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Оглядаючи підсумки  ми-
нулого 2015 року для України 
на міжнародній арені слід 
констатувати активний роз-
виток зовнішньополітичної 
активності нашої держави 
на міжнародній арені. Дивля-
чись у недавнє минуле хочеть-
ся глянути на рік, що минув, 
та знайти успіхи української 
дипломатії, яка пройшла 
шлях випробувань та пошуку 
оптимальної моделі діяльності 
на міжнародній арені в нових 
геополітичних реаліях, не-
сприятливих та буречних для 
нашої країни.

Безумовним пріоритетом  
стала орієнтація  на стосунки 

з міжнародними партнерами 
задля врегулювання зброй-
ного російсько-українського 
конфлікту.

Головними пріоритетними 
напрямками для української 
зовнішньої політики у 2015 
році стало розширення 
співпраці з міжнародними 
структурами та інститутами у 
різних сферах. Водночас слід 
відзначити, що домінантною 
залишалася співпраця з 
безпековими інститутами 
як євроатлантичного про-
стору так і регіональними 
європейськими структу-
рами. До них, насамперед 
слід віднести Організацію 
Північноатлантичного До-
говору та Організацію з без-
пеки та співробітництва у 
Європі з якими впродовж 
року Україна вела досить 
тісну співпрацю. 

Характерним для 
діяльності НАТО у цьому 
контексті став пошук оп-
тимального шляху розвит-
ку та, особливо розбудови 
системи колективної безпе-

2015 - рік випробувань та рік очікувань 
зовнішньополітичних успіхів та миру

Трибуна експерта

Олександр
Кучик
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фондів, орієнтованих на аку-
мулювання коштів та на-
дання допомоги у військово-
технічній, безпековій та 
гуманітарній сферах в 
Україні. Така допомога стала 
надзвичайно великим вне-
ском для розбудови сфери 
безпеки.

Ще одним пріоритетом 
для України стала співпраця 
з Організацією з безпеки та 
співробітництва у Європі. 
На інституційному рівні 
наша держава працювала 
та продовжцує співпрацю 
з багатьма інститутами 
ОБСЄ. Протягом минуло-
го року найбільшої уваги 
було приділено Тристоронній 
контактній групі у Мінську 
та власне Спеціальній 
моніторинговій місії ОБСЄ 
в Україні. Водночас така 
співпраця виявилася малое-
фективною, обмеженою рам-
ками мандату Спеціальної 
моніторингової місії на Сході 
України. З огляду на це надії 
на ефективну діяльність 
місії розбилися об неба-
жання керівництва РФ та 
проросійських збройних фор-
мувань на Сході України ви-
конувати навіть взяті на себе 
зобов’язання щодо припинен-
ня вогню та відведення важ-
ких озброєнь.

ки країн-членів у контексті 
наростаючої загрози ескалації 
конфлікту на Сході України. 
З цією метою Організація 
започаткувала дискусію 
щодо необхідності зміцнення 
примутності у Центрально-
східноєвропейському регіоні 
через передислокацію ча-
стини військових підрозділів 
та розгортання додатково 
сил швидкого розгортання у 
регіоні. Для України це вия-
вилося додатковим стимулом 
для поглиблення інтегрування 
збройних сил до системи 
військових навчань за уча-
стю підрозділів країн-членів 
Альянсу.

Водночас слід усвідомити 
наявність стриманості у 
сфері надання військової та 
теїхнічної допомоги Альянсом 
Україні та переорієнтація з ко-
лективного на двосторонній 
формат співробітництва 
між окремими державами-
членами з одного боку та 
Україною з іншого. Позити-
вом у цьому контексті стали 
прямі консультації з безпе-
кових питань та переговори 
щодо модернізації військово-
технічного компоненту. 
При цьому слід відзначити 
діяльність створених члена-
ми Північно-Атлантичного 
Альянсу низки трастових 
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Окрім проблеми невико-
нання досягнутих рішень та 
домовленостей, ще однією 
перешкодою на шляху 
деескалації конфлікту ста-
ла неефективна діяльність 
Спеціальної моніторингової 
місії в силу обмеженого ман-
дату на діяльність, який 
передбачав лише функції 
сполстереження. Сам про-
цес моніторингу усклад-
нювався неможливістю 
фізичного доступу груп місії 
до районів підконтрольних 
російськими регулярними 
військами та проросійськими 
збройними формування-
ми на непідконтрольних 
українській владі територіях 
під окупацією РФ. Цей 
процес супроводжував-
ся непорозуміннями щодо 
діяльності місії та почасти 
прямою загрозою життю та 
здоров’ю членів СММ.

