка передбачає дотримання таких
принцип в:

незалежн сть,

п дзв тн сть. Зг дно

медична

етика,

неупереджен сть,

з харт єю, «члени орган зац

«Л кар

зобов‟язуються дотримуватися профес йних етичних норм

нейтральн сть,
без кордон в»
бути повн стю

незалежними в д будь-яких пол тичних, економ чних або рел г йних сил. Будучи
добровольцями, члени орган зац

мають усв домлювати ризики

небезпеки тих
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м с й, як вони виконують, не можуть висувати нших вимог про компенсац ю для
себе чи сво х правонаступник в, н ж та, яку могла б м надати асоц ац я» [141].
Члени асоц ац й MSF працюють в стац онарних медичних установах,
орган зовують масову вакцинац ю населення та нш проф лактичн заходи, беруть
участь у доправленн й розпод л гуман тарно допомоги. Сьогодн МНУО працює в
70 кра нах, а за останн 15 рок в виконувала м с ю в таких конфл ктних зонах, як
Афган стан, Босн я

Герцеговина, Чечня, Косово, Бурунд , Йордан я, Палестина,

Ємен, Сир я [303].
Орган зац я «Л кар

без кордон в» зд йснює свою д яльн сть у сфер

забезпечення миру та безпеки в таких напрямах: надання медично , психолог чно та
гуман тарно допомоги жертвам конфл кт в та стих йних лих; вплив на громадську
думку через висв тлення в ЗМІ под й у зонах конфл кт в стих йних лих; вплив на
уряди держав та кер вництво ММУО для пол пшення стану з захисту прав людини;
вир шення нев дкладних та небезпечних гуман тарних проблем на територ ях,
охоплених внутр шн ми чи м жнародними конфл ктами тощо.
Щодо правозахисних НУО найв дом шою у сфер безпеки є М жнародна
амн ст я (Amnesty International). М жнарожна неурядова орган зац я «Amnesty
International» є глобальним правозахисним рухом, що нараховує близько 7 м льйон в
ос б. Орган зац я є незалежною в д будь-яко пол тично
нтерес в чи рел г , а

деолог , економ чних

ф нансування зд йснюють учасники та благод йники

правозахисного руху. М с єю Amnesty International є боротьба проти порушення
прав людини у всьому св т , притягнення винних до в дпов дальност , зм на
репресивних закон в, при цьому особливу увагу звернено на людей, яких ув‟язнено
лише за те, що вони висловили свою думку.
Структурними елементами системи управл ння Amnesty International є так :
Глобальна асамблея, М жнародна рада, М жнародний ком тет, М жнародний
секретар ат, Генеральний секретар. М жнародну раду Amnesty International обирає
Глобальна

асамблея,

яка

в дбувається

щор чно.

М жнародний

секретар ат,

контрольований М жнародним ком тетом, в дпов дає за проведення досл джень
зв тност та надання експертно-правового анал зу таких досл джень тощо. Роботу, що
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зд йснюється п д орудою М жнародного секретар ату, орган зовано через дв
юридичн особи в дпов дно до законодавства Великобритан (Amnesty International
Limited та Amnesty International Charity Limited). Генеральний секретар є оперативним
л дером руху виконавчим директором М жнародного секретар ату [304].
Основн напрями д яльност М жнародно амн ст

в забезпеченн миру та

безпеки так : 1) документує та проводить кампан проти порушень м жнародного
права п д час збройних конфл кт в, незалежно в д того, хто є винуватцем або де
в дбувається насильство; 2) п дтримує вимоги тих, хто вижив, щодо справедливост
та в дпов дальност на р вн нац онально влади та м жнародних нститут в, таких як
ООН

М жнародний крим нальний суд; 3) проводить локальн та дистанц йн

розсл дування щодо порушень м жнародного права п д час збройних конфл кт в;
4) перебуває в м сцях, як зачеплен збройним конфл ктом, опитуючи св дк в тих,
що вижили, а також збираючи нформац ю в д широкого кола м сцевих орган зац й
та посадових ос б, включно з в йськовими та правоохоронними органами;
5) використовує р зн передов методи дистанц йного зондування, включаючи анал з
супутникових зображень, а також перев рку доступних цифрових доказ в, таких як
в део й фотограф , завантажен св дками, для мон торингу збройних конфл кт в у
всьому св т ; 6) проводить на високому р вн

нформац йно-пропагандистськ та

масов кампан , присвячен захисту цив льних ос б у збройному конфл кт та
п дтримц вимог постраждалих до правосуддя, особливо за допомогою роботи
нац ональних суд в, зм шаних суд в та М жнародного крим нального суду.
Безпеков

МНУО, як

сприяють утвердженню свободи слова, теж є

нев д‟ємним елементом у сфер миру та безпеки. Так, зг дно з даними Репортер в без
кордон в (RSF), м жнародно неурядово орган зац

з захисту прав людини, яка

п дтримує свободу слова у всьому св т , у 2016 роц в св т загинуло 74 журнал сти,
65% з яких – у зон збройних конфл кт в [183]. RSF зареєстровано у Франц

як

некомерц йну орган зац ю з 1995 року, вона має консультативний статус при ООН,
ЮНЕСКО та Рад Європи. Ц нност RSF – гарантування вс х свобод, г дност
людини, сприяння демократ , розвитков , ндив дуальним можливостям.
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RSF має закордонн в дд ли та бюро в десяти м стах, включаючи Брюссель,
Вашингтон, Берл н, Тун с, Р о-де-Жанейро, Стокгольм, та мережу кореспондент в у
130 кра нах, що дає орган зац можлив сть моб л зувати п дтримку, кинути виклик
урядам та мати вплив на розробку законодавства. Правл ння RSF складається з
25 губернатор в, яких обирають таємним голосуванням серед член в на щор чних
Генеральних зборах орган зац . Правл ння зд йснює контроль за виконанням
загальних напрям в д й, ухвалених на щор чних Генеральних зборах [183].
Серед МНУО еколог чного характеру, що д ють в сфер забезпечення миру та
безпеки, найб льш в домою є орган зац я Greenpeace. Вона сформувалася в к нц
60-х рр. минулого стол ття в межах кампан й протесту проти випробувань ядерно
збро . До к нця 1970-х рр. остаточно склалася структура орган зац , що д є на
мережевих принципах,

нин Greenpeace становить глобальну мережу незалежних

нац ональних та рег ональних орган зац й.
Головна мета Greenpeace – це захист навколишнього середовища, оск льки
конфл кти, нав ть з застосуванням лише звичайно збро , є небезпечними для
природи, а зброя масового ураження, взагал , має найвищий ступ нь загрози.
Орган зац я пост йно сприяє зниженню конфл ктност у св т , адже сама по соб
еколог чна проблема випливає з глобального конфл кту «людство-природа», який
значною м рою впливає на сучасну систему м жнародно безпеки та на св тову
пол тику в ц лому.
Сьогодн Greenpeace складається з 27 незалежних нац ональних / рег ональних
орган зац й у понад 55 кра нах Європи, Америки, Африки, Аз та Тихого океану, а
також координац йного органу – Greenpeace International, який базується в
Амстердам , його формальна назва – Stichting Greenpeace Council. Щодо управл ння
орган зац єю, зазначимо, що М жнародна рада Greenpeace зазвичай складається з
семи член в. Вона є гарантом ц л сност орган зац

та забезпечує дотримання

м жнародних стандарт в належного управл ння та ф нансового управл ння,
затверджує бюджет

аудиторськ

рахунки Greenpeace International, а також

призначає та контролює виконавчих директор в Greenpeace International. Голова та
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члени М жнародно ради Greenpeace не отримують зарплати, але хн видатки
покривають, вони отримують плату за час, проведений на зас даннях ради [254].
Як бачимо з вищевикладеного досл дження, практично вс м МНУО у сфер
забезпечення миру та безпеки притаманн деяк характерн риси нституц онально
специф ки, наприклад так : 1) чітко визначена місія, бачення, мета та принципи,
яких дотримується орган зац я; 2) розвинена мережева структура організації, тобто
наявн сть ц ло мереж нац ональних та рег ональних орган зац й (прикладом може
бути будь-яка з вищеописаних орган зац й); 3) у кожній організації визначено
кількість департаментів (підрозділів), як працюють для досягнення локально мети
орган зац , що є складовою частиною загально мети; 4) кожен департамент має
визначені конкретні завдання та методи, за допомогою яких х досягають;
5) наявність координаційного центру, який визначає та координує д яльн сть ус х
департамент в; 6) різні джерела фінансування; це можуть бути членськ внески або
благод йн , донорськ тощо; 7) проєкти організації можуть бути налаштовані на
різні підходи щодо вирішення наявної проблеми: або наукове досл дження, або
практичне вир шення, або синтез обох п дход в; 8) постійний взаємозв’язок та
співпраця з урядами та міжурядовими організаціями.
У контекст останньо характеристики нституц онально специф ки щодо
взаємод МНУО з м журядовими орган зац ями зауважимо, що досить часто НУО
для того, щоб б льш ефективно сп впрацювати з ММУО, протистояти конкуренц та
бути визнаними партнерами довгостроково, об‟єднуються у велик

мереж ,

профес онал зуються та нституц онал зуються, стають все б льш прозорими та
п дзв тними. Тому проблеми, пов‟язан з хньою к льк стю та несум сн стю хн х
нституц ональних характеристик, стають менш вагомими. Деяк з цих мереж, так як
М жнародна рада добров льних агентств (International Council of Voluntary Agencies,
ICVA) та Кер вний ком тет з питань гуман тарного реагування (Steering Committee for
Humanitarian Response, SCHR), є частиною великого м жв домчого форуму ООН п д
кер вництвом Управл ння з координац

гуман тарних питань (Office for the

Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) та М журядовим пост йним ком тетом
(Inter-Agency Standing Committee, IASC). Інш велик МНУО становлять собою
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справжн мереж , об‟єднан у федерац , як-от МКЧХ Caritas. НУО також можуть
об‟єднуватися на м сцевому р вн . Прим ром, в Афган стан снує Координац йний
орган Агентства допомоги у справах афганц в (Agency Coordinating Body for Afghan
Relief, ACBAR), що об‟єднує 90 нац ональних та м жнародних НУО [190].
Інституціональний механізм міжнародної неурядової організації
Структура орган в управл ння
Стратегічне
управління

Місія, цінності,
бачення

Стратегічний
план

Загальн збори (найвищий
орган управл ння)

Статут орган зац
Правл ння (колег альний орган
ухвалення р шень)

Положення про органи
управл ння

Виконавчий орган (виконавчий директор)

Стратег чна мета завдання для

Рев з йна ком с я

реал зац

Заходи, проєкти, кампан , конференц , платформи
Р чний зв т про д яльн сть орган зац

Стиль
управління,
лідерство
Організаційна
структура

Операційне
управління

Людські
ресурси

Кодекс повед нки, етичний кодекс, харт я
Пол тика уникнення кофл кт в
Визначає роль, функц ,
принципи зв тност вс х
структурних п дрозд л в
(департамент в)

Мережа структурних п дрозд л в
Положення про структурн п дрозд ли
Посадов нструкц прац вник в

Визначає механ зм
управл ння внутр шн ми
процесами

Регламент роботи орган зац

Кадрова пол тика

Колективн угоди/договори,
контракти сп вроб тник в, система
п двищення квал ф кац

Наб р кадр в
Гендерне
сп вв дношення та
р зноман тн сть
представництва

Ведення д ловодства

Положення про порядок проведення
конкурс в
Пол тика орган зац й з дотримання
р зноман тност в гендерних питаннях

Рис. 3.1. Інституціональний механізм ефективного функціонування міжнародної
неурядової організації у сфері забезпечення миру та безпеки
Джерело: складено на основ [123].
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Виходячи з анал зу нституц онально специф ки неурядових орган зац й у
сфер досягнення миру та безпеки, можемо визначити нституц ональний механ зм
хнього функц онування. На наш погляд, ефективне функц онування будь-яко
МНУО у сфер безпеки та миру може забезпечити взаємопов‟язана структура
конкретних нституц ональних елемент в, як взаємод ють м ж собою та утворюють
ч ткий нституц ональний механ зм, котрий, з свого боку, забезпечує злагоджене
функц онування вс є мережево структури МНУО (рис. 3.1). До нституц ональних
елемент в належать так : стратег чне управл ння; м с я, ц нност , бачення;
стратег чний план; стиль управл ння / л дерство; орган зац йна структура;
операц йне управл ння; людськ ресурси.
Отже, висновуємо, що миротворчим та безпековим МНУО притаманн вс
загальн риси нституц онально специф ки та середовища будь-яко НУО. Головно,
ефективний

нституц ональний механ зм, який включає ч тку орган зац йну

структуру, сприятливе нституц ональне середовище МНУО у сфер забезпечення
безпеки та миру, дає м можлив сть зд йснювати вагомий вплив на формування
ст йко системи м жнародно безпеки, що передбачає ненасильницьке вир шення
зовн шн х,

внутр шн х прояв в конфл ктних ситуац й. Також визначальною

нституц ональною специф кою МНУО у сфер безпеки та миру є безперервний
взаємозв‟язок та пост йна сп впраця з урядами та м журядовими орган зац ями,
оск льки запоб гання м жнародним конфл ктам та врегулювання х є неможливим
без ефективно взаємод

т сно сп впрац з ншими м жнародними акторами. З

огляду на це, подальше досл дження нституц онального вим ру д яльност МНУО у
сфер забезпечення миру та безпеки вимагає анал зу, власне, взаємод

МНУО з

урядовими та м журядовими акторами для гарантування безпеки та досягнення
всеохопного ст йкого миру.
3.2. Безпекова взаємодія міжнародних неурядових організацій з іншими
міжнародними акторами: варіанти координації зусиль
Інституц ональний вим р д яльност МНУО у сфер забезпечення миру та
безпеки реал зується на м жнародн й арен через створення м жнародно-правових
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норм не т льки з використанням м журядових канал в, але й з залученням нших
НУО на самост йно створених платформах. Інституц ональна специф ка безпекових
та миротворчих МНУО передбачає, що вони можуть виконувати сво функц лише
за одн є умови – взаємодія та співпраця з іншими міжнародними акторами (уряди
та міжнародні урядові організації).
Сьогодн

снує дв модел

взаємод

НУО з урядами та м журядовими

орган зац ями. Перша модель передбачає пряму взаємодію між НУО та урядом
(рис. 3.2), а друга – опосередковану через донорську організацію, в рол яко можуть
виступати будь-яка м журядова орган зац я, сусп льний чи приватний фонд (рис.
3.3). Зазначимо, що «донори – це м жнародн орган зац , державн установи,
комерц йн структури, громадськ некомерц йн орган зац (рел г йн , науков тощо),
приватн

благод йн

фонди або приватн

особи, що надають громадянам та

орган зац ям на некомерц йн й безповоротн й основ необх дн додатков ресурси
р зного виду, на ц л , як спрямован в ц лому на благо всього сусп льства» [52].
УРЯД

ДОНОРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

СУСПІЛЬНІ БЛАГА

Рис. 3.2. Модель прямої взаємодії НУО, уряду та донорської організації
Джерело: складено на основ [52].
УРЯД
ДОНОРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
СУСПІЛЬНІ БЛАГА

Рис. 3.3. Модель опосередкованої взаємодії уряду та НУО через донорську організацію
Джерело: складено на основ [52].
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Зрозум ло, що уряд може виступати в рол

донорсько

орган зац

та

сп впрацювати безпосередньо з НУО на р вн з ншими донорами або впливати на
д яльн сть опосередковано через м журядову орган зац ю чи сусп льн , приватн
фонди.
Розгляньмо детальн ше приклади прямо взаємод

уряду та МНУО у сфер

забезпечення миру та безпеки. Зокрема, миротворча м жнародна неурядова
орган зац я «М жнародна кризова група», зд йснюючи посередницьку д яльн сть у
вир шенн м жнародних конфл кт в, сп впрацює з урядами таких кра н, як Австрал я,
Дан я, Ф нлянд я, Франц я, Ісланд я, Япон я, Княз вство Л хтенштейн, Люксембург,
Н дерланди, Нова Зеланд я, Норвег я, Катар, Швец я, Швейцар я, Великобритан я.
Контактними структурами в цих державах виступають головно м н стерства
закордонних справ. Інша миротворча орган зац я «International Alert» у сво й
д яльност пост йно сп впрацює з такими стратег чними урядовими донорами:
як:М н стерство

закордонних

справ

Н дерланд в,Шведське

м жнародного розвитку, М н стерство закордонних справ Дан
департамент закордонних справ

агентство

з

та Ірландський

торг вл , Федеральне м н стерство закордонних

справ Н меччини, Посольства Канади, Тун су, Швец , Норвег , Н гер та Л бер
[206]. М жнародна неурядова орган зац я «Interpeace» має також пост йних
державних стратег чних партнер в, як

зд йснюють ф нансову та пол тичну

п дтримку орган зац . Це Н дерланди, Швец я, Швейцар я [212]. Ще одна
миротворча орган зац я «Search for Common Ground» сп впрацює з такими
урядовими структурами, як Австрал йське агентство з м жнародного розвитку;
М н стерство закордонних справ, зовн шньо

торг вл

та розвитку Бельг ;

М н стерства закордонних справ Дан , Н меччини, Франц , Норвег ; Уряд та
М н стерство закордонних справ Н дерланд в; Н мецьке агентство допомоги;
М н стерство молод та спорту Л бер ; Посольство Ново Зеланд ; Швейцарський
департамент закордонних справ; Шведське агентство м жнародного розвитку
(SIDA); Оф с закордонних справ та сп вдружност Великобритан та Департамент
м жнародного розвитку Великобритан ; Агентство США з м жнародного розвитку
(USAID) та Державний департамент США [253].
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Зрозум ло, що пряма взаємод я НУО з урядами кра н передбачає безпосереднє
ф нансування

хн х проєкт в. Наприклад, найб льшим ф нансовим донором

миротворчо м жнародно неурядово орган зац

«Crisis Management Initiative»

(СМІ) є уряд Ф нлянд , на який припадало 44% в д загального обсягу ф нансування
у 2018 роц . Також важливими ф нансовими донорами були нш уряди (26%), а саме
Швец , Ірланд , Бельг , Швейцар , Австрал , Н дерланд в та Великобритан .
Частка сусп льних фонд в становила 12%, а ЄС – 7%. Частка ф нансування, що
припадає на нш , переважно приватн джерела становила 11%. Значна частина
ф нансування проєкт в CMI надходить з нституц йних джерел, головно, це уряди
Австрал , Бельг , Ф нлянд , Ірланд , Н дерланд в, Швец , Швейцар [211].
Безпекова м жнародна неурядова орган зац я «Фонд проти торг вл людьми»
(Human Trafficking Foundation) у 2019 роц зд йснювала свою д яльн сть завдяки
таким урядовим донорам: США (1 706 млрд. дол.), ЄС (473 млн. дол.), Н меччина
(390 млн. дол.), Швец я (142 млн. дол.), Япон я (126 млн. дол.), Великобритан я (122
млн. дол.), Норвег я (94 млн. дол.), Іспан я (92 млн. дол.), Дан я (91 млн. дол.) [205].
Розум ючи, що ф нансування МНУО урядами чинить суттєвий влив на ц
орган зац , зауважимо, що в США неурядов орган зац

завжди мали ступ нь

лег тимност та свободи, пропорц йний статусу, наданому цим орган зац ям. Однак
сьогодн

в д них зазвичай вимагають дотримуватися завдань економ чно

та

м жнародно пол тики США [190, с. 15–20].
Для люстрац взаємод НУО з урядами кра н доц льно також згадати про
Агентство США з м жнародного розвитку (USAID), яке в 1961 роц заснував Джон
Кеннед . Сьогодн сп вроб тники USAID працюють у понад 100 кра нах св ту,
пересл дуючи т ж найважлив ш завдання, як президент Дж. Кеннед зазначив ще
50 рок в тому – просування нтерес в зовн шньо пол тики США в розширенн
демократ та в льних ринк в, а також надання допомоги людям, як борються за
пол пшення ситуац життя, тим, хто оговтується в д стих йного лиха або тим, хто
прагне жити у в льн й та демократичн й кра н [260].
Сп впрацю USAID з МНУО з метою гарантування безпеки можна розглядати в
розр з зд йснення таких проєкт в: у Нам б – Програма розвитку громадянського

109

сусп льства працює над вдосконаленням управл нських та пропагандистських
можливостей НУО у 13 рег онах кра ни, допомагаючи зд йснювати правозахисн
функц щодо м сцевого населення та просувати принципи демократ ; у Н карагуа –
USAID сп впрацює з м сцевими НУО з метою подолати високий р вень
сексуального насильства в кра н . За п дтримки USAID м сцев НУО охопили понад
80 громад та надали послуги приблизно 1000 ж нок, як

постраждалим в д

гендерного насильства [260]; USAID та Фонд Ага Хана (The American Kidney Fund –
AKF) наприк нц 2019 року оголосили про партнерство на суму 37,5 млн. долар в
США, щоб допомогти в дновити зв‟язок м ж громадами сприяти транскордонним
взаєминам м ж Киргизькою Республ кою Таджикистаном. Фонд AKF є приватною
некомерц йною м жнародною неурядовою орган зац єю, яка об‟єднує людськ ,
ф нансов

техн чн ресурси для вир шення проблем, з якими з штовхуються деяк з

найб льш марг нал зованих сп льнот у св т [294].
Ще один приклад взаємод безпекових НУО з органами влади нших кра н
можемо знайти в Туреччин , де в сп впрац з посольством Великобритан м сцева
неурядова орган зац я «Фонд розвитку людських ресурс в» запровадила програму
навчання з питань протид торг вл людьми, яка працює в пров нц ях Туреччини, що
найб льше страждають в д цього через приплив сир йських б женц в. Основна мета
цього навчання полягає в передач в дпов дного досв ду боротьби з торг влею
людьми м сцевим НУО з метою охопити якнайб льшу к льк сть б женц в, зокрема
ж нок д тей, для зниження ризику торг вл людьми [51].
Розглянемо взаємод ю МНУО з ММУО. Як уже було зазначено, МНУО та
ММУО мають сп льн та в дм нн риси. Сп льним є те, що й одн ,

друг є

об‟єднаннями, а в дм нне полягає в тому, що перш – це є об‟єднання держав, а друг
формуються як об‟єднання ф зичних, юридичних ос б, громадських орган зац й,
асоц ац й, рух в, сп лок тощо. Для досягнення глобальних завдань людства МНУО
варто активно сп впрацювати не лише з урядами кра н, а й з ншими ММУО, а саме:
ООН, СБ, СОТ, МВФ, НАТО, ОБСЄ, ЄС та багатьма ншими. Адже завдяки
кооперац

з м журядовими орган зац ями МНУО мають б льший вплив на

м жнародн й арен . Вони можуть, наприклад, вносити важлив пропозиц

до
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порядку денного урядових орган зац й. Як в домо, багато питань, що стосуються
прав людини, було порушено в ООН саме з н ц ативи неурядового сектора. Дуже
активно глобальн МНУО сп впрацюють з структурами м ждержавних орган зац й в
практичн й робот . Передовс м це стосується взаємод

гуман тарних НУО з

в дпов дними агентствами й установами ООН, а саме: ПРООН, ЮНЕСКО,
ЮНІСЕФ, Управл ння Верховного ком сара ООН у справах б женц в тощо.
В тчизнян досл дники Ю. Г. Козак та В. В. Ковалевська зазначають, що «на
сучасному етап розвитку громадянського сусп льства сп вроб тництво МНУО з
ММУО зд йснюється в розр з таких основних вектор в: 1) надання нформац про
свою д яльн сть

розповсюдження

нформац , одержано

в д м ждержавних

орган зац й; 2) надання консультац й з питань, що входять до х компетенц , ншим
орган зац ям, сусп льним групам та окремим особам; 3) участь у правотворчому
процес , розробка проєкт в м жнародних угод; 4) спостереження за дотриманням
норм м жнародного права, особливо у сфер прав людини

у справ охорони

довк лля; 5) участь у процес розсл дування порушень норм м жнародного права;
6) утворення сл дчих ком с й для розсл дування м жнародних злочин в; 7) залучення
м журядовими орган зац ями квал ф кованих експерт в з неурядових орган зац й з
метою збору нформац , з‟ясування позиц й, що дає змогу спиратись на думку
громадськост п д час прийняття р шень» [78, с. 341].
Анал зуючи

взаємод ю

мж

МНУО

та

урядовими

м жнародними

орган зац ями, можемо виокремити два основн аспекти, на яких вона сьогодн
базується, а саме: надання МНУО ролі спостерігачів та визнання консультативного
статусу, який присвоюється Економ чною та соц альною радою ООН. Зазначимо,
що така практика бере св й початок ще з утворення Л ги Нац й. Зац кавлен сть
м ждержавних актор в у так й сп впрац залежить в д авторитету та м джу МНУО.
Отримання консультативного статусу надає МНУО право залучати сво х
представник в до зас дань м жнародних нституц й, вносити поправки та впливати
на ухвалення м ждержавних р шень, пропонувати на оф ц йному р вн шляхи
вир шення проблем та об‟єднувати зусилля для ефективн шого вир шення нагальних
питань. Отож пом чаємо, що б льш сть МНУО прагнуть здобути при м журядових
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орган зац ях консультативний статус. Це посилює важлив сть та авторитетн сть
тако орган зац в глобальному масштаб .
Зрозум ло, що ММУО, сп впрацюючи з безпековими та миротворчими
МНУО,

виступають

донорами,

як

надають

ф нансування

для

реал зац

р зноман тних проєкт в, м жнародних кампан й у сфер миру та безпеки. З огляду на
це сп впраця МНУО та ММУО виражається у р зних формах взаємод : 1) надання
грант в на конкурсн й основ ; 2) проведення м жнародних кампан й; 3) ф нансування
та реал зац я р зних практичних

наукових проєкт в; 4) проведення м жнародних

конференц й, форум в та комун кативних платформ, як сприяють вир шенню
глобальних проблем людства; 5) зд йснення експертно , консультативно допомоги;
6) вид лення стипенд й на навчання; 7) надання технолог й, сучасного обладнання
тощо.
Як бачимо, в останн роки спостер гається актив зац я пол тично сп впрац
МНУО та ООН, що т сно пов‟язано з вир шенням безпекових проблем. Структури
ООН зац кавлен в розвитку взаємод з МНУО, оск льки д яльн сть останн х п д час
вир шення численних безпекових та миротворчих питань є багатогранною.
Структури ООН сп впрацюють з МНУО, насамперед, тому, що неурядов орган зац
в дображають думку широких верств громадськост та компетентних фах вц в з
р зних кра н. У ХХІ ст. стр мко зросла к льк сть орган в ООН та к льк сть
миротворчих, безпекових МНУО, як значно розширюють сферу контакт в.
У структур

ООН наявний такий орган як Департамент глобальних

комун кац й, що є своєр дним майданчиком, на якому встановлюються контакти
ООН з МНУО. Сьогодн це близько 1500 НУО, як представляють та в дстоюють
нтереси

громадянського

сусп льства

та

передбачають

вир шення

головно

безпекових проблем [91].
Позаяк ООН виникла в 1945 роц п сля Друго св тово в йни з метою
досягнення м жнародного миру та глобально безпеки людства, то очевидно, що
сп впраця ООН з МНУО, як працюють у сфер миру та безпеки, є пр оритетною.
Зокрема, М жнародне бюро миру має великий обсяг сп впрац з ООН. Орган зац я
в д грає центральну роль у Женевському ком тет з питань роззброєння та Ком тет
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неурядових орган зац й з консультативним статусом при EКОСОР. З часу свого
створення у 1972 р. й дотепер М жнародне бюро миру також є активним членом
Ком тету НУО з питань роззброєння, який виступає посередником м ж органами
ООН з роззброєння та неурядовими орган зац ями з роззброєння. Бюро пост йно
стежить за р зними переговорами щодо роззброєння, всередин

поза межами ООН.

