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Динаміка змін у сучасно-
му світі постійно ставить 
перед людством нові виклики 
та нові питання. Нещодавно 
пройшла ще одна подія, яка не 
залишилася поза увагою на-
ших експертів. Продовжуємо 
традицію запрошувати 
до обговорення важливих 
міжнародних подій наших 
друзів – провідних фахівців та 
експертів з міжнародної про-
блематики. 

Наскільки змінився 
світ та наскільки ці зміни 
є зрозумілими для люд-
ства. Наскільки важливою 
та результативною ста-
ла традиційна безпекова 
конференція у Мюнхені, осо-
бливо для нашої держави, 
яка знаходиться у стані 
війни за цінності та власну 
незалежність. Наскільки гро-
мадяни у різних країнах почу-
вають себе у безпеці?

Ігор Тодоров,
Професор Ужгородського дер-
жавного університету

Порядок денний охоплю-
вав низку питань, зокрема 
майбутнє трансатлантичних 
відносин, міграційна кри-
за, стан співпраці у рам-
ках Євросоюзу в галузі без-
пеки і оборони, війна в 
Сирії, ситуація з безпекою в 
Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні, зокрема на Корейсь-
кому півострові. Російська 
агресія в Україні також посіла 
своє місце, але далеко не цен-
тральне. 

Але для нас, безумов-
но, головне те, що черго-
ва Мюнхенська безпекова 
конференція проходила в 
умовах, коли вже третій рік 
триває доволі вдала спроба 
Росії руйнації сталої системи 
міжнародних відносин, і нех-
тування міжнародним пра-
вом. В контексті цьогорічної 
конференції згадується про-
мова на аналогічному заході 
В.Путіна 10 років тому. 

Мюнхенська конференція 2017 в епоху серйозних 
викликів світу.

Трибуна експерта
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Північноатлантичного альян-
су повинні збільшити свій 
внесок у спільну оборону (що 
до речі – логічно!), інакше 
у НАТО можуть виникнути 
проблеми. Водночас, варто 
зачекати в оцінках політики 
Дональда Трампа, принаймні 
перші сто днів його зна-
ходження на посаді глави 
наймогутнішої держави світу 
ще не минули. Польський 
президент А.Дуда підкреслив 
необхідність наполегливо 
працювати над єдністю на-
шого регіону, щоб він був ча-
стиною об’єднаного західного 
світу. Основою нашої сили є 
трансатлантична єдність, і 
ми не можемо ставити її під 
сумнів.

Не випадковим було 
оприлюднення саме під час 
конференції рішення Путіна 
щодо визнання Росією т.з. 
документів «ЛНР/ДНР». Втім 
Захід обмежився традиційним 
глибоким занепокоєнням, так 
саме як і від смішної заяви 
С.Лаврова щодо продовжен-
ня санкцій Росії щодо ЄС.

Вперше на Мюнхенській 
безпековій конференції 
відбувся «український 
сніданок», зорганізований 
олігархом Віктором Пінчуком. 
Коло учасників і харак-
тер дискусії, свідчив, мож-

Тоді західні лідери не почу-
ли, не зрозуміли меседжів 
російського президента (або 
не хотіли почути і зрозуміти!). 
Ненадання Грузії і Україні 
ПДЧ на Бухарестському саміті 
НАТО з мотивацією, що це не 
посилить безпеки у Європі, 
розв’язало руки російській 
агресії… Навіть емоційна за-
ява нашого Президента на 
53-й Мюнхенські конференції 
про те, що «Путін ненавидить 
Україну глибоко та щиро» не 
мала відповідного фідбеку. 

Отже, на цьогорічні 
конференції Україна, на жаль 
для нас, не була в центрі ува-
ги. До Заходу й досі не дійшло 
розуміння того, що головний 
виклик світовій безпеці йде 
саме від Росії. На те існує 
низка причин, але головни-
ми є брак політичної волі, 
відсутність консолідації За-
ходу перед російською загро-
зою, обумовлені фінансовими 
та медійними впливами РФ. 

Не дивлячись на певні 
опитимістичні заяви амери-
канських високопосадовців, 
що брали участь в конференції, 
єдність Заходу знаходить-
ся під питанням. Амери-
канський президент виявив 
зацікавленість у збереженні 
НАТО, але виразно натякнув, 
що інші країни – учасниці 
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ливо, про спробу Пінчука 
реабілітуватися за відверто 
зрадницьку позицію, опри-
люднену наприкінці минуло-
го року. До речі, його вислов-
лювання й досі не знайшли 
адекватної реакції з боку 
вітчизняних правоохоронних 
органів. Екс-генеральний се-
кретар НАТО Андерс Фог Рас-
муссен під час українського 
сніданку заявив, що головним 
завданням є необхідність пе-
реконати нову адміністрацію 
США в тому, що «Америка 
стане великою тільки тоді, 
коли Україна буде сильною». 

Отже, чергова Мюнхенсь-
ка конференція констатува-
ла: непередбачуваність світу 
зростає! 

Сергій Федуняк,
Професор Чернівецького 
національного університету 
ім. Юрія Федьковича

За десятиліття 
конференція у Мюнхені 
стала своєрідним камер-
тоном розуміння політико-
безпекових процесів у світі. 
53-е зібрання, що відбулося 
17-18 лютого нинішнього 
року, не стало винятком: гла-
ви держав і урядів 25 дер-
жав та вісім десятків глав 

зовнішньополітичних та обо-
ронних відомств обговорили 
основні загрози та виклики 
безпеці на континенті та у 
світі загалом.