Підписання Україною в 
лютому 2015 р. Мінських 
домовленостей щодо вре-
гулювання конфлікту на 
Сході України заклало осно-
ву діяльності Тристоронньої 
контактної групи (Україна, 
Росія та ОБСЄ). Показовою 
вважаємо спробу координації 
співпраці з врегулюван-
ня російсько-українського 
конфлікту  між ООН та ОБСЄ, 

про що заявлено під час 
зустрічі вищого керівництва 
цих організацій – Генераль-
ного секретаря ООН Пан Гі 
Муна та Генерального секре-
таря ОБСЄ Ламберто Заньєра 
24 лютого. Сторони заявили 
про підтримку Мінських угод 
та наголосили на необхідності 
досягнення стійкого припи-
нення вогню та відведення 
важкого озброєння.

Головним завданням 
Тристоронньої контактної 
групи стало проведення під 
егідою ОБСЄ консультацій 
сторін конфлікту щодо пошу-
ку шляхів його врегулювання. 
Нашу державу представляв 
у контактній групі другий 
президент України Леонід 
Кучма, Росію – Посол РФ в 
Україні Михайло Зурабов, 
а з квітня 2015 року – екс-
посол в Сирії Азамат Куль-
мухаметов. Під час чергово-
го засідання Тристоронньої 
контактної групи 6 травня 
у Мінську оголосили про до-
сягнення домовленостей 
щодо створення чотирьох те-
матичних робочих підгруп 
з імплементації Мінських 
домовленостей: з безпеко-
вих, політичних, соціально-
економічних та гуманітарних 
питань. Водночас зазна-
чили, що до компетенції 
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мовленостей. «Ми як і раніше 
вважаємо абсурдними будь-
які закиди на адресу Москви 
у тому плані, що, мовляв, 
Москва не виконує Мінські 
домовленості, тому що Мо-
сква не є стороною, яка по-
винна виконувати Мінські 
домовленості», – заявив 11 
вересня Д. Пєсков і додав, 
що альтернативи цим угодам 
немає і виконати їх «краще 
пізно, ніж ніколи.»

Співробітництво України 
з ОБСЄ характеризувало-
ся тісними контактами зі 
Спеціальною моніторинговою 
місією (Меморандум про 
взаємопорозуміння між Уря-
дом України та ОБСЄ щодо 
розміщення Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ 
від 14 квітня 2014 року). По-
казником активної діяльності 
Міністерства закордонних 
справ та Постійного пред-
ставництва України при 
міжнародних організаціях 
у Відні (Австрія) є продо-
вження мандата Спеціальної 
моніторингової місії, попри 
спроби Представництва РФ 
звузити її можливості.  Роз-
ширення мандата місії до 
моніторингу всього російсько-
українського кордону немож-
ливе, а відсутність доступу 
представників місії до на-

жодної з цих підгруп не на-
лежить підписання будь-яких 
документів зобов’язального 
характеру, на них покладено 
виключно технічну та кон-
сультативну діяльність. До 
складу підгруп з українського 
боку делегували екс-прем’єр-
міністра та колишнього голову 
СБУ Євгена Марчука, дирек-
тора Інституту стратегічних 
досліджень та позаштатного 
радника Президента України 
В. Горбуліна, Уповноважену 
з врегулювання конфлікту 
на Сході України Ірину Гера-
щенко та керівника одного з 
підрозділів Адміністрації Пре-
зидента І. Веремія.