У систем ООН МНУО т сно сп впрацюють з ЮНЕСКО, оск льки в статут
ц є орган зац наголошено на потреб залучати МНУО для виконання завдань, як
в дпов дають сфер

хньо д яльност . За останн ми даними, ЮНЕСКО оф ц йно

сп впрацює з 373 м жнародними неурядовими орган зац ями та 24 фондами й такого
роду об‟єднаннями. Прим ром, з ЮНЕСКО сп впрацюють так МНУО з сфери
безпеки та миру [248]: World peace council (Грец я); World press freedom committee
(CША); Women‟s international league for peace and freedom (Швейцар я); Save the
children international (Великобритан я); Assistance to the integration of demobilized
child soliders (Франц я), Religions for peace (США) та н.
ЮНЕСКО можуте встановлювати з НУО дв

категор

партнерства:

консультац йне партнерство, що передбачає створення та п дтримання гнучких та
динам чних партнерських стосунк в з будь-якою орган зац єю громадянського
сусп льства, яка працює в галузях компетенц

ЮНЕСКО на будь-якому р вн ;

асоц йоване партнерство, в дкрите для м жнародних або рег ональних орган зац й,
що п дтримують пост йне й ефективне партнерство з ЮНЕСКО не менш н ж два
роки [204].
Для координац зусиль у сп впрац м ж МНУО та ЮНЕСКО орган зовують
м жнародн конференц , форуми та нш комун кативн платформи, як сприяють
вир шенню глобальних проблем людства, зокрема безпекових. Так, 26–27 вересня
2018 року в Тун с було проведено 9-ий М жнародний форум НУО, як оф ц йно
сп впрацюють з ЮНЕСКО. Орган заторами форуму були Арабський нститут з прав
людини (Тун с) та Ком тет сп впрац
вир шенню проблеми моб льност людей,

НУО-ЮНЕСКО; в н був присвячений
динам ки та впливу на встановлення

м цного миру й досягнення безпеки нашо

планети. К нцева мета форуму
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передбачала формування ч ткого анал зу м грац йних поток в та хнього впливу на
безпеку в глобальному сусп льств на пер од до 2030 року [248].
Важливо в дзначити, що м жнародн

урядов

орган зац

розробляють

документи, як дають змогу врегулювати хню сп впрацю з МНУО та пропонують
спрощену пол тичну основу для залучення до партнерства та його п дтримання.
Встановлюючи партнерство з МНУО, м журядов

орган зац

керуються

такими принципами: будь-яке партнерство визначається сп льною метою

з

взаємною вигодою; партнери мають мати р вний статус у межах партнерства;
партнери повинн мати встановлений правовий статус; обов‟язки, рол та внески
кожно сторони сл д ч тко визначити; обидв сторони мають мати змогу порушити
питання щодо прозорост роботи; не може бути надано несправедливо переваги
будь-якому окремому партнеров ; партнерства повинн бути ор єнтован на д , щоб
досягти конкретних показник в [204].
Анал зуючи сферу захисту д тей, ми з‟ясували, що держави-члени ООН
пост йно розвивають т сн контакти з НУО з метою вир шення цього питання.
Зокрема, спец альний представник Генерального секретаря ООН створив структуру
для консультац й з НУО на р вн Центральних установ ООН з питань мон торингу та
зв тност щодо виконання програм д яльност , як захищають права д тей п д час
в йськових конфл кт в. До складу ц є

Консультативно

групи неурядових

орган зац й належать так МНУО: «Д ти-солдати»; «Спостереження: д ти та збройн
конфл кти»; «Врятувати д тей»; «Human rights watch»; «М жнародна кризова група»;
«World Vision»; «М жнародний ком тет порятунку»; «Оксфам

нтернешнл»;

«Кар тас нтернешнл»; «М жнародний центр з питань правосуддя в перех дний
пер од»; «Д ти в йни»; «М жнародний рух на захист д тей»; «М жнародний центр
спостереження за перем щеними особами»; «Глобальна коал ц я

з захисту

навчальних заклад в в д напад в» [195]. На наш погляд, в сучасних умовах вкрай
важливо

поглиблювати

таку

взаємод ю

мж

державами-членами

ООН

та

безпековими МНУО.
ЮНІСЕФ в межах своє роботи щодо сприяння захисту д тей також активно
сп впрацює з безпековими МНУО. Зокрема, оф ц йними партнерами ЮНІСЕФ є так
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МНУО: Європейська мережа уповноважених з прав д тей (захист д тей);
Європейський форум з проблем нвал дност (захист д тей); Європейський нститут
гендерно

р вност

(гендерн

проблеми); Європейське лоб

ж нок (гендерн

проблеми); Глобальний альянс з пол пшення харчування (охорона здоров‟я);
Глобальний альянс з вакцин та мун зац (охорона здоров‟я); М жнародна асоц ац я
«Крок за кроком» (осв та, гендерн проблеми, розвиток у ранньому дитинств );
М жнародна мережа д й на захист дитячого харчування (охорона здоров‟я);
М жнародна пед атрична асоц ац я (охорона здоров‟я); Центр «За здоров‟я д тей в
усьому св т » (охорона здоров‟я) та н. [261].
Отже, партнерство безпекових МНУО з ЮНІСЕФ охоплює широкий спектр
питань, як

зосереджуються на зм цненн

систем захисту д тей, запоб ганн

насильству, а також впроваджують стратег для покращення доступу до основних
медичних послуг для матер в, для д тей. Кр м вищенаведених МНУО, ЮНІСЕФ
має також партнерськ стосунки з такими загальнов домими МНУО у безпеков й
сфер щодо захисту д тей як: М жнародний ком тет Червоного Хреста, Оксфам,
Кар тас, International Alert, Interpeace, Search for Common Ground, Фонд проти
торг вл людьми, М жнародний рух за захист д тей, Д ти-солдати, Спостереження:
д ти та збройн конфл кти та н.
Варто в дзначити д яльн сть Фонду демократ

ООН (ФДООН), який

п дтримує проєкти, що сприяють посиленню рол громадянського сусп льства та
захищають права людини, допомагаючи таким чином вир шенню чимало к лькост
виклик в у сфер безпеки. Проєкти ФДООН розрахован на два роки, а гранти на
проєкти становлять в д 100 000 до 300 000 дол. США. Переважна б льш сть
реал зується м сцевими НУО в Африц , Аз , Сх дн й Європ та Латинськ й Америц
– у кра нах перех дного етапу, та етапу консол дац

демократ . ФДООН також

п дтримує низку великих глобальних та рег ональних проєкт в, ор єнтованих на
безпекову та пол тичну сфери. Отож ФДООН в д грає особливу роль у взаємод з
НУО як представниками демократичного громадянського сусп льства. До прикладу,
в Аз

фонд проф нансував три проєкти, як просувають демократичн права

аз йсько молод [288].
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МНУО взаємод ють з ООН не лише у рамках ЕКОСОР. Розглядаючи
взаємод ю МНУО з ММУО у сфер гарантування миру та безпеки, окремо сл д
наголосити на хн й сп впрац з ще одним важливим органом ООН – Радою Безпеки
ООН. На в дм ну в д нституц й ООН на кшталт ЕКОСОР, в як й зг дно з статтею 71
Статуту ООН неурядов

орган зац

мають оф ц йний статус та оф ц йн

консультативн права, сьогодн немає правових п дстав для сп впрац м ж Радою
Безпеки (РБ) ООН та МНУО. Проте, впродовж останн х двадцяти рок в взаємод я
РБ-МНУО розвивалася у форм неформальних консультац й, як розпадаються три
типи: регулярн

збори, зас дання «Формули Ар а» та «Формули Самов я»

двосторонн консультац . Наприклад, з метою захисту д тей п д час в йськового
конфл кту спец альний представник ООН сприяє встановленню прямих контакт в
м ж НУО, як займаються питаннями захисту д тей, та Радою Безпеки ООН,
використовуючи для цього Формулу Ар а щодо д тей та збройних конфл кт в. Цю
формулу регулярно застосовують на практиц

для прямого обм ну думками

напередодн щор чних в дкритих дебат в у РБ з питання захисту д тей у збройних
конфл ктах.
На початку ХХІ ст. двосторонн

зустр ч

м ж МНУО та окремими

представниками кра н – член в РБ почали в д гравати щоразу вагом шу роль у хн й
взаємод . Це стосується, зокрема, експертних груп (М жнародно Академ Миру або
М жнародно кризово групи), представник в яких було запрошено до участ в польов й
мс

РБ у рег он Великих африканських озер у 2002 роц . Так неформальн

консультац

зазвичай в дбуваються поза межами Ради. Проте представники

неурядових орган зац й CARE International та Центру перех дно юстиц в 2004 роц
вперше п д час регулярного зас дання Ради провели бриф нг щодо рол суб‟єкт в
громадянського сусп льства в постконфл ктному миробудуванн [188, с. 21].
Як уже було зазначено, м жнародн кампан

– це добре в дома стратег я

неурядових орган зац й, спрямована на формування громадсько уваги та п дтримки
з конкретних питань. Суб‟єкти громадянського сусп льства можуть чинити тиск на
держави та м жнародн

нституц

задля ухвалення р зних пол тичних р шень.

Кампан я проти «кров алмаз в» є прикладом того, як м жнародн неурядов

116

орган зац

усп шно долучилися до розроблення пол тики РБ. МНУО можуть

впливати на р шення Ради, виконуючи функц

виконавчих орган в. Реал зац я

пол тики РБ через неурядов орган зац має особливе значення у сфер гуман тарно
допомоги. МНУО не т льки присутн на м сцях

надають ресурси, вони також

виконують техн чну експертизу та поширюють нформац ю. Кр м гуман тарно
допомоги, неурядов

орган зац

також покликан

допомагати РБ у сп льних

зусиллях п д час примусових д й. Загалом, на думку деяких спостер гач в, ц форми
взаємод

вплинули на низку р шень Ради Безпеки. Варто також зазначити, що

прозор сть Ради зросла пор вняно з тим, якою вона була п д час холодно в йни.
Сьогодн громадськ сть знає набагато б льше про Раду, н ж ран ше,

громадяни

отримали можлив сть вимагати в дпов дальност за д Ради. Незважаючи на те, що
стотно нституц йно реформи не в дбулося ( навряд чи це станеться найближчим
часом), на цей час в дбувається регулярний, хоча

неформальний, процес

консультац й м ж членами РБ та недержавними суб‟єктами [188, с. 19].
Не залишилося непом ченим для представник в громадянського сусп льства й
те, що РБ розширює св й рад ус д

вир шує все б льше питань, що виходять за меж

«традиц йних» загроз м ждержавно безпеки. Зокрема, це стосується неурядових
орган зац й у сфер захисту прав людини та гуман тарно допомоги. Рада ухвалила
безпрецедентн р шення у сфер санкц й, миротворчо д яльност , мон торингу
вибор в, пол ц

та постконфл ктного миротворчого процесу. Як насл док, на

початку 1990-х рок в чимало МНУО, включаючи М жнародну амн ст ю, Глобальний
пол тичний форум, Адвокатський ком тет з ядерно пол тики, Всесв тню раду
церков, М жнародний ж ночий правозахисний центр

Всесв тн й рух федерал ст в,

сформували «Робочу групу МНУО при Рад Безпеки». Метою ц є робочо групи, до
складу яко сьогодн належить понад 30 неурядових орган зац й, є розширення
впливу МНУО на процес ухвалення р шень у РБ ООН [188, с. 23].
Кр м звернення до РБ з вимогами щодо реал зац

р зних пол тичних та

нституц йних реформ, МНУО також н ц ювали низку кампан й, спрямованих на те,
щоб звернути увагу на питання, як , на думку МНУО, не були належно розглянут
Радою. Одним з найв дом ших приклад в таких заход в була М жнародна кампан я з
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заборони наземних м н, яка охопила д яльн сть б льш н ж тисяч неурядових
орган зац й з б льш н ж ш стдесяти кра н. МНУО також усп шно провели кампан ю
за створення М жнародного крим нального суду (МКС). Вони брали участь у
процес розроблення Римсько конференц , що встановила статут МКС у 1998 роц .
Дос триває кампан я з малого озброєння, очолювана М жнародною мережею д й з
питань малого озброєння (The International Action Network on Small Arms, IANSA),
до складу яко входять понад 800 неурядових орган зац й.
Сучасн

науков

досл дження

показують,

що

сп впраця

МНУО

з

м журядовими орган зац ями пост йно нарощується в усьому св т , проте значно
вар юється м ж м жнародними нституц ями та сферами пол тики, тому дос було
прид лено в дносно мало систематично уваги до взаємод

безпекових МНУО з

такими м жнародними нституц ями безпеки, як ОБСЄ та НАТО. Проте у своєму
досл дженн П. Майєр розглядає НАТО та ОБСЄ в контекст

х взаємод

з

безпековими МНУО. Досл дник вважає, що сфера м жнародно безпеки передбачає
безпосередню залучен сть безпекових МНУО. В дм нност м ж ОБСЄ
в дкритост

для МНУО частково зумовлен

НАТО у

в дм нними завданнями

хньо

д яльност . Пор вняно з НАТО, ОБСЄ б льше зац кавлена в запоб ганн конфл ктам,
п дтриманн миру та подоланн насл дк в конфл кт в [239, с. 125].
Сьогодн ОБСЄ т сно сп впрацює з МНУО, адже держави-учасниц ОБСЄ вже
ухвалили позиц ю, в дпов дно до яко

нститути ОБСЄ мають сп впрацювати з

неурядовими орган зац ями. ОБСЄ є важливим нструментом з раннього запоб гання
конфл кт в, х вир шення, а також з постконфл ктного в дновлення. Тому в зон
в йськових конфл кт в зазвичай вона взаємод є з гуман тарною МНУО – МКЧХ.
Секретар ат ОБСЄ пост йно налагоджує контакти з неурядовими орган зац ями.
Зокрема, Бюро ОБСЄ з питань демократичних нститут в та прав людини проводить
навчальн програми для неурядових орган зац й щодо того, як п дтримувати та
захищати права людини. У План ОБСЄ щодо запоб гання торг вл людьми
зазначено, що, хоча основна в дпов дальн сть за протид ю торг вл людьми лежить
на державах-учасницях, проте зв‟язок цього багатогранного явища з нац ональною
орган зованою злочинн стю вимагає сп впрац

з широким залученням НУО на
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м сцевому, нац ональному, рег ональному м жнародному р внях [273]. У багатьох
кра нах рег ону ОБСЄ снують також м сцев м ждисципл нарн координац йн
групи, створен на рег ональному або мун ципальному р вн , до складу яких
зазвичай належать безпеков МНУО (наприклад, в Болгар , Н меччин , Литв та
Укра н ). У Н меччин на р вн земель регулярно орган зовують м ждисципл нарн
кругл столи, в яких беруть участь НУО з протид торг вл людьми. На цих круглих
столах МНУО та представники держструктур обговорюють

окрем випадки,

загальну пол тику, прим ром проблеми забезпечення доступу до компенсац й для
жертв торг вл людьми або проводять оц нку процедур захисту жертв / св дк в [51].
Варто зазначити, що в кв тн 2020 року вперше п д головуванням Укра ни в дбувся
Форум безпеково сп впрац ОБСЄ за участ безпекових та миротворчих МНУО.
Знаково, що цей зах д проведено в час, коли в Укра н триває рос йська агрес я, а
весь св т з ткнувся з пандем єю коронав русу [34] .
Анал зуючи специф ку взаємод й НАТО з безпековими МНУО, вид лимо
к лька найважлив ших особливостей. По-перше, численн МНУО працюють на
м сцях, де м завжди доводиться взаємод яти з в йськовими (захист населення,
контроль б женц в, розм нування, демоб л зац я, роззброєння та ре нтеграц я, а у
випадку з МКЧХ – контроль за виконанням м жнародного гуман тарного права),
отже, МНУО та НАТО под ляють сп льн сфери д яльност , що вимагає д алогу м ж
ними. По-друге, взаємини м ж в йськовими силами та неурядовими орган зац ями,
особливо гуман тарними, є дел катними через контрастн пр оритети: з одного боку,
усп х пол тично та в йськово м с , а з другого, допомога населенню, яке перебуває
в б д , без досягнення будь-яко ншо мети. По-третє, МНУО вже близько тридцяти
рок в сп впрацюють з ООН, щоб визначити сп льну пол тику щодо хн х стосунк в з
в йськовими силами. Для вир шення проблем, з якими мають справу цив льн
суб‟єкти у збройних конфл ктах,
МНУО встановили кер вн

в операц ях з л кв дац

принципи для реал зац

насл дк в катастроф

р зних форм взаємод .

Основним принципом є розмежування гуман тарно та в йськово д яльност , щоб
кожна сторона могла досягати сво х завдань. Однак МНУО та в йськов сили майже
незм нно

визнають

необх дн сть

створення

механ зм в

зв‟язку

та

обм ну
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нформац єю [294]. Тому НАТО сьогодн необх дно долучатися до ц є важливо
сп впрац з безпековими МНУО.
Можемо констатувати, що МНУО та в йськов сили вступають у контакт на
м сцях у кризових рег онах

часто сп впрацюють. Анал з цього сп вроб тництва в

операц ях п д кер вництвом ООН та США виявляє фундаментальн тенденц , як
впливають на взаємини МНУО та НАТО

спрямован на посилення впливу

неурядових орган зац й завдяки Доктрин цив льно-в йськово сп впрац (Сivilmilitary cooperation doctrine (CIMIC), ухвален й у 2003 роц . Зг дно з цим
документом НАТО має у своєму розпорядженн широкий спектр нструмент в
цив льно-в йськового

сп вроб тництва.

Зв‟язки

з

МНУО

розвиваються

на

тактичному р вн шляхом впровадження спец альних механ зм в координац , а
також на стратег чному р вн – через конкретн угоди з МКЧХ про навчання. Кр м
того, вже тривалий час функц онують спец альн сем нари, конференц та курси з
метою покращення взаємних знань. Отже, зв‟язки м ж НАТО та МНУО є достатньо
т сними, але є можлив сть вдосконалювати х у подальшому процес взаємод . Тому
сьогодн виникає потреба розробити в дпов дн механ зми, щоб забезпечити б льш
продуктивн стосунки з безпековими МНУО [190].
Отже, посилення взаємод
безпеки й миру є бажаним

м ж МНУО та НАТО з метою гарантування

можливим. Така взаємод я має передбачати повне

використання наявних механ зм в координац , передовс м у рамках ООН, та
створення спрощеного осередку консультац й у штаб-квартир НАТО.
Не менш важливою є сп впраця МНУО з ЄС. Тепер шн й сектор неурядових
орган зац й в кра нах Європейського Союзу характеризується широким спектром за
напрямами д яльност , серед яких вагоме м сце пос дає сфера безпеки та миру. З
огляду на це ЄС вбачає участь МНУО в прийнятт пол тичних р шень не лише як
потребу, а як вимогу демократично системи. ЄС включає МНУО в пол тичн
процеси з метою п двищення своє демократично лег тимност та наближення до
сво х громадян. Інституц

ЄС також залучають неурядов

орган зац

через

недостатню компетентн сть персоналу та наявн недол ки в експертних знаннях
Європейсько Ком с та, меншою м рою, Європейського Парламенту в тих чи тих
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питаннях [295]. Загалом добр стосунки м ж ЄС МНУО та в ра у корисн сть МНУО
також проявляються через вид лення Європейською Ком с єю понад 1 млрд. євро
щор чно МНУО та хн м проєктам [192].
Сьогодн МНУО роблять ц нний внесок у процес формування пол тики ЄС.
Кр м того, кра ни-члени ЄС також зац кавлен в тому, щоб дозволити НУО
зд йснювати мон торинг пол тики ЄС, оск льки це один з способ в визначити, як
сфери є пол тично значущими для б льшо частини населення.
Незаперечним залишається той факт, що значну частину європейсько
пол тики було розроблено в результат партнерства з МНУО, у тому числ з
нац ональними мережами МНУО. Зважаючи на те, що ЄС є наднац ональним
утворенням, невеликим МНУО дуже складно впливати на європейську пол тику.
Зазвичай т льки велик

орган зац

можуть дозволити соб

зберегти значну

присутн сть у Брюссел . МНУО можуть впливати на пол тику ЄС двома способами:
по-перше, вони можуть використовувати вже наявн
нац ональними

урядами

чи

урядами

представники в ЄС просуватимуть
лоб ювати сво

трет х

хн

мереж

сп впрац

з

стор н, спод ваючись, що

х

пропозиц ; по-друге, вони можуть

нтереси безпосередньо в наднац ональних структурах ЄС, що,

безперечно, є б льш ефективним, оск льки дає змогу орган зац ям зд йснювати св й
вплив на етап формування пол тики [277, с. 26].
За нин шн х умов склалась така тенденц я: намагаючись досягти сво х завдань,
МНУО нечасто д ють самост йно, а здеб льшого утворюють спец альн пол тичн
коал ц . Вперше коал ц йний п дх д у ЄС було започатковано в 1990-х роках. Так
альянси складаються не лише з неурядових орган зац й, вони можуть також
включати нац ональн та рег ональн уряди, представник в промисловост , нш
групи нтерес в (наприклад, профсп лки) та член в Європейського Парламенту та
Ком с та / або член в Ради. Рол член в коал ц можуть зм нюватися, але кожен з
них може виступати як адвокат, спонсор, досл дник, постачальник ресурс в тощо.
Основне обґрунтування коал ц й – це досягнення пол тично мети з безпрограшним
результатом для вс х член в коал ц . Загалом д алог м ж ЄС та МНУО найкраще
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працює в тих сферах, де є певна база для дискус . Особливо це стосується охорони
навколишнього середовища, розвитку торг вл та безпеки [232, с. 4–5].
З огляду на вищевикладене можемо стверджувати, що сьогодн

ЄС є

ун кальним актором на св тов й арен , оск льки в н виявляє активну позиц ю у сфер
демократ та просування прав людини, використовуючи при цьому вс можлив та
доступн методи, особливо в кра нах третього св ту.
Європейська сфера безпеки змушена реагувати на виклики сучасно
м грац йного кризи. Європейськ

НУО також не перебувають осторонь ц є

проблеми, наприклад, мережа «Missing Children Europe» орган зувала безкоштовну
гарячу л н ю в ЄС (за номером 116 000 в 31 кра нах Європи)

готує фах вц в,

включно з представниками правоохоронних орган в, як вир шують проблеми, що
пов‟язан з великою к льк стю зниклих д тей м грант в у Європ . Особливу увагу
звернено на можлив сть доступу до наявних м грац йних баз даних в Європ ,
включаючи Шенгенську

нформац йну систему. Адже щор чно в ЄС зникає

250 000 д тей, по 1 дитин

що 2 хвилини. Недавн

н ц ативи з розвитку

сп вроб тництва з пол тиками ЄС включали к лька конференц й

фотовиставку,

орган зовану в Європейському парламент протягом тижня М жнародного дня
зниклих д тей [311]. Отож ЄС завдяки сп впрац з НУО сприяє захисту д тей в
Європ .
Неурядова орган зац я CCEM (Committee against modern slavery / Ком тет
проти сучасного рабства, Франц я), що розм щений у Париж , та центр «AIRE
Centre» (Консультац з питань прав особистост в Європ ) надають консультац та
допомогу жертвам торг вл людьми, у тому числ представляючи нтереси жертв в
Європейському суд з прав людини або д ючи через третю сторону [257].
Отже, аспекти взаємод

МНУО та ЄС можна охарактеризувати такими

рисами: 1) сп впраця МНУО та НУО з ЄС сприяє розвитков громадянського
сусп льства в Європ ; 2) ЄС включає МНУО та НУО у пол тичн процеси з метою
п двищити свою лег тимн сть та наблизитися до сво х громадян; 3) МНУО та НУО,
як ф нансуються ЄС, сприяють створенню «європейсько громадсько думки» та
посиленню європейсько

нтеграц , оск льки зд йснюють проєкти д яльн сть яких

122

узгоджено з метою пол тики ЄС; 4) п д час сп впрац з ЄС, намагаючись досягти
сво х завдань, МНУО зазвичай не д ють самост йно, а здеб льшого утворюють
спец альн пол тичн коал ц ; 5) МНУО, як свою д яльн сть спрямовують на
досягнення безпеки, є пр оритетними п д час сп впрац з ЄС.
Рада Європи – це ще одна м журядова орган зац я, яка пост йно сп впрацює з
МНУО. Європейська Молод жна Фундац я (ЄМФ) в д грає важливу роль у робот
Ради Європи, оск льки пересл дує мету заохочувати сп впрацю м ж молоддю
Європи сприяти активн й участ в житт громадянського сусп льства й пол тичному
ухваленн р шень [40]. Пр оритетною метою проєкт в НУО, що х ф нансує ЄМФ,
повинно бути зм цнення миру та гарантування безпеки. ЄМФ надає чотири види
грант в, як є в дкритими для р зних тип в молод жних НУО: 1) м жнародна
д яльн сть (в дкрита для вс х НУО, кр м м сцевих); 2) р чн робоч плани (в дкрит
т льки для м жнародних НУО, можуть передбачати п лотн заходи); 3) п лотн
заходи (в дкрит для м сцевих, нац ональних, рег ональних НУО); 4) структурн
гранти (в дкрит для м жнародних рег ональних НУО) [298].
Варто зазначити, що безпеков МНУО, окр м сп впрац з урядами та ММУО,
можуть взаємод яти з некомерц йними фондами (приватними, сусп льними), як
ф нансуються або урядами, або приватними особами. До прикладу, Нац ональний
фонд за демократ ю – National Endowment for Democracy (НФД) – це приватний
некомерц йний фонд, заснований США, що займається зростанням

зм цненням

демократичних нститут в в усьому св т . НФД було створено на початку 1980-х
рок в на баз

де , що американська допомога в нтересах зусиль з розширення

демократ за кордоном буде корисною

для США,

для тих, хто у всьому св т

бореться за свободу та самоврядування. Щор чно НФД вид ляє понад 1600 грант в
для п дтримки проєкт в закордонних НУО, як працюють на демократичн ц л в
б льш н ж 90 кра нах св ту. НФД ф нансує т льки НУО, як можуть мати у своєму
склад громадськ орган зац , незалежн засоби масово нформац тощо. Зокрема,
Фонд зац кавлений у ф нансуванн
п дтримувати

демократичний

м сцевих незалежних НУО, як

спос б

вир шення

конфл кт в;

прагнуть

зд йснювати

просв тницьку д яльн сть щодо миру та ненасильства; сприяти захистов прав
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людини

верховенства закону; вир шувати гендерн

проблеми; п дтримувати

свободу нформац та незалежних ЗМІ; зм цнювати демократичн де та ц нност ;
сприяти п дзв тност

та прозорост ; посилювати демократизац ю пол тичних

процес в та нститут в; просувати громадянську осв ту [168].
Сп впраця МНУО з сусп льними та приватними донорами теж є важливою,
оск льки дає можлив сть для додаткового ф нансування. Наведемо к лька приклад в.
М жнародне бюро миру отримує ф нансову п дтримку в д таких фонд в:
Благод йний фонд Дж. Ленона (Великобритан я), Благод йний фонд Polden-Puckham
(Великобритан я), Rissho Kosei-kai Donate-a-Meal movement (Япон я), AJ Muste
Memorial Institute (США). Партнерами Interpeace є: Фонд королеви С льв , Фонд
Роберта Боша. Search for Common Ground серед сво приватних донор в зазначає
так : Фонд с м‟ Арсено, Бахрейнський фонд примирення та цив льного дискурсу,
С мейний фонд Белсона, Фонд Бетс Гордон, Фонд с м‟ Бродських, Фонд Комптона,
Благод йний фонд «Едмунд та Бетс Кабот», Фонд Ель-Х бр , Фонд Герран-Гермеса,
Благод йний фонд Гарольда Гр нзпуна, Фонд Говарда Баффетта [213].
П дбиваючи п дсумки анал зу сп впрац МНУО з ншими м жнародними
акторами, можемо зробити висновок; що взаємод я неурядових орган зац й з ншими
м жнародними акторами з метою вир шення безпекових проблем громадянського
сусп льства передбачає безл ч вар ант в координац

хн х взаємних зусиль, зокрема

так : проведення м жнародних кампан й, сп льних форум в, конференц й, сем нар в;
надання грант в та прем й для ф нансування ц льових проєкт в НУО в конкретних
сферах громадянського сусп льства; участь як спостер гач в на сес ях, зас даннях
м журядових орган зац й; ф нансування нновац йних та п лотних проєкт в НУО на
нац ональному, на рег ональному р внях.
Саме завдяки сп впрац з ММУО м жнародн неурядов орган зац

у сфер

миру та безпеки розширюють сво можливост функц онування, наприклад, можуть
створювати стратег чно важлив

партнерства, зб льшувати ефективн сть та

результативн сть миротворчих програм

заход в, п двищувати вплив безпекових

миротворчих програм орган зац на глобальному, рег ональному та нац ональному
р внях, п двищувати ефективн сть впровадження миротворчих

н ц атив та
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мон торингу х застосування, розширювати масштаби своє миротворчо д яльност
та охоплювати вс верстви населення задля досягнення ст йкого миру, зб льшувати
ефективн сть д яльност орган зац в ц лому.
На

тепер шньому етап

розвитку

безпеков

МНУО пост йно

ведуть

конструктивний д алог з громадянським сусп льством з метою забезпечення
поглибленого розум ння питань, що стоять на порядку денному в ООН, а також
залучають громадянське сусп льство до роботи над х вир шенням. МНУО надають
нформац йну п дтримку широкому колу зац кавлених ос б, а також експертн
послуги установам ООН для реал зац

хн х стратег й в робот з громадянським

сусп льством. Потужним механ змом взаємод , який використовують МНУО, є
м жнародн кампан , спрямован на привернення громадсько уваги та формування
п дтримки з конкретних питань. Посилення взаємод

м ж м жнародними

нституц ями та МНУО сприяло зм н м жнародних норм, принцип в

процедур.

Тому МНУО мають вплив на ухвалення р шень урядових орган зац й. Проте
сп впраця МНУО з урядовими орган зац ями визначається специф кою сфери
д яльност цих орган зац й, хньою в дкрит стю та готовн стю до взаємод . Як
бачимо, у сфер

безпеки та миру м ж МНУО та ММУО виникають певн

неузгодженост . Зокрема, в таких нституц ях, як ООН чи ЮНЕСКО, НУО мають
оф ц йний статус та консультативн права. Водночас в Рад Безпеки ООН немає
правових засад для хньо сп впрац . Попри те впродовж останн х двадцяти рок в
розвивалися обережн взаємод РБ – МНУО у форм неформальних консультац й.
Зг дно з твердженнями досл дник в. сфера м жнародно

безпеки також має

передбачати активне залучення безпекових МНУО. Але, до прикладу, НАТО надає
незначний доступ МНУО. ОБСЄ, навпаки, т сно сп впрацює з НУО у сфер
запоб гання конфл ктам, п дтримання миру та вир шення постконфл ктних ситуац й.
Отож координац я зусиль МНУО та м жнародних безпекових нституц й з метою
досягнення миру та безпеки є не завжди злагодженою та не дає можливост миттєво
й ефективно реагувати на безпеков проблеми та вир шувати х.
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Висновки до розділу 3
Сьогодн МНУО виконують важливу роль у розвитку сфери забезпечення
миру та безпеки, яка є одн єю з найпр оритетн ших сфер системи м жнародних
в дносин. З огляду на це, було зд йснено досл дження нституц онального вим ру
д яльност м жнародних неурядових орган зац й у сфер гарантування миру та
безпеки, яке уможливило зробити висновок, що вс м МНУО у сфер забезпечення
миру та безпеки, притаманн деяк характерн риси: 1) чітко визначена місія,
бачення, мета та принципи, яких дотримується орган зац я; 2) чітко розвинена
мережева структура організації; 3) у кожній організації є певна кількість
департаментів (підрозділів), як працюють над досягненням локально мети, що є
складовою частиною загально

мети; 4) кожен департамент має визначені

конкретні завдання та методи, за допомогою яких х досягають; 5) наявність
координаційного центру, який визначає та координує д яльн сть ус х департамент в;
6) різні джерела фінансування, це можуть бути членськ внески чи благод йн ,
донорськ кошти тощо; 7) проєкти організації можуть бути налаштовані на різні
підходи щодо вирішення наявної проблеми: або наукове досл дження, або практичне
вир шення, або синтез обох п дход в; 8) постійний взаємозв’язок та співпраця з
урядами та міжурядовими організаціями.
На основ досл дження нституц онально специф ки деяких миротворчих та
безпекових

МНУО

розроблено

інституціональний

механізм

ефективного

функціонування міжнародної неурядової організації у сфері забезпечення миру та
безпеки, який складається з таких основних елемент в: 1) стратегічне управління
(структура орган в управл ння; статут орган зац ; положення про органи
управл ння); 2) місія, цінності, бачення організації; 3) стратегічний план
(стратег чн завдання для реал зац мети; заходи, проєкти, кампан , конференц ,
сем нари, платформи; р чний зв т про д яльн сть орган зац ); 4) стиль управління та
лідерство (кодекс повед нки, етичний кодекс, харт я в дпов дальност ; пол тика
уникнення конфл кт в нтерес в); 5) організаційна структура (мережа структурних
п дрозд л в; положення про структурн п дрозд ли; посадов нструкц прац вник в);
6) операційне управління (регламент роботи орган зац ; ведення д ловодства);
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7) людські ресурси (кадрова пол тика: колективн

угоди/договори, контракти

сп вроб тник в, система п двищення квал ф кац ; наб р кадр в: положення про
порядок проведення конкурс в; гендерне сп вв дношення та р зноман тн сть
представництва).
Констатуємо

також,

що

МНУО

оточен

середовищем, без якого вони не спроможн

деяким

інституціональним

функц онувати. Виокремлюємо

найважлив ш , на наш погляд, елементи інституціонального середовища МНУО,
як-от: 1) органи влади, ММУО; 2) донорськ , благод йн орган зац , окрем
меценати, спонсори, ф лантропи, як ф нансують МНУО; 3) б знес-структури, як
зац кавленн в одержанн прибутку та дають доступ МНУО до власних матер альних
та людських ресурс в; 4) люди (кл єнти), заради яких створюються НУО та як
потребують хн х послуг; 5) прац вники, анал тики, науковц , досл дники в т й чи т й
науков й сфер , як здатн задовольнити потреби кл єнт в НУО; 6) актив сти,
громадськ д яч , як висловлюють та захищають сусп льну громадянську позиц ю;
7) засоби масово нформац , як є каналом комун кац НУО з ншими елементами
нституц онального середовища; 8) мешканц

кра ни, м ста, рег ону, як

є

безпосередн м оточенням НУО.
Досл джено, що на цьому етап розвитку системи м жнародних в дносин
стр мко посилюється роль МНУО саме у сприянн державам та м журядовим
орган зац я вир шувати численн

миротворч

та безпеков

проблеми. Отож

визначено, що МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки можуть виконувати сво
функц

лише за умови взаємод

та сп впрац з ншими м жнародними акторами

(уряди та ММУО).
Доведено, що постійний взаємозв’язок і тісна співпраця з урядами та
міжурядовими організаціями є визначальною інституціональною характеристикою
МНУО у сфері забезпечення миру та безпеки. На основ цього виокремлено дв
модел взаємод

НУО з урядами та ММУО: перша модель передбачає пряму

взаємодію між НУО та урядом; друга модель реал зується опосередковано через
донорську організацію, в рол

яко

можуть виступати будь-яка м журядова

орган зац я, сусп льний чи приватний фонд. На основ анал зу цих моделей взаємод
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доведено,

що

НУО

не

завжди

мають

легітимність

для

своєї

посередницької/миротворчої роботи, оскільки можуть бути опосередковано
«контрольовані» через уряди країн чи приватні, суспільні фонди, які фінансують
бюджет організації та їхніх основних донорів.
Взаємод я м ж МНУО та ММУО базується на двох основних аспектах:
1) надання МНУО ролі спостерігачів; 2) визнання консультативного статусу, який
присвоює Економ чна та соц альна рада ООН. Виявлено основн форми сп впрац , за
допомогою яких зд йснюється взаємод я МНУО та ММУО у сфер забезпечення
миру та безпеки: 1) надання грант в на конкурсн й основ ; 2) проведення
м жнародних кампан й; 3) ф нансування та реал зац я р зних практичних та
наукових

проєкт в;

4)

проведення м жнародних

комун кативних платформ, як

конференц й, форум в та

сприяють вир шенню глобальних безпекових

проблем людства; 5) зд йснення експертно , консультативно допомоги; 6) вид лення
стипенд й на навчання; 7) надання технолог й, сучасного обладнання тощо.
Досл джено, що взаємод я МНУО та ММУО для гарантування безпеки та
миру передбачає сп впрацю в такому поєднанн : МНУО та структури ООН (Рада
Безпеки, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО та н.); МНУО та НАТО; МНУО та ОБСЄ; МНУО та
ЄС. Зокрема, взаємод я РБ та МНУО в дбувається у форм

неформальних

консультац й, НАТО надає незначний доступ для сп впрац з МНУО, ОБСЄ навпаки
т сно сп впрацює з МНУО у сфер запоб гання конфл ктам, п дтримання миру та
вир шення постконфл ктних ситуац й.
Отже, завдяки сп впрац з ММУО м жнародн неурядов орган зац у сфер
миру та безпеки розширюють сво можливост функц онування, наприклад, можуть
створювати

стратег чно

важлив

партнерства;

зб льшувати

ефективн сть

результативн сть зд йснення миротворчих програм та заход в; п двищувати вплив
безпекових

миротворчих програм орган зац

на глобальному, рег ональному й

нац ональному р внях; п двищувати ефективн сть впровадження миротворчих
н ц атив та мон торингу

хнього застосування; розширювати масштаби своє

миротворчо д яльност та охоплювати вс верстви населення задля досягнення
ст йкого миру; зб льшувати ефективн сть д яльност орган зац в ц лому.
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Досл джено, що ефективний нституц ональний механ зм, який передбачає
ч тку орган зац йну структуру, сприятливе нституц ональне середовище МНУО у
сфер гарантування безпеки та миру, дає м можлив сть зд йснювати вагомий вплив
на

формування

ст йко

системи

ненасильницьке вир шення зовн шн х

м жнародно

безпеки,

яка

передбачає

внутр шн х прояв в конфл ктних ситуац й.

