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участі польських збройних сил у міжнародних операціях закріплена 
документом, прийнятим 13 січня 2009 року Радою Міністрів в якому 
коротко сформульовані стратегічні цілі і завдання збройних сил 
Польщі в операціях за кордоном. Діяльність ООН з підтримання миру 
залишається досить актуальним питання в зовнішній політиці Польщі, 
але на сьогоднішній день перевага надається у співпраці з НАТО та 
ЄС. Участь в місіях за кордоном явно збільшили можливості 
польських військових. Це проявляється у виконанні наступних 
завдань: контроль польотів в зонах поділу, стежити за безпекою 
цивільних осіб, забезпечувати мир та правопорядок в зоні 
спостереження, надавати підтримку в своїх зонах відповідальності, 
арештовувати військових злочинців. Важливою проблемою, пов’язаною 
з участю в місіях за кордоном, особливо для солдатів, які постраждали 
під час виконання службових обов’язків, було питання догляду за 
пораненими, їх реабілітації та можливий захист. 

Враховуючи чітко визначений курс України на інтеграцію у 
європейські структури, було б доцільно використовувати досвід 
Польщі в миротворчій діяльності. Міжнародні місії надають змогу 
перевірити рівень боєздатності, мобільності, морально-психологічної і 
гуманітарної підготовки особового складу Збройних Сил України та 
військових формувань правоохоронних структур. Тим самим це є 
можливістю для України включитись у сферу міжнародного 
військового співробітництва та мати змогу використати широкі 
можливості удосконалити свою бойову підготовку. 

Науковий консультант В. М. Клачко 
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РОЛЬ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ В МИРОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Нова Зеландія має довгу історію участі в миротворчій діяльності. 
Незважаючи на те, що це маленька країна у відносно ізольованому 
географічному розташуванні, Нова Зеландія є незмінним 
інтернаціоналістом і готова до співпраці заради забезпечення 
міжнародної безпеки. Нова Зеландія була одним із засновників 
Організації Об’єднаних Націй (ООН) і зараз допомагає організації у 
сприянні підтримання миру. Нова Зеландія бере участь у миротворчих 
операціях ООН починаючи з 1950 року. 

Незважаючи на те, що миротворчість часто розглядається як 
військова діяльність, цивільна поліція сьогодні все активніше приймає 
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участь у врегулюванні постконфліктних ситуацій. Співробітники поліції 
Нової Зеландії направляються до різних країн світу. Останнім часом 
змінюється характер їх діяльності. До кінця 1990-х років міжнародні 
заходи поліції з підтримання миру, як правило, оберталася навколо 
моделі SMART (підтримка, моніторинг, консультування, складання 
звітів і підготовка кадрів). У 2000-х ключеві завданнях поліції Нової 
Зеландії за кордоном, головним чином, зводились до системи «трьох Р» – 
реформування, реструктуризації та реконструкції місцевої поліції. 

У 1999 поліцейські із Нової Зеландії увійшли до Бугенвіля в 
межах проекту охорони громадського порядку для організації роботи 
муніципальної поліції в автономному регіон Папуа-Нової Гвінея. 
Новозеландські поліцейські працювали в якості консультантів, 
допомагаючи у відборі і навчанні кадрів та оперативному управлінні 
новоствореною місцевою допоміжною поліцією. 

Поліція Нової Зеландії брали участь у проекті з підтримання 
порядку на Соломонових островах. Цей проект був створений в 2001 
році після нетривалої громадянської війни, яка була спровокована 
міжнаціональними конфліктами. У 2003 році поліція Нової Зеландії 
приєдналися до регіональної місії з надання допомоги Соломоновим 
островам. Місія об єднала 15 країн у міжнародній програмі сприяння у 
відновленні законності і порядку на Соломонових островах. Ця 
програма допомогла островам вийти із стану громадянської війни і 
викорінити корупцію з державних установ. 

У березні 2005 року перший контингент поліцейських Нової 
Зеландії в рамках німецького проекту реформування поліції був 
направлений в Афганістан, щоб допомогти перебудувати і навчити 
місцеву поліцію. Створення ефективних поліцейських сил є 
найважливішим елементом у відновленні законності та правопорядку, 
захисту прав людини і підтримки безпеки в Афганістані, де існував 
цілий ряд проблем, таких як незаконні збройні формувань, виробництво 
опіуму, масове безробіття та інше. Незважаючи на труднощі, вже через 
чотири роки Афганістан став зовсім іншим. Держава була слабкою, але 
кризу вдалося зупинити. Нова Зеландія значно цьому сприяла. 

Слід зазначити, що 45 поліцейських Нової Зеландії били залучені 
до миротворчих заходів у Королівстві Тонга. Вони допомагали 
розслідувати злочини, вчинені під час заворушень в столиці, та 
надавали підтримку поліції королівства у різних справах. 

Сьогодні Нова Зеландія продовжує активно діяти заради 
підтримання миру. Миротворці спостерігають за мирними процесами в 
постконфліктних районах і контролюють їх хід, допомагають 
колишнім комбатантам реалізовувати підписані мирні угоди.  

Науковий консультант Т. О. Позинич  


