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Олександр Кучик

Кандидат історичних 
наук, доцент

Доцент кафедри 
міжнародних відносин і 
дипломатичної служби 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка

Двадцятиліття розвит-
ку «особливих відносин» між 
Україною та Організацією 
Північноатлантичного Догово-
ру спонукає до певних роздумів 
з приводу ефективності та 
дієвості такого співробітництва. 
Зміна системи міжнародних 
відносин як у регіональному 
так і глобальному вимірі ста-
вить перед Україною та світом 
новітні виклики. Так склалося, 
що роковини підписання Хартії 
співпали з річницею доленосно-
го Варшавського саміту НАТО 
який проходив у польській 

столиці у липні 2016 року.
Відтак співпраця нашої дер-

жави з Альянсом виявилася 
підтриманою низкою рішень 
ухвалених саме на цьому саміті. 
Аналізуючи ефективність ре-
агування Альянсу на новітні 
виклики та загрози слід 
відзначити доволі оператив-
ну реакцію Альянсу на загро-
зи міжнародного тероризму, 
водночас й наростання агре-
сивного реваншизму з боку 
російської влади. Особливо 
така агресивність проявилася 
останнім часом у розпалюванні 
конфліктів у країнах колиш-
нього СРСР, в Сирії, зокрема 
війни на Сході України та «роз-
хитування ситуації» у Європі.

Своєрідною «гібридною 
відповіддю на гібридні загрози» 
стало розміщення на території 
Республіки Польща та країн 
Балтії тактичних батальйонів 
держав Альянсу та «зміцнення» 
східного флангу. Тим більше в 
умовах наростання російської 
загрози, особливо актуальним 

20 років Хартії про особливе партнерство: стан та 
перспективи партнерства.

Трибуна експерта
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Україною, поглибивши рівень 
комунікації та партнерства. По-
казовим у цьому плані стало 
урочисте відкриття приміщення 
Представництва НАТО у Києві, 
що в черговий раз засвідчило 
пріоритетність відносин між 
нашою державою та Альянсом.

На шляху до зближення 
з Альянсом Україна зроби-
ла досить багато кроків. На-
жаль низка політичних обста-
вин досить часто змінювала 
курс на євроатлантичну 
інтеграцію очікуванням, коли-
ваннями позиції, врахування 
геополітиичних інтересів Росії 
тощо. Вилучення з основопо-
ложних документів норматив-
но-правового регулювання 
зовнішньої політики держави 
та сфери національної безпеки, 
положення про євроатлантичну 
інтеграцію в 2010 та відмова 
від Плану дій щодо членства 
у 2006, не стали перешко-
дою до подальшого розвит-
ку співпраці. Незважаючи на 
«успіхи» російської делегації при 
Альянсі щодо відмови України 
від євроатлантичної інтеграції, 
воєнні дії РФ у Криму та на 
Донбасі примусили українську 
політичну еліту замислитися 
над питанням новітніх викликів 

стає ефектиивне здійснення 
управління та координації 
зусиль з підтримання миру.

У цьому  контексті для України 
важливим видається активізація 
співробітництва на цьому фоні з 
структурами євроатлантичного 
простору у сфері гарантуван-
ня безпеки та оборони нашої 
держави в умовах російської 
агресії та окупації частини 
території суверенної держави.

За цих умов візит в Україну 
Генерального секретаря 
НАТО Йєнса Столтенберга 
9-10 липня 2017 року на чолі 
представницької делегації 
держав-членів Альянсу 
засвідчив високий рівень довіри 
та взаємодії на найвищому рівні. 
Проведення у Києві засідання 
комісії «Україна–НАТО» стало 
також сигналом до подальшої 
інтеграції нашої держави у 
євроатлантичний безпеко-
вий простір. Адже ще рік тому 
під час Варшавського саміту 
Україна була названа ключо-
вим елементом європейської 
та євроатлантичної системи 
безпеки. Реалізація прийнятої 
Альянсом на Варшавському 
саміті Комплексної програми 
допомоги Україні активізувало 
співпрацю між Альянсом та 
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та загроз не лише для України, 
а й Європи загалом. Саме тому 
низка законодавчих ініціатив 
щодо поглиблення співпраці з 
Альянсом увінчалася успіхом. 
Сьогодні можна з певністю го-
ворити про оптимістичний 
прогноз співпраці.