Визначальною нституц ональною специф кою МНУО у сфер безпеки та миру є
безперервний взаємозв‟язок

т сна сп впраця з урядами та м журядовими

орган зац ями, оск льки запоб гання м жнародним конфл ктам та врегулювання х,
можна досягти лише за ефективно взаємод та д єво сп впрац вс х м жнародних
актор в. Завдяки цим нституц ональним особливостям МНУО сьогодн зд йснюють
колосальний вплив на д

та розвиток

урядових,

м журядових актор в та,

виражаючи думку св тового громадянського сусп льства, виступають катал затором
глобальних зм н цив л зац .
Основн положення розд лу знайшли в дображення в публ кац ях дисертанта
[129; 130; 135; 140; 226].
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РОЗДІЛ 4
МИРОТВОРЧИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЯЛЬНОСТІ
МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
ГЛОБАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
4.1. Функції та форми діяльності міжнародних неурядових організацій під
час запобігання та вирішення міжнародних конфліктів сучасності
П сля зак нчення Друго св тово в йни, яка призвела до м льйонних жертв,
людство, незважаючи на сумн насл дки й кривав уроки, так

не змогло зробити

правильних висновк в й подолати св й внутр шн й его зм, який дал провокує все
нов

конфл кти,

у

тому

числ

й

збройн .

В дтак

безперервн

в йськов

внутр шньодержавн та м ждержавн конфл кти сьогодн є найб льшою проблемою
глобально пол тики. Хоча п сля зак нчення холодно в йни хня к льк сть суттєво
скоротилася, проте вони все одно виступають основною загрозою у сфер
м жнародного досягнення миру та безпеки.
За р зними даними, у 2014 роц у св т було в д 15 до 40 збройних конфл кт в,
у 2015 – в д 14 до 56 [127, с. 6]. Зокрема, на початку 2017 року Американський
Центр пол тики та безпеки (CSP) заф ксував 36 в йн, до яких було залучено
28 держав [110]. Інститут досл дження миру в Осло (PRIO) прозв тував, що к льк сть
збройних конфл кт в у 2018 роц нал чувала – 52, а у 2019 роц – 54 [280].
Британський нститут економ ки та миру у 2019 роц заявляв, що у той чи той тип
конфл кту залучено 151 державу св ту [267]. За даними М жнародного нституту
стратег чних досл джень, незважаючи на стр мке поширення пандем Covid-19, у
2020 роц нал чується 33 збройних конфл кти, з яких 12 розпочались у 2009–2019 рр.
Понад 60% конфл кт в тривають протягом десяти рок в довше [185]. Це викликає
питання щодо перспектив нагального вир шення збройних конфл кт в у 2021 роц ,
оск льки пандем я створила у св т безпрецедентну ситуац ю, особливо в кра нах, як
охоплен в йнами, адже система охорони здоров‟я п д час збройного протистояння
функц онує незадов льно, а пандем я ще б льше п дсилює згубний вплив на цив льне
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населення. Отже, сьогодн у св т нараховується б льше трьох десятк в збройних
конфл кт в, один з них триває в Укра н .
Загрози, як певним чином п дривають сучасну сферу безпеки та миру, на
сьогодн стали одн єю з найнебезпечн ших проблем людства. Передумовами для них
є те, що в м жнародн й сп льнот виокремились особлив тенденц , як не були й
характерн ран ше, зокрема так [21]: недостатня повага до норм м жнародного
права (до прикладу, порушення Рос йською Федерац єю Конвенц ООН з морського
права та Женевських конвенц й щодо Криму тощо); використання непрямих форм
агрес п д час конфл кт в (тут йдеться про «г бридизац ю» того чи того конфл кту);
в дсутн сть глобально

сили в м жнародн й пол тиц , яка б в д грала роль

«глобального пол цейського» (до прикладу, п сля завершення холодно в йни така
роль була притаманна США, проте зараз ця кра на не волод є достатн м впливом та
певною м рою не бажає вир шувати м жнародн конфл кти в односторонньому
порядку); наявн сть неконтрольованих м грац йних процес в, як

посилюють

сепаратизм та конфл ктн сть серед певних груп населення; поширення тероризму,
який проявляє себе у форм

д яльност

недержавних озброєних угруповань;

розповсюдження збро масового знищення, а також звичайного озброєння (особливо
на територ ях, як розташован близько до зон збройного конфл кту); розширення
св тово

мереж

орган зовано

злочинност , яка д є в глобальному масштаб ;

наявн сть безперервних конфл кт в, як виникають через прагнення мати доступ до
обмежених енергетичних ресурс в тощо.
Ус вищенаведен тенденц спричинюють негативн насл дки у м жнародн й
систем безпеки, адже вони пост йно

розхитують та призводять до руйнування,

зокрема [126]: до порушення договор в та домовленостей, в основ яких є/були
гарант безпеки, наприклад, невиконання Рос єю р шення М жнародного трибуналу
з морського права, що стосується захоплених РФ укра нських моряк в корабл в; до
нездатност основних м жнародних гравц в виокремити першопричини та насл дки
в йськових загроз. Прим ром, ус знають агресора в обличчя, проте не снує ч ткого
розум ння того, що д РФ є реальною загрозою не лише Укра ни, а й для безпеки
св тового масштабу; колапс чинних м жнародних безпекових домовленостей,
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наприклад, невиконання положень Будапештського меморандуму з боку Рос
зобов‟язань з боку
м жнародних

та

нших п дписант в (Великобритан я, США); нездатн сть

структур

покарати

винних,

зокрема,

безкарн сть

винуватц в

катастрофи пасажирського л така «Малаз йських ав ал н й», рейс МН-17, який збили
рос йськ бойовики на Донбас в липн 2014 року, внасл док чого загинуло
298 людей; повернення ядерно загрози, позаяк П вн чна Корея реал зовує ядерну
програму всупереч м жнародним домовленостям тощо. Вс ц насл дки глобальних
загроз, як сформувались у тепер шн й систем безпеки, пост йно

дестаб л зують,

що врешт -решт може призвести до повного краху наявно системи.
Очевидно, що м жнародн

конфл кти сучасност

вир шення, адже розвиток цив л зац

потребують негайного

в дбувається еволюц йним шляхом, який

передбачає подолання р зноман тних суперечностей в нтересах певних груп та
досягнення всеохопного миру на наш й планет . Мирн

та взаємозлагоджен

стосунки м ж людьми потр бн для подолання нових виклик в, а саме еколог чних та
б олог чних загроз, як в майбутньому можуть мати катастроф чн насл дки для
снування окремих людей вс є людсько цив л зац . Сьогодн ми стали св дками
того, як увесь св т розпочав боротьбу з серйозною б олог чною загрозою, а саме з
захворюванням COVID-19, яке спричинює коронав рус SARS-CoV-2. Починаючи з
грудня 2019 року, захворювання COVID-19 з китайсько

пров нц

Ухань

поширилось на вс континенти Земл , а в березн 2020 року Всесв тня орган зац я
охорони здоров‟я (ВООЗ) оголосила про пандем ю. Тому м жнародн в йськов
конфл кти виступають тим чинником, який не дає консол дуватися людству у
вир шенн глобальних еколог чних та б олог чних загроз для цив л зац

та несе

катастроф чн насл дки для людей, для природного балансу Земл .
Зазвичай у св тов й сп льнот
використовують р зноман тн

для вир шення м жнародних конфл кт в

методи, наприклад, переговори, послуги третьо

сторони чи посередництва з метою допомогти сторонам д йти до сп льного р шення.
Як мед атори найчаст ше виступають ММУО та окрем держави. Проте останн м
часом з бурхливим зростанням к лькост МНУО посилюється
запоб зання м жнародним конфл ктам та врегулювання х.

хня роль у сфер
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Потребу присутност МНУО п д час врегулювання м жнародних конфл кт в
передус м визначають так фундаментальн зм ни в систем м жнародних в дносин:
1) висока активн сть недержавних актор в, а в дтак зб льшення впливу МНУО на
св тову правотворчу д яльн сть та м жнародний процес; МНУО стають основними
елементами формування глобального громадянського сусп льства; 2) глобал зац я,
або

транснац онал зац я,

св ту;

3)

стр мкий

розвиток

нформац йних

та

комун кац йних технолог й; 4) глобальне нформац йне протиборство [214].
Анал зуючи д яльн сть МНУО, бачимо, що за нин шн х обставин хня робота
пов‟язана з наданням допомоги та захисту, а це має пряму користь для людей. У
зв‟язку з цим неурядов орган зац досягли високого ступеня «добро вол » серед
нших м жнародних актор в. Вони стали тими «послами добро вол », як першими
приходять на територ ю, де розпочався конфл кт, та останн ми

покидають. Кр м

цього, у багатьох неурядових орган зац ях є висококвал ф кований персонал, який
може творчо, з нестандартним п дходом втручатися у конфл ктн ситуац з метою
хнього вир шення. Цей факт було визнано ООН, а також ншими м жнародними
орган зац ями, наприклад, Св товим банком, отож тепер вони використовують
ресурси НУО для врегулювання конфл кт в, особливо в тих рег онах, де д ММУО
були, на жаль, безусп шними [114].
Як уже було згадано, сп впраця МНУО з ММУО (ООН, ОБСЄ, ЄС, Радою
Європи та н.) є дуже важливою, оск льки в багатьох м журядових орган зац ях
накопичено в дпов дний досв д врегулювання м жнародних конфл кт в. Проте
ММУО, як урядов структури, яким характерна певна пол тична зац кавлен сть, не
завжди першими можуть ув йти в зону конфл кту, на в дм ну в д МНУО, як є
некомерц йними й апол тичними. Зважаючи на це, НУО завжди мають збер гати
свою ндив дуальн сть та нейтрал тет щодо будь-яко сторони конфл кту. Йдеться
про те, що неоф ц йний статус МНУО, на в дм ну в д м журядових орган зац й,
забезпечує

м значний доступ до протиборчих стор н, що допомагає в

переговорному процес .
Позитивних приклад в залучення МНУО до вир шення м жнародних
конфл кт в сучасност чи запоб гання м є безл ч. Багато з цих орган зац й почали
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свою д яльн сть, реагуючи на минул конфл кти, й тепер продовжують працювати в
ц й сфер , щоб сприяти п дтриманню миру. До прикладу, м жнародна неурядова
орган зац я «Saferworld», яка виникла як антиядерний мозковий центр п д час
холодно

в йни, тепер спрямовує сво

ресурси на запоб гання р зноман тним

в йськовим д ям. Деяк орган зац , прим ром М жнародна кризова група, завоювали
м жнародну дов ру зараз залучен до переговор в на найвищому р вн . У м ру того,
як продовжуються стар та розгортаються нов в йни, все б льше МНУО, д яльн сть
яких спрямована на врегулюванням конфл кт в, отримують можлив сть допомогти
тим, хто залучений в миротворчий процес. До прикладу, мета International Alert
полягає в тому, що представники ц є МНУО повинн прибути на м сце под ще до
того, як будуть зроблен перш постр ли. Так МНУО, як «Центр за припинення
вогню та громадянськ права» (The Cease fire Centre for Civilian Rights, CeaseFire),
намагаються вир шити др бномасштабн конфл кти, як , якщо х залишити без уваги,
можуть зростати та приводити до руйнування миру у стосунках м ж ншими
сп льнотами, як до цих конфл кт в поки що не залучен .
Сьогодн МНУО використовують все б льше ресурс в для створення як сного
потенц алу на р зних р внях. Зокрема, це навчання власного персоналу,
виокремлення партнер в для сп впрац з числа м сцевого населення, в дтак ц люди
згодом стають м сцевими л дерами й допомагають вир шувати конфл ктну
ситуац ю. МНУО дуже часто виступають як посередники п д час досягнення
консенсусу м ж р зними протиборчими сторонами, використовуючи при цьому
допомогу м сцевих прихильник в миру. З огляду на зазначене можемо констатувати,
що, неурядовим орган зац ям для того, щоб брати участь у врегулюванн конфл кту,
необх дно виконувати чотири основн
ознайомлена з кра ною,

умови: 1) НУО повинна бути добре

проблемами та учасниками конфл кту; 2) НУО необх дно

мати партнер в серед м сцевого населення; 3) сп вроб тники НУО мають бути добре
п дготовленн

у сфер

врегулювання конфл кт в за допомогою стандартних

нестандартних метод в; 4) НУО повинна розум ти та приймати вс ризики, з якими
особисто з штовхуються

сп вроб тники п д час безпосередньо участ в конфл кт .
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З‟ясувавши базов вимоги до НУО, як можуть брати участь у врегулюванн
конфл кт в, зазначимо, що хня робота передбачає певне функц ональне вираження.
Інакше кажучи, функц ональний вим р д яльност МНУО у сфер забезпечення миру
та безпеки реал зовується через функц
застосовують неурядов

орган зац

та в дпов дн

м форми д яльност , як

для вир шення м жнародних конфл кт в

сучасност та запоб гання хньому виникненню.
На нашу думку, функція МНУО у сфері забезпечення миру та безпеки – це
комплекс форм діяльності, які МНУО застосовують як єдине ціле або делегують до
мережевих структур на усіх рівнях сфери забезпечення миру та безпеки
(національному, регіональному, міжнародному) задля вирішення безпекових проблем
та досягнення стійкого всеохопного миру. В дпов дно форма діяльності МНУО
при вирішенні та попередженні міжнародних конфліктів сучасності – це
зовнішнє практичне відображення конкретних дій, які здійснюють МНУО з метою
запобігання міжнародним конфліктам та вирішення їх, а також подолання їхніх
наслідків, у межах повноважень та компетенцій, які притаманні цим організаціям.
П д час класиф кац

МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки ч тко

розмежовуємо дв п всфери: миротворчу та безпекову. Зг дно з ц єю класиф кац єю
функц ональний вим р д яльност МНУО теж буде передбачати розмежування
функц й та форм в дпов дно до цих п всфер (приклади МНУО до кожно форми
д яльност можна переглянути у Додатку Ж).
Дотримуючись вищевикладено лог ки, вважаємо, що функц ональний вим р
д яльност МНУО у миротворч й сфер сл д простежити з погляду зд йснення таких
функц й та форм д яльност : 1) миротворча функція, яка реал зується через
конкретн форми д яльност , як-от:
– превентивна,

яка

зд йснює

завчасне

запоб гання

насильницьким конфл ктам, тобто в межах превентивно

потенц йним

дипломат

МНУО

зд йснюють заходи з запоб гання переростань м ждержавних суперечок у в йськов
конфл кти, а також сприяють взаємному д алогу та створюють умови для
взаєморозум ння протиборчих стор н;
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– посередницька, яка передбачає, що МНУО в д грають роль посередника та
мед атора, при цьому надають пропозиц

та н ц ативи для ведення д алогу та

примирення;
– мобілізаційна, що виражається в залученн м сцевих людських ресурс в, як
зац кавлен у вир шенн конфл кту будуть заохочувати нових учасник в, у тому
числ ж нок, роль яких може бути особливо корисною в миротворчому процес ;
– реінтеграційна, яка сприяє демоб л зац , дем л таризац та роззброєнню, а
також нтеграц репатр ант в на нов м сця проживання, поверненню та в дбудов
окупованих територ й.
2) інформаційна функція, що передбачає так

форми д яльност

в

миротворч й сфер :
– інформаційно-просвітницька, яка виражається в зд йсненн роз‟яснювально
й осв тньо

роботи, спрямовано

на просування ц нност

людського життя,

пр оритетн сть миру та безпеки над в йною, за допомогою ЗМІ, ф льм в, твор в
мистецтва та р зноман тних культурних заход в, а також сприяє створенню
альтернативних ЗМІ, як не втягнут в нформац йну в йну; вплив на громадську
думку через висв тлення в ЗМІ под й у зонах конфл кт в та стих йних лих;
орган зац я та проведення нформац йно-пропагандистських заход в щодо захисту
цив льних ос б, як постраждали внасл док збройного конфл кту, а також ос б, як
були несправедливо засуджен або п ддан пол тичним пересл дуванням;
– науково-дослідницька, яка передбачає орган зац ю наукових досл джень для
вивчення шлях в досягнення стаб льного ст йкого миру та безпеки у всьому св т ,
орган зац я

науково-комун кативно

д яльност ,

зокрема

конференц й

з

проблематики миру та безпеки, захисту та просування прав людини тощо.
У безпеков й сфер МНУО зд йснюють соціально-гуманітарну функцію, яка
передбачає так форми д яльност :
– гуманітарна, яка полягає в орган зац

гуман тарних м с й, реал зац

гуман тарних, соц альних програм та проєкт в; боротьб

з голодом, наданн

соц ально , медично , правово психолог чно допомоги особам, як перебувають чи
перебували в зон

конфл кту; п дтримц

осв тн х, культурних, еколог чних,
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антидискрим нац йних проєкт в в зон

конфл кту; утворенн

фонд в з метою

сприяння соц огуман тарному розвитков й подоланн виклик в безпец ;
– правозахисна, яка передбачає пост йне в дсл дковування факт в порушення
прав людини п д час збройного конфл кту та запоб гання

м, а також

документування факт в в йськових злочин в; розшук окремих ос б, груп та б женц в;
– медична, яка виявляється в п дтримц системи охорони здоров‟я в зон
конфл кту, наданн

психолог чно

допомоги жертвам конфл кту, орган зац

добров льно вакцинац тощо;
– екологічна, яка спрямована на захист та в дновлення навколишнього
середовища в територ альн й зон в йськового конфл кту.
Як бачимо, вс функц та форми д яльност МНУО, спрямован на запоб гання
м жнародним конфл ктам, х вир шення та подолання хн х насл дк в, є т сно
взаємопов‟язаними та взаємодоповнюваними м ж собою, а в деяких випадках одна
форма д яльност може включати в себе або дублювати д

ншо . Проте це не

перешкоджає окремим МНУО зд йснювати сво завдання у сфер миру та безпеки.
Отже, функц ональний вим р д яльност МНУО у забезпеченн миру та
безпеки реал зовується за допомогою трьох функц й: миротворчо та нформац йно
в миротворч й сфер та соц ально-гуман тарно в безпеков й сфер . З огляду на
виокремлення двох п всфер, у цьому п дрозд л будемо акцентувати увагу на
досл дженн функц й та в дпов дних форм д яльност МНУО у миротворч й сфер ,
оск льки функц онування МНУО у ц й сфер найб льш дотичне до проблеми
вир шення та попередження м жнародних конфл кт в сучасност .
Зважаючи на сво функц ональн особливост , миротворч МНУО виконують
роботу

з запоб гання конфл кт в,

накше кажучи, зд йснюють превентивну

дипломат ю, яка передбачає сприяння д алогов м ж протиборчими сторонами за
допомогою

р зноман тних

заход в

та

комун кативних

нструмент в,

як-от:

переговори, конференц , сем нари, розроблення мирних стратег й, використання
соц альних мереж, ЗМІ та нш н ц ативи для налагодження взаємин.
Щодо д яльност МНУО в межах превентивно дипломат , то варто згадати
в домого укра нського дипломата Василя Ф л пчука, який зазначає: «превентивна
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дипломат я – це д , спрямован на запоб гання виникненню спор в м ж сторонами,
недопущення переростання наявних спор в у конфл кти та обмеження масштаб в
конфл кт в п сля х виникнення» [127, с. 17]. У Статут ООН (33 стаття) вказано:
«сторони, що беруть участь у будь-якому конфл кт , продовження якого могло б
загрожувати п дтримц

м жнародного миру й безпеки, повинн

насамперед

намагатися вир шити конфл кт шляхом переговор в, обстеження, посередництва,
примирення, арб тражу, судового розгляду, звертання до рег ональних орган в або
угод чи нших мирних засоб в на власний розсуд» [112].
Серед МНУО, як зд йснюють миротворчу функц ю п д час вир шення
м жнародних конфл кт в за допомогою превентивних форм д яльност , можемо
назвати так : International Crisis Group (Бельг я), Search for Common Ground (США),
International Alert (Великобритан я), Femmes Africa Solidarite (Швейцар я), West
Africa Network for Peacebuilding (Зах дна Африка).
М жнародна кризова група (International Crisis Group) працює над тим, щоб
запоб гати в йнам та формувати пол тику, яка дасть змогу побудувати б льш мирний
св т. За досл дженням ц є орган зац , на сьогодн б льш н ж 68 м льйон в людей
змушен м грувати через конфл кти, а це набагато б льше, н ж було ран ше
зареєстровано. Характерно, що найб льша к льк сть б женц в, як вт кають з власних
дом вок, що спустошен в йною, належить трьом кра нам: Сир , Афган стану та
Сомал . У 70 в йськових конфл ктах беруть участь недержавн суб‟єкти, а цей факт є
сторичним максимумом. П д час конфл кт в у 2017 роц загинуло приблизно
90 358 ос б. За останн

п‟ять рок в спостер гаємо тенденц ю до пог ршення

показник в конфл кту, а саме: к льк сть воєн зростає; цив льн особи стають ще
уразлив шими; з кожним роком гине все б льше людей [306].
Превентивн

заходи International Crisis Group полягають у зд йсненн

критичного анал зу конфл ктних под й та надання рекомендац й урядам держав та
ММУО щодо запоб гання цим явищам. Зокрема, НУО щом сяця випускає Crisis
Watch, бюлетень раннього запоб гання, що в дсл дковує б льш н ж 70 конфл кт в та
криз у вразливих кра нах всього св ту. У 2016 роц було опубл ковано 63 детальних
зв ти, а також майже 400 коментар в, статей з коментарями, пам‟яток урядам, в део
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та мультимед йних

стор й з рекомендац ями щодо раннього реагування та

запоб гання конфл ктним ситуац ям. Отож М жнародна кризова група забезпечує
регулярн зв ти й бриф нги про конфл ктн зони, що дає змогу урядам, ММУО
анал зувати ц под

та розробляти стратег

подальших д й щодо недопущення

под бних конфл кт в у майбутньому.
Окр м цього, International Crisis Group домагається позитивних зм н у пол тиц
шляхом прямо особисто пропаганди за допомогою доступу до пол тичних л дер в
та ос б, як ухвалюють важлив р шення.
У грудн 2019 року International Crisis Group провела свою п‟яту щор чну
конференц ю «Європа та

сус дство: запоб гання конфл ктам управл ння кризами

в ХХІ стол тт » у сп впрац з Chatham House

Al Sharq Forum. Неможливо не

погодитись з думкою представник в Іnternational Crisis Group, що «невизначен сть
пол тичних деал в Європи щодо бачення сп льного майбутнього, а також
здатн сть впливати на под в сус дн х кра нах, є нагальним питанням, яке гостро
сто ть, н ж будь-коли в недавньому минулому» [306]. З огляду на це, дискус я на ц й
конференц велась щодо таких питань: л дерство та пол тичне кер вництво Європи
на тл посилення геопол тичного суперництва й конкуренц за вплив; запоб гання
конфл ктам реагування на поточн та потенц йн конфл кти в сус дн х рег онах; у
центр уваги стоять рег ональн под , як несуть насл дки для європейських л дер в.
Результати конференц

були викладен у бюлетен раннього упередження Crisis

Watch.
М жнародна неурядова орган зац я Search for Common Ground (SFCG)
зд йснює превентивн заходи щодо запоб гання конфл кт в за допомогою трьох
нструмент в [302]: 1) д алог на м сцевому або нац ональному р вн : SFCG об‟єднує
людей через л н розмежування, щоб виявити та досягти загальних ц лей; працює з
тими, хто традиц йно при влад , з тими, у кого немає ч тко громадянсько позиц
та хто зазнає певних утиск в, як правило, з ж нками та молоддю. Приклади:
посередництво, п дготовка молод жних л дер в, дипломат я зворотного зв‟язку та
н.; 2) мед а: тод як д алог впливає на десятки, ЗМІ впливають на м льйони, тому
SFCG використовує засоби масово

нформац , щоб проанал зувати думки та
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дискус

в усьому сусп льств про докор нн причини насильства

про те, як х

подолати. Приклади: телев з йн драми, рад опостановки, музичн кл пи та н.;
3) сусп льство: надання людям безпечного м сця для вир шення сво х конфл кт в на
м сцевому р вн ; об‟єднання розд лених сп льнот, сус д в, с мей завдяки творчому
мисленню для того, щоб в дкрити для них загальну людян сть. Приклади: футбольн
матч , сп льний театр, сп льн фермерськ проєкти та н.
Реал зовуючи свою превентивну д яльн сть щодо врегулювання конфл кт в,
SFCG працює з такими групами населення як [302]:
1) художники (актори). До прикладу, нструментом для просування мирних
р шень конфл кт в є театр за участю учасник в, де артисти, як вм ло навчен
виступати в якост модератор в, беруть участь у д алоз в м сцевих громадах, при
цьому залучаючи аудитор ю до пропозиц

саме мирних способ в вир шення

конфл кт в, що представлен в п‟єс . Створюються ф льми, сер али, як пропагують
мирне вир шення конфл ктних ситуац й. Зокрема, новаторський сер ал Sikka Team,
був створений командою МНУО в Шр -Ланц . Сюжет сер алу спрямований на
вир шення багатьох проблем, з якими стикаються шр -ланк йц , включаючи
з ткнення хн х уявлень та дентичностей, розриви м ж покол ннями та статями, а
також довготривалий процес примирення п сля в йни. Динам ка цих процес в
формує новий погляд на мультикультурне сусп льство Шр -Ланки.
2) діти та молодь. Search for Common Ground стверджує, що переважна
б льш сть молодих людей не є винуватцями насильства, а партнерами по миру та
позитивними агентами зм н. SFCG провела Глобальну оц нку участ д тей та молод
в миротворчост та працює з тисячами молодих миротворц в, щоб вони змогли
протистояти вербуванню насильницькими екстрем стськими групами. До прикладу,
за

допомогою

«Глобального

молод жного

сам ту

проти

насильницького

екстрем зму» (Нью-Йорк, 2015) було з брано понад 60 л дер в та орган зац й, як
ор єнтован на молодь, приблизно з 45 кра н, щоб под литися сво м досв дом в
справ п двищення ст йкост до насильницького екстрем зму в сво х сп льнотах.
Експерти з молод жних питань розробили сторичний документ сам ту «Порядок
денний молод жних д й», в якому було викладено три постулати: молод люди
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знають про насильницький екстрем зм; вони ч тко працюють в сво х громадах, щоб
запоб гти йому; заклики до д й для уряд в, НУО та пол тик в, з тим що необх дно
використовувати цей момент для залучення молод в якост партнер в проти
насильницьких конфл кт в та екстрем зму.
3) медіа-професіонали. Так як журнал сти та нш прац вники ЗМІ мають
значний вплив на сусп льство, особливо в кра н , де ситуац я напружена у зв‟язку з
конфл ктом, то коли вони пов домляють про протистояння та насильницьк
нциденти, можуть досить легко ускладнити ситуац ю через чутки та упереджен
погляди. У зв‟язку з цим SFCG проводить навчання та трен нги для журнал ст в з
метою досягнення та зм цнення миру шляхом висв тлення об‟єктивно зв тност , яка
передбачає перспективи розв‟язання конфл кту з зусиллями вс х стор н.
4) військова поліція. П двищення дов ри до м сцево пол ц . Наприклад,
близько 67 % громадян Непалу не дов ряють пол ц , 78 % вважають, що пол ц я не
розум є хн х проблем, тому орган зац я працює у напрямку подолання ц є недов ри.
5) політичні лідери. Сп впраця SFCG з пол тичними л дерами допомагає
нформувати х про реальну ситуац ю у зон конфл кту та впливати на хн р шення
щодо того чи ншого питання. Зокрема, проєкт «Разом за в льн , справедлив та
мирн вибори в Сьєрра-Леоне» ф нансувався за рахунок британсько допомоги через
Департамент м жнародного розвитку Сьєрра-Леоне зд йснювався в пер од з грудня
2016 року по липень 2018 року. Проєкт «Запоб гання насильства в громадах за
допомогою раннього попередження та раннього реагування в Гв не » був
проф нансований Бюро операц й з врегулювання конфл кт в та стаб л зац

при

Державному департамент США та н ц йований у вересн 2017 року. Допов дь
стосується ситуац

у Верхн й Гв не (С г р , Манд ана, Курусса

Канкан). У н й

розглядаються основн види конфл кт в в цьому рег он , причини конфл кт в, х
учасники, а також способи вир шення цих конфл кт в.
6) ув’язненні. Досл дження показують, що в‟язниц досить часто є деальним
середовищем для вербування у насильницьк та екстрем стськ групи. Оск льки
переповнен сть в‟язниць, наприклад Тун су, Марокко, Н гер та н., веде до того, що
злочинц , як ув‟язнен за незначн злочини, перебувають в камер разом з особами,
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як звинувачен у тероризм , як насл док, перш п ддаються радикал зац погляд в з
боку других. Search for Common Ground пост йно веде боротьбу з радикал зац єю у
в‟язницях, зокрема шляхом пост йного навчання персоналу в‟язниць.
7) релігійні лідери. До прикладу, зд йснення проєкту «Побудова консенсусу з
охорони святих м сць в П вн чн й Н гер ». Проєкт є в дпов ддю на насильницьк д ,
спрямован проти святих м сць в П вн чн й Н гер . Це створило прост р для д алогу
м ж рел г йними л дерами в кра н , як обговорювали загальн стратег
святих м сць та способи заохочення м жрел г йно

терпимост

захисту

й поваги.