Доволі специфічне 
підписання Мінських 
документів поставило під 
сумнів легітимність участі 
Росії як сторони Мінських 
угод. Такий підхід давав змо-
гу російському політичному 
керівництву заявляти 
про свою неучасть у цьо-
му конфлікті. Цим зумов-
лена російська риторика 
щодо конфлікту в Україні чи 
політичної кризи, а не щодо 
участі РФ у конфлікті, що 
спричинило одну із заяв прес-
секретаря президента РФ 
Д. Пєскова, який висловив 
здивування з необхідності ви-
конання Росією Мінських до-
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селених пунктів на тимча-
сово окупованих територіях 
і безперешкодного досту-
пу до всіх ділянок кордону 
з метою моніторингу дотри-
мання режиму припинен-
ня вогню суттєво ускладнює 
виконання мандату, надано-
го Організацією. Водночас 
послідовне співробітництво 
з питання мирного врегулю-
вання і залучення до нього 
більшості структур ОБСЄ дає 
змогу позитивно оцінювати 
рівень співпраці. Головну 
співпрацю на інституційному 
рівні забезпечували 
Міністерство закордонних 
справ та Міністерство оборо-
ни та інформаційної політики. 
В рамках такої співпраці на 
зустрічах піднімали питан-
ня щодо стану та перспек-
тив діяльності Спеціальної 
моніторингової місії. Резуль-
татом такої співпраці ста-
ло досягнення домовленості 
та передача СММ 1 жовтня 
представниками ЗСУ та так 
званої ЛНР координат дея-
ких місць постійного складу-
вання озброєнь та розкладу 
відведення озброєнь, коорди-
нати деяких місць постійного 
складування і список, що 
вказує на кількість танків, які 
передбачали відвести, вклю-
чаючи їхні типи і серійні но-

мери. Про це йшлося у звіті 
ОБСЄ.

Даючи загальну оцінку 
рівню співробітництва 
з Організацією та 
очікуваннями, слід конста-
тувати, що очікування від 
діяльності залишилися не-
виправданими. Позитив-
ним моментом для України 
у діяльності Спеціальної 
моніторингової місії ста-
ло поширення інформації 
для міжнародних партнерів 
каналами ОБСЄ. При-
ймаючи участь у таких 
багатосторонніх форумах, 
українська зовнішня політика 
знайшла в ОБСЄ трибуну для 
інформаційного забезпечен-
ня міжнародної спільноти.

Водночас слід звернути 
увагу на загальні тенденції 
у зовнішньополітичних 
відносинах, які ха-
рактеризувалися з од-
ного боку активністю 
з о в н і ш н ь о п о л і т и ч н о г о 
відомства та Президента 
України, а з іншого змен-
шенням уваги до тактичних 
кроків у пріоритетних на-
прямках. Збройний конфлікт 
з Росією став визначаль-
ним чинником у плануванні 
зустрічей на найвищому рівні 
та спроб використання не-
формальних зустрічей та 
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Воєнні операції та 
ескалація у Сирії, а також 
загострення відносин в при-
леглих до РФ регіонах спро-
вокувало нову міжнародну 
ситуацію та поставило пи-
тання про необхідністю по-
шуку шляхів врегулюванг-
ня. Очевидним пріоритетом 
для міжнеародного співро-
бітництва у цьому контексті 
стало подолання міграційної 
кризи, актуалізованої не в 
останню чергу російськими 
діями на Близькому Сході.

В цих умовах динамічно 
розвиваються відносини з 
провідними міжнародними 
гравцями – НАТО, ОБСЄ, 
ООН, ЄС та дерожавами-
провідними міжнародними 
гравцями – США, Німеччина 
Франція динаміка проведен-
ня консультацій, переговорів 
та зустрічей на різних рівнях 
залишається досить висо-
кою. Перед інститутами 
зовнішньополітичної служ-
би України базовим залиша-
ються завдання зміцнення 
присутності на міжнародній 
арені шляхом динамічної 
розбудови двосторонніх, 
а особливо відносин з 
міжнародними організаціями 
галузевого співробітництва 
для вирішення багатьох пи-
тань безпекового характеру.

міжнародних форматів для 
врегулювання конфлікту на 
сході України та примушення 
РФ до миру. У цьому контексті 
важливу роль відіграли фор-
мат Женевський який був 
успішно похований старан-
нями дипломатії Російської 
Федерації та трансформова-
ний у більш вузький _ Нор-
мандську четвірку до якого 
увійшли традиційні партне-
ри Росії у різноманітних 
сферах міжнародного спів-
робітництва починаючи 
від сировинної і завершу-
ючи військово-технічним 
співробітництвом. 