При цьому звичайно не мож-
на не враховувати тенденцій 
політичного розвитку Європи 
та внутрішньополітичної бо-
ротьби у США. Ці процеси по-
требують належної уваги та, 
безумовно впливатимуть на 
трансформацію безпекового 
середовища. З огляду на це пе-
ред українською дипломатією 
відкриваються нові можливості 
використання спільних 
інтересів України та її партнерів 
для реалізації національних 
інтересів нашої держави у сфері 
відновлення територіальної 
цілісності та суверенітету.

Голова 
Документаційного цен-
тру ОБСЄ у Празі Ян 
Плешінгер зустрівся зі 
студентами Львівського 
університету

21    березня 2017 року 
відбулася зустріч Керівника 
Документаційного Центру 
ОБСЄ у Празі Яна Плешінгера 
зі студентами факульте-
ту міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана Фран-
ка, яка була зорганізована за 
підтримки Центру міжнародної 
безпеки та партнерства.

Новини центру
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ходи є ключовими для ОБСЄ у 
процесі гарантування безпеки 
у економічній та екологічній 
сфері», – зазначив Ян Плешінгер.

Окрім того, Глава 
Документаційного центру 
ОБСЄ у Празі під час зустрічі 
розповів про можливості, які 
має організація, а також про 
місію ОБСЄ та роботу в точ-
ках конфліктів у різних країнах.

«Місії ОБСЄ є важливим 
інструментом різносторонньої 
дипломатії у сфері запобігання 
конфліктів та управління кри-
зовими ситуаціями. Близько 2,5 

Ян Плешінгер коротко 
розповів про історію створен-
ня Документаційного центру 
ОБСЄ у Празі (Чехія) та основні 
напрями його діяльності. 
«Документаційний центр 
ОБСЄ у Празі працює з усією 
інформацією щодо діяльності 
організації, поширює її і, во-
дночас, виконує управлінську 
функцію. У співпраці з 
Секретаріатом ОБСЄ Центр 
забезпечує підтримку щорічних 
форумів на економічну та 
екологічну тематику, що 
відбуваються у Празі. Такі за-
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тис. представників організації 
сьогодні працюють у 18 місіях 
16-ти країн світу, зокре-
ма Південно-східній Європі, 
Кавказі та Центральній Азії.

Ян Плешінгер зосередив 
увагу присутніх на географії 
країн, у яких працюють пред-
ставники місій ОБСЄ та за-
уважив, що мандати на роботу 
кожної конкретної місії можуть 
мати різні форми, залежно від 
ситуації та потреб приймаючої 
країни. «Вони включають в себе 
підтримку та консультативні 
послуги у сфері просування 
демократії і верховенства права, 
прав людини і прав нацменшин, 
а також сприяння розвитку 

громадянського суспільства», 
– зазначив Ян Плешінгер.

Під час зустрічі також 
йшлося про різні види ро-
боти ОБСЄ, її співпрацю 
з різними інституціями та 
особливості місій в Україні, 
Молдові, Західних Балканах, 
країнах Кавказу, Балтійських 
країнах та Центральній Азії.

Крім того, студенти 
мали змогу поставити гостю 
актуальні запитання про ро-
боту організації, ознайоми-
тися із молодіжними проек-
тами, які функціонують на 
базі ОБСЄ, а також перегля-
нути короткий відеоролик 
про роботу організації.
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“Транскордонна безпе-
ка: політико-правовий, 
соціально-економічний, 
гуманітарний та 
екологічний вимір”

П р о б л е м а т и к а 
транскордонної безпе-
ки була в центрі ува-
ги обговорення учасників 
н а у к о в о - п р а к т и ч н о ї 
конференції “Транскор-
донна безпека: політико-
правовий, соціально-
економічний, гуманітарний 
та екологічний вимір”, 
що відбулася у п’ятницю, 
21 квітня на факультеті 
міжнародних відносин 

Також Ян Плешінгер 
зустрівся з колективом Цен-
тру міжнародної безпеки та 
партнерства, під час якої об-
говорювалися проблеми без-
пеки в Україні та регіоні. Роз-
глядалися також напрями 
співпраці між Документаційним 
центром ОБСЄ та ЦМБП 
і можливості проведення 
спільних досліджень та заходів.
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Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка. Співорганізаторами 
заходу виступили Центр 
міжнародної безпеки та 
партнерства факульте-
ту міжнародних відносин 
Львівського університету та 
Навчально-науковий інститут 
психології та соціального за-
хисту Львівського держав-
ного університету безпеки 
життєдіяльності.