12–13 червня 2019 року в Абудж з бралося близько 50 рел г йних л дер в з
н гер йських християнських та мусульманських сп льнот для участ в Нац ональн й
конференц

з захисту святих м сць.

8) жінки. Прим ром, у Судан з часу здобуття своє незалежност тривають
затяжн внутр шн конфл кти, як призвели до в докремлення П вденного Судану в
2011 роц . З цих п р з ткнення м ж урядовими силами Судану та збройними
повстанськими силами в прикордонних державах, включаючи П вденний Зах дний
Кордофан, призвели до масового перем щення населення, руйнування майна та
загибел людей. Щодо м сцевих ж нок, то у них мало можливостей для розвитку
важливих навичок побудови миру, оск льки систематична дискрим нац я за ознакою
стат не дозволяє м брати активну участь в громадських под ях, а культурн бар‟єри
заважають п дтримувати один одного за соц ально-економ чним, етн чним чи
плем нними ознаками. Щоб усунути перешкоди на шляху розвитку та п дтримати
повернення до безпеки й стаб льност , SFCG збирає разом ж нок для сп льного
навчання та обм ну найважлив шими навичками. На сьогодн SFCG провела навчання
для б льш н ж 500 ж нок в П вденному Кордофан . Зг дно з остаточною оц нкою
проєкту, ж нки тепер мають б льше впливу та беруть участь у процес ухвалення
р шень та в мирних д алогах, узаконюючи свою роль л дер в в сусп льств [302].
Також Search for Common Ground зд йснює сво заходи за допомогою
моб л зац йно форми д яльност . Зокрема, актив зує м сцев людськ ресурси, як
зац кавленн у вир шенн конфл кту, використовуючи при цьому такий нструмент,
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як д алог на м сцевому р вн м ж тими, хто при влад ,

тими, хто зазнає утиск в,

залучаючи до цього процесу ж нок [253].
Варто звернути увагу на превентивну форму д яльност ще одн є м жнародно
неурядово орган зац

– Femmes Africa Solidarite (FAS), яку було засновано в

1996 роц африканськими ж нками в м. Женев . Мета орган зац – запоб гання та
вир шення конфл кт в в Африц , а також розширення прав та можливостей ж нок як
л дер в у сфер побудови мирного св ту. Ф лософ я FAS заснована на тому, що
кожна ж нка є основним агентом громадянського сусп льства й може в д гравати
активну роль в процес миротворчост . Зокрема, у 2013/2015 рр. FAS виконувала
програму п д назвою «Ж нки, мир та безпека», яку було спрямовано на моб л зац ю
сили ж нок для досягнення миру та процв тання в Африц та базувалась на двох
стратег чних принципах: 1) розширення можливостей африканських ж нок для того,
щоб вони змогли взяти на себе пров дну роль у досягненн миру; 2) сприяння
гендерному паритету та нтеграц

африканських народ в [287]. Отже, в програм

було зроблено основний акцент саме на розвиток потенц алу ж нок для посилення
хньо рол у запоб ганн конфл кту, його вир шенн , а також п сляконфл ктн й
реконструкц .
Зараз в Африц

також активно д є мережа West Africa Network for

Peacebuilding (WANEP) – Зах дноафриканська мережа з побудови миру, яка
п дтримує н ц ативи громадянського сусп льства задля запоб гання в йськовим
сутичкам та конфл ктам. Отож WANEP є ще одн єю м жнародною неурядовою
орган зац єю, яка прид ляє особливу увагу розробленню сп льних п дход в для
запоб гання конфл ктам та побудов
суб‟єктами

громадянського

миру, при цьому працюючи з р зними

сусп льства

(урядами,

ММУО,

ж ночими

та

молод жними групами). WANEP сп впрацює з Економ чним сп втовариством
зах дноафриканських держав та мережею раннього запоб гання та реагування
(ECOWARN). Мережа ECOWARN є нструментом спостереження

мон торингу

конфл кт в для подальшого х усунення та ухвалення в дпов дних р шень.
Зараз WANEP зд йснює к лька потужних програм щодо проф лактики
конфл кт в на територ Зах дно Африки, а саме [269]:
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1) Програма WARN (West Africa Early Warning and Early Response Network –
Зах дноафриканська мережа раннього запоб гання та раннього реагування) є
нев д‟ємною частиною загального механ зму запоб гання конфл ктам WANEP,
оск льки працює над зм цненням безпеки людини в Зах дн й Африц шляхом
мон торингу та нформування св ту про соц ально-пол тичн ситуац , як можуть
перерости в насильницьк та руйн вн конфл кти. WARN нформує пол тик в про
вар анти реагування, з одного боку,

про стратег реагування WANEP, з другого.

Зараз WANEP розробляє Нац ональну систему раннього запоб гання (NEWS) у вс х
сво х нац ональних мережах для подальшого зм цнення ECOWARN шляхом
надання б льш над йно та масово нформац в систему ECOWARN.
2) Програма NEWS встановлює загальн системи мон торингу конфл кт в з
м сцевими спостер гачами для того, щоб п дготувати зв ти про оц нку конфл кт в,
зв ти про раннє запоб гання та пол тичн записки, як широко розповсюджуються
серед громадських об‟єднань, уряд в, м журядових структур.
3) Програма WIPNET (Women in Peacebuilding – Ж нки в побудов миру)
започаткована в листопад 2001 року з метою нарощування потенц алу ж нок у план
п двищення хньо рол в побудов миру та постконфл ктному в дновленн в Зах дн й
Африц . WANEP через WIPNET прагне зб льшити к льк сть навчених ж нокпрактик в у сфер миротворчост як нструктор в, досл дник в, посередник в та
адвокат в.
4) Програма NAPE (Non-violence and Peace Education – Ненасильство та мирна
осв та), яку було н ц йовано ще в травн 2000 року, сприяє пропаганд культури
ненасильства та миру в громадах Зах дно Африки, прид ляючи при цьому особливу
увагу д тям та молод в школах

в неформальному сектор . Програма сприяє

утворенню клуб в взаємного посередництва та миру в школах, а також запроваджує
навчальн

програми з питань миру на р зних р внях: у школах, коледжах,

ун верситетах та на пол тичному р вн . Ф лософ я ц є програми стверджує, що
«побудова миру – це не под я, а швидше за все процес, який за правильного
впровадження в св дом сть у процес виховання д тей, молод та дорослих допомагає
м стати агентами зм н, як зможуть вт лити цей процес у життя» [269].
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5) Програма Responding to Conflicts through Dialogue (Special Interventions) –
Реагування на конфл кти через д алог (спец альн втручання) має на мет сприяти
участ WANEP у пошуков мирного врегулювання кризи на початковому етап за
допомогою внутр шнього д алогу та мирного сп в снування м ж м сцевими
громадами,

племенами

та

сп втовариствами,

а

також

через

розширення

посередницького потенц алу громад та нших в дпов дних державних м журядових
орган в.
6) Програма з координац

громадянського сусп льства

демократичного

управл ння (Civil Society Coordination and Democratic Governance Programme) була
розроблена для того, щоб забезпечити нтегровану платформу для взаємод WANEP
з р зними зац кавленими сторонами з метою сприяти мирному демократичному
переходу влади, врегулюванню м жвладних конфл кт в зм цненню демократичних
держаних структур та нституц й на р зних р внях.
7) WAPI (West Africa Peacebuilding Institute – Зах дноафриканський нститут з
побудови миру) було створено для надання спец ал зовано нтенсивно п дготовки з
питань запоб гання конфл кт в та побудови миру з урахуванням нац онально
специф ки.

Конкретн

завдання

WAPI

передбачають

розвиток

людського

потенц алу, ор єнтованого на швидк та ефективн д для трансформац конфл кту
та побудови миру; зб льшення числа компетентних, нформованих та активних
фах вц в з миротворчост в Зах дн й Африц та в усьому св т ; розробку конкретних
моделей вир шення конфл кту та побудови миру для окремих рег он в, як можна
було б нтегрувати в наявн модел ; подолання розриву м ж дискус йною пол тикою
та активною практикою у сфер забезпечення миру та безпеки у всьому св т тощо.
Як результат, за останн роки WAPI надав прост р та ст йку платформу для
реал зац д яльност концепц WANEP щодо запоб гання та вир шення конфл кт в в
Африц . Адже з 2002 року дотепер WAPI п дготував б льш н ж 450 фах вц в-практик в
з таких спец альностей, як парадигми сучасно побудови миру, управл ння природними
ресурсами та управл ння конфл ктами, безпека людини та

розвиток, д алог та

посередництво, осв та молод та св ту, гендерна р вн сть та побудова миру, раннє
запоб гання та реагування щодо конфл ктних ситуац й у всьому св т та н. [269].
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Анал зуючи превентивну форму д яльност МНУО, доц льно згадати про
International Alert, одну з пров дних св тових орган зац й у сфер забезпечення миру
та безпеки, котра сприяє мирному врегулюванню в йськових конфл кт в у б льш н ж
30 кра нах св ту. В орган зац

працює понад 200 людей 30 нац ональностей,

головний

Лондон .

оф с

м ститься

в

International

працюючи

Alert,

над

проф лактикою в йськових конфл кт в у всьому св т , пер одично орган зовує
панельну дискус ю Peace Talks, на як й розглядають поточн под у св т . На ц й
нтерактивн й платформ пол тики, вчен , журнал сти та нш досл дники у сфер
побудови мирного сусп льства мають можлив сть обговорювати та анал зувати
досв д попередн х конфл кт в

те, яким чином запоб гти майбутн м можливим

протистоянням, а також як управляти природними ресурсами, щоб уникати
конфл ктних ситуац й та воєн за сфери впливу над обмеженими ресурсами.
International

Alert

у сво й

робот ,

окр м

превентивно ,

застосовує

також

нформац йно-просв тницьку форму д яльност . Наприклад, у 2019 р. International
Alert запустила проєкти в 21 кра н , загалом було реал зовано 114 проєкт в, котр
допомогли 276 301 особ ( 47% були чолов ками, а 52% – ж нками) [184].
Розглядаючи д яльн сть МНУО як посередник в (мед атор в – незалежних
трет х ос б) п д час вир шення м жнародних

внутр шньодержавних конфл кт в,

серед впливових св тових НУО можна вид лити Центр Картера (США), який було
засновано в 1982 роц з метою зм цнення миру у всьому св т . Центр зд йснює
налагодження шлях в до миру в таких рег онах: Еф оп я, Еритрея, Л бер я, Судан,
П вденний Судан, Уганд , Корейський п востр в, Га т , Босн я

Герцеговина,

Близький Сх д.
Зокрема, виокремимо так результати д яльност Центру Картера в рол
посередника [200]:
– Центр Картера виступав посередником у конфл ктах в Еф оп та Еритре
(1989 р.), П вн чн й Коре (1994 р.), Л бер (1994 р.), Га т (1994 р.), Босн (1994 р.),
Судан (1995 р.), район Великих озер (Африка) (1995-1996 рр.), Судан та Уганд
(1999 р.), Венесуел (2002–2003 рр.), Непал (2004-2008 рр.), Еквадор та Колумб
(2008 р.) на Близькому Сход (2003 р. – дотепер).
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– Центр Картера п д кер вництвом Джимм Картера скерував 107 м с й з
спостереження за виборами в Америку, Африку та Аз ю. До них належать: Панама
(1989 р.), Н карагуа (1990 р.), Китай (1997 р.), Н гер я (1998 р.), Індонез я (1999 р.),
Сх дний Тимор (1999 р.), Мексика (2000 р.), Гватемала (2003 р.), Венесуела
(2004 р.), Еф оп я (2005 р.), Демократична Республ ка Конго (2006 р.), Непал
(2008 р.), Л ван (2009 р.), Судан (2010 р.), Тун с (2011 р.), Єгипет (2011–2012 р.),
Кен я (2013 р.), Мозамб к (2014 р.), Гайана (2015 р.), М‟янма (2016 р.).
– У 1994 роц президент Дж. Картер домовився про умови першого за
40 рок в д алогу м ж США та П вн чною Кореєю. Йдеться про те, що саме за
сприяння Центру Картера було досягнуто угоди, зг дно з якою К м Ір Сен погодився
заморозити ядерну програму

поставити

п д контроль МАГАТЕ в обм н на

буд вництво двох ядерних реактор в на легк й вод ( х не можна використати для
створення ядерного збро ), а також гарант США про незастосування ядерно збро
проти П вн чно Коре .
– У 1999 роц президент Дж. Картер та Центр Картера провели переговори
щодо Найроб йсько угоди м ж Суданом

Угандою, за якою обидв сторони

зобов‟язалися припинити п дтримку сил проти уряд в один одного та домовилися
в дновити повн дипломатичн стосунки.
– Центр Картера консультував переговори щодо Женевсько угоди 2003 року
(неоф ц йний проєкт угоди про припинення зра льсько-палестинського конфл кту).
Зараз Центр докладає чимало зусиль для врегулювання конфл кт в у таких
рег онах: 1) Ізра ль-Палестина, де заохочує примирення м ж палестинськими
угрупованнями та сприяє всеосяжному миров в рег он . Зокрема, сп вроб тники
Центру п дтримують регулярн контакти з л дерами двох найб льших палестинських
пол тичних парт й – ФАТХ

ХАМАС. Робота Центру Картера з примирення

палестинц в сприяла досягненню угоди ФАТХ-ХАМАС у травн 2011 року; 2) Мал ,
де виконує функц

незалежного спостер гача щодо виконання Мирно угоди

2015 року, пов домляючи про х д реал зац угоди; 3) Судан, де п дтримує фактичне
припинення вогню, що д є з початку 2016 року, а також продовжує надавати
п дтримку нин шньому етапу мирного процесу; 4) Сир я, де анал зує пол тичн
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р шення щодо ц є катастроф чно в йни, досл джуючи вар анти управл ння
конституц йно реформи, н ц ює проєкт картування конфл кту, в якому анал зується
безпрецедентний обсяг нформац про конфл кт, що генерується громадянами для
того, щоб краще нформувати вс х щодо зд йснення можливих зусиль з досягнення
миру; 5) запоб гання насильницькому екстрем зму та сламофоб , у сп впрац з
рел г йними та громадськими л дерами в Європ , на Близькому Сход , в П вн чн й
Африц та США [198].
Отже, Центр Картера зд йснює досить ефективну посередницьку д яльн сть з
метою запоб гання в йськовим конфл ктам, пом‟якшення та вир шення х задля
побудови всеохопного та ст йкого миру на планет .
Варто згадати про м жнародну неурядову орган зац ю «Ін ц атива управл ння
кризовими ситуац ями» (Crisis Management Initiative, CMI), яка є незалежною
ф нською орган зац єю, що працює над тим, щоб запоб гати та вир шувати
насильницьк конфл кти за допомогою неформального д алогу та посередництва. З
2000 року орган зац я стала одним з л дер в у сфер забезпечення миру та безпеки.
СМІ має близько 80 сп вроб тник в та сприяє миров в найскладн ших рег онах
св ту, а саме: на Близькому Сход , кра нах Африки на п вдень в д Сахари, в
П вн чн й Африц , Євраз та Аз . Зокрема, у 2005 роц завдяки посередництву експрезидента Ф нлянд Мартт Ахт саар та CMI було п дписано мирний догов р, що
поклав к нець тридцятир чн й в йн м ж урядом Індонез та сепаратистським рухом
в пров нц Ачех [305].
Іншою особливою формою неурядових орган зац й у сфер посередництва п д
час конфл ктних ситуац й є д яльн сть незалежних науково-досл дних установ,
анал тичних центр в, нститут в, приватних дипломатичних орган зац й. Хоча вони
не беруть безпосередньо участ в мирному посередництв , проте можуть надати
поглиблен досл дження та експертний анал з, що має важливе значення для
мед атор в, щоб почати роботу у справ . Серед них є так , як зд йснюють
посередницьку д яльн сть п д час вир шення м жнародних конфл кт в. Зокрема,
Центр за гуман тарний д алог (Center for Humanitarian Dialogue, HD) та Інститут
миру США (United States of Peace, USIP).
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Центр за гуман тарний д алог (Center for Humanitarian Dialogue, Женева) є
приватною дипломатичною орган зац єю, яка виступає посередником п д час
вир шення конфл кт в. Зокрема, HD в деяких випадках забезпечує комун кац ю
безпосередньо м ж головними д йовими особами, надаючи м конф денц йний
прост р для вивчення вар ант в врегулювання шляхом переговор в або для
гуман тарного доступу, а в нших випадках – сприяє д алогу з б льш широким колом
учасник в, як-от: представники громадянського сусп льства, л дери нац ональних та
громадських к л тощо. HD вважає: «посередництво та д алог є найб льш
ефективними та дешевими нструментами щодо запоб гання та вир шення збройних
конфл кт в». Зокрема, завдяки HD було укладено понад 40 угод у всьому св т ,
включаючи угоди про мир, управл ння конфл ктами та гуман тарний доступ.
Орган зац я також допомагає протиборчим сторонам досягти пром жних декларац й
та сп льних зобов‟язань. Зараз Center for Humanitarian Dialogue бере участь у б льш
н ж 40 н ц ативах щодо д алогу посередництва в б льш н ж 25 кра нах св ту [240].
Інститут миру США (United States of Peace, USIP) було засновано Конгресом
США в 1984 роц . USIP зд йснює ц льов проєкти для виконання своє м с щодо
запоб гання,

пом‟якшення

внутр шньодержавному,

та

вир шення

насильницьких

конфл кт в

на

на м жнародному р вн . Посередницька д яльн сть USIP

п д час вир шення м жнародних конфл кт в виявляється в таких аспектах: роль
безпарт йного урядового партнера та дов реного посередника серед ноземних
уряд в, громадянського сусп льства та урядових чиновник в США; робота в зонах
конфл кту на р вн громадянського сусп льства з нац ональними та рег ональними
урядами, з акцентом на об‟єднання

н ц атив

зверху вниз,

знизу вверх;

впровадження досл джень, а також навчання, осв та, пол тичн рекомендац

та

застосування нов тнього досв ду; партнерство з зац кавленими сторонами у всьому
св т для досл дження, п дтримки та просування стратег й щодо запоб гання,
пом‟якшення та вир шення насильницьких конфл кт в; виняткова здатн сть
об‟єднувати р зн аудитор

для обм ну знаннями та деями, необх дними для

вироблення ефективних р шень найб льш нагальних проблем миру та безпеки [178].
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Особливу роль у зд йсненн посередницько д яльност у сфер забезпечення
миру та безпеки в д грає Swisspeace – це ор єнтований на практику нститут
досл джень миру. Цей нститут на пост йн й основ реал зовує «Проєкт п дтримки
мед ац », який допомагає посередникам та сторонам конфл кту в отриманн знань
та навичок для ефективних мирних переговор в. Метою проєкту є пропагування
найр зноман тн ших переваг мед ац , включаючи р зн фази, учасник в

теми, що

мають значення для ст йких мирних процес в, для гендерночутливих ситуац й. З
2008 року Проєкт функц онує як секретар ат Мереж п дтримки мед ац

(The

Mediation Support Network, MSN) – невелико глобально мереж неурядових
орган зац й, як сприяють посередництву в мирних переговорах. М с я MSN полягає
в просуванн та вдосконаленн практики посередницько д яльност , процес в
стандарт в для подолання пол тично напруженост та збройних конфл кт в. MSN
збирається раз на р к у р зних м сцях. Орган затори зустр чей зм нюються по черз ,
кожну зустр ч проводить один з партнер в по мереж . Кожна зустр ч має основну
тему, яку вир шують сп льно вс учасники мереж . Окр м зас дань MSN, деяк
орган зац -члени сп льно реал зують конкретн проєкти та н ц ативи [175].
Зазначимо, що роль посередника / мед атора представники миротворчих
МНУО реал зовують за допомогою такого

нструменту, як багатостороння

дипломат я, або «дипломат я Track 1.5». Терм н «дипломат я Track 1.5» (track one
and a half diplomacy) вв в у науковий об г Сьюзен Ален Нан (Susan Allen Nan). П д
цим терм ном розум ють миротворчу д яльн сть, яку зд йснює приватна особа з
пол тичними представниками протиборчих груп або уряд в. Це взаємод я м ж
оф ц йними делегац ями ворогуючих уряд в або пол тичних орган зац й за
посередництва третьо сторони. Отож, головна в дм нн сть «дипломат Track 1.5»
в д класично

полягає в наявност

третьо

особи, яка не є представником

конкретного пол тичного нституту [236]. Тобто посередником виступає миротворча
МНУО, прим ром International Alert (Великобритан я), Центр Картера (США) та н.
Проте маємо зауважити, що НУО не завжди мають лег тимн сть для своє
посередницько роботи, оск льки можуть бути опосередковано «контрольован »
через уряди кра н, як

ф нансують

х бюджет або

хн х основних донор в.
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Наприклад, Центр гуман тарного д алогу п дтримує Норвег я, Великобритан я та
Швейцар я; Центр Картера – США; Ін ц ативу управл ння кризовими ситуац ями
(CMI) – Ф нлянд я. Основною хньою перевагою є гнучк сть та здатн сть швидко
реагувати на прохання про посередництво, однак, часто це зд йснюється п д
контролем уряд в [299]. У деяких випадках держава може не хот ти, щоб нша
держава втручалася в

внутр шн справи, не кажучи вже про рег ональну чи

м жнародну орган зац ю. Тому держави можуть в ддавати перевагу таким
посередникам, як НУО, оск льки х легше контролювати чи виключити з процесу. З
ншого боку, озброєн

недержавн

суб‟єкти в йськового конфл кту звичайно

в ддають перевагу посередникам з м жнародною лег тимн стю, оск льки контакт з
ними також надає м б льшо лег тимност . Ілюстрац єю цього може слугувати
випадок посередництва Центру гуман тарного д алогу та Ін ц ативи управл ння
кризовими ситуац ями в Ачеху [229].
Звернемо також увагу на нш форми д яльност МНУО, як реал зовують не
лише миротворчу, а й нформац йну функц ю. До прикладу, м жнародна неурядова
орган зац я «Interpeace» застосовує
д яльност

посередницьку,

ре нтеграц йну форму

на зруйнованих в йськовими конфл ктами територ ях. Interpeace

стверджує, що «багато домовленостей про подолання в йськового конфл кту не є
довготривалими, тому що вони нав‟язан або не повною м рою враховують погляди
й потреби тих, хто найб льше постраждав» [199]. Тому орган зац я працює над
формулюванням

трансляц єю р шень, як надходять в д м сцевих громад, до

найвищих щабл в влади, де в дбувається остаточне вир шення конфл кту. Сьогодн
Interpeace працює в таких рег онах: Зах дна Африка (Сахельська область, Берег
Слоново

к стки, Гв нея-Б сау, Мал ); Сх дна та Центральна Африка (Конго,

Бурунд , Кен я, Руанда, Сомал йська область); Близький Сх д та П вн чна Африка
(Марокко, Л в я); Латинська Америка (Колумб я); Аз я (Сх дний Тимор).
Сьогодн Interpeace зд йснює й науково-досл дну д яльн сть, яка передбачає
орган зац ю наукових досл джень для вивчення шлях в досягнення стаб льного
ст йкого миру та безпеки у всьому св т . З огляду на цю форму д яльност зараз
основною програмою Interpeace є створення «Конституц для миру», яка сприятиме
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просуванню гендерно р вност , м сцево в дпов дальност , нтеграц , участ та
прозорост [199].
Зауважимо, науково-досл дницька форма д яльност є досить поширеною
серед МНУО у сфер миру та безпеки. До прикладу, Saferworld розпочала своє
снування як пол тично незалежна досл дницька орган зац я ще в 1989 роц у
Великобритан . Сьогодн Saferworld залишається одн єю з пров дних св тових
орган зац й у сфер забезпечення миру та безпеки та працює у б льш н ж 20 кра нах
Сх дно Африки, Центрально Аз , Близького Сходу, П вн чно Африки, П вденно
Аз

та

П вденно-Сх дно

Аз .

Saferworld

використовує

превентивну

та

ре нтеграц йну форму д яльност , оск льки запоб гає насильству та сприяє
забезпеченню миру, а також зд йснює в дбудову на п сляконфл ктних територ ях. Ця
орган зац я також широко застосовує моб л зац йну форму д яльност , активно
залучаючи ж нок до миротворчого процесу. До прикладу, в Ємен початок в йни у
2015 роц перетворив кра ну в територ ю з найсерйозн шою гуман тарною кризою у
св т . Тисяч мирних жител в було вбито, а 80 % потребують гуман тарно допомоги.
Saferworld

почала

працювати

з

єменським

орган зац ями

сусп льства з 2010 року, п дтримуючи ж нок, молодь

громадянського

громадськ групи в х

зусиллях з побудови миру та швидкого реагування на насл дки в йни. У 2016 роц
Saferworld об‟єднався з партнерами Wujood Foundation for Human Security,
Нац ональним фондом розвитку та гуман тарного реагування Єменським виборчим
центром для 36-м сячно
актив ст в

н ц ативи з розширення прав

можливостей ж нок-

громадянського сусп льства, а також для сприяння сталому мирному

процесов в Ємен [208]. З 2014 року Saferworld також працює в рег он Левант, де
досл джує, анал зує ситуац ю та реагує на напружен сть, яка виникла в результат
кризи, особливо в питанн сир йських б женц в в Йордан , Туреччин та Л ван .
Saferworld досл дила, що в Л ван є приблизно 1,5 м льйони сир йських б женц в, а
це є найвищий р вень переселенц в на душу населення у св т [194].
М жнародна неурядова орган зац я CeaseFire (Центр за припинення вогню та
громадянськ

права) здеб льше використовує правозахисну форму у сво й

д яльност , оск льки заснована як м жнародна н ц атива з розвитку громадянського
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контролю за

порушеннями

МГП, зокрема

забезпечує

в дпов дальн сть

та

в дшкодування за так порушення розвиває громадянськ права. До прикладу, зараз
CeaseFire працює над захистом цив льних жертв сир йсько
сир йська в йна триває,

в йни. Оск льки

дос в жорстокост регулярно звинувачують

сир йський

уряд, збройн опозиц йн групи, тому внасл док краху верховенства права в Сир
виникає гостра необх дн сть встановлення певно форми п дзв тност у злочинах
проти сир йського цив льного населення. У зв‟язку з цим Ceasefire сп льно з
Сир йським центром правосуддя

п дзв тност

опубл кували Зв т «Крок до

правосуддя: поточн вар анти п дзв тност для Сир », який було презентовано на
заходах перед делегац ями ООН в Нью-Йорку та Вашингтон . Врешт -решт було
вир шено затвердити проєкт Ceasefire щодо документування, п дготовки та розгляду
справ сир йських жертв заради забезпечення правосуддя [230].
Варто згадати «М жнародний центр з питань правосуддя перех дного
пер оду», який використовує так форми д яльност , як правозахисна, посередницька
та ре нтеграц йна. М жнародна неурядова орган зац я сприяє д алогов

п сля

припинення конфл кт в, щоб сторони, як були в нього втягнут , надал могли мирно
конструктивно боротися з несправедлив стю. Центр працює з жертвами, групами
громадянського сусп льства, нац ональними та м жнародними орган зац ями, щоб
забезпечити компенсац ю жертвам та запоб гти повторному зверненню. Наприклад,
в Аргентин надає техн чн консультац державним прокурорам та м сцевим НУО,
що спец ал зуються в крим нальних пересл дуваннях; в Афган стан допомагав
Афганському незалежному ком тетов з прав людини в документуванн в йськових
злочин в та злочин в проти людства 1978–2001 рок в; у Колумб надає юридичну
п дтримку суб‟єктам правосуддя та представникам жертв у крим нальних
провадженнях проти колишн х воєн зованих формувань зг дно з Законом про
справедлив сть мир (2005) [219].
Ц каво, що Центр також активно зд йснює науково-досл дну д яльн сть.
Зокрема, досл дницький п дрозд л Центру реал зовує проєкт, спрямований на
вивчення зв‟язк в м ж осв тою та правосуддям у постконфл ктних ситуац ях за
двома напрямами: по-перше, розглядаючи шляхи, якими осв тня пол тика може
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потрапляти в сферу правосуддя; по-друге, досл джуючи методи, за допомогою яких
сектор осв ти може п дтримувати довготривале залучення д тей та молод до заход в
правосуддя. Щоб отримати б льш глибоке розум ння того, як осв та може допомогти
кра нам, втягнутим у м жнародн конфл кти, Центр сп впрацює з ЮНІСЕФ у рамках
досл дницького проєкту, що вивчає зв‟язки м ж осв тою та правосуддям у контекст
миротворчост в таких рег онах, як Босн я та Герцеговина, Л ван, Перу та кра ни
П вденно Африки [275].
М жнародна

неурядова

орган зац я

ситуац ями» в межах превентивно

«Ін ц атива

та посередницько

управл ння

кризовими

форми д яльност

для

врегулювання м жнародних конфл кт в зд йснювала так проєкти [262]: 1) Проєкт
«Форсайт на Близькому Сход » – загальноєвропейська н ц атива з цив льно
безпеки, яка д яла з 2009 до 2010 року. У межах проєкту понад 500 державних
службовц в, пол тик в, досл дник в, промисловц в та представник в громадянського
сусп льства з кожно європейсько кра ни працювали разом, щоб створити сп льне
бачення європейсько безпеки. 2) Проєкт «Сприяння довгостроковому потенц алу
планування

для

запоб гання

конфл ктам

на

Близькому

у 2010–2013 рр. Партнери проєкту: Центр пол тичних

Сход »

тривав

стратег чних досл джень

Аль-Ахрам в Єгипт , Центр стратег чних досл джень в Йордан

Л ванський центр

пол тичних досл джень. Робота Ін ц ативи щодо подолання криз в Йордан , Л ван
та Єгипт з найвищими посадовцями, радниками

вченими, щоб запоб гати

виникненню конфл кт в та визначити економ чн , соц ально-пол тичн та еколог чн
джерела х виникнення, а також допомога в оц нц ризик в за терм нов стю та
розроблення заход в для своєчасного втручання. 3) Проєкт «Чорноморська мережа
миротворчост » д яв у 2009–2013 рр. У межах проєкту було створено мереж
громадянського

сусп льства

з

миротворчост

в

семи

кра нах:

В рмен ,

Азербайджан , Груз , Молдов , Рос , Туреччин та Укра н . Учасники проєкту з ус х
цих кра н використовували метод передбачення Ін ц ативи щодо подолання криз для
вивчення розвитку соц ального кап талу та сум жних питань. Зараз поточна робота
на П вденному Кавказ , в Молдов

та Укра н

заснована на досягненнях

Чорноморсько мереж . 4) Проєкт «Афган стан: сприяння участ громадянського
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сусп льства в мирному процес » тривав впродовж 2011-2015 рр. У п вн чн й
пров нц Мазар -Шар ф МНУО сприяла обговоренню серед незалежних суб‟єкт в
громадянського сусп льства перспектив миру. У числ

комун кант в були

представники вс х верств населення Афган стану, що представляють громадянське
сусп льство, науков кола, ж ноч групи, засоби масово нформац та р зн рел г йн
групи [302].
Ще одн єю важливою м жнародною неурядовою орган зац єю у сфер миру та
безпеки є «Федерац я за всеохопний мир» (Universal Peace Federation, UPF), яку було
засновано у 2005 роц . UPF зд йснює свою нформац йну функц ю в основному за
допомогою

науково-досл дницько

д яльност . Мета Федерац

та

нформац йно-просв тницько

форм

– це розширення д алогу та взаєморозум ння м ж

сторонами в конфл кт . Досягнення мети в дбувається за допомогою таких метод в:
консультац

мж

ученими,

дипломатами,

державними

чиновниками,

представниками громадянського сусп льства та рел г йними л дерами; народна
дипломат я тощо. Серед програм Федерац – л дерськ конференц та рег ональн
мирн н ц ативи, вона сприяє досягненню Ц лей ООН в галуз сталого розвитку та
закликає людей прагнути до миру, визнає необх дн сть дбайливого та пропорц йного
використання влади – пол тично , економ чно , в йськово та цив льно – для
п дтримки м цного миру. Б льш н ж 50 000 дипломат в, священнослужител в,
громадських д яч в, нин шн х та колишн х гол в держав працювали послами миру.
Федерац я проводить регулярн форуми з питань безпеки та миру, як-от:
Форуми з питань миру

безпеки – зосередження уваги на нестаб льних зонах

напруженост й конфл кт в (США); Єрусалимськ форуми з питань миру безпеки –
вивчення шлях в досягнення стаб льного

ст йкого миру та безпеки; Ток йськ

форуми – вир шення питань нац онально та м жнародно безпеки.
Рег ональн н ц ативи Федерац для досягнення всеохопного миру та безпеки
передбачають так проєкти [271]:
1) Балкани – об‟єднання л дер в для того, щоб обм ркувати шляхи до миру на
Балканах. Їхня мета – вир шити сторичн конфл кти м ж народами

нац ями в
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рег он Балкан, прид ляючи особливу увагу Албан , Косово Македон . Методи –
консультац м ж пол тичними, соц альними та рел г йними л дерами в рег он .
2) кра ни Балт – подолання сторично напруженост м ж Рос єю, Естон єю,
Латв єю Литвою за допомогою заход в масово участ . Методи – форуми, культурн
обм ни та програми службового навчання.
3) Близький Сх д – орган зац я форум в та нших заход в для сприяння
взаєморозум нню м ж кра нами рег ону з особливим наголосом на Ізра ль та його
сус д в. UPF пропонує так мирн н ц ативи громадянського сусп льства, як пошук
механ зм в для зм цнення

стаб л зац

мирного процесу на чол з кер вниками

уряд в Ізра лю, Палестини «четв рки» (США, Європейського Союзу, Рос та ООН):
створення М жконфес йно

ради серед авторитетних духовних л дер в, як

представляють уда зм, християнство та слам, з Палестини, Ізра лю, Рос
Європи; скликання М жконфес йно
зра льськ

та палестинськ

та

ради кожного разу, коли зустр чаються

л дери; розроблення молод жних програм, що

об‟єднують юних представник в сламу,

уда зму

християнства, як можуть

створити необх дн маркери дов ри та сп впрац ; створення навчально програми, яка
з повагою навчає основоположних ц нностей рел г йних традиц й;
4) П вн чно-Сх дна Аз я – сприяння зусиллям щодо пол пшення в дносин м ж
народами в рег он з особливим акцентом на Корейський п востр в. Адже на
Корейському п востров п сля Друго св тово в йни людей з сп льною стор єю,
культурою й мовою було розд лено п д час холодно в йни м ж наддержавами.
Конференц

форуми UPF об‟єднують пров дних дипломат в

вчених, щоб

розпов сти про перспективи пол пшення в дносин м ж кра нами рег ону; розглянути
пол тичн , в йськов , економ чн чинники

фактори громадянського сусп льства.