Основною безпековою 
тенденцією стало зростання 
рівня невизначеності,  тривоги 
і сумнівів щодо спроможності 
існуючих інструментів і 
механізмів забезпечувати на-
лежний рівень безпеки у світі. 
У цьому контексті особливого 
звучання набула наявність 
відповідального глобально-
го лідера. Тому й не дивно, 
що особливістю нинішньої 
конференції стали оглядини 
нової адміністрації США, від 
якої очікують підтвердження 
своїх глобальних зобов’язань. 
Виступи віце-президента 
М.Пенса, держсекретаря 
Р.Тіллерсона та міністра обо-
рони Дж.Меттіса хоч і не до 
кінця, але значною мірою 
розвіяла сумніви стосовно 
намірів нової адміністрації 
залишатися провідним 
міжнародним гравцем. 
Сполучені Штати активніше, 
ніж раніше, закликали 
європейських союзників взя-
ти на себе більші фінансові 
і матеріальні зобов’язання 
в рамках спільної оборони і 
безпеки, зокрема, в рамках 
НАТО. На цьому, зокрема, на-
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дестабілізації міжнародної 
системи. Криза лібералізму 
також проявляється у 
зростанні зневіри громадян 
західного суспільства у демо-
кратичних цінностях і при-
ходу до влади політичних сил 
популістського спрямування. 
При цьому всезростаючий 
вплив на настрої населення та 
на спрямованість діяльності 
політичних еліт справляють 
інформаційні технології, які 
часто ставлять під загрозу 
діяльність ЗМІ як інституту 
громадянського суспільства. 
Зростаюча невпевненість 
та дезорієнтація західних 
суспільств сприяють роз-
повсюдженню ісламістської 
терористичної загро-
зи на Близькому Сході та 
неоімперської агресивності 
Російської Федерації.

Загалом, конференція не 
дала відповіді на всі питання 
глобального світу, але її резуль-
тати вселяють певну надію 
щодо винайдення засобів 
стабілізації та зміцнення миру 
та безпеки. Запорука цьому 
– підтвердження лідерської 
ролі Сполученими Штатами 
та готовності західних дер-
жав відповісти на виклики і 
загрози сучасного світу.

голошував глава Пентагону 
Дж. Меттіс.

В рамках обговорен-
ня майбутнього Заходу ви-
ступив Президент України 
П.Порошенко. Він пов’язав 
цю тему з боротьбою країни 
проти зовнішньої агресії, 
зазначивши, що майбутнє 
Європи і Заходу в цілому знач-
ною мірою залежатиме від 
успіху України у стримуванні 
Росії. Адекватна реакція на 
порушення Москвою засад-
ничих норм міжнародного 
права, міжнародного миру 
і стабільності означати-
ме відродження Західної 
цивілізації на основі обнов-
лених базових цінностей. 
Слід зазначити, що цьо-
го року українська тема на 
конференції звучала дещо 
тихше, ніж рік тому. Та-
кож серед провідних тем 
конференції були ситуація на 
Близькому Сході і проблема 
Північної Кореї.

Детально проблематика 
конференції була викладе-
на у щорічному звіті Munich 
Security Report 2017.  До-
кумент зазначає, що старо-
му глобальному ліберальному 
порядку фактично прийшов 
кінець, наслідком чого ста-
ло помітне зростання рівня 
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“Україна та Австрія. 25 
років співробітництва та 
партнерства”

10 лютого 2017 року в 
Дзеркальній залі Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка 
відбулась конференція 
«Україна – Австрія: 25 років 
співробітництва та партнер-
ства».

Під час відкриття захо-
ду присутніх привітав Над-
звичайний і Повноважний 
Посол України, Директор 
Центру міжнародної без-

пеки та партнерства, про-
фесор Маркіян Мальський: 
«Сьогодні ми відзначаємо 
дату, яка є знаменною 
для взаємовідносин двох 
помітних на європейській 
політичній арені держав – 
Австрії та України. З цієї 
нагоди ми запрошуємо до 
дискусії на теми нашого 
спільного історичного мину-
лого та політичного сьогоден-
ня».

«Говорять, що мину-
ле конфігурує майбутнє. 
Хотілося б, щоб тісна 
співпраця України й Австрії 
в минулому і динамічний роз-
виток взаємовідносин між 
нашими країнами сьогодні 
сприяли інтенсифікації 
академічних та культурних 

Новини центру
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представник Посольства 
Австрійської Республіки 
в Україні Герман Ортнер, 
привітавши учасників 
конференції, відзначив 
важливість відновлення ро-
боти Консульства, яке, за 
його словами, сприятиме по-
глибленню дипломатичних 
відносин між країнами. Гер-
ман Ортнер також наголо-
сив на культурній близькості 
двох народів, висловивши 
сподівання на подальший 
розвиток співпраці.

Про історію становлен-
ня дипломатичних відносин 
України та Австрії розповів 
керівник представницт-
ва Міністерства закордон-
них справ України у Львові 

обмінів і з часом лише по-
силювалася», – зазначила у 
вітальному слові проректор 
з науково-педагогічної робо-
ти та міжнародної співпраці 
Університету Марія Зубриць-
ка. До вітань долучилися за-
ступник голови Львівської 
обласної ради Володимир 
Гірняк і заступник міського 
голови Львова з питань роз-
витку Андрій Москаленко, 
які відзначили вагомі здобут-
ки 25-річної дипломатичної 
співпраці України та Австрії.

День проведення 
конференції співпав з 
іншою знаменною подією – 
відновленням діяльності По-
чесного Консульства Австрії 
у Львові