Очікування щодо 
ефективності механізмів 
Нормандського формату 
врегулювання ситуації на 
сході України покладалися 
на міжнародний авторитет 
європейських країн. Водночас 
усунення від безпосередньої 
участі у цьому форматі США 
та Європейського Союзу як 
сторін переговорів спри-
чинив пробуксовування на 
шляху мирного врегулю-
вання. На фоні посилення 
російської воєнної активності 
та присутності у Сирії, перед 
міжнародною спільнотою, го-
ловно європейською постала 
низка проблем міжнародного 
характеру.
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Черговий навчально-
пізнавальний 
вояж студентів-
міжнародників до Відня

На початку лютого сту-
денти і викладачі факуль-
тету міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка за сприяння Пред-
ставництва Австрійської 
Служби Академічних Обмінів 
(ОeАD) у Львові та особисто 
його керівника – аташе з пи-
тань освіти, науки та куль-
тури Республіки Австрія Ан-
дреаса Веннінгера отримали 
чергову нагоду відвідати сто-
лицю Австрії – Відень. Ме-
тою поїздки було ознайомлен-

ня з роботою міжнародних 
організацій, а також 
діяльністю освітніх, диплома-
тичних та культурних уста-
нов цього міста.

Після недільного 
екскурсійного дня знай-
омства з непереверше-
ним архітектурним ан-
самблем австрійської, та 
світової культурної столиці 
у понеділок, 1 лютого, роз-
почалася офіційна програма 
візиту.

Зранку наша група виру-
шила на загальну екскурсію 
в одну з основних чотирьох 
штаб-квартир ООН у Відні.

Сам архітектурний ком-
плекс ООН був відкритий у 
1979 році. Організація орендує 
цю територію вже протягом 
99 років за символічну пла-
ту: 1 австрійський шилінг 

Новини центру
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свячена пам’яті жертвам го-
локосту – така система нага-
дування про злочини людства 
варта уваги та поваги, тоб-
то, учасники конференцій та 
засідань матимуть найближ-
чим часом перед очима всі ті 
злочини і жахіття, які ставали 
на заваді мирному розвиткові 
нашого суспільства та змо-
жуть виваженіше прийма-
ти рішення. Ми також мали 
змогу побачити велику кон-
ференц-залу, де представни-
ки країн-членів здійснюють 
свою повсякденну роботу. У 
штаб-квартирі можна також 
побачити фігурку-проекцію 
Генерального секретаря ООН 
Пана Гі Муна, проте через 
брак часу ми не змогли до 
нього дістатись. Але це не так 
важливо, адже всі свої місії 
як Генерального секретаря 
він виконав, його каденція 

(7 центів) щорічно. Варто 
відзначити, що приміщення, 
винаймане ООН, дає при-
хисток також низці інших 
спеціалізованих органів 
ООН, зокрема ЮНІДО, МА-
ГАТЕ та іншим. Ми мог-
ли не тільки ознайомити-
ся із функціонуванням цих 
спеціалізованих органів, але і 
взяти спеціально підготовані 
інформаційні матеріали та 
результати досліджень, які 
безпосередньо стосували-
ся питань їхньої діяльності. 
Ми також мали змогу поба-
чити  різноманітні вистав-
ки, які стосувалися сфери 
космосу (наприклад погруд-
дя Юрія Гагаріна, камінь з 
Місяця), транснаціональної 
організованої злочинності, 
Нобелівської премії миру.

Центральне місце будівлі 
ООН займала виставка, при-
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добігає кінця і невдовзі буде 
обраний новий Генеральний 
секретар.