Відкриваючи конфе-
ренцію, доцент кафедри 
міжнародних відносин  і 
дипломатичної служби 
Олександр Кучик наголо-
сив на важливості пробле-

матики конференції з огля-
ду на сучасні процеси у 
міжнародних відносинах. 
Транскордонна безпека стає 
одним з ключових елементів 
побудови регіональної та 
глобальної системи безпе-
ки. Отже саме поєднання 
різних підходів до вивчен-
ня цього явища з точки зору 
м іжнародно-пол і тично ї , 
юридичної, економічної на-
уки є вельми значущим для 
нашої держави, що перебуває 
на доволі складному етапі 
розвитку державності.

Виступаючи з вітальним 
словом перед учасниками 
конференції, заступник дека-
на факультету міжнародних 
відносин Ігор Земан 
відзначив складність вивчен-
ня, розуміння та дискусії на-
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кордонного співробітництва 
та транскордонної безпеки 
стали основним лейтмотивом 
доповідей доцентів кафедри 
міжнародного права Ігора Зе-
мана та Віталія Гутника.

Жваві дискусії викли-
кали тези про правовий 
статус транскордонного 
співробітництва в умовах 
конфлікту на Сході України 
та саму правову природу 
ситуації, що склалася.

Питання політологічної 
оцінки явища гібридної війни 
стали центральним елемен-
том виступу доцентів кафе-
дри міжнародних відносин і 

вколо такого непростого та 
багатокомпонентного явища 
у міжнародних відносинах. 
Звертаючись до учасників 
конференції, доцент На-
вчально-наукового інституту 
психології та соціального за-
хисту Львівського держав-
ного університету безпеки 
життєдіяльності Андрій Ло-
зинський звернув увагу на 
необхідність поєднання різних 
підходів до обговорення такої 
багатогранної проблемати-
ки. При цьому позитивом та-
ких заходів має виступати 
міждисциплінарний підхід.

Правові аспекти транс-
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дипломатичної служби Софії 
Федини та Михайла Мацяха.

У виступі Олександра Ку-
чика основна увага присутніх 
була сконцентрована на 
проблематиці двосторон-
нього та багатосторонньо-
го співробітництва України 
з державами  Центрально-
Східної Європи та кон-
статовано на необхідності 
переосмислення такої 
співпраці в умовах новітніх 
викликів та загроз як 
регіональній так і глобальній 
системі регіональної без-
пеки. Прикладні аспекти 
транскордонної аспекти, як 
от інформаційна безпека 

стали предметом доповіді до-
цента кафедри міжнародних 
відносин Романа Вовка, 
історичні ретроспективи у 
контексті транскордонних 
вимірів українського питан-
ня стали центральною темою 
виступу доцента Андрія Ло-
зинського.

Соц іально-економічна 
проблематика транскор-
донного співробітництва 
та транскордонної безпеки 
присвячені доповіді доцента 
Наталії Горін, доцента Олексія 
Чугаєва, професора Людмили 
Кривачук та інших виступаю-
чих.

Підводячи підсумки 
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конференції було зазначено 
на необхідності продовження 
конструктивного діалогу для 
вироблення спільних підходів 
до розв’язання ключових 
проблем у сфері безпеки. У 
цьому контексті виступаючі 
погодилися з ідеєю продо-
вження тісної співпраці у 
дослідженні цієї проблема-
тики. З огляду на це дореч-
ною виглядала ініціатива 
Центру міжнародної безпе-
ки та партнерства продо-
вжити дискусію в рамках 
чергової науково-практичної 
конференції «Україна в 
умовах трансформації 
міжнародної системи безпе-
ки» запланованої на 23–24 
травня цього року.