Ін ц ативи громадянського сусп льства м ж П вденною

П вн чною Кореєю

включають туризм та гуман тарн проєкти.
5) П вденна Аз я – зм цнення миру

сп впрац за допомогою консультац й з

кер вниками та масових заход в. Об‟єднання молод з р зних прошарк в сусп льства
для того, щоб побудувати мости взаєморозум ння

поваги до м сцевого

сп втовариства, перебуває в центр уваги програм в Афган стан , Непал , Інд ,
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Пакистан та Шр -Ланц . У Непал програми спрямован на усунення пол тичних
розб жностей та вир шення конфл кт в. В Інд

консультац

л дер в сприяють

м жрел г йн й сп впрац та заохочують до демократичного управл ння.
6) П вденний Кавказ – сприяння взаєморозум нню м ж р зними групами в
рег он за допомогою народно дипломат .
7) Сир йська криза є одним з найкривав ших конфл кт в сучасност . У зв‟язку з
цим UPF проводить велику к льк сть заход в, консультац й, конференц й, як
спрямован на деескалац ю цього конфл кту. Наведемо деяк приклади: В день,
Австр я: «Всеб чна консультац я щодо пол тичного вир шення сир йського
конфл кту» (8–9 березня 2014 р.); Буенос-Айрес, Аргентина: «Встановити мир в
Сир , на Близькому Сход та у св т » (6 лютого 2014 р.); Женева, Швейцар я:
«Консультац я по маршруту 2: На шляху до миру примирення в Сир » (25 с чня
2014 р.); Вашингтон, США: «Роль ж нок в перех дному процес та примиренн в
Сир » (15 с чня 2014 р.); Папська академ я наук, Ватикан: «Консультац я щодо
ситуац в Сир » (13 с чня 2014 р.); Єрусалим, Ізра ль: «Криза в Сир та

вплив на

рег он» (16 жовтня 2013 р.); Амман, Йордан я: «Перспективи д алогу та примирення
в Сир » (11–13 жовтня 2013 р.); Єрусалим, Ізра ль: «Вплив Сир

Єгипту на заходи

безпеки Ізра лю» (14 лютого, 2013 р.); Вашингтон, США: «Трагед я

над я для

Сир » (26 вересня 2012 р.) [271].
М жнародна асоц ац я миротворц в (International Association of Soldiers for
Peace) – ще одна м жнародна неурядова орган зац я, яка зд йснює посередницьку
д яльн сть, спрямовану на врегулювання конфл кту на конкретн й територ .
Асоц ац ю було засновано в 1995 роц , вона сп льно з ООН проводить миротворч
мс

в зонах в йськового конфл кту. Зокрема, Асоц ац ю було долучено до

проведення 8 миротворчих операц й в Африц : М с я ООН з орган зац
референдуму в Зах дн й Сахар (1991 р.); М с я ООН у Л бер , з 2003 р.; зм шана
операц я Африканського союзу

ООН в Дарфур з 2007 р.; М с я ООН в

Демократичн й Республ ц Конго з 1999 року, яка у 2010 роц стала М с єю ООН з
стаб л зац у Демократичн й Республ ц Конго; М с я ООН в П вденному Судан з
2011 року; Тимчасов сили ООН з питань безпеки в Аб , Судан, з 2011 року;
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Багатопроф льна комплексна м с я ООН з стаб л зац

в Мал – миротворча

операц єя ООН в Мал з 2013 року; Багатопроф льна комплексна м с я ООН для
стаб л зац ситуац в Центральноафриканськ й Республ ц з 2014 року. В Америц
реал зовано М с ю ООН для п дтримки правосуддя в Га т з 2017 року; на Близькому
Сход к лька заход в: Тимчасов сили ООН в Л ван , з 1978 року; М с я спостер гач в
ООН в Іраку та Кувейт з 1991 до 2003 року; М с я ООН з спостереження у Сир в
2012 роц [244].
Пров вши анал з д яльност миротворчих МНУО кр зь призму превентивно
форми, можемо зазначити, що зд йснення МНУО лише критичного анал зу
конфл ктних под й надання рекомендац й урядам та ММУО щодо запоб гання цим
явищам, а також реал зац я р зноман тних програм з метою проф лактики конфл кт в
на певних територ ях – це недостатн важел впливу, необх дн для ефективного
врегулювання

в йськових

використовують

конфл кт в.

Д яльн сть

миротворчих

МНУО,

як

нформац йну або ( ) науково-досл дницьку форму, також є

неефективною п д час вир шення м жнародних конфл кт в, позаяк передбачає т льки
навчання, консультац , адвокац йний супров д, психолог чну допомогу жертвам,
орган зац ю наукових досл джень для вивчення шлях в досягнення миру та безпеки
тощо, однак так

нструменти д ють лише опосередковано та локально п д час

вир шення загрозливо ситуац

для окремо групи людей. Водночас, анал зуючи

д яльн сть посередницьких МНУО, бачимо, що хн нструменти впливу є найб льш
д євими, оск льки вони зд йснюють пряму особисту пропаганду за допомогою
доступу до пол тичних л дер в, як ухвалюють основн р шення. Як насл док,
посередницьк МНУО мають суттєву перевагу на стад переговорного процесу та
мплементац

р шення щодо врегулювання конфл кту. Хоча варто зазначити, що

абсолютно вс м МНУО, як функц онують у сфер миру та безпеки, бракує
лег тимност та ефективних важел в впливу, котр є необх дними п д час зд йснення
пост йних мед ац йних д й у вир шенн в йськових конфл кт в, тому, незважаючи на
хню швидк сть та гнучк сть у переговорному процес , результат хньо д яльност ,
як зазвичай, не є пр оритетним в ухваленн ключових р шень ус ма сторонами
конфл кту.
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Важливо також зазначити, що б льш сть НУО у сфер миру та безпеки д ють за
допомогою дипломат «другого шляху». Дипломат я «другого шляху» передбачає
застосування концепц «м‟яко сили». Основою концепц «м‟яко сили» вважають
дею про умовний под л потенц алу актора на м жнародн й арен на, в дпов дно,
«жорстку силу» (hard power) та «м‟яку сили» (soft power), що його запропонував
наприк нц ХХ ст. американський пол толог Джозефом Най. «Жорсткою силою»
м жнародного актора, яка була б льш традиц йною в минулому, є здатн сть до
примусу нших актор в зд йснити певн д

за допомогою в йськово сили чи

економ чного тиску. Натом сть, м‟яка сила – це здатн сть досягати бажаного шляхом
приваблення та переконання нших до засвоєння потр бних ц лей» [249]. Основними
засобами зд йснення «м‟яко сили» є публ чна та культурна дипломат я. Публ чна
дипломат я – це р зноман тн програми для нформування широких верств населення
та впливу на громадську думку сусп льства за допомогою таких основних
нструмент в просування нформац

та дей, як публ кац , науков досл дження,

ф льми, культурн обм ни, рад о, телебачення тощо. Американський досл дник
М. Камм нгс – один з перших, хто запропонував розглядати поняття культурно
дипломат . В н зазначає, що «культурна дипломат я – це обм н
нформац єю, ц нностями, традиц ями, переконаннями й

деями,

ншими аспектами

культури з метою сприяння розвитков взаєморозум ння» [242, с. 1].
Наприклад, «Федерац я за всеохопний мир» є яскравим зразком дипломат
«другого шляху», оск льки зазначає, що вплив «м‟яко сили» потр бен для побудови
миру та п дкреслює роль
подоланн

в дпов дальн сть рел г йних

конфл кт в та досягненн

духовних л дер в в

деалу: «Одна с м‟я п д Богом». Отож

констатуємо, що дипломат я «другого шляху» є основним механ змом, який
застосовують МНУО для вир шення проблем миру та безпеки.
Отже, зд йснивши анал з функц онального вим ру д яльност МНУО, бачимо,
що роль таких неурядових орган зац й щодо запоб гання конфл ктам та вир шення х
на м ждержавному та внутр шньодержавному р внях є надзвичайно важливою,
головно тому, що НУО виступають тими незалежними посередниками, як зазвичай
можуть вступати в д алог з р зними сторонами конфл кту та сприяти пошуков
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оптимальних р шень щодо урегулювання

нтерес в протиборчих стор н. До

ключових переваг д яльност МНУО у сфер гарантування миру та безпеки можемо
зарахувати так : МНУО є нев д‟ємною частиною громадянського сусп льства, а тому
вони в д грають важливу роль у попередженн

та вир шенн

м жнародних

конфл кт в; сьогодн МНУО стали основними партнерами з надання допомоги,
особливо в кра нах, як розвиваються, де ймов рн сть виникнення конфл кту є
завжди вищою пор вняно з розвинутими кра нами; МНУО здатн швидко реагувати
на прохання про посередництво, а також виявляють гнучк сть у посередницькому
процес , тому вони в д грають пр оритетну роль на стад переговорного процесу та
мплементац р шення; МНУО завжди присутн у м сцях виникнення конфл кту як
незалежн «посли добро вол »; держава є одн єю стороною у велик й к лькост
конфл кт в, а МНУО є незалежною стороною у будь-якому конфл кт ; МНУО, як
залучен до вир шення конфл кту, як звичайно, п дтримують створення м сцевих
сусп льних груп, як можуть складатися з ос б з р зних верств сусп льства, проте
будуть об‟єднуватися довкола єдино мети – досягти ст йкого миру та побудувати
громадянське сусп льство на територ , де на певний момент виникла конфл ктна
ситуац я; п сля припинення спалаху насильства багато МНУО, що зд йснюють
врегулювання конфл кт в, залишаються на м сцях, щоб забезпечити подальше
повернення до мирного життя.
Проте досить часто виникають недол ки в д яльност

МНУО п д час

вир шення м жнародних конфл кт в сучасност , зокрема так : МНУО часто залежать
в д урядових «донор в», тому хн д

нколи є пол тизованими та ангажованими,

тобто в дбувається зд йснення опосередкованого контролю та втручання уряд в чи
нших ф нансових донор в в д яльн сть МНУО; нструменти, як використовують
МНУО не завжди є достатньо ефективними; МНУО бракує важел в впливу чи
демократично лег тимност , необх дних для пост йних мед ац йних д й у вир шенн
в йськових конфл кт в. З огляду на це МНУО, як працюють у сфер врегулювання
конфл кт в, важливо завжди збер гати свою ндив дуальн сть та незалежн сть щодо
будь-яко сторони конфл кту, в тому числ й держави; МНУО доц льно взаємод яти
м ж собою та координувати сво функц , щоб уникати дублювання д яльност ;
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важливо, щоб МНУО не обмежували свою активн сть лише вир шенням конфл кт в,
але й викор нювали першопричини цих явищ, що своєю чергою прискорить процес
досягнення ст йкого миру.
Отже, можемо зробити висновок, що участь МНУО п д час вир шення
м жнародних конфл кт в на сьогодн
розв‟язанн

проблем

з

сфери

виступає допом жним

забезпечення

миру

та

нструментом у

безпеки.

Оск льки

функц ональний анал з численних проєкт в та програм, як активно вт люють
МНУО у всьому св т , показує позитивний ефект у врегулюванн м жнародних
конфл кт в та вир шенн безпекових питань, актуальним є залучення МНУО для
вир шення миротворчих та безпекових проблем в Укра н , що вкрай необх дно для
виходу з в йськово-пол тично кризи, в як й у 2014 роц опинилась наша держава.
4.2. Переваги та виклики залучення міжнародних неурядових організацій
до вирішення миротворчих та безпекових проблем в Україні
На сучасному етап

розвитку сусп льства зм нились сусп льно-пол тичн

умови, в яких вир шуються завдання з сфери забезпечення миру та безпеки. Ран ше
держава мала ч тко розпод лен меж своє д яльност – внутр шню та зовн шню. З
цього випливало, що держава, яка досягала внутр шньо стаб льност , зможе
в дстояти свою позиц ю на св тов й арен . Проте в нин шн й ситуац , коли триває
бурхливий розвиток нформац йних технолог й, пост йно снує ризик того, що
певний пот к нформац зможе досить швидко зламати внутр шню складову сильно
та стаб льно держави.
Як бачимо, минуло майже 30 рок в п сля здобуття Укра ною незалежност ,
проте окрем процеси, що в дбуваються на м жнародн й арен , й дос несуть загрозу
нац ональн й безпец , зокрема державному суверен тету й територ альн й
ц л сност . Очевидно, що у 2014 роц декларативний характер Закону Укра ни «Про
основи нац онально безпеки Укра ни» не зм г гарантувати недоторкан сть кордон в
Укра ни без злагоджено

системи оборони, яка б мала сприяти реальному

виконанню цього закону. Тому потенц йн

загрози для нац онально безпеки

Укра ни, котр було визначено в цьому Закон [101], а саме прояв сепаратизму в
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Автономн й Республ ц Крим, Донецьк й та Луганськ й областях, посягання на
територ альну ц л сн сть з боку ншо кра ни, у 2014 роц перетворились на реальн ,
коли РФ розпочала в дверту агрес ю проти нашо держави.
У березн 2014 року в дбулась окупац я Автономно Республ ки Крим,
п зн ше – збройне вторгнення та загарбання частини Донецько та Лугансько
областей. Особливо наголосимо, що под бний сценар й Кремль намагався
реал зувати на територ п вденно-сх дних областей Укра ни – Дн пропетровсько ,
Харк всько , Микола всько , Херсонсько , Одесько .
Маємо в дзначити, що под початку 2014 року спровокували незворотн зм ни
в систем глобально м жнародно безпеки, оск льки, не дуже ст йка система
м жнародно

безпеки потрапила в ситуац ю того, що розпочався процес

руйнування. Адже п сля розпаду б полярно

системи м жнародна безпека

ґрунтувалась на певному баланс сил, дотриманн принцип в м жнародного права, на
систем стримувань та противаг. Проте окупац я Криму РФ стала найпотужн шим
дестаб л зац йним чинником для сформовано системи м жнародно безпеки
спричинила

крах. В дбувся процес наростання невпевненост та нев домост в

м жнародному середовищ .
В йна на Сход Укра ни триває дос . 12 кв тня 2014 року розпочалися бойов
д на Донбас : рос йськ спецзагони захопили так укра нськ м ста, як Слов‟янськ,
Краматорськ та Дружк вка. В дтод неоголошена рос йсько-укра нська в йна триває
вже 6 рок в,

на сьогодн можна стверджувати, що вс спроби врегулювати цей

в йськовий конфл кт за допомогою М нських угод, п дписаних у вересн 2014 року,
а пот м у лютому 2015 року, повн стю себе вичерпали.
Сучасн досл дники, науковц та пол тики стверджують, що це «г бридна
в йна» Рос

проти Укра ни,

водночас це найдовший насильницький збройний

конфл кт у Європ , який за тривал стю перевершив нав ть Другу св тову в йну.
Очевидно, що ця в йна є довгостроковим дестаб л зац йним чинником не лише для
Укра ни, а й для Європи, для всього м жнародного устрою, вс є
м жнародно безпеки.

системи

162

Численн анал тики та науковц нин активно вивчають г бридний характер
сучасних збройних конфл кт в. Зокрема, ц каву думку щодо в йн сучасност
висловили у сво монограф п д назвою: «Онтолог я в йни миру: безпека, стратег я,
смисл» Борис Парахонський та Галина Яворська. Вони вважають, що «сучасна в йна
– це в йна у м зках за м зки. Це в йна за когн тивний та комун кативний контроль,
за владу над св дом стю людей, хн ми емоц ями, мисленням, розумом , в дпов дно,
над хньою повед нкою. Це боротьба за дом нування певних уявлень про св т та
под

в соц альному й

ндив дуальному довк лл

одночасне руйнування

протилежних, «ворожих» оп н й та думок. Завдяки нов тн м цифровим технолог ям
когн тивна територ я в йни поширюється на весь св т, стає глобальною. Водночас
силовий складник в йни, що приносить смерть та матер альн руйнування, нараз д є
у просторово обмежених, локальних вим рах. Обмежен
активност

супроводжуються

необмеженим

масштаби в йськово

поширенням

дискурсу

в йни.

Інформац йне середовище в умовах г бридно в йни виходить за мед йн меж ,
охоплюючи вс сфери публ чно комун кац » [90, с. 20].
За даними Управл ння Верховного ком сара ООН з прав людини «загальна
к льк сть загиблих жертв, пов‟язаних з конфл ктом на Донбас (за пер од з 14 кв тня
2014 року до 15 лютого 2020 року), становить 13000-13200 ос б, з яких щонайменше
3350 цив льних ос б, приблизно 4100 укра нських в йськовослужбовц в та
приблизно 5650 член в озброєних груп, а також 29-31 тис. поранених» [36]. До
к лькост загиблих також враховано 298 ос б, котр загинули п д час збиття
рос йською зен тно-ракетною установкою «Бук» л така МН17 «Малайз йських
ав ал н й» у липн 2014 року.
Виходячи з загрозливо ситуац , що виникла в Укра н , 18 с чня 2018 року
Верховна Рада ухвалила Закон «Про особливост

державно

пол тики

з

забезпечення державного суверен тету Укра ни над тимчасово окупованими
територ ями в Донецьк й та Луганськ й областях», у якому Рос ю визнано кра ноюагресором, що зд йснює тимчасову окупац ю частини територ

Укра ни; у

документ також визначено дату початку окупац частини Укра ни, зокрема Криму
та Севастополя, – 20 лютого 2014 року [102]. Окупац я та в йськов д на Сход
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призвели до того, що зараз Укра на перебуває в умовах складно не т льки
м жнародно , але й внутр шньо ситуац , оск льки г бридна в йна призвела до
навантаження на державний бюджет. Адже зам сть того, щоб у мирний час
витрачати державн кошти на соц ально-економ чний розвиток, держава змушена
вкладати х у в йськов потреби, на в дновлення рег ону, в дбудову нфраструктури,
на потреби внутр шньо перем щених ос б та громадян в двойованих територ й,
тобто на в дновлення всього, що снувало ран ше, а зараз є зруйнованим. В йна
торкнулася кожного укра нця, бо втрат зазнає кожен громадянин Укра ни. Через
видатки на в йну кожен недоотримав як сн ших медичних, осв тн х та соц альних
послуг, а на окупованих територ ях розпочалась гуман тарна та соц альна криза.
У вересн
нац онально

2020 року Указом Президента Укра ни «Про р шення Ради

безпеки

оборони

Укра ни»

було

затверджено

«Стратег ю

нац онально безпеки Укра ни», де ч тко визначено, що забезпечення нац онально
безпеки Укра ни зд йснюється за допомогою: «використання вс х наявних
механ зм в ООН, Ради Європи, ОБСЄ та нших м жнародних орган зац й для
консол дац

м жнародно

п дтримки Укра ни у протид

рос йськ й агрес ,

в дновленн територ ально ц л сност та державного суверен тету Укра ни» [103].
З огляду на ус вищенаведен причини в Укра н актив зували свою д яльн сть
МНУО, як активн ше почали долучатися до функц онування миротворчо та
безпеково сфери, як об‟єднання громадянського сусп льства. Визнаючи, що Рос я є
агресором, оск льки розв‟язала в йну на Донбас

та систематично порушує

принципи м жнародного права, МНУО сьогодн беруть на себе функц ю т є
руш йно сили, яка об‟єднує, мотивує, нтегрує та адаптовує

св тове, в тчизняне

сп втовариство до сучасних зовн шн х та внутр шн х виклик в

загроз для

м жнародно безпеки.
На наш погляд, за тепер шньо ситуац в Укра н МНУО в д грають важливу
роль у процес формування сучасного громадянського сусп льства, становлення
демократ та захисту прав громадян. У статт 2 Закону Укра ни «Про громадськ
об‟єднання» зазначено, що «неурядов
неурядов орган зац

орган зац

нших держав, м жнародн

(дал – ноземн неурядов орган зац ) д ють на територ
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Укра ни в дпов дно до цього та нших закон в Укра ни, м жнародних договор в
Укра ни, згода на обов‟язков сть яких надана Верховною Радою Укра ни» [100]. А в
статт 6 цього ж Закону йдеться про те, що «громадськ об‟єднання можуть
зд йснювати

сп вроб тництво

з

ноземними

неурядовими

орган зац ями

та

м жнародними урядовими орган зац ями з дотриманням закон в Укра ни та
м жнародних договор в Укра ни, згода на обов‟язков сть яких надана Верховною
Радою Укра ни» [100].
З вищевикладених положень Закону Укра ни «Про громадськ об‟єднання»
випливає, що укра нське законодавство не дозволяє створити орган зац ю у статус
«м жнародно », що вважаємо ц лком лог чним, проте воно визнає наявн сть
орган зац й з таким статусом.
Отже, рос йсько-укра нська в йна на Сход Укра ни внесла сво корективи у
сп впрацю Укра ни та МНУО. Оск льки в йськовий конфл кт на Донбас з самого
початку його розв‟язання потребував активного залучення МНУО, на сьогодн в
Укра н функц онують численн МНУО з р зними сферами д яльност .
Як уже було зазначено вище, у дисертац анал зуємо д яльн сть МНУО у двох
сферах – миротворч й та безпеков й. Миротворча сфера передбачає так форми
д яльност :
–

миротворча / посередницька (надання пропозиц й та

н ц атив для

встановлення д алогу; роль нейтрального посередника тощо): Центр за гуман тарний
д алог, Ін ц атива управл ння кризовими ситуац ями, М жнародна кризова група,
МКЧХ;
–

науково-досл дницька (проведення анал тичних, експертних досл джень):

М жнародна кризова група, International Alert, Інститут миру США;
–

нформац йно-просв тницька (донесення

нформац

про конфл кт до

м жнародно сп льноти; привернення уваги урядових актор в): МКЧХ, International
Alert.
Доц льно

в дзначити,

що

з

початком

в йни

на

Донбас

найб льше

актив зувалась д яльн сть саме миротворчих МНУО в Укра н . Зокрема, Центр за
гуман тарний д алог розпочав свою роботу на Сход Укра ни з грудня 2013 року.
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Тод орган зац я висунула низку н ц атив щодо д алогу, як було спрямовано на
впровадження конструктивних перемовин та запоб гання подальш й поляризац м ж
сторонами конфл кту. Надал миротворча д яльн сть Центру за гуман тарний д алог
на Сход Укра ни розгортається в напрям доповнення оф ц йного М нського
процесу методом привертання уваги всесв тньо в домих експерт в з р зних
тематичних питань щодо врегулювання конфл кту,

наприклад, правосуддя

перех дного пер оду. Деяк де , розроблен за допомогою таких п дход в, долучають
до оф ц йного д алогу.
Центр за гуман тарний д алог у 2014–2015 рр. зд йснював роботу з суб‟єктами
громадянського сусп льства в сх дних

п вденних рег онах кра ни для того, щоб

розрядити напружен сть та запоб гти подальш й поляризац в сусп льств . Зокрема,
в Харков Центр п дтримав проєкт д алогу, який об‟єднує м сцеву владу, сили
безпеки та представник в м сцево громади з метою запоб гання переростанню
напруженост в сусп льств в насильницький конфл кт [182].
Отже, Центр за гуман тарний д алог працює за к лькома напрямами,

ця

д яльн сть спрямована на формування взаєморозум ння та зниження напруженост
м ж протиборчими сторонами шляхом сприяння д алогов для пошуку оптимального
пол тичного вир шення в йськового конфл кту на Сход Укра ни.
М жнародна

неурядова

орган зац я

«Ін ц атива

управл ння

кризовими

ситуац ями» зд йснює п дтримку мирного розвитку Укра ни, починаючи з
2009 року, а з 2014 року сприяє д алогов м ж пол тичними представниками та
ншими впливовими громадськими д ячами. Посередницька д яльн сть Ін ц ативи
управл ння кризовими ситуац ями в Укра н

зд йснює д яльн сть за трьома

основними напрямами:
1) внутр шн й та м жнародний д алог:
➢

п дтримка експертного сп втовариства Укра ни з 2009 року за допомогою

створення мереж експерт в, сферою д яльност яких є запоб гання конфл ктам та
миротворч сть у Чорноморському рег он ;
➢

з початку 2014 року п дтримка д алогу на високому р вн

представниками пол тично та нтелектуально ел ти Укра ни;

мж
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➢

з 2015 року регулярне проведення укра нсько-рос йського д алогового

майданчика для впливових експерт в та член в парламенту, до якого тепер також
належать представники кра н-член в ЄС, ОБСЄ та США.
2)п дтримання потенц алу нац онально миротворчост :
➢

робота з багатьма оф ц йними та неоф ц йними зац кавленими сторонами

з укра нського громадянського сусп льства та експертного сп втовариства, а також з
особами у виконавч й та законодавч й владах;
➢

реал зац я сп льно з Укра нським незалежним центром пол тичних

досл джень проєкту «Нац ональна платформа «Д алог про мир та безпечну
ре нтеграц ю»». Мета платформи – забезпечення безперервного функц онування
безпарт йного, профес йного та всеосяжного громадського майданчика для пошуку
консенсусу щодо мирного процесу на Сход

Укра ни та для розроблення

рекомендац й органам влади, а в к нцевому результат для досягнення ст йкого миру
в Укра н . Проєкт реал зується на нац ональному, рег ональному та «низовому»
громадському р внях за ф нансово п дтримки ЄС у межах проєкту «Побудова
ст йкост до конфл кту шляхом д алогу» [82].
3) п дтримання оф ц йного мирного процесу:
➢ з 2015 року робота з укра нськими учасниками переговор в та експертами,
як беруть участь в оф ц йн й Тристоронньо контактн й груп в М нську, а також
забезпечення

експертно

п дтримки,

залучення

м жнародного

досв ду

та

використання можливост обм ну досв дом у переговорному процес .
Доц льно зазначити, що робота Ін ц ативи управл ння кризовими ситуац ями в
Укра н ф нансується через партнерство за програмою з М н стерством закордонних
справ Ф нлянд , Федеральним департаментом закордонних справ Швейцар ,
Програмою сп вроб тництва в галуз розвитку уряду Ірланд , а також завдяки
корпоративним донорам з приватного сектора Ф нлянд та приватним ф лантропам
Ф нлянд , як складають прем альну групу донор в Ін ц ативи [272].
Отож посередницька д яльн сть Центру за гуман тарний д алог та Ін ц ативи
управл ння кризовими ситуац ями щодо врегулювання конфл кту на Донбас
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передбачають вт лення конкретних крок в, спрямованих на пом‟якшення ситуац
для мешканц в Донбасу та пошуку оптимальних р шень для досягнення миру.
На оф ц йному сайт М жнародно кризово групи, члени орган зац пост йно
в дсл дковують конфл кт, зд йснюють регулярн
ситуац
Укра ни,

на Донбас й надають рекомендац

експертн

досл дження щодо

щодо його подолання

для уряду

для м журядових орган зац й [291]. До прикладу, у допов д «Мир в

Укра н ІІ: новий п дх д до врегулювання», опубл кован й в серпн 2020 року,
експерти групи стверджують, що «серед найб льших перешкод миру на сход
Укра ни є принципово р зн

погляди протиборчих стор н на М нськ

угоди

2014–2015 рр., котр породили бурхливу негативну реакц ю всередин Укра ни»
[267]. Зазначимо, що угода про припинення вогню, останню з яких було оголошено
наприк нц липня 2020 року, зазнало невдач , оск льки РФ вимагає спочатку
виконання пол тично складово М нських угод, а згодом – безпеково . Адже Москва
ч тко розум є, що введення рос йських анклав в в укра нську систему влади
забезпечить й пост йн важел впливу на зовн шню та внутр шню пол тику нашо
держави.
На думку експерт в М жнародно кризово групи, вир шення в йськового
конфл кту на Сход Укра ни має м стити ширший контекст безпеки в Європ , тому
«ЄС, НАТО та хн держави-члени, включно з США, мають почати шукати нов
п дходи до європейсько безпеки» [33].
Отже, посередницька д яльн сть М жнародно кризово групи зводиться до
надання урядам Укра ни, Рос , США, ЄС, НАТО та хн м державам-членам
пропозиц й, як мають рекомендац йний характер. Окр м посередницько форми
д яльност , М жнародна кризова група застосовує науково-досл дницьку форму,
оск льки регулярно зд йснює експертн досл дження.
МКЧХ також виконує посередницьку роботу щодо миротворчого процесу в
Укра н . ЇЇ представники виступають у рол нейтральних посередник в п д час
одночасного зв льнення та передач затриманих або в дв дування пол тичних в‟язн в
в йськових полонених. Наприклад, 25 с чня 2017 року в дбувся перший в зит
представник в МКЧХ до полонених, як утримуються в окупованому Донецьку.
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Варто зазначити, що ц й под
використовував

особист

передував тривалий переговорний процес, який

бес ди

представник в

МКЧХ

з

«омбудсменом»

самопроголошено ДНР [148].
За нин шн х обставин в Укра н актуальною є проблема дотримання норм МГП
в умовах збройного конфл кту на Донбас . МКЧХ, сп впрацюючи з

ЗМІ,

розповсюджує знання про МГП, тобто виконує таким чином дуже важливу
нформац йно-просв тницьку д яльн сть. До прикладу, у 2019 роц 24 прикордонники
та 25 оф цер в ЗСУ взяли участь у сем нарах, присвячених об знаност МГП [89].
МКЧХ зд йснює

нформац йно-просв тницьку д яльн сть не лише через

розповсюдження нформац про МГП, а й про м нну небезпеку. Наприклад, у кв тн
2019 року МКЧХ реал зував так нформац йно-осв тн заходи: 1 000 людей з обох
бок в л н з ткнення взяли участь у навчальних заходах до Дня м нно небезпеки;
б льш н ж 1 000 мешканц в територ й уздовж л н з ткнення покращили сво знання
про небезпеку м н/ вибухонебезпечних залишк в в йни завдяки навчальним сес ям;
було роздано понад 600 нформац йно-тематичних постер в та лист вок. МКЧХ також
бере активну участь у сприянн осв тньому процесу на територ Донбасу, зокрема, у
кв тн 2019 року б льш н ж 470 д тей вчител в з обох бок в л н з ткнення покращили
сво

знання про небезпеку м н/вибухонебезпечних залишк в в йни завдяки

навчальним сес ям, театральним виступам та гровим заняттям тощо [89].
International

Alert

зд йснює

миротворчу,

науково-досл дницьку

та

нформац йно-просв тницьку д яльн сть в Укра н . Ця орган зац я розпочала
працювати в наш й держав

з 2015 року у в дпов дь на нагальн

потреби

укра нського сусп льства. International Alert за допомогою свого представництва в
Укра н зд йснює проєкт з розроблення стратег побудови миру всередин громад,
як безпосередньо постраждали в д в йськового конфл кту,

на нац ональному

експертному р вн (миротворча д яльн сть). У березн 2017 роц International Alert за
п дтримки

ЄС,

виконуючи

науково-досл дницьку

д яльн сть,

опубл кувала

анал тичне досл дження на тему: «Питання дентичност для рос йськомовних в
Укра н в контекст збройного конфл кту на Сход Укра ни», де ч тко зазначено, що
«загроз, порушень або утиск в прав рос ян

рос йськомовних громадян в Укра н ,
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проведення урядом ц леспрямовано

пол тики дискрим нац

рос йськомовних

укра нц в за мовною ознакою до конфл кту не снувало. Б льше того, на територ ,
п дконтрольн й укра нськ й влад , ц загрози не з‟явилися

п сля розгорнення

конфл кту. Будь-яке в дчуття загрози може виникати виключно п д впливом
необ‟єктивного та непрофес йного висв тлення ЗМІ або пол тичних спекуляц й, а не
через саму загрозу» [93]. Результати цього досл дження показують, що в йськовий
конфл кт на Cход Укра ни однозначно не є насл дком порушення прав етн чних
рос ян та рос йськомовних укра нц в.
Загалом International Alert допомогла реал зувати понад 45 проєкт в на вс й
територ Укра ни в р зних сферах життя, як спрямован на об‟єднання та зм цнення
громадянського

сусп льства

в

кра н .