Загалом структура 
поїздки включала офіційну 
навчально-інформаційну 
дообідню і неофіційну куль-
турну пообідню програ-
ми. Так уже першого дня, 
нашу увагу привернуло одне 
із найпопулярніших місць 
Відня зимового періоду – ле-
гендарна ковзанка “Wiener 
Eistraum”, що розташована 
на одній з центральних площ 
міста безпосередньо перед 
Віденською ратушею. Ця над-
звичайного масштабу ковзан-
ка з багатьма різноманітними 
доріжками та майданчиками 
для катання відзначається 
тим, що до неї веде крижана, 
освітлена різнокольоровими 
ліхтариками стежка через 
мальовничий парк, що на-
давало усьому цьому дійству 

казкової атмосфери.
Вівторок обіцяв бути 

особливо насиченим. На-
шим першим пунктом став 
візит до штаб-квартири 
ОПЕК (Організації країн-
експортерів нафти), яка 
знаходиться у Відні з 1965 
року.  Нас привітно зустріли 
та провели до приміщення, 
де на нас чекав невелич-
кий фуршет. Наступною зу-
пинкою стала розкішний 
конференц-зал,  де зазви-
чай засідають представни-
ки країн-членів ОПЕК. Саме 
в його стінах ми мали честь 
послухати презентацію про 
діяльність Організації.  Пред-
ставники інформаційного 
відділу ОПЕК ознайомили нас 
із цілями та особливостями 
функціонування Організації, 
її членським складом та 
історичним минулим. Вар-
то зазначити, що на даний 
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момент членами організації 
є 13 країн, які контролю-
ють близько 2/3 світових 
запасів нафти. wien004З 
огляду на глобальні масшта-
би щоденного споживан-
ня нафтопродуктів, ОПЕК 
визначає своєю основною ме-
тою забезпечення стабільності 
у світових цінах на нафту, 
яка є просто необхідною як 
для постачальників так і 
для споживачів даного ре-
сурсу. Не міг не зацікавити 
нас і той факт, що в струк-
турах Організації працю-
ють не лише громадяни 
країн-членів, а представни-
ки 38 національностей. Та-
ким чином, і в українців 
є можливість працевлаш-

тування в ОПЕК. Після 
презентації ми оглянули й 
інші приміщення Організації 
та зупинилися у залі для 
прес-конференцій, де мали 
можливість поспілкуватися 
з представником ОПЕК у 
форматі питань-відповідей. 
Окрім того, нам надали 
різноманітні матеріали для 
більш детального ознайомлен-
ня з діяльністю Організації, а 
також сувеніри із символікою 
ОПЕК. Візит був справді 
пізнавальним і залишив по 
собі лише приємні враження.

Наступна зустріч у нас 
була запланована з представ-
ником ОЕАД, австрійської 
організації міжнародної 
мобільності і співробітництва 
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Загалом, враження були 
позитивні, також ми всі 
усвідомили, у якому напрям-
ку потрібно рухатися Україні 
та українському студентству 
у галузі проживання та на-
вчання.

У вівторок, у другій 
половині дня, наша гру-
па відвідала австрійський  
Парламент. Нас вразила ця 
будівля своїми розмірами, 
неймовірною архітектурою та 
«імператором у піжамі».

Гід, який проводив 
екскурсію, розповідав 
дуже цікаво та емоційно. 
Ми wien029дізнались, що 
у Парламенті засідають 
Національна і Федеральна 
ради парламенту Австрії. 
Раніше у цьому будин-
ку розміщувалась Пала-
та представників Австро-

у сфері освіти та науки. Саме 
за сприяння цієї організації 
і була організована наша 
поїздка. wien009Під час 
розмови з працівниками 
регіонального офісу ОЕАД 
у Відні ми дізналися бага-
то про діяльність організації 
у сфері освіти, зокрема про 
різноманітні курси та про-
грами, організовувані та 
підтримувані нею – зокрема, 
літня школа сталого розвитку 
у Відні та бізнес-школа зеле-
них технологій.