«Україна в умо-
вах трансформації 
міжнародної системи 
безпеки»

23-24 травня 2017 року у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Фран-
ка відбулась Третя  щорічна 
міжнародна  науково-прак-
тична конференція «Україна 
в умовах трансформації 
міжнародної системи безпе-
ки», яка була зорганізована 
Центром міжнародної безпе-
ки та партнерства, факуль-
тетом міжнародних відносин 
та Інститутом міжнародних 
студій Вроцлавського 
університету (Республіка 
Польща) за підтримки 
Львівської обласної державної 
адміністрації та Центру 
інформації та документації 
НАТО в Україні.

Відкриваючи кон-
ференцію, учасників на-
укового зібрання привітав 
Ректор Університету, про-
фесор Володимир Мель-
ник, який, зокрема, акцен-
тував увагу на значенні 
університетської освіти і на-
уки у системі міжнародних 
відносин. За словами Воло-
димира Петровича, однією із 
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європейських держав дасть 
можливість ефективно врегу-
льовувати проблемні питання, 
будувати дійсно європейський 
дім, який відповідатиме кла-
сичному розумінню безпеки, 
толерантності і міжкультурної 
комунікації», – висловив пере-
конання Ректор Університету.

Також до присутніх звер-
нувся перший заступник 
голови Львівської обласної 
державної адміністрації Ро-
стислав Замлинський, який 
наголосив, що виклики,  пе-
ред якими стоїть Україна 
також є проблемами усього 
світу. «Завдяки українській 
армії і єдності світової 
цивілізованої спільноти ми 
зупинили російську агресію. 

основних ознак справжнього 
європейського університету 
є здатність відповідати  на 
виклики часу, серед яких пи-
тання безпекового середови-
ща.

«Проблема безпеки – ви-
клик науковій спільноті, яка 
повинна сприяти пошукові 
нових нетрадиційних підходів 
і принципів трансформації 
безпекового середовища 
світу», – зазначив Володи-
мир Мельник, додавши, що 
зараз «на зміну сили авто-
ритету приходить авторитет 
сили – мілітарної, економічно-
санкційної, політичної».

«Тільки колективна без-
пека, яка базується на 
об’єднанні зусиль провідних 
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нівеляції пріоритетності пи-
тання безпеки. За його сло-
вами, органи державної 
влади, освітні заклади і 
громадськість повинні пра-
цювати заради того, щоб 
«змінити поведінкову модель 
кожної людини» й утвердити 
надійне безпекове середови-
ще як пріоритет внутрішньої і 
зовнішньої політики держав.

Генеральний консул Ге-
нерального консульства 
Республіки Польща у Львові 
Рафал Вольський запевнив, 
що його країна повністю 
підтримує Україну у її боротьбі 
із зовнішнім агресором.

«Ми прагнемо підтримати 
європейську інтеграцію 
України, адже ваша дер-
жава – наш пріоритетний 

Перші кроки до спільної бо-
ротьби за демократичні 
цінності проти авторитариз-
му й агресії об’єднали нас зі 
світом», – зазначив Ростислав 
Замлинський.

Окрім того, перший заступ-
ник голови Львівської обласної 
державної адміністрації вис-
ловив переконання, що зараз 
вкрай необхідно розробити 
спільний підхід до стабілізації 
ситуації у Європі. «Позиція 
академічної спільноти є 
вкрай важливою для розвит-
ку безпекового середовища 
України і Європейського Со-
юзу», – переконаний Ростис-
лав Замлинський.

Заступник міського голо-
ви Львова Андрій Москаленко 
наголосив на недопустимості 
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рр.) Богдан Кліх, окреслюючи 
сучасну ситуацію у безпеко-
вому середовищі, наголосив 
на важливості стабілізації 
ситуації в Україні. «Не може 
бути безпечної Польщі без 
незалежної України і важко 
уявити незалежну Україну без 
безпечної Польщі», – зазначив 
екс-міністр.

Про вагоме значен-
ня академічної дискусії 
в умовах трансформації 
міжнародної системи безпеки 
розповів директор Інституту 
міжнародних студій Вроц-
лавського університету (Поль-
ща) Здіслав Юліан Вінніцкий. 
Зокрема, він зазначив, що 

партнер і найважливіший 
сусід на східному кордоні. 
Європейська інтеграція 
України буде також роз-
ширенням європейського 
простору безпеки, який 
зараз підлягає багатьом 
трансформаціям і викликам», 
–  зазначив Рафал Вольський.