Зокрема,

нформац йно-просв тницьку

д яльн сть орган зац було реал зовано у двох напрямах: 1) проведено 14 трен нг в з
питань чутливост до конфл кту за участ 200 л дер в громадських орган зац й з
понад 15 областей Укра ни; 2) понад 2 500 д тей в дв дали дитяч осв тн табори
( нформац йно-просв тницька д яльн сть). Науково-досл дницька форма д яльност
реал зувалась через проведення 4 анал тичних досл джень ситуац , яка склалась в
анексованому Криму та на окупованих територ ях на Сход Укра ни [220].
Інститут миру США зд йснює науково-досл дницьку д яльн сть щодо
врегулювання конфл кту на Донбас . В домо, що Інститут миру США є незалежною
дипломатичною орган зац єю, яка впродовж майже 35 рок в бере безпосередню
участь у врегулюванн конфл кт в у гарячих точках нашо планети. Ситуац я на
Сход

Укра ни також привернула увагу ц є

неурядово

нституц . Зокрема,

23 березня 2015 року Інститут миру США опубл кував спец альний зв т:
«Укра нсько-рос йський конфл кт» [241] (автори Лорен Ван Метер, Кетл н Куехнаст
та В ола Г нгер), який резюмував так факти: 1) анекс я Рос єю Криму та в йськов
операц

на Сход Укра ни скасували норми, схвален п сля холодно в йни, як

забезпечували стаб льн сть та розвиток колишн м радянським, а тепер суверенним
кра нам, що межують з Рос єю; 2) сус дн кра ни переглядають свою пол тику
безпеки та зовн шню пол тику через призму Укра ни, при цьому оц нюючи свою
власну безпеку та динам ку конфл кт в, ґрунтуючись на нов й агресивн й пол тиц
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Рос в Укра н та реакц Заходу; 3) конфл кт в Укра н спричинив реакц ю у вс х
кра нах на кордон з Рос єю; 4) кра ни рег ону активно тестують нов контури
взаємод

Рос

та Заходу, рег ональних альянс в

взаємин, а також динам ку

рег ональних конфл кт в; 5) в йна м ж Груз єю Рос єю в 2008 роц та анекс я Криму
в 2014 роц є символ чними конфл ктами, що демонструють стратег чний характер
втручань В. Пут на [241].
У лютому 2019 року Арсен Аваков (м н стр внутр шн х справ Укра ни)
презентував в Інститут Миру США Програму деокупац Донбасу, зазначивши: «ми
обговорюємо програму деокупац

Донбасу в р зних вар антах з залученням

миротворчих сил та р зноман тних модиф кац й. Проте Пут нська Рос я має власну
позиц ю, тому св това сп льнота повинна розум ти, що агресор РФ не готова йти на
жодн компром си» [2].
Незважаючи на вс миротворч заходи та конкретн кроки, на наш погляд,
посередницька д яльн сть МНУО в Укра н є поверховою, позаяк м жнародн
експерти, як реал зовують миротворч проєкти, звичайно не волод ють достатньою
об знан стю щодо особливостей конфл кту, вони не завжди розум ють ментальн
особливост м сцевого населення, що, безперечно, обмежує хн й вплив на сторони
конфл кту. Варто також зазначити, що миротворч н ц ативи МНУО досить часто є
лише декларативними, нколи вони не системн або перебувають на початков й
стад , яка передбачає т льки оц нку ситуац , а не конкретн д щодо виходу з не .
Друга, безпекова сфера передбачає так форми д яльност для вир шення
актуальних проблем в Укра н :
–

гуман тарна

(гуман тарн

програми,

боротьба

з

голодом,

надання

соц ально допомоги): МКЧХ, International Alert, Центр за гуман тарний д алог;
–

медична (п дтримка системи охорони здоров‟я, психолог чна допомога,

вакцинац я): МКЧХ, Л кар без кордон в, International Alert;
–

правозахисна (мон торинг ситуац й з правами

свободами людини в зон

конфл кту; захист свободи слова): М жнародна амн ст я, Репортери без кордон в,
International Alert;
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–

еколог чна (захист навколишнього середовища): Центр за гуман тарний

д алог.
Гуман тарну д яльн сть у зон конфл кту на Сход Укра ни найактивн ше
зд йснює МКЧХ. Ця неурядова орган зац я активно надає допомогу найуразлив шим
категор ям населення в подоланн економ чних труднощ в, а також пол пшує житлов
умови та в дновлює

нфраструктуру зруйнованого рег ону. Зокрема, у кв тн

2019 року гуман тарну допомогу МКЧХ на Сход Укра ни було реал зовано такими
заходами: 19 000 ос б отримали продуктов набори та засоби г г єни; 650 ос б на
контрольован й укра нським урядом територ отримують щом сячну допомогу, щоб
покрити сво базов потреби; 2 000 домогосподарств на контрольован й укра нським
урядом територ

отримали п дтримку для сво х господарств; 7 с мей отримали

п дтримку для облаштування власних будинк в, збудованих МКЧХ зам сть дом вок,
пошкоджених п д час конфл кту; 750 мешканц в дев‟яти населених пункт в по обидва
боки л н

з ткнення отримали п дтримку у вигляд

нструмент в

буд вельних

матер ал в для ремонту пошкоджених будинк в; 5 населених пункт в отримали
п дтримку у вигляд обладнання та матер ал в для системи водопостачання [89]. У
травн 2020 року МКЧХ скерував понад 36 тонн гуман тарно допомоги мешканцям
тимчасово окуповано територ на сход Укра ни [13].
Проте в робот ц є неурядово орган зац
голова м с

виникають певн труднощ . Так,

МКЧХ в Укра н Алан Ешл манн зазначає: «Нам довол складно

працювати в Укра н , оск льки сусп льство є дуже поляризованим, тому дуже часто
позитивн д орган зац п длягають критиц » [37]. Зауважимо також, що д яльн сть
МКЧХ в Укра н не завжди є прозорою

подекуди обтяжена корупц йними

мах нац ями. Наприклад, у 2016 роц журнал сти програми «Сл дство.Інфо» у
своєму розсл дуванн викрили низку негативних стор н д яльност Товариства
Червоного Хреста в Укра н . За св дченнями журнал ст в, представники орган зац
зд йснювали продаж гуман тарно допомоги, часто стягували оплату за безкоштовн
медичн курси, а також зд йснювали передачу гумдопомоги не снуючим людям.
Ц каво, що тод

кер вництво Товариства Червоного Хреста оголосило про

проведення масштабного та прозорого розсл дування щодо виявлених факт в
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порушення з метою покарання недобросов сних прац вник в, проте, за словами
колишн х волонтер в, в орган зац й дос снують ус ц корупц йн мах нац [154].
Проблеми у сфер охорони здоров‟я на Сход Укра ни також не залишились
без допомоги МНУО. З березня 2015 року «Л кар без кордон в» працюють у
буферн й зон б ля Мар уполя, Курахового та Волновахи. Представники орган зац
створюють кл н ки в занедбаних школах, приватних будинках або на баз наявних
медичних установ. З початку 2017 року орган зац я активно поширює сво моб льн
кл н ки, на сьогодн х функц онує 28. Таким чином медичн прац вники орган зац
надають л карську допомогу мешканцям тих територ й, на яких немає м сцевих
медик в, позаяк вони покинули
внасл док в дсутност

через небезпечн сть або неможлив сть доступу

громадського транспорту чи дор г [120]. Групи MSF

пропонують не лише первинну медичну допомогу, а й психолог чну п дтримку тим,
хто живе в зон конфл кту або поблизу не , включаючи внутр шньо перем щених
ос б [259].
Варто зазначити, що в д початку бойових д й на сход Укра ни «Л кар без
кордон в» провели б льш н ж 200 тис. консультац й та 22 тис. сес й з психолог чно
допомоги. «Л кар без кордон в» зазначають: «Через бойов д на Донбас у велико
к лькост людей в рег он депрес я» [70]. MSF також пер одично проводить трен нги
з надання екстрено медично допомоги в л карнях у Мар упол , Кураховому та
Волновас , оск льки в цих рег онах система охорони здоров‟я досить серйозно
постраждала внасл док воєнного конфл кту.
МКЧХ також зд йснює пост йну п дтримку системи охорони здоров‟я на
Сход Укра ни. До прикладу, зд йснює забезпечення медикаментами для л кування
пац єнт в з хрон чними захворювання та перев‟язувальними матер алами для
л карень

медичних пункт в; орган зовує для медичних прац вник в трен нги з

нев дкладно

медично

допомоги для ос б, як

отримали збройн

поранення;

забезпечує поширення нформац щодо захисту медично нфраструктури в межах
глобально н ц ативи МКЧХ «Медичн прац вники та установи п д загрозою».
Результати д яльност МКЧХ щодо п дтримки охорони здоров‟я по обидва
боки л н

з ткнення у кв тн 2019 року було вт лено в таких кроках: 42 заклади
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медико-сан тарно

допомоги отримали медикаменти для л кування хрон чних

захворювань; дв соц альн установи отримали медичн мебл та нш необх дн
матер али; 8 л карень отримали л ки, вакцини, пл вки для рентгену тощо; один центр
кров отримав реагенти пакети для кров ; б льш н ж 100 учасник в долучились до
трен нг в з надання першо допомоги, зокрема вчител та медичн прац вники;
189 мешканц в отримали психосоц альну п дтримку п д час

ндив дуальних

групових зустр чей; 36 учасник в долучились до ш стьох трен нг в з надання
психосоц ально п дтримки, зокрема медичн

громадськ прац вники, а також

вчител ; б льш н ж 680 самотн х людей похилого в ку отримали допомогу в д
107 медсестер патронажно служби Червоного Хреста; б льш н ж 1 850 пац єнт в, як
мешкають поруч з л н єю з ткнення, отримали допомогу в д чотирьох моб льних
кл н к Товариства Червоного Хреста Укра ни за п дтримки Австр йського Червоного
Хреста та МКЧХ [89].
П д час пандем COVID-19 МКЧХ продовжує зд йснювати свою д яльн сть на
територ

Донецько

та Лугансько

поширенню коронав русно

областей, котра передбачає запоб гання

нфекц . Наприклад, за березень-травень 2020 року

МКЧХ було надано понад 300 л тр в засоб в для дез нфекц , близько 14 тис. засоб в
ндив дуального захисту, 344 тонни х м чних реагент в для очищення води тощо [32].
Правозахисна д яльн сть МНУО передбачає передовс м мон торинг ситуац й з
правами

свободою людини в зон конфл кту. Тому д яльн сть правозахисно

неурядово

орган зац

«М жнародна Амн ст я» в Укра н

є запотребуваною.

Головним завданням орган зац є запоб гання випадкам порушення прав людини та
вир шення

х, як-от: в д в дм ни смертно

кари до захисту сексуальних та

репродуктивних прав, в д боротьби з дискрим нац єю до захисту прав м грант в та
б женц в

Сход Укра ни,

в Криму. М жнародна Амн ст я у своєму зв т «Права

людини за 2018 р к» стверджує, що права людини в Укра н потерпають в д таких
загроз [104]:
1)
несуть

деяк представники влади та агресивно налаштован групи громадян
загрозу

правозахисникам,

волонтерам,

журнал стам

та

критично

налаштованим орган зац ям громадянського сусп льства. До прикладу, впродовж
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2018 року М жнародна Амн ст я заф ксувала та задокументувала понад 50 напад в
на актив ст в та правозахисник в в Укра н . 31 липня 2018 року було облито
кислотою Катерину Гандзюк, депутатку м сцево ради, яка стежила за д яльн стю
правоохоронних орган в у Херсон . Вона отримала оп ки 40 % поверхн т ла п сля
госп тал зац перенесла багато операц й, але врятувати

життя не вдалось [292];

на контрольованих сепаратистами територ ях Донбасу порушуються

2)

права людей щодо мирних виступ в та з брань;
в окупованому Рос єю Криму ситуац я з правами людей на сьогодн є

3)

критичною, оск льки проти кримськотатарських правозахисник в та

нших

актив ст в безп дставно порушуються крим нальн та адм н стративн справи, вони
пост йно зазнають утиск в з боку рос йських силових структур. Зазвичай тих, хто
кидає виклик влад
змушують

покинути

в Криму, ув‟язнюють за сфабрикованими справами або
п востр в.

Десятки

етн чних

кримських

татар

було

заарештовано за пол тично вмотивованими звинуваченнями, зокрема через п дозру в
участ

в

«Х збут-Тахр р»

–

орган зац ,

«терористичних», але в Укра н

яку

Рос я

внесла

до

перел ку

не заборонено. Ос б, яких судять за

звинуваченнями, пов‟язаними з тероризмом, в дсилають у Ростов-на-Дону (Рос я),
до П вн чно-Кавказького окружного в йськового суду, що є прямим порушенням
м жнародного гуман тарного права [293].
У жовт 2014 роц М жнародна Амн ст я провела досл дження «Позасудов
страти п д час конфл кту в Сх дн й Укра н ». Орган зац я стверджує, що починаючи
з кв тня 2014 року, озброєн бойовики, що п дтримують самопроголошен ДНР
ЛНР, утримували в полон сотн мирних жител в у п дконтрольних м районах,
зокрема проукра нських актив ст в, журнал ст в, м жнародних спостер гач в (ОБСЄ)
та нших. З того часу багато з них було зв льнено, але к льк сть тих, хто залишається
в полон , дос не в дома. М жнародна Амн ст я з брала докази вбивств затриманих
бойовиками ЛНР в Сєверодонецьку Лугансько област у 2014 роц [97]. Ще одне
досл дження «Тебе не снує: свав льн затримання, насильницьк зникнення й
тортури на Сход Укра ни» було проведено М жнародною Амн ст єю сп льно з
неурядовою орган зац єю Human Rights Watch у 2016 роц . Це досл дження
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базується на даних 40 нтерв‟ю з жертвами насильства, членами хн х с мей,
св дками, адвокатами жертв та на нших ресурсах, у ньому задокументовано
9 випадк в, в яких пророс йськ сепаратисти незаконно утримували цив льних ос б
без пред‟явлення жодних звинувачень, а також жорстоко х катували. У досл дженн
зазначено: «У самопроголошених ДНР

ЛНР м сцев

правоохоронн

органи

працюють без жодних обмежень та стримувань, незаконно заарештовують людей
тримають х п д вартою у власних м сцях утримання» [293]. Також у лютому
2015 року делегац я М жнародно Амн ст зд йснила досл дницьку м с ю до Криму,
в результат яко було розроблено досл дження «Один р к потому: Порушення прав
на свободу вираження думок, з брань та об‟єднань в Криму» [87].
Отже, працюючи на Сход Укра ни, М жнародна Амн ст я бере на себе
виклики, як

пов‟язан

з захистом прав людини. Д яльн сть ц є

орган зац

виявляється в таких аспектах: збирання, ф ксац я та документування факт в
порушення прав людини (насильницьк зникнення; свав льн затримання; позасудов
страти; тортури; пол тичн

пересл дування; катування та безкарн сть пол ц ;

порушення прав на свободу вираження думок, з брань та об‟єднань); надання
рекомендац й урядов Укра ни, ООН, ЄС щодо врегулювання ситуац

на Сход

Укра ни; обґрунтування вимог до сепаратистських угрупувань та представник в
невизнано влади у Донецьк й та Луганськ й областях, а також окупац йно влади в
Криму щодо порушення прав людини у цих рег онах.
Неурядова орган зац я «Репортери без кордон в», яка висв тлює достов рну
нформац ю щодо свободи ЗМІ у всьому св т , також активно долучилася до
правозахисно д яльност щодо ситуац в журнал стиц

на Сход , на вс й територ

Укра ни. Наприклад, у своєму зв т за 2014 р к вона наводить таку нформац ю:
33 журнал сти було викрадено, 47 – заарештовано, 215 журнал ст в зазнали погроз
або напад в [278]. За словами «Репортер в без кордон в», рекордну к льк сть
випадк в напад в на журнал ст в було заф ксовано в Укра н п д час Революц
г дност , а також у сх дному рег он Криму, де було скоєно 50 напад в. У 2014 роц в
ц лому св т було вбито 66 журнал ст в, з них 6 – в Укра н [121].
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Через ситуац ю, що склалася в наш й держав у 2014 роц , «Репортери без
кордон в» назвали Сх дну Укра ну одн єю з п‟яти найнебезпечн ших точок для
роботи журнал ст в у св т поряд з такими кра нами, як Ірак, Сир я, Л в я, Пакистан
та Колумб я [278]. Ця м жнародна орган зац я пост йно в дсл дковує стан свободи
слова. Так, за

досл дженнями Укра на у 2019 роц пос ла 102-ге м сце у рейтингу

свободи ЗМІ у св т [122].
International Alert, окр м миротворчо , науково-досл дницько та нформац йнопросв тницько , зд йснює також гуман тарну, медичну та правозахисну д яльн сть в
Укра н . Зокрема, за ф нансово

п дтримки ЄС International Alert в дкрила

представництво в Укра н та розпочала реал зац ю Проєкту «Психолог чн зерна
миру: реаб л тац я п сля травми та громадянський актив зм», який спрямований на
зм цнення зусиль з охорони псих чного здоров‟я та психосоц ально реаб л тац
постраждалим в д в йськового конфл кту (медична д яльн сть) [221].
International Alert надала п дтримку трьом командам фах вц в щодо в дкриття
у Львов , Києв та Дн пр багатопроф льних модельних центр в, аби допомогти
людям, що постраждали внасл док конфл кту, у тому числ перем щеним особам
колишн м учасникам бойових д й, ре нтегруватися в сусп льство. Фах вц центр в
застосовують мультидисципл нарний п дх д, який поєднує надання психолог чно ,
правово (правозахисна д яльн сть) та соц ально допомоги (гуман тарна д яльн сть).
Отож створено 9 м ждисципл нарних психосоц альних модельних центр в, 4 з яких
зараз працюють без залучення кошт в орган зац [220].
Центр за гуман тарний д алог зд йснює гуман тарну та еколог чну д яльн сть
щодо вир шення безпекових проблем на Сход Укра ни. Зокрема, обговорення
гуман тарно ситуац в рег он призвело до того, що за сприянням Центру в серпн
2014 року було п дписано Декларац ю про захист цив льного населення, яку п дписали
представники псевдовлади (самопроголошених ДНР

ЛНР)

деяк добровольч

батальйони Укра ни. Вона визначила основн вектори д яльност МНУО щодо
вир шення гуман тарних проблем у зон конфл кту на Сход Укра ни [16].
На наш погляд, ще одн єю загрозливою жертвою конфл кту на Сход стало
навколишнє середовище. Якщо цю проблему не вир шити належним чином, то це
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може завдати колосально шкоди життю та здоров‟ю людей, незворотно шкоди
водним шляхам, с льськогосподарським та промисловим уг ддям, з псувати
перспективи можливого в дновлення економ ки Донбасу та Криму. Насл дки
еколог чно катастрофи можуть серйозно вплинути не лише на неп дконтрольн
територ Донбасу, але й на контрольовану частину Укра ни. Наприклад, еколог чна
д яльн сть Центру за гуман тарний д алог передбачала п дписання 27 березня
2018 року договору про сп впрацю м ж Державною установою «Інститут геох м
навколишнього середовища Нац онально академ
Метою сп впрац є досл дження еколог чних

наук Укра ни» та Центром.

техногенних проблем, спричинених

збройним конфл ктом на Сход Укра ни [94].
П дсумовуючи, можемо стверджувати, що вситуац , що склалася нин на
територ Укра ни, для вир шення безпекових проблем та врегулювання конфл кту
на Сход , залучено р зн

МНУО

з безпеково ,

з миротворчо

сфер, як

реал зовують сво функц

через р зн форми д яльност , а саме: миротворчу

(посередницьку), науково-досл дницьку, нформац йно-просв тницьку, гуман тарну,
медичну, правозахисну, еколог чну. М жнародн неурядов орган зац в менш й чи
б льш й м р

застосовують кожну з цих форм д яльност

для врегулювання

конфл кту на Сход Укра ни та полегшення його насл дк в. На наш погляд,
д яльн сть МНУО у сфер безпеки є б льш ефективною, пор вняно з хньою
д яльн стю в миротворч й сфер . Адже безпеков МНУО зд йснюють численн
ц льов проєкти в гуман тарн й, правозахисн й та медичн й сфер , котр допомагають
налагодити життєд яльн сть цив льного населення, на в дм ну в д миротворчих
програм МНУО, як

не здатн

вир шувати великомасштабн

завдання щодо

врегулювання в йськового конфл кту.
Проведене досл дження дає можлив сть зробити висновок, що залучення
МНУО для врегулювання конфл кту на Сход Укра ни має низку переваг, зокрема
так : у м жнародних НУО є багатий досв д щодо врегулювання м жнародних
конфл кт в р зного характеру (в йськового, пол тичного, соц ального); МНУО
зазвичай виступають у рол м жнародних посередник в, як не в дстоюють нтереси
жодно

з стор н; вони висв тлюють та доносять правдиву

нформац ю до
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м жнародно сп льноти; МНУО надають важлив рекомендац щодо врегулювання
конфл кту

урядам,

м журядовим акторам. Проте не завжди д яльн сть МНУО в

Укра н супроводжується лише позитивними насл дками. В окремих випадках
д яльн сть МНУО м стить корупц йну складову, а подекуди хнє функц онування
має лише декларативний або нформативний характер. У результат анал узу
посередницько

д яльност

МНУО констатуємо, що створення р зноман тних

майданчик в та платформ для сп лкування зазвичай жодним чином не може
вплинути на вир шення конфл кту. У деяких ситуац ях населення не є ч тко
по нформованим щодо гуман тарно та медично д яльност таких орган зац й. Є
випадки, коли д яльн сть НУО в конкретн й сфер не узгоджено з ншими такими ж
орган зац ями.
З огляду на це, м жнародним неурядовим орган зац ями для ефективного
вир шення безпекових проблем в Укра н варто дотримуватись таких рекомендац й:
нформувати широк верстви населення щодо своє д яльност ; ч тко налагоджувати
роботу з

ншими неурядовими та урядовими орган зац ями для уникнення

дублювання сво х функц й; встановлювати партнерськ взаємини з урядом Укра ни;
адаптовуватись до ментал тету та особливостей культури м сцевого населення; ч тко
розум ти

вимоги

стор н

конфл кту;

управл нський апарат орган зац

ефективно

координувати

внутр шн й

з метою запоб гання корупц йним мах нац ям;

створювати миротворч платформи, як будуть зд йснювати безпосередн й вплив на
обидв протиборч сторони; використовувати р зноман тн форми д яльност у сфер
миру та безпеки, прим ром, застосовувати моб л зац йну та гендерну форму, яка
передбачає активне залучення м сцевого населення, зокрема ж нок, для сприяння
мирному процесов .
З ншого боку, можемо запропонувати урядов Укра ни так рекомендац для
сприяння ефективному залученню МНУО до вир шення проблем у сфер миру та
безпеки: забезпечити сприятливе нституц ональне середовище, що передбачатиме
використання державою потенц алу МНУО, котр
оптимальних

безпекових

та

миротворчих

результативн

орган зац йно- нституц ональн

пропонують впровадження

програм

проєкт в;

передумови

для

створити

продуктивного

179

функц онування МНУО, що дасть змогу м оптим зувати людськ та ф нансов
ресурси; покращити нормативно-правове середовище, зокрема, удосконалити
законодавство Укра ни задля ч ткого розмежування правового статусу м жнародних
та нац ональних неурядових орган зац й, що дасть змогу миротворчим та
безпековим МНУО оперативн ше реагувати на виклики загрози.
Важливо наголосити на ще одному висновку, що випливає з анал зу програм
та проєкт в, що х реал зовують миротворч та безпеков МНУО на м жнародн й
арен , а саме: для п двищення ефективност

МНУО п д час врегулювання

безпекових та миротворчих проблем в Укра н доц льно застосовувати ц лий
комплекс нструмент в, який охоплює практично вс форми д яльност МНУО у
сфер миру та безпеки. Отже, миротворчим та безпековим МНУО, як працюють в
Укра н , для ефективн шого функц онування рекомендуємо використовувати так
нструменти:
1) діалог та консультації на м сцевому або нац ональному р вн м ж тими, хто
при влад ,

тими, хто зазнає утиск в, при цьому повною м рою реал зуючи

гендерний, в ковий, соц альний та м жрасовий п дходи;
2) пряма особиста пропаганда за допомогою контактів з політичними
лідерами та особами, як ухвалюють основн р шення на нац ональному та
глобальному р внях;
3) культурний вплив: створення ф льм в, сер ал в, як пропагують мирне
вир шення конфл ктних ситуац й; театр за участю артист в, як мають значний
досв д виступати модераторами, беруть участь у д алоз в м сцевих громадах, при
цьому залучаючи аудитор ю, щоби вона пропонувала мирн способи вир шення
конфл кт в, що виникають у п‟єс ;
4) залучення молоді та жінок до миротворчого процесу;
5) створення миротворчих платформ для обговорень, конференц й, форум в;
6) створення мереж раннього запобігання та реагування як нструменту
спостереження й мон торингу конфл кт в для подальшого х усунення й ухвалення
в дпов дних р шень;
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7) співпраця з поліцією, громадськими лідерами, у тому числ з рел г йними
д ячами;
8) створення інститутів миру, тобто заклад в, що враховують нац ональн
нтереси й надають спец ал зовану, нтенсивну п дготовку з питань запоб гання
конфл ктам та побудови миру для окремих ос б, орган зац й громадянського
сусп льства, д лових к л тощо.
Отже, застосування МНУО ц лого комплексу виокремлених нструмент в
сприятиме пришвидшенню вир шення в йськового конфл кту на Сход Укра ни.
Прим ром, використання МНУО прямо особисто пропаганди на пол тичних л дер в
ЄС, та США надасть можлив сть вплинути на хн найважлив ш р шення щодо
врегулювання ситуац . Водночас мплементац я нструменту культурного впливу
МНУО (мед а, театр) на м сцевому р вн дасть змогу сформувати ст йку думку
м сцевого населення, яка базуватиметься лише на мирних способах вир шення
конфл кту. Створення нститут в миру й залучення молод та ж нок до миротворчого
процесу уможливить у майбутньому запоб гати виникненню в йськових конфл кт в.
Висновки до розділу 4
Захист людського життя, забезпечення г дност , допомога вс м жертвам
збройного конфл кту – це основн завдання м жнародно системи безпеки. Тому
ефективне функц онування МНУО у сфер

забезпечення миру та безпеки є

нагальною вимогою цив л зованого сусп льства. З огляду на це в дисертац було
зд йснено досл дження функц онального вим ру д яльност м жнародних неурядових
орган зац й у сфер забезпечення миру та безпеки в розр з функц й та в дпов дних
форм д яльност , як зд йснюють МНУО п д час вир шення м жнародних конфл кт в
сучасност .
У результат досл дження доведено, що МНУО, як представники зр лого та
усв домленого св тового громадянського сусп льства, розум ючи нищ вн загрози,
як несе будь-який збройний конфл кт, є тими м жнародними акторами, як
найперш входять у зону конфл кту з метою його вир шення або хоча б полегшення
його насл дк в у майбутньому.
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Вид лено основні вимоги, якими повинна володіти міжнародна неурядова
організація для того, щоб брати участь у врегулюванні конфлікту, як-от: МНУО
повинн бути добре ознайомлен з кра ною,

проблемами та учасниками конфл кту;

МНУО необх дно мати партнер в серед м сцевого населення; сп вроб тники МНУО
мають бути добре п дготовлен у сфер врегулювання конфл кт в за допомогою
стандартних

нестандартних метод в; МНУО повинн розум ти та приймати вс

ризики, з якими особисто з штовхуються хн сп вроб тники п д час безпосередньо
участ в конфл кт .
Запропоновано визначення терм на «функц я МНУО у сфер забезпечення
миру та безпеки», п д яким розум ємо «комплекс форм діяльності, які МНУО
застосовують як єдине ціле або делегують до мережевих структур на усіх рівнях
сфери забезпечення миру та безпеки (національному, регіональному, міжнародному)
задля вирішення безпекових проблем та досягнення стійкого всеохопного миру», а
також визначення терм на «форма д яльност

МНУО п д час вир шення

м жнародних конфл кт в сучасност та запоб гання м» як «зовнішнє практичне
відображення конкретних дій, які здійснюють МНУО з метою запобігання
міжнародним конфліктам та вирішення їх, а також подолання їхніх наслідків, у
межах повноважень та компетенцій, які притаманні цим організаціям».
Виокремлено функц та форми д яльност МНУО у сфер забезпечення миру
та безпеки, розмежуванням

х на дв

п всфери: миротворчу та безпекову.

