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Збільшення кількості жінок в миротворчих місіях має потенціал, 
щоб принести користь всім сторонам: місцевим жителям району місії, 
миротворчій місії, а також окремим миротворцям, як жінкам, так і 
чоловікам. Включення більш широкого спектру досвіду, можливостей 
і точок зору на всіх рівнях миротворчих місій відкриває можливість 
місіям бути більш чуйними і не так залежати від думки окремих груп. 
Тим не менш, важливо пам’ятати, що стать – не єдина важлива вісь 
ідентичності. Клас, раса, релігія, освіта, мова, етнічна приналежність, 
національність – все це має важливе значення у відношеннях між 
миротворцями та місцевими жителями. 

Науковий консультант А. В. Байлов 
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РОЛЬ ПОЛІЦІЇ З КРАЇН АФРИКИ В МИРОТВОРЧИХ 
ОПЕРАЦІЯХ 

Останніми роками неймовірно збільшилась як кількість 
поліцейських з країн Африки, задіяних в миротворчих операціях, так і 
кількість поліцейських-миротворців розміщених в Африці. Африканські 
країни розширили свій вклад в міжнародні миротворчі місії, як в ті, що 
проводяться ООН, так і в ті, що проводяться Африканським Союзом. 
Цей вклад країн Африки в міжнародний мир і безпеку несе в собі і 
можливості, і занепокоєння.  

Африканська поліція відіграє істотну роль на всіх рівнях 
миротворчих місій. Декілька африканських країн, а саме Нігерія і 
Сенегал, стали головними джерелами воєнізованих поліцейських 
підрозділів, сформованих на потребу миротворчих операцій, тому що 
вони навчені забезпечувати закон і порядок в нестійких ситуаціях. 
Африканські країни надають як поліцейських радників, так і рядовий 
склад поліції. Не дивлячись на очевидний факт того, що африканський 
вклад допомагає подолати проблеми в кількості поліцейських в місіях 
ООН, африканська поліція привносять потенційно корисні мовні 
навики і культуру до миротворчих місій, розвернутих в Африці. 
Африканські країни також підвищують регіональний миротворчий 
потенціал такими місіями як Місія Африканського Союзу в Судані 
(МAСС) і запропонованими формуваннями подібними Африканським 
резервним силам. Західні країни, неурядові організації і міжнародні 
установи мають ряд програм для підготовки африканських 
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миротворців. Підготовка поліцейських є відносно недавнім доповненням 
до більшості програм, але зараз вона отримує увагу. ООН також 
забезпечує попередню підготовку до участі в місіях і надає матеріали, 
які використовуються програмами підготовки поліції.  

Але не дивлячись на переваги, залишається ще і багато недоліків. 
Африканські країни все ще стикаються з труднощами по наданню 
поліцейських, чиї навики відповідають міжнародним нормам, і їх 
спроможність обмежує потреба в поліції удома. Африканські 
вітчизняні миротворчі структури все ще слабкі і поліція залишається 
не першочерговою в плануванні. Вклад африканської поліції в миротворчу 
діяльність повинен вітатися і заохочуватися світовим суспільством.  

Науковий консультант О. В. Олішевський 
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ПІДТРИМКА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
МИРОТВОРЦІВ 

Морально-психологічний стан поліцейських, які беруть участь у 
проведенні миротворчих операцій, є дуже важливою складовою для 
успішного виконання операцій з підтримання миру і забезпечення 
міжнародної безпеки.  

У зв’язку зі своєю діяльністю такі поліцейські перебувають в зоні 
виникнення конфлікту, який порушує права великої кількості людей та 
посягає на мир місяцями або роками.  

Тому, у такій обстановці на кожному миротворці є відчутний 
вплив факторів, які пригнічують його моральний стан, негативно 
відбиваються на психічній стійкості, призводять у подальшому до 
виникнення стресових розладів або ж до прийняття необдуманих, 
спонтанних рішень у пік небезпеки. Вищезазначене може призвести до 
небажаних, а то й летальних наслідків.  

Серед факторів, які впливають на морально-психологічний стан 
поліцейського в зоні проведення миротворчих операцій, визначають 
демографічний, особистісний, службовий, моральний, кліматичний. 
Негативний вплив цих факторів може бути підсилений воєнно-
політичною обстановкою, а саме екстремальними умовами, в яких 
миротворцям дуже складно жити та виконувати службові завдання. 

На нашу думку, задля підтримання психологічного здоров’я 
поліцейських потрібен цілий комплекс відповідних заходів. 