Про підтримку Чеською 
Республікою європейського 
вектору розвитку України 
розповів представник Празь-
кого інституту безпекових 
студій Петер Пойман. Зокре-
ма, він акцентував увагу на 
численних програмах, спря-
мованих на удосконаленні 
різних сфер життя України.

Член Сенату Республіки 
Польща, міністр національної 
оборони Польщі (2007 – 2011 
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ця зазначив: «Сьогодні ми 
усвідомлюємо виклики і пер-
спективи інтеграції України 
в ЄС. Виклики, перед яки-
ми постала вся Європа 
пов’язані із трансформацією 
міжнародної системи безпе-
ки. Адже такі трансформації  
завжди відкривають не 
тільки перспективи, але й 
певні загрози нашому роз-
витку. Сьогодні наше за-
вдання – проаналізувати  
трансформаційні процеси, 
оцінити їхній подальший 
розвиток і знайти шляхи 
нейтралізації цих основних 
загроз».

зараз триває боротьба за 
цінності і свободи, у якій 
науковці і молодь відіграють 
одну із ключових ролей.

Керівник представницт-
ва МЗС України у Львові 
В’ячеслав Войнаровський 
зазначив, що елементами 
сучасної гібридної війни, 
яку ведуть проти України 
стали інформація, релігія, 
міграційні процеси, культура 
та інше. А відтак, необхідно 
розвивати широку дискусію 
щодо зміцнення безпекового 
середовища.

Директор Інституту 
зовнішньої політики 
Дипломатичної академії 
при МЗС України, про-
фесор Григорій Перепели-
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Україну, російсько-український 
конфлікт як чинник сучасних 
трансформацій системи безпеки 
та інші важливі питання безпеко-
вого середовища України і світу.

Окрему увагу науковці 
приділили аналізу політики До-
нальда Трампа, а також викли-
кам і перспективам, які пов’язані 
з нею. Окрім того, учасники 
заходу проаналізували мето-
ди і наслідки гібридної війни, 
яку веде Росія проти України і 
міжнародно-політичний аспект 
можливих моделей врегулю-
вання російсько-українського 
збройного конфлікту.  При цьо-
му основний акцент було зро-
блено на оцінці ефективності 
застосування різних механізмів 

За участь у роботі конференції 
подякував присутнім Над-
звичайний  і Повноважений 
Посол України, декан факуль-
тету міжнародних відносин, 
професор Маркіян Мальський. 
Маркіян Зіновійович наголо-
сив, що «конференція є одним 
із важливих кроків осмислення 
сучасних міжнародних відносин 
і напрацювання дієвих шляхів 
удосконалення безпекового се-
редовища України та Європи.

Надалі учасники конференції 
обговорили безпековий 
вимір українсько-польського 
стратегічного партнерства, 
сучасний стан міжнародних 
відносин, євроатлантичну систе-
му безпеки після агресії Росії в 



18 Бюлетень Центру міжнародної безпеки та партнерства

врегулювання конфліктів у 
міжнародних відносинах та еле-
менти моделювання ситуацій. 
Жваву дискусію викликали ви-
ступи українських експертів та 
експертів Центру міжнародної 
бнезпеки та партнерства.

Після пленарного засідання 
конференція продовжила робо-
ту у секціях: «Україна – Росія: 
від стратегічного партнерства 
до війни», «Політико-правові та 
прикладні аспекти міжнародної 
безпеки» і «Прикладні питан-
ня дослідження міжнародних 
відносин та безпекових студій».

З доповідями виступили 
представники різних наукових 
осередків України та Республіки 
Польщі та Чеської Республіки. 
Серед інших численна делегація 

науковців Вроцлавсько-
го університету (Республіка 
Польща) представили своє ба-
чення безпекової ситуації у 
світі загалом та Центрально-
східноєвропейському регіоні 
зокрема. Досить цікава 
дискусія виникла навколо пи-
тання українсько-польського 
стратегічного партнерства та 
особливостей його використан-
ня обома державами в досягненні 
власних національних інтересів.

Наступного дня учас-
ники конференції продо-
вжили дискусію в секціях. 
Підводячи підсумки обгово-
рення учасники конференції 
висловили надію на погли-
блення подальшої українсько-
польської академічної співпраці.
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