Функц ональний вим р д яльност МНУО у миротворч й сфер зд йснюється через
так функц : 1) миротворча, яка реал зується за допомогою р зних форм д яльност :
превентивна, що передбачає зд йснення завчасного запоб гання потенц йним
насильницьким конфл ктам; посередницька, яка означає, що МНУО в д грають роль
посередника чи мед атора; моб л зац йна, яка виявляється в залученн м сцевих та
м жнародних людських ресурс в, як

зац кавленн

у вир шенн

конфл кту;

ре нтеграц йна, яка сприяє започаткуванню н ц атив з демоб л зац , роззброєння та
дем л таризац , а також нтеграц

репатр ант в на м сця пост йного проживання

п сля зак нчення в йськових д й, поверненню та в дбудов окупованих територ й;
2) інформаційна функц я реал зується через так форми д яльност : нформац йно-
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просв тницька, яка виражається в зд йсненн роз‟яснювально й осв тньо роботи,
спрямовано на просування ц нностей людського життя, пр оритетн сть миру та
безпеки, за допомогою ЗМІ, ф льм в, твор в мистецтва та р зноман тних культурних
заход в; науково-досл дницька, яка передбачає орган зац ю наукових досл джень для
вивчення шлях в досягнення стаб льного ст йкого миру та безпеки у всьому св т .
У безпеков й сфер , яка широко представлена дуже р зноман тними за своєю
спец ал зац єю м жнародними неурядовими орган зац ями, функц ональний вим р
проявляється через зд йснення соціально-гуманітарної функц , що передбачає так
форми д яльност : гуман тарна, яка полягає в орган зац
реал зац

гуман тарних м с й,

гуман тарних, соц альних програм та проєкт в; правозахисна, яка

передбачає пост йне в дсл дковування порушень прав людини п д час збройного
конфл кту, документування факт в в йськового злочину; медична, яка виявляється в
п дтримц системи охорони здоров‟я в зон конфл кту, наданн психолог чно
допомоги

жертвам

конфл кту,

орган зац ю

добров льно

вакцинац

тощо;

еколог чна, яка спрямована на захист та в дновлення навколишнього середовища в
територ альн й зон в йськового конфл кту.
Серед МНУО, як реал зовують миротворчу функц ю п д час вир шення
м жнародних конфл кт в за допомогою превентивних форм д яльност , вид лено:
International Crisis Group (Бельг я), Search for Common Ground (США), International
Alert (Великобритан я), Femmes Africa Solidarite (Швейцар я), West Africa Network
for Peacebuilding. Розглядаючи д яльн сть МНУО як посередника п д час вир шення
м жнародних

внутр шньодержавних конфл кт в, серед впливових св тових НУО

виокремлюємо так : Центр Картера, Ін ц атива управл ння кризовими ситуац ями,
М жнародна асоц ац я миротворц в. Іншою особливою формою неурядових
орган зац й, що застосовують посередницьку форму д яльност п д час конфл ктних
ситуац й, є незалежн науково-досл дн установи, анал тичн центри, нститути,
приватн дипломатичн орган зац , наприклад Центр за гуман тарний д алог (Center
for Humanitarian Dialogue, HD), Інститут миру США (United States of Peace, USIP),
Swisspeace, як хоч

не беруть безпосередньо участ в мирному посередництв ,
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проте можуть зд йснювати поглиблен досл дження та експертний анал з, що має
важливе значення для мед атор в, щоб розпочати роботу з врегулювання конфл кту.
Доведено, що вс форми д яльност НУО п д час вир шення, попередження та
подолання насл дк в м жнародних конфл кт в є т сно взаємопов‟язаними та
взаємодоповнюваними, а в деяких випадках одна форма д яльност може включати в
себе або дублювати д

ншо . Проте це не перешкоджає окремим МНУО

реал зовувати сво функц у сфер миру та безпеки.
Зд йснивши досл дження позитивних приклад в залучення неурядових
орган зац й до вир шення та попередження конфл кт в сучасност у розр з форм
хньо д яльност , ми д йшли висновку, що б льш сть МНУО у сфер миру та безпеки
ведуть роботу за допомогою дипломат
застосування концепц

«м‟яко

«другого шляху», яка передбачає

сили», тобто досягають бажаного шляхом

приваблення та переконання нших до засвоєння потр бних дей.
Проведений функц ональний анал з позитивних приклад в залучення МНУО
до вир шення сучасних м жнародних конфл кт в дав змогу виокремити переваги
д яльност МНУО у сфер безпеки та миру: МНУО є нев д‟ємною частиною
громадянського сусп льства, тому й в д грають важливу роль у запоб гання
м жнародним конфл ктам та вир шенн

х; сьогодн МНУО стали основними

партнерами з надання допомоги, особливо в кра нах, як

розвиваються, де

ймов рн сть виникнення конфл кту є завжди вищою пор вняно з розвинутими
кра нами; МНУО завжди присутн в м сцях виникнення конфл кту як незалежн
«посли добро вол »; держава є одн єю стороною у велик й к лькост конфл кт в, а
МНУО є незалежною стороною у будь-якому конфл кт ; МНУО, як долучилися до
вир шення конфл кту, зазвичай п дтримують створення м сцевих сусп льних груп,
як

можуть складатися з ос б

об‟єднуватися довкола єдино

з р зних верств сусп льства, проте будуть

мета – досягти ст йкого миру та побудувати

громадянське сусп льство на територ , де на певний момент виникла конфл ктна
ситуац я; п сля припинення спалаху насильства багато МНУО, що зд йснюють
врегулювання конфл кт в, залишаються на м сцях, щоб забезпечити подальше
повернення до мирного життя.
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Виходячи з сьогодн шньо ситуац , що склалася в Укра н , коли через агрес ю
Рос йсько Федерац

розв‟язано в йну на Донбас та систематично порушуються

принципи м жнародного права, МНУО стають руш йною силою, яка об‟єднує,
мотивує, нтегрує та адаптовує св тове

в тчизняне сп втовариство до сучасних

зовн шн х та внутр шн х виклик в та загроз для м жнародно безпеки. Очевидно
також, що рос йсько-укра нська в йна на Сход Укра ни внесла сво корективи в
сп впрацю Укра ни та МНУО, оск льки в йськовий конфл кт на Донбас в д самого
початку його розв‟язання потребував активного залучення МНУО. Тому сьогодн на
Донбас функц онують численн МНУО з р зними сферами д яльност .
Проанал зовано роботу МНУО, як долучаються до вир шення проблем
безпеки та врегулювання конфл кту на Сход Укра ни у двох сферах – миротворч й
та безпеков й. Миротворча сфера передбачає так форми д яльност : 1) миротворча /
посередницька (надання пропозиц й та н ц атив для встановлення д алогу; роль
нейтрального посередника тощо): Центр за гуман тарний д алог, Ін ц атива
управл ння кризовими ситуац ями, М жнародна кризова група, МКЧХ; 2) науководосл дницька (проведення анал тичних, експертних досл джень): М жнародна
кризова група, International Alert, Інститут миру США; 3)
просв тницька (донесення нформац

нформац йно-

про конфл кт до м жнародно сп льноти;

привернення уваги урядових актор в): МКЧХ, International Alert. Безпекова сфера
передбачає так форми д яльност МНУО: 1) гуман тарна (гуман тарн програми,
боротьба з голодом, надання соц ально допомоги): МКЧХ, International Alert, Центр
за гуман тарний д алог; 2) медична (п дтримка системи охорони здоров‟я,
психолог чна допомога, вакцинац я): МКЧХ, Л кар без кордон в, International Alert;
3) правозахисна (мон торинг ситуац й з правами

свободами людини в зон

конфл кту; захист свободи слова): М жнародна амн ст я, Репортери без кордон в,
International Alert; 4) еколог чна (захист навколишнього середовища): Центр за
гуман тарний д алог.
Запропоновано рекомендац , яких доц льно дотримуватись МНУО для
ефективного вир шення безпекових та миротворчих проблем в Укра н , зокрема так :
нформувати широк верстви населення щодо своє д яльност ; ч тко налагоджувати
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роботу з

ншими неурядовими та урядовими орган зац ями для уникнення

дублювання сво х функц й; встановлювати партнерськ взаємини з урядом Укра ни;
адаптовуватись до ментал тету та особливостей культури м сцевого населення; ч тко
розум ти

вимоги

стор н

конфл кту;

управл нський апарат орган зац

ефективно

координувати

внутр шн й

з метою запоб гання корупц йним мах нац ям;

створювати миротворч платформи, як будуть зд йснювати безпосередн й вплив на
обидв протиборч сторони; використовувати р зноман тн форми д яльност у сфер
миру та безпеки, до прикладу, застосовувати моб л зац йну форму, яка передбачає
активне залучення м сцевого населення, зокрема ж нок, для сприяння мирному
процесов . А також запропоновано урядов

Укра ни забезпечити сприятливе

нституц ональне та нормативно-правове середовище для ефективного залучення
МНУО до вир шення проблем у сфер миру та безпеки.
Анал з функц онального вим ру д яльност

МНУО у миротворч й сфер

уможливив виокремити нструменти, як доц льно використовувати МНУО п д час
врегулювання безпекових та миротворчих проблем в Укра н , зокрема так : д алог та
консультац на м сцевому або нац ональному р вн м ж тими, хто при влад , тими,
хто зазнає утиск в, з обов‟язковим залученням до цього процесу ж нок; пряма
особиста пропаганда за допомогою контактування з пол тичними л дерами та
особами, як ухвалюють р шення; культурний вплив: створення ф льм в, сер ал в, як
пропагують мирне вир шення конфл ктних ситуац й, театр за участю артист в, як
мають значний досв д виступати модераторами, беруть участь у д алоз в м сцевих
громадах, при цьому залучаючи аудитор ю, щоби вона пропонувала мирн способи
вир шення конфл кт в, що представлен в п‟єс ; залучення молод та ж нок до
миротворчого процесу; створення миротворчих платформ для обговорення,
конференц й, форум в; створення мереж раннього запоб гання та реагування як
нструменту спостереження й мон торингу конфл кт в для подальшого х усунення
та ухвалення в дпов дних р шень; сп впраця з пол ц єю, пол тичними л дерами,
нколи з рел г йними д ячами; створення нститут в миру, тобто заклад в, де
надається спец ал зована, нтенсивна п дготовка, яка буде враховувати нац ональн
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особливост , з питань запоб гання конфл ктам та побудови миру для окремих ос б,
орган зац й громадянського сусп льства, д лових к л тощо.
Отже, функц ональний вим р д яльност МНУО, який було досл джено за
допомогою виокремлення функц й, форм та нструмент в д яльност МНУО у сфер
забезпечення миру та безпеки, дав змогу ч тко окреслити основн переваги та
недол ки залучення МНУО до вир шення безпекових та миротворчих проблем у
св т

в Укра н .
Основн положення розд лу знайшли в дображення в публ кац ях дисертанта

[129; 130; 132; 134; 135; 137; 138; 140; 227].
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ВИСНОВКИ
Узагальнюючи теоретичн положення проведеного досл дження, констатуємо
так найважлив ш його результати:
1. З‟ясовано, що вивчення рол та значення МНУО у сучасн й систем
м жнародних в дносин в ддавна привертає увагу науковц в та анал тик в. Через
використання п‟яти груп джерел, що становлять джерельну базу роботи, виявлено,
що на сьогодн

накопичено чималий за обсягом науковий доробок щодо

концептуального осмислення д яльност МНУО та залучення х до вир шення
проблем м жнародного значення. Водночас проанал зован джерела та наукова
л тература дають нам змогу стверджувати, що у в тчизнян й пол тичн й науц дос
спостер гається недостатнє комплексне наукове висв тлення та обґрунтування
проблем нституц онального вим ру д яльност МНУО у сфер досягнення миру та
п дтримки безпеки, а також функц ональних особливостей д яльност МНУО п д час
вир шення м жнародних конфл кт в сучасност й запоб гання м.
2.

Проанал зовано

концептуально-теоретичн

м жнародних неурядових орган зац й у систем

засади

досл дження

рол

м жнародних в дносин для

забезпечення миру та безпеки. Виявлено, що одн єю з найвизначн ших особливостей
системи сучасних м жнародних в дносин є зростання к лькост

неурядових

орган зац й, як утворюють складн мереж та забезпечують ст йк зв‟язки м ж
людьми у всьому св т , зокрема залучен до вир шення проблем та виклик в у сфер
безпеки та миру, а також сприяють хньому запоб ганню. На основ наукових
п дход в до трактування понять «громадянське сусп льство» та «глобальне
громадянське сусп льство» можемо висновувати, що МНУО є важливими
елементами глобального громадянського суспільства, як в дображають складну й
р зноман тну соц альну реальн сть та виражають р знопланов сть потреб

турбот

громадян, зокрема у безпековому контекст . Наголошено, що досл дження МНУО в
розр з функц онального вим ру має бути диференц йованим, враховуючи конкретну
сферу хньо д яльност . У нашому випадку йдеться про сферу миру та безпеки, що є
одн єю з найпр оритетн ших у систем м жнародних в дносин, адже сучасн класичн
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м жнародн

актори не здатн

самотужки протистояти викликам та загрозам

глобального св ту. Зважаючи на це, константовано, що МНУО сьогодн виконують
важлив безпеков та миротворч завдання глобального громадянського сусп льства,
оск льки завжди д ють у конфл ктних зонах сучасного св ту, мають можлив сть
швидко та ефективно зреагувати на безпеков виклики.
Виокремлено методологічний інструментарій дослідження, який творять так
методолог чн

п дходи,

як

нео нституц ональний,

системний,

мережевий.

Наголошено, що нституц ональний та нео нституц ональний п дходи уможливили
виокремлення м жнародних неурядових орган зац й як окремих

впливових

пол тичних нститут в та елемент в системи м жнародних в дносин, що ставлять
перед собою завдання сприяти забезпеченню миру та безпеки на м жнародн й арен ,
формують громадську думку в цьому напрям та можуть сприяти виробленню (через
координац ю

з

ншими

м жнародними

акторами)

ефективних

механ зм в

гарантування та забезпечення м жнародно безпеки. У межах вказаних п дход в було
використано загальнотеоретичн , емп ричн

та лог чн

методи досл дження:

структурно-функц ональний, сторичний, пор вняльний, анал зу документ в, метод
кейс в, анал зу й синтезу, узагальнення.
3. Уточнено поняття «м жнародна неурядова орган зац я», п д яким розум ємо
«особливу форму об‟єднання представник в громадянського сусп льства р зних
кра н св ту, створену на основ установчих документ в, зареєстровану в дпов дно до
нац онального законодавства одн є держави, засновниками яко зазвичай є приватн
чи недержавн юридичн особи, а д яльн сть в дпов дає принципам
м жнародного права та не пересл дує комерц йно мети

нормам

в дбувається на територ

не менш н ж двох держав». Проанал зовано роль Економ чно

соц ально ради

ООН, яка є органом, уповноваженим встановлювати консультативн взаємини з
НУО, в

структур створено спец альний Ком тет з неурядових орган зац й, а на

сьогодн снує три типи консультативного статусу МНУО при ЕКОСОР: загальний;
спец альний; належать до Реєстру.
Проанал зовано становлення та розвиток МНУО в розр з двох основних
етап в: перший характеризується виникненням найперших МНУО правозахисного
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характеру в XIX ст.; другий розпочався п сля Друго св тово в йни, коли к льк сть
МНУО

швидко

почала

зростати,

оск льки

виникала

потреба

оперативно

орган зувати громадянське сусп льство р зних кра н св ту для вир шення сп льних
м жнародних проблем та подолання загроз.
4. Систематизовано МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки за критер єм
сфери д яльност (миротворча; безпекова). В дтак, виокремлено три групи МНУО:
1) миротворчі МНУО, як сприяють вир шенню конфл кт в та забезпеченню миру
(МНУО, як зд йснюють просв тницьку д яльн сть щодо миру й ненасильства та
пропагують ц нност пр оритетност безпеки людини та дипломат над силовими,
збройними засобами та в йною; МНУО, як зд йснюють посередницьку д яльн сть у
вир шенн

м жнародних

конфл кт в;

2) інформаційно-аналітичні

інституції

МНУО,

як

(анал тичн

сприяють
та

роззброєнню);

досл дницьк

центри,

нститути тощо), як досл джують конфл кти, нформують громадськ сть та вс х
зац кавлених, сприяючи миру та гарантуванню безпеки; 3) безпекові МНУО, як
допомагають п дтримувати безпеку в найважлив ших сферах функц онування
глобального сусп льства: гуман тарн , як забезпечують соц огуман тарний захист та
допомогу в зонах стих йних лих в йськових конфл кт в; МНУО, як забезпечують
охорону здоров‟я в зонах стих йних лих та в йськових конфл кт в; правозахисн
(сприяють захисту прав людини; п дтримують свободу слова; протид ють торг вл
людьми; забезпечують вир шення гендерних проблем; сприяють безпец д тей
тощо); еколог чн , д яльн сть яких спрямована на захист навколишнього середовища
та еколог чну безпецу людства; МНУО, як сприяють ав ац йн й безпец ; МНУО з
захисту морського права.
5.

Зд йснено

анал з

нормативно-правового

регулювання

м жнародно

д яльност МНУО на двох р внях: м жнародно-правове регулювання, в межах якого
визначено правовий статус МНУО, д ють та вдосконалюються м жнародн норми х
функц онування,

окреслено

хню

міжнародно-правову

відповідальність;

саморегулювання (внутр шнє право, кодекси повед нки МНУО). Проведений анал з
дає можлив сть стверджувати, що в рамках м жнародно-правового регулювання
МНУО волод ють спец альною, накше кажучи, функціональною (фрагментарною,
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факультативною) міжнародною правосуб’єктністю, яка виключає здатн сть до
нормотворення, проте має виключно правозастосовний характер. Наголошено, що
п д час розгляду рол МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки особливе
значення в д грають саме норми саморегуляц

хньо

д яльност , адже через

самост йне розроблення, ухвалення р шень та виконання проєкт в у рамках кодекс в
повед нки МНУО можуть оперативно реагувати на сучасн виклики, узгоджувати
власн д

з загальними тенденц ями в миротворч й та безпеков й сферах. Окр м

цього, так важлив принципи, як закр плюють у документах саморегулювання, як
прозор сть

зв тн сть, в дпов дальн сть, як сне управл ння, служ ння громад та

захист права людини, сп впраця без кордон в тощо, уможливлюють зростання
дов ри до МНУО та посилення хньо рол у сфер подолання безпекових виклик в та
загроз.
6. Проведено досл дження

нституц онально

специф ки МНУО у сфер

забезпечення миру та безпеки, яке дозволило стверджувати, що вс м безпековим та
миротворчим МНУО притаманн

деяк

характерні риси інституціональної

структури, зокрема так : ч тко визначена м с я, бачення, мета та принципи, яких
дотримується орган зац я; ч тко розвинена мережева структура орган зац ; в кожн й
орган зац

є визначена к льк сть департамент в (п дрозд л в), як працюють над

досягненням локально мети орган зац , що є складовою частиною загально мети;
кожен департамент має визначенн конкретн завдання та методи, за допомогою
яких х досягають; наявн сть координац йного центру, що визначає та координує
д яльн сть ус х департамент в; р зн джерела ф нансування: це можуть бути членськ
внески чи благод йн , донорськ тощо; проєкти орган зац можуть бути налаштован
на р зн п дходи щодо вир шення наявно проблеми: або наукове досл дження, або
практичне вир шення, або синтез обох п дход в; пост йний взаємозв‟язок та
сп впраця з урядами та м журядовими орган зац ями. На основ досл дження
нституц онально

специф ки

окремих

миротворчих

та

безпекових

МНУО

розроблено інституціональний механізм ефективного функціонування міжнародної
неурядової організації у сфері забезпечення миру та безпеки, який складається з
таких складових елемент в: стратегічне управління (структура орган в управл ння;
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статут орган зац ; положення про органи управл ння); місія, цінності, бачення;
стратегічний план (стратег чна мета та завдання для

реал зац ; заходи, проєкти,

кампан , конференц , сем нари, платформи; р чний зв т про д яльн сть орган зац );
стиль управління та лідерство (кодекс повед нки, етичний кодекс, Харт я
в дпов дальност ;

пол тика

уникнення

конфл кт в

нтерес в);

організаційна

структура (мережа структурних п дрозд л в; положення про структурн п дрозд ли;
посадов

нструкц

прац вник в); операційне управління (регламент роботи

орган зац ; введення д ловодства); людські ресурси (кадрова пол тика: колективн
угоди/договори, контракти сп вроб тник в, система п двищення квал ф кац ; наб р
кадр в: положення про порядок проведення конкурс в; гендерне сп вв дношення та
р зноман тн сть представництва). Виявлено, що МНУО, як

будь-який суб‟єкт

м жнародних в дносин, оточений певним інституціональним середовищем, без
якого

вн

не

спроможний

функц онувати.

Основними

елементами

нституц онального середовища МНУО у сфер безпеки та миру є так : органи влади
окремих держав, ММУО; донорськ , благод йн

орган зац , окрем

меценати,

спонсори, ф лантропи, як ф нансують МНУО; б знес-структури, що зац кавленн в
одержанн прибутку та дають доступ до матер альних та людських ресурс в; люди,
заради яких створюються МНУО та як потребують хн х послуг; прац вники,
анал тики, науковц , досл дники, як здатн задовольнити потреби кл єнт в МНУО;
актив сти, громадськ д яч , як висловлюють та захищають сусп льну громадянську
позиц ю; засоби масово

нформац , як є каналом комун кац

МНУО з ншими

елементами нституц онального середовища; мешканц кра ни, м ста, рег ону, як є
безпосередн м оточенням МНУО.
7. Доведено, що пост йний взаємозв‟язок та сп впраця з урядами та
м журядовими орган зац ями є визначальною нституц ональною характеристикою
МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки. На основ цього виокремлено дв
модел взаємод НУО з урядами та м журядовими орган зац ями: 1) модель прямої
взаємодії між НУО та урядом; 2) модель опосередкованої взаємодії через донорську
організацію, в рол

яко

можуть виступати будь-яка м журядова орган зац я,

сусп льний чи приватний фонд. На основ цих моделей наголошено, що НУО не
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завжди мають демократичну лег тимн сть для своє посередницько /миротворчо
роботи, оск льки можуть бути опосередковано «контрольован » через уряди кра н чи
приватн , сусп льн фонди, як ф нансують бюджет орган зац

та

основних

донор в. Виявлено основн форми сп впрац , за допомогою яких зд йснюється
взаємод я МНУО та ММУО у сфер забезпечення миру та безпеки, зокрема так :
надання грант в на конкурсн й основ ; проведення м жнародних кампан й;
ф нансування та реал зац я р зних практичних та наукових проєкт в; проведення
м жнародних конференц й, форум в та комун кативних платформ, як сприяють
вир шенню глобальних безпекових проблем людства; зд йснення експертно ,
консультативно допомоги; вид лення стипенд й на навчання; надання технолог й,
сучасного обладнання тощо. Взаємод МНУО та ММУО для гарантування безпеки
та миру досл джено у таких форматах: МНУО та структури ООН (Рада Безпеки,
ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО та н.); МНУО та НАТО; МНУО та ОБСЄ; МНУО та ЄС.
8. Зд йснено анал з функц онального вим ру д яльност

м жнародних

неурядових орган зац й у сфер забезпечення миру та безпеки в розр з функц й та
в дпов дних форм д льност , як реал зують МНУО для запоб гання та вир шення
м жнародних конфл кт в сучасност . Запропоновано наукове визначення поняття
«функц я МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки», п д яким розум ємо
«комплекс форм діяльності, які МНУО застосовують як єдине ціле або делегують
до мережевих структур на усіх рівнях сфери забезпечення миру та безпеки
(національному, регіональному, міжнародному) задля вирішення безпекових проблем
та досягнення стійкого всеохопного миру», а також визначення терм на «форма
д яльност
запоб гання

МНУО п д час вир шення м жнародних конфл кт в сучасност

та

м» як «зовнішнє практичне відображення конкретних дій, які

здійснюють МНУО з метою запобігання міжнародним конфліктам та вирішення
їх, а також подолання їхніх наслідків, у межах повноважень та компетенцій, які
притаманні цим організаціям». Зокрема, виокремлено так функц

д яльност

МНУО у сфер забезпечення миру та безпеки: миротворча, яка реал зується за
допомогою таких форм д яльност : превентивна, що передбачає завчасне
запоб гання

потенц йним

насильницьким

конфл ктам;

посередницька,

яка
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передбачає, що МНУО в д грають роль посередника чи мед атора; моб л зац йна,
яка передбачає залучення м сцевих людських ресурс в, зац кавлених у вир шенн
конфл кту; ре нтеграц йна, яка сприяє започаткуванню н ц атив з демоб л зац ,
роззброєння та дем л таризац , а також нтеграц репатр ант в на м сця пост йного
проживання п сля зак нчення в йськових д й, поверненню та в дбудов окупованих
територ й; інформаційна функція реал зується через так

форми д яльност :

нформац йно-просв тницька, яка передбачає зд йснення роз‟яснювально-навчально
д яльност , що спрямована на просування ц нност людського життя, пр оритетност
миру та безпеки над в йною, за допомогою ЗМІ, ф льм в, мистецтва та
р зноман тних

культурних

заход в;

науково-досл дницька,

яка

передбачає

орган зац ю наукових досл джень для вивчення шлях в забезпечення стаб льного
ст йкого миру та безпеки у всьому св т ; соціально-гуманітарна функція, яка
передбачає так

форми д яльност : гуман тарна, що полягає в орган зац

гуман тарних м с й, реал зац

гуман тарних, соц альних програм та проєкт в;

правозахисна, яка передбачає зд йснення пост йного в дсл дковування порушень
прав людини п д час збройного конфл кту, документування факт в в йськового
злочину, а також запоб гання м; медична, яка дбає про п дтримку системи охорони
здоров‟я в зон конфл кту, надання психолог чно допомоги жертвам конфл кту,
орган зац ю добров льно вакцинац тощо; еколог чна, яка турбується про захист та
в дновлення навколишнього середовища в територ альн й зон

в йськового

конфл кту.
9. Виокремлено переваги та недоліки діяльності міжнародних неурядових
організацій під час вирішення міжнародних конфліктів та запобігання їм на основ
анал зу д яльност МНУО, що х залучено до подолання миротворчих та безпекових
проблем в Укра н (Центр за гуман тарний д алог, Ін ц атива управл ння кризовими
ситуац ями, М жнародна кризова група, М жнародний Ком тет Червоного Хреста,
International Alert, Інститут миру США, Л кар без кордон в, М жнародна амн ст я,
Репортери без кордон в). До переваг зараховуємо такі: неурядов орган зац завжди
виступають у рол найважлив ших партнер в з надання допомоги; у них є багатий
досв д врегулювання м жнародних конфл кт в р зного характеру; вони виступають у
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рол м жнародних посередник в, як не п дтримують жодно протиборчо сторони;
висв тлюють та доносять правдиву

нформац ю до м жнародно

сп льноти;

анал зують конфл ктну ситуац ю з р зних стор н, тому можуть надавати важлив
об‟єктивн рекомендац

щодо врегулювання конфл кту

урядов ,

м журядовим

акторам; п д час врегулювання конфл кту п дтримують створення м сцевих
сусп льних груп людей, що складаються з ос б з р зних верств сусп льства, яких
об‟єднує єдина мета – досягнення ст йкого миру; п сля припинення в йськового
конфл кту залишаються на м сцях, щоб забезпечити подальше повернення до
мирного життя. До недоліків належать такі: д яльн сть неурядових орган зац й
може набувати ознак необ‟єктивност , пол тизац , оск льки дуже часто в дбувається
зд йснення опосередкованого контролю та втручання уряд в чи ф нансових донор в
в хню д яльн сть; нструменти, як вони використовують, не завжди є достатньо
ефективними щодо врегулювання в йськового конфл кту; м бракує важел в впливу
чи демократично

лег тимност , необх дних для пост йних посередницьких

(мед ац йних)

у

дй

вир шенн

в йськових

конфл кт в;

здеб льшого

хнє

функц онування має лише декларативний або нформативний характер; у деяких
ситуац ях населення зони конфл кту недостатньо ч тко про нформоване щодо
гуман тарно , медично чи ншо д яльност таких орган зац й; є випадки, коли хня
д яльн сть в конкретн й сфер не узгоджена з ншими такими ж орган зац ями; в
окремих випадках д яльн сть м жнародних неурядових орган зац й м стить
корупц йну складову.
На основ анал зу реальних програм та проєкт в МНУО, спрямованих на
вир шення м жнародних конфл кт в сучасност

та запоб гання

м, розроблено

рекомендації щодо ефективного залучення МНУО до врегулювання безпекових та
миротворчих проблем в Україні: 1) завжди збер гати свою ндив дуальн сть та
незалежн сть щодо будь-яко сторони конфл кту, в тому числ й щодо держави
Укра ни; 2) нформувати широк верстви населення щодо своє д яльност ; 3) ч тко
налагоджувати роботу з ншими неурядовими та урядовими орган зац ями та
координувати д яльн сть для уникнення дублювання сво х функц й з ншими
орган зац ями; 4) налагоджувати партнерськ

взаємини з урядом Укра ни;
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5) адаптовуватись до ментал тету та особливостей культури м сцевого населення;
6) ч тко розум ти вимоги протиборчих стор н; 7) ефективно координувати
внутр шн й управл нський апарат орган зац

з метою запоб гання корупц йним

мах нац ям; 8) створювати ефективн миротворч платформи, як будуть зд йснювати
безпосередн й вплив на обидв сторони конфл кту; 9) використовувати р зноман тн
форми д яльност у сфер миру та безпеки, зокрема застосовувати моб л зац йну
форму, яка передбачає активне залучення м сцевого населення, в тому числ ж нок,
для сприяння миротворчому процесу; 10) важливо, щоб НУО не обмежували свою
д яльн сть лише вир шенням конфл кт в, але й викор нювали першопричини цих
конфл кт в за допомогою превентивних форм д яльност , що, безумовно, прискорить
процес досягнення ст йкого миру. Сформульовано рекомендац урядов Укра ни для
ефективного залучення МНУО до вир шення проблем у сфер миру та безпеки:
1) створити
використання

сприятливе
державою

нституц ональне
потенц алу

орган зац йно- нституц ональн

середовище,

МНУО

та

що

гарантувати

передбачатиме
результативн

передумови для продуктивного функц онування

МНУО; 2) покращити нормативно-правове середовище, зокрема, удосконалити
законодавство Укра ни задля ч ткого розмежування правового статусу та функц й
м жнародних та нац ональних неурядових орган зац й, що дасть змогу миротворчим
та безпековим МНУО оперативн ше реагувати на сучасн безпеков виклики та
загрози.
Запропоновано інструменти, які доцільно використовувати МНУО для
вирішення безпекових та миротворчих проблем в Україні, зокрема так : діалог та
консультації: на м сцевому або нац ональному р вн м ж тими, хто при влад , тими,
хто зазнає утиск в, при цьому варто залучати до процесу ж нок; пряма особиста
пропаганда за допомогою доступу до пол тичних л дер в та ос б, як ухвалюють
р шення; культурний вплив: створення ф льм в, сер ал в, як пропагують мирне
вир шення конфл ктних ситуац й, театральн

постановки за участю м сцевих

мешканц в, де артисти, навчен виступати в рол модератор в, беруть участь у
д алоз

з м сцевими громадами, при цьому варто залучати аудитор ю до

пропонування саме мирних способ в вир шення конфл кт в, як вм ло змодельовано
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та подано в п‟єс ; залучення молоді та жінок до миротворчого процесу; створення
миротворчих платформ для обговорення, конференц й, форум в; створення мереж
раннього запобігання та реагування як нструменту спостереження й мон торингу
конфл кт в для подальшого х усунення та ухвалення в дпов дних р шень; співпраця
з поліцією, громадськими та релігійними лідерами; створення інститутів миру,
тобто

заклад в,

де

з

ураховуванням

нац ональних

особливостей

надають

спец ал зовану, нтенсивну п дготовку питань запоб гання конфл ктам та побудови
миру для окремих ос б, орган зац й громадянського сусп льства, д лових к л тощо.
Отже, зд йснивши анал з нституц онального та функц онального вим р в
д яльност

МНУО у сфер

забезпечення миру та безпеки, можемо впевнено

стверджувати, що роль глобальних неурядових орган зац й у вир шенн виклик в та
проблем з сфери миру та безпеки на м ждержавному, на внутр шньодержавному
р вн є надзвичайно важливою. МНУО як представники зр лого та усв домленого
глобального громадянського сусп льства, ч тко розум ючи нищ вн загрози, як несе
будь-який збройний конфл кт, є тими м жнародними акторами, як найперш
входять у зону конфл кту з метою його вир шення або хоча б полегшення його
насл дк в у майбутньому. Незважаючи на вс

недол ки, як

притаманн

цим

орган зац ям, вони виступають тими незалежними посередниками, як зазвичай
можуть вести д алог з р зними сторонами конфл кту та сприяти пошуков
оптимальних р шень щодо врегулювання суперечностей м ж протиборчими
сторонами. Наголосимо також, що сьогодн шня в йськово-пол тична ситуац я, яка
склалась в Укра н через рос йську агрес ю, вимагає використання вс х можливих
форм та метод в для врегулювання рос йсько-укра нського збройного конфл кту.
Зважаючи на це, саме активне залучення МНУО та хня ефективна сп впраця з
урядом Укра ни й нац ональними громадськими орган зац ями є важливим кроком
для вир шення безпекових проблем, досягнення ст йкого миру та в дновлення
територ ально ц л сност Укра ни.
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Додаток Б
Принципи та способи забезпечення міжнародної безпеки
Способи забезпечення

Принципи міжнародної безпеки
1)

утвердження

мирного

міжнародної безпеки

сп в снування

як

ун версального принципу м ждержавних в дносин;

1)двосторонн

договори

гарантування взаємно безпеки м ж

2)

забезпечення р вно безпеки для вс х держав;

зац кавленими кра нами;

3)

створення

2)об‟єднання

д євих

гарант й

у

в йськов й,

пол тичн й, економ чн й та гуман тарн й сферах;
4)

недопущення

гонки

озброєнь

у

повна

л кв дац я;
5)

безумовна повага до суверенних прав кожного
справедливе

в

3)участь у всесв тн х м жнародних
орган зац ях,
нститутах

народу;
6)

держав

багатосторонн союзи;

космос ,

припинення вс х випробувань ядерно збро та

про

рег ональних
та

структурах

для

п дтримання м жнародно безпеки;
4)дем л таризац я, демократизац я

пол тичне

врегулювання

м жнародно кризи та рег ональних конфл кт в;

та

гуман зац я

м жнародного

пол тичного

порядку,

7)

зм цнення дов ри м ж державами;

встановлення верховенства права в

8)

вироблення ефективних метод в запоб гання

м жнародних в дносинах.