Також цікаво було 
дізнатися про проживан-
ня студентів та викладачів-
стипендіатів ОЕАД у 
екологічно чистих (так 
званих пасивних) гурто-
житках, спорудженням 
та адмініструванням яких 
займається організація.
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та співробітництва в Європі 
(НБСЄ), яка у свою чергу про-
ходила з 3 липня 1973 р. до 
1 серпня 1975 р. за участю 
33-х європейських держав, 
США і Канади і завершилася 
підписанням главами держав 
і урядів в Гельсінки Заключ-
ного акту, який став довго-
строковою програмою дій з 
будівництва єдиної, мирної, 
демократичної і процвітаючої 
Європи. Нараду було започат-
ковано як політичний кон-
сультативний орган, до яко-
го ввійшли країни Європи, 
Центральної Азії та Північної 
Америки. 1 січня 1995 р., 
згідно з рішенням Буда-
пештського саміту, Нарада з 
безпеки та співробітництва 
в Європі змінила свою на-
зву на Організацію з безпеки 
та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ) і набула статусу 
міжнародної організації.

Пройшовши контроль і по-
знайомившись з нашим гідом, 
нас провели до аудиторії, де 
ми почули вступну лекцію 
від медіа-експерта Саулі 
Мухаметрахімової (Казахстан) 
про функціонування ОБСЄ. 
Також була підготовлена 
цікава презентація, яка до-
помагла краще зрозуміти 
суть і основи організації. 
О 10 год. почав свою робо-

Угорщини. Не зважаючи на 
великі руйнування під час 
Другої світової війни, будівля 
Парламенту була повністю 
відновлена у 1955-56 роках.

Будинок парламенту 
займає площу понад 13 500 
м². Він містить понад 100 
кімнат, найважливішими з 
яких є палати Національної 
Ради, Федеральної Ради, і 
колишньої імперської Па-
лати представників. В бу-
динку також знаходяться 
чисельні переговорні кімнати, 
бібліотеки, лобі.wien016

Зал засідань Національної 
ради виглядає досить су-
часним, відсутні елемен-
ти імперської архітектури. 
Єдина прикраса – орел – 
герб Австрії. Натомість зал 
Федеральної ради нагадує 
античний театр. Його при-
крашають всі 9 гербів земель 
Австрії. Не менш вражаю-
чим був мармуровий зал, ото-
чений колонами з чотирьох 
сторін.

На третій день програми, 
прокинувшись о 7 і добре 
поснідавши, наша група ви-
рушила на чергову екскурсію. 
3 лютого на нас чекали в 
ОБСЄ (Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі).  До 
1995 року організація відома 
під назвою Нарада з безпеки 
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ту постійний Форум безпе-
ки і співробітництва ОБСЄ, 
де наша делегація у статусі 
спеціально запрошених го-
стей отримала змогу бути 
присутньою на чергово-
му засіданні Форуму. Було 
дійсно цікаво побачити на 
власні очі як функціонує дана 
організація. Ми почули кілька 
виступів представників 
кількох країн, зокрема і від 
України, після чого на нас 
чекала інтерактивна лекція 
експерта організації Алішера 
Абдусаламова (Узбеки-
стан) про діяльність ОБСЄ з 
запобігання і раннього попе-
редження конфліктів. Після 
цікавої лекції ми мали час 
на не менш цікаву дискусію 
про питання, які стосувались 
насамперед врегулювання 
конфлікту на сході України, 
ролі та можливостей ОБСЄ 
у випадку збройної агресії 
держав відносно інших, 
механізмів реалізації ос-
новоположних принципів, 
закріплених в установчих до-
кументах організації.

Кращого закінчення 
офіційної частини поїздки 
годі було й придумати. 
П’ятниця потішила нас 
приємною зустріччю з Над-
звичайним та Поважним 

Послом України в Австрії 
– Олександром  Щербою. 
Посол вразив нас своєю 
щирістю, відкритістю до 
молоді та великим запалом 
до змін. Ми, як майбутні 
дипломати, почерпнули ба-
гато корисної інформації, 
та з впевненістю можемо 
сказати, що вийшли звідти 
натхненними до нових 
звершень та гордими за 
нашу країну.

Після загалом семи днів 
поїздки з неймовірно позитивни-
ми враженнями, новим цікавим 
і корисним досвідом та уже пев-
ною ностальгією за Віднем наша 
згуртована спільною офіційною 
і неофіційною програмою 
група студентів і викладачів 
міжнародників якраз вчасно до 
початку нового навчального се-
местру повернулась до Львова.

Матеріал підготовлений безпосередніми 
учасниками поїздки і подається в 

авторській редакції.