м жнародному тероризму;
9)

викор нення геноциду, апарте ду, пропаганда

фашизму;
10) виключення з м жнародно практики вс х форм
дискрим нац , в дмова в д економ чних блокад та
санкц й (без рекомендац й св тового сп втовариства);
11) встановлення нового економ чного порядку, який

забезпечує р вну економ чну безпеку вс х держав.

Джерело: складено на основ [12, с. 155–165].
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Додаток В
Причини збільшення кількості та напрями діяльності МНУО
в кінці XX – на початку XXI століття
№
1.

Причини збільшення кількості МНУО

Відповідні напрями діяльності МНУО

виникнення глобальних проблем, вир шення розглядають

глобальн

яких потребує не лише концентрац зусиль та залишаються

поза

проблеми,

увагою

як

нац ональних

сп льних

заход в

м жнародного уряд в та м жнародних урядових орган зац й

сп втовариства

держав, але

й

залучення

св тового громадянського сусп льства
2.

розширення

можливостей

впливу збирають, обробляють та розповсюджують

м жнародно громадсько думки на вир шення

нформац ю про м жнародн проблеми, на

св тових проблем

яких потр бно зосередити увагу м жнародно
сп льноти та як

потребують негайного

вир шення
3.

актив зац я

демократичних

процес в моб л зують та структурують м жнародну

громадянського сусп льства вседин держав та громадську
на м жнародн й арен

думку,

а

виникненню в окремо
сп вучаст

у

також

сприяють

людини в дчуття

розв‟язанн

конкретних

м жнародних проблем
4.

поширення св тового руху, спрямованого на
захист

загальнолюдських

ц нностей

н ц юють конкретн п дходи до вир шення

та цих проблем та спонукають уряди кра н до

недостатн можливост окремих держав та ухвалення
м жнародних

орган зац й

щодо

в дпов дних

р шень

та

д євого домовленостей

розв‟язання проблем сьогодення
5.

посилення
процесом

громадського
розробки

контролю
й

за зд йснюють нагляд за д яльн стю уряд в та

ухвалення м ждержавних структур у р зноман тних

м ждержавних р шень щодо забезпечення сферах м жнародних в дносин, а також за
захищеност

життєво

важливих

нтерес в виконанням зобов‟язань, як покладено на

людини та сусп льства в раз появи нових уряди та м журядов орган зац
виклик в загроз глобал зац

Джерело: складено на основ [61, с. 163], [7, с. 121–122]
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Додаток Г
Наукові підходи до розуміння сутності «міжнародна неурядова організація»
Автор

Формулювання дефініції «міжнародні неурядові організації»

Резолюція ГА ООН № 1296
(XIV) від 23 травня 1968 р.

будь-яка м жнародна орган зац я, котра не заснована на п дстав м журядово
угоди й не пересл дує за мету отримання прибутку.

Європейська конвенція про
визнання юридичними особами
міжнародних неурядових
організацій
від 24.04.1986р.

асоц ац , фонди та нш приватн орган зац , як в дпов дають таким умовам:
мають некомерц йну мету м жнародно д яльност ; заснован з використанням
норм м жнародного права Стороною - учасницею Конвенц ; зд йснюють
свою д яльн сть не менше н ж у двох державах; мають св й головний оф с,
який розташований на територ одн є Сторони
центральний орган
управл ння контролю на територ ц є ж Сторони або ншо Сторони.

Абашидзе А. Х., Урсин Д. А.

орган зац я некомерц йного характеру, створена не на основ м журядово
угоди, однак в дпов дно до нормативного акту держави перебування для
зд йснення д яльност у двох б льше державах в дпов дно до основних
принцип в норм м жнародного права.

Брайар Ф., Джалілі М.

структури сп впрац у специф чних сферах, як об‟єднують недержавн
нститути та ндив д в к лькох кра н (рел г йн орган зац (Екумен чна Рада
Церков), орган зац
учених (Пагоушський Рух), спортивн (ФІФА),
профсп лков (МФП), правов (М жнародна Амн ст я) тощо).

Малкіна І. Б.

створена не на п дстав м журядово угоди, а на п дстав засновницьких
документ в, зареєстрованих в дпов дно до нац онального законодавства одн є
держави, форма об‟єднання представник в громадськост р зних кра н св ту,
об‟єднаних єдиною внутр шньою метою, в дпов дною духу
принципам
статуту ООН
нормам м жнародного права, що не пересл дує у сво й
д яльност здобуття прибутку комерц йно та функц онує на територ б льш
н ж двох держав.

Колосов Ю.М., Кузнєцов В.І.

об‟єднання нац ональних громадських орган зац й, сп лок, груп та окремих
ос б з р зних держав, створене з метою сприяння м жнародн й сп впрац у
пол тичн й, економ чн й, культурн й, науково-техн чн й та нших сферах
д яльност людини; орган зац я, заснована не на основ м журядово угоди,
д яльн сть яко не передбачає отримання комерц йного прибутку.

Циганков П.

нетеритор альн утворення, як в дпов дають трьом критер ям: м жнародний
характер складу ц лей; приватний характер засновництва; добров льний
характер д яльност .

Ільницька У.

орган зац йно оформлене, засноване на приватному погодженн некомерц йне
об‟єднання нац ональних орган зац й, союз в, груп
окремих ос б, що
реал зує сусп льно корисн ц л в р зних галузях (публ чно-правов й,
соц альн й, пол тичн й, культурн й, економ чн й тощо) та ґрунтується на
неурядових угодах. Тобто держава не несе в дпов дальност за д яльн сть
сво х громадян у таких орган зац ях.

Тарасов О. В.

основний нститут св тового громадянського сп втовариства, який об‟єднує
на пост йн й основ суб‟єкт в внутр державного права к лькох кра н, волод є
правореал зуючою м жнародною правосуб‟єктн стю в межах, передбачених
правоутворюючими суб‟єктами м жнародного права, не ставить своєю метою
одержання прибутку
д є в дпов дно до основних принцип в
норм
м жнародного права.

Джерело: складено на основ [1; 38; 45, С. 86; 73, С. 7; 74; 88, С. 95; 116; 145, С. 182; 276].
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Додаток Ґ
Типи консультативного статусу НУО при ЕКОСОР
№

1.

Тип консультативного

Обсяг прав, що їх надано НУО відповідно до консультативного

статусу при ЕКОСОР

статусу при ЕКОСОР

Загальний

це достатньо велик

м жнародн

широк верстви населення

орган зац , як

представляють

як власною д яльн стю охоплюють

б льш сть питань, якими займається ЕКОСОР та

допом жн органи,

що залучен до економ чного та соц ального життя населення та
рег он в, в яких вони представлен . НУО ц є категор

можуть

скеровувати сво х представник в до ООН, бути присутн ми на
зас даннях ЕКОСОР та

доч рн х орган зац й, можуть виступати на

зас даннях ЕКОСОР, поширювати заяви, а також зобов‟язан
надавати зв ти за чотирир чний пер од.
2.

Спец альний

мають особливу компетенц ю в окремих сферах, якими займається
ЕКОСОР. НУО спец ально категор менш
нещодавно було створено. НУО ц є

б льш сть з них лише

категор

також можуть

скеровувати сво х представник в до ООН, бути присутн ми на
зас даннях ЕКОСОР та

доч рн х орган зац й, можуть виступати на

зас даннях ЕКОСОР, поширювати заяви, а також зобов‟язан
надавати зв ти за чотирир чний пер од.
3.

Входять до Реєстру

це НУО, як бажають отримати консультативний статус, проте ц
орган зац

можуть час в д часу робити корисний внесок в роботу

ЕКОСОР

роботу

допом жних орган в. НУО ц є категор також

можуть бути присутн ми на зас даннях ЕКОСОР та зас даннях
доч рн х орган зац й, однак не можуть поширювати заяви, виступати
на зас даннях, а також не зобов‟язан надавати зв ти за чотирир чний
пер од.

Джерело: складено на основ [60].
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Додаток Д
Групи НУО за рівнем функціонування
Група НУО
Громадські

Англ. термін

Призначення НУО

Community-

заснован на р вн окремо м сцево сп льноти; виникають з

based

власно

organizations

клуби, ж ноч орган зац , громадськ орган зац , рел г йн або

н ц ативи людей. Вони можуть включати спортивн

осв тн орган зац . Деяких з них п дтримують нац ональн або
м жнародн НУО, двосторонн або м жнародн агенц ями. Інш
сприяють п двищенню св домост

малозабезпечених або

допомагають м зрозум ти сво права в отриманн доступу до
необх дних послуг, а останн беруть участь у наданн таких
послуг
Загально-

City-wide

міські

organizations

заснован на р вн окремо територ та включають торговельн
промислов палати, б знесов коал ц , етн чн або навчальн
групи та об‟єднання громадських неурядових орган зац й

Національні

National

створюються на р вн кра ни, мають територ альн ф л

та

NGOs

надають допомогу м сцевим НУО; включають так орган зац ,
як Червоний Хрест, YMCAs/YWCAs, профес йн орган зац
тощо.

Міжнародні

International

працюють на глобальному р вн , в дпов дають за ф нансування

NGOs

м сцевих

н ц атив, проєкт в чи НУО; вар юються в д

св тських служб, таких як Redda BArna, Save the Children,
OXFAM, CARE, Ford та Rockefeller Foundation до рел г йно
мотивованих

груп.

Їх

ф нансування

м сцевих

реал зац ю самих проєкт в

Джерело: складено на основ

[62, с. 75; 201].

д яльн сть
НУО,
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Додаток Е
Класифікація МНУО у забезпеченні миру та безпеки за сферою діяльності
Вид

Підвид

1) миротворчі

МНУО, як

Приклади
М жнародне бюро миру (International Peace Bureau),

МНУО, як

зд йснюють

Св т без воєн

насильства (World without Wars and

сприяють

просвітницьку

Violence), Перемога без в йни (Win Without War),

вир шенню

діяльність щодо

International Alert, Saferworld, Interpeace, М жнародн

конфл кт в та

миру й

об‟єднання за мир (Peace Brigades International),

забезпеченню

ненасильства та

Федерац я за всеохопний мир (Universal Peace

миру:

пропагують

Federation), Федерац я всесв тнього миру (укра нська

ц нност

МНУО), М жнародне товариство за мир

безпеку

пр оритетност

(International

Safety),

безпеки людини й

М жнародна ж ноча л га за мир та свободу (Women‟s

дипломат над

International League for Peace and Freedom) та н.

Society

for

Peace

and

в йною:
МНУО, як

М жнародна

кризова

група

(International

Crisis

зд йснюють

Group), Search for Common Ground, Femmes Africa

посередницьку

Solidarite), Зах дноафриканська мережа з побудови

діяльність у

миру (West Africa Network for Peacebuilding), Центр

вир шенн

Картера

м жнародних

подолання

конфл кт в:

М жнародна асоц ац я миротворц в (International

(The

Association

Carter

криз

of

Center),

(Crisis

Soldiers

Ін ц атива

Management

for

Peace),

щодо

Initiative),
Центр

за

припинення вогню та громадянськ права (Cease
Fire), М жнародний центр з питань правосуддя в
перех дний пер од (The International Center for
Transitional Justice) та н.
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МНУО, як

Ін ц атива з питань скорочення ядерно загрози (The

сприяють

Nuclear Threat Initiative), Європейська орган зац я з

роззброєнню:

ядерних досл джень (Conseil Europеen pour la
Recherche Nuclеaire), Боннський м жнародний центр
конверс

(The

Bonn

International

М жнародна

Conversion),

Center

for

транспарентн сть

(Transparency International), Фонд миру ядерно доби
(The Nuclear Age Peace Foundation), Л кар св ту за
запоб гання ядерн й загроз (International Physicians
for the Prevention of Nuclear War) та н.
2) інформаційно-аналітичні

Центр

за

гуман тарний

інституції (дипломатичні

Humanitarian Dialogue), Інститут миру США (United

організації, аналітичні та

States

дослідницькі центри, інститути),

досл дження проблем миру (Stockholm International

які досліджують військові

Peace Research Institute), Swisspeace, М жнародний

конфлікти та сприяють миру:

нститут

of

Peace),

д алог

(Center

Стокгольмський

стратег чних

досл джень

for

нститут

(International

Institute for Strategic Studies), Центр стратег чних та
м жнародних досл джень (Center for Strategic &
International Studies), М жнародний нститут миру
(The International Peace Institute) та н.
3) безпекові

гуманітарні

М жнародний

ком тет

Червоного

Хреста

МНУО, як

МНУО, як

(International Committee of the Red Cross), Оксфам

сприяють

забезпечують

(Oxfam International), Кар тас (Caritas Internationalis),

досягненню

соц огуман тарний World Vision International та н.

безпеки в

захист та допомогу

найважлив ших в зонах в йськових
сферах
функц онуванн
я глобального
сусп льства

конфл кт в:
МНУО, як

Л кар

св ту (Doctors of the World), Л кар

без

забезпечують

кордон в (Medecins sans frontiers / Doctors without

охорону здоров’я в

Borders),

зонах стих йних

International),

лих та в йськових

Association та н.

конфл кт в:

Право

на

Medical

здоров‟я
Women‟s

(Health

Right

International
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правозахисні МНУО:
• МНУО, як

М жнародна

амн ст я

забезпечують

Freedom House, М жнародне товариство з прав

захист прав

людини (International Society for Human Right),

людини:

М жнародна федерац я з прав людини (Fédération

(Amnesty

International),

internationale des ligues des Droits de l‟Homme),
Всесв тня орган зац я боротьби проти тортур (World
Organization Against Torture), М жнародна асоц ац я
юрист в (International Bar Association), Нагляд за
правами людини (Human Rights Watch) та н.
• МНУО, як

Ком тет захисту журнал ст в (Committee to Protect

сприяють захисту

Journalists), Репортери без кордон в (Reporters sans

свободи слова:

frontiеres), М жнародна асоц ац я з захисту свободи
слова (International Freedom of Expression Exchange)
та н.

• МНУО, як

Всесв тня орган зац я за виживання (The Global

протид ють

Survival Network), Фонд проти торг вл

торг вл людьми:

(Human

Trafficking

людьми

Ла-Страда,

Foundation),

Всесв тн й альянс з боротьби проти торг вл ж нками
(Global Alliance Against Traffick in Women) та н.
• МНУО, як

Європейський

нститут

гендерно

сприяють

Європейське лоб ж нок та н.

р вност ,

вир шенню
гендерних
проблем:
•

МНУО, як

М жнародний альянс «Врятуймо д тей» (Save the

сприяють безпец

Children), СОС – Дитяч м стечка (SOS Children‟s

д тей:

Villages),

М жнародний

дитячий

садок

(SOS–

Kinderdorf International), Зникл д ти Європи (Missing
Children Europe), Amicidei Bambini, Європейська
мережа уповноважених з прав д тей, Європейський
форум з проблем нвал дност , М жнародний рух на
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захист д тей, Д ти-солдати, Спостереження: д ти та
збройн конфл кти та н.

екологічні МНУО, М жнародний союз охорони природи та природних
як спрямовують

ресурс в (International Union for Conservation of

свою д яльн сть на

Nature), Глобальне водне партнерство, М жнародний

захист

суд

навколишнього

М жнародний

середовища та

навколишнього середовища, Гр нп с (Greenpeace),

еколог чного

арб тражу

науковий

та

ком тетом

примирення,
з

проблем

еколог чну безпеку Всесв тн й фонд дико природи (World Wide Fund for
людства:

Nature), Всесв тня орган зац я захисту тварин (Word
Animal Protection), Св това мережа захисту тварин
(World Animal Net), Глобальна мережа еко-поселень
(Global Eco Village Network) та нш .

МНУО, як

М жнародна

асоц ац я

пов тряного

транспорту

сприяють

(International Air Transport Association), Всесв тн й

авіаційній безпеці:

фонд безпеки польот в (Flight Safety Foundation).

МНУО у сфері

М жнародний

Морський

Ком тет

(International

захисту морського Maritime Committee; Comite maritime international),
права:

М жнародна

палата

судноплавства

(International

Chamber of Shipping (ICS),М жнародна асоц ац я
морських лоцман в (International Maritime Pilot‟s
Association (IMPA), М жнародна федерац я асоц ац й
морських кап тан в (International Federation of Ship –
master‟s Associations).
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Додаток Є
Рейтинг 20 найкращих НУО світу станом на 2012 р.
Рейтинг

НУО

Країна

Сфера діяльності

1.

Wikimedia Foundation

США

Свобода нформац

2.

Partners in Health

США

Охорона здоров‟я

3.

Oxfam

Великобритан я

Сусп льний розвиток, гуман тарна
допомога

4.

BRAC

Бангладеш

Скорочення б дност ,
м кроф нансування

5.

International Rescue
Committee

США

Проблеми б женц в

6.

PATH

США

Охорона здоров‟я

7.

CARE International

Швейцар я

Сусп льний розвиток, гуман тарна
допомога

8.

Medecins Sans Frontieres

Швейцар я

Медична допомога

9.

Danish Refugee Council

Дан я

Проблеми б женц в

10.

Ushahidi

Кен я

Краудсорсинг

11.

Mercy Corps

США

Сусп льний розвиток, гуман тарна
допомога

12.

Heifer International

США

Скорочення б дност

13.

Handicap International

Франц я

Гуман тарна допомога

14.

Human Rights Watch

США

Права людини

15.

Barefoot College

Інд я

Скорочення б дност

16.

Transparency International Н меччина

17.

Water for People

США

Проблеми водопостачання

18.

Save the Children
International

Великобритан я

Охорона дитинства

19.

Amnesty International

Великобритан я

Права людини

20.

Action Contre la Faim

Франц я

Гуман тарна допомога

Джерело: складено на основi [289].
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Рейтинг 20 найкращих НУО світу станом на 2013 р.
Рейтинг

НУО

Країна

Сфера діяльності

1.

BRAC

Бангладеш

Скорочення б дност ,
м кроф нансування

2.

Wikimedia Foundation

США

Свобода нформац

3.

ACUMEN

США

Сусп льний розвиток, соц альна
допомога

4.

Danish Refugee Council

Дан я

Проблеми б женц в

5.

Partners in Health

США

Охорона здоров‟я

6.

Ceres

США

Енерг я, навколишнє середовище, вода

7.

CARE International

Швейцар я

Сусп льний розвиток, гуман тарна
допомога

8.

Medecins Sans Frontieres

Швейцар я

Медична допомога

9.

Cure Violence Global

США

Боротьба з насильством, д ти та молодь,
охорона здоров‟я, миробудування

10.

Mercy Corps

США

Д ти та молодь, б женц , миробудування

11.

Apopo

Бельг я

Розм нування, охорона здоров‟я

12.

Root Capital

США

Економ чний добробут, навколишнє
середовище, гендерн питання,
нклюз я, обм н знаннями

13.

Handicap International

Франц я

Гуман тарна допомога

14.

INternational RESCUE
COMMITTEE

США

Надзвичайн ситуац , проблеми
б женц в

15.

Barefoot College

Інд я

Скорочення б дност

16.

Landesa

США

Закон справедлив сть, економ чний
добробут, гендерн питання, соц альна
допомога

17.

Ashoka

США

Д ти та молодь, економ чний добробут,
осв та, охорона доров‟я, соц альна
допомога

18.

One Acre Fund

Кен я

Економ чний добробут, навколишнє
середовище, нклюз я, харчування

19.

Clinton Health Access
Initiative

США

Економ чне зростання, навколишнє
середовище, охорона здоров‟я

20.

Heifer International

США

Економ чне зростання, харчування,
гендерн питання, соц альна допомога,
вода
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Рейтинг 20 найкращих НУО світу станом на 2021 р.
Рейтинг

НУО

Країна

Сфера діяльності

1.

BRAC

Бангладеш

Скорочення б дност ,
м кроф нансування

2.

Medecins Sans Frontieres

Швейцар я

Медична допомога

3.

Open Society Foundations США

4.

Danish Refugee Council

Дан я

Проблеми б женц в

5.

Ashoka

США

Д ти та молодь, економ чний добробут,
осв та, охорона доров‟я, соц альна
допомога

6.

Mercy Corps

США

Сусп льний розвиток, гуман тарна
допомога

7.

JA Worldwide

США

Економ чне зростання, д ти та молодь,
осв та

8.

ACUMEN

США

Сусп льний розвиток, соц альна
допомога

9.

Cure Violence Global

США

Боротьба з насильством, д ти та молодь,
охорона здоров‟я, боротьба за мир

10.

Landesa

США

Закон справедлив сть, економ чний
добробут, гендерн питання, соц альна
допомога

11.

SKOLL Foundation

США

Економ чне зростання

12.

Oxfam

Великобритан я

Сусп льний розвиток, гуман тарна
допомога

13.

Handicap International

Франц я

Гуман тарна допомога

14.

Partners in Health

США

Охорона здоров‟я

15.

Save the Children
International

Великобритан я

Охорона дитинства

16.

One Acre Fund

Кен я

Економ чний добробут, навколишнє
середовище, нклюз я, харчування

17.

RARE

США

Економ чн можливост , обм н
знаннями, довк лля

18.

Barefoot College

Інд я

Скорочення б дност

19.

Heifer International

США

Економ чне зростання, харчування,
гендерн питання, соц альна допомога,
вода

20.

Room To Read

США

Д ти молодь, осв та, нклюз я

Джерело: складено на основ [282].

Демократ я, осв та, обм н знаннями,
соц альна допомога
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Додаток Ж
Функції та форми діяльності міжнародних неурядових організацій під час
вирішення міжнародних конфліктів та запобігання їхньому виникненю
Миротворча функція:
Превентивна
форма
(зд йснює завчасне запоб гання потенц йним насильницьким
конфл ктам,
тобто в межах превентив-но
дипломат
МНУО
зд йснюють заходи недопущення
щодо
переростання
м ждержавних
суперечок
у
в йськов
конфл кти)

Посередницька
форма
(передбачає, що МНУО
в д грають роль посередника чи мед атора, при
цьому надають пропозиц
та н ц ативи для
встановлення
д алогу,
примирення)

Мобілізаційна
форма
(зд йснює
залучення
м сцевих людських ресурс в, як зац кавлен у
вир шенн конфл кту та
будуть долучати нових
учасник в до ц є д яльност , зокрема ж нок,
роль яких може бути
особливо корисною у
миротворчому процес )

Реінтеграційна
форма
(сприяє
започаткуванню
н ц атив з демоб л зац ,
роззброєння та дем л таризац , а також нтеграц
репатр ант в
на
м сця
пост йного
проживання
п сля зак нчення в йськових д й, поверненню та
в дбудов
окупованих
територ й)

М жнародне бюро миру
(International Peace Bureau),
Св т без воєн
насильства
(World without Wars and
Violence),
Перемога
без
в йни (Win Without War),
International Alert, Saferworld,
Inter-peace,
М жнародн
об‟єд-нання за мир (Peace
Brigades
International),
Федерац я за всеохопний
мир
(Universal
Peace
Federation),
Федерац я
всесв тнього
миру
(укра нська
МНУО),
М жнародне товариство за
мир
безпеку (International
Society for Peace and Safety)
та н.

М жнародна
кризова
група (International Crisis
Group),
Search
for
Common Ground, Femmes
Africa Solidarite, Зах дноафриканська мережа з
побудови миру (West
Africa
Network
for
Peacebuilding),
Центр
Картера
(The
Carter
Center), Ін ц атива щодо
подолання криз (Crisis
Management
Initiative),
М жнародна
асоц ац я
миротворц в (International
Association of Soldiers for
Peace), Центр за припиненню вогню та громадянськ права (Cease Fire) та
н.

Search
for
Common
Ground; Федерац я всесв тнього миру, М жнародний центр з питань
правосуддя перех дного
пер оду (United States
Agency for International
Development), Saferworld
та н

The
Nuclear
Threat
Initiative),
Європейська
орган зац я
з
ядерних
досл джень
(Conseil
Europеen pour la Recherche
Nuclеaire),
Боннський
м жнародний
центр
конверс
(The
Bonn
International
Center
for
Conversion),
М жнародна
транспарентн сть
(Transparency International), Фонд
миру ядерно доби (The
Nuclear
Age
Peace
Foundation), Л кар св ту за
запоб гання ядерн й загроз
(International Physicians for
the Prevention of Nuclear
War) та н

Інформаційна функція
Інформаційно-просвітницька форма
(передбачає зд йснення просв тницько д яльност , що
спрямована на просування ц нност людського життя,
пр оритетност миру та безпеки над в йною за
допомогою ЗМІ, ф льм в, нших вид в мистецтва та
р зноман тних культурних заход в, а також сприяє
створенню альтернативних ЗМІ, як не втягнут в
нформац йну в йну)

Науково-дослідницька форма
(передбачає орган зац ю наукових досл джень для
вивчення шлях в забезпечення стаб льного ст йкого
миру та безпеки у всьому св т , орган зац я наукових
досл джень та науково-комун кативно д яльност ,
зокрема конференц й з проблематики миру та безпеки,
захисту та просування прав людини тощо)

Федерац я за всеохоплюючий мир (Universal Peace
Federation), Центр за гуман тарний д алог (Center for
Humanitarian Dialogue), Інститут миру США (United
States of Peace), Стокгольмський нститут досл дження
проблем миру (Stockholm International Peace Research
Institute), Swisspeace, М жнародний нститут миру (The
International Peace Institute) та н.

Interpeace, Saferworld, М жнародний центр з питань
правосуддя перех дного пер оду (United States Agency
for International Development), Федерац я за всеохопний
мир (Universal Peace Federation), М жнародний нститут
стратег чних досл джень (International Institute for
Strategic Studies), Центр стратег чних та м жнародних
досл джень (Center for Strategic & International Studies)
та н.
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Соціально-гуманітарна функція
Гуманітарна форма
(передбачає орган зац ю
гуман тарних м с й,
реал зац ю гуман тарних,
соц альних програм та
проєкт в)

Правозахисна форма
(передбачає пост йне
в дсл дковування
порушень прав людини
п д час збройного
конфл кту та запоб гання
м)

Медична форма
Екологічна форма
(передбачає п дтримку
(передбачає захист та
системи охорони здоров‟я
в дновлення
в зон конфл кту, надання навколишнього середовища
психолог чно допомоги
в територ альн й зон
жертвам конфл кту)
в йськового конфл кту)

М жнародний
ком тет
Червоного
Хреста
(International Committee of
the Red Cross), Оксфам
(Oxfam International), Кар тас
(Caritas Internationalis), World
Vision International та н.

Cease Fire (Центр за
припинення вогню та
громадянськ
права),
М жнародна
амн ст я
(Amnesty
International),
Freedom House, М жнародне товариство з прав
людини
(International
Society for Human Right),
М жнародна федерац я з
прав людини (Fédération
internationale des ligues
des Droits de l‟Homme),
Репортери без кордон в
(Reporters sans frontiеres),
М жнародний
альянс
«Врятуймо д тей» (Save
the Children) та н.

Л кар св ту (Doctors of
the World), Л кар без
кордон в (Medecins sans
frontiers / Doctors without
Borders),
Право
на
здоров‟я (Health Right
International), М жнародна асоц ац я ж нок-л кар в
(Medical
Women‟s
International Association)
та н.

М жнародний союз охорони природи та природних
ресурс в
(International
Union for Conservation of
Nature),
Гр нп с
(Greenpeace),
Всесв тн й
фонд дико природи (World
Wide Fund for Nature),
Всесв тня
орган зац я
захисту
тварин
(Word
Animal Protection) та н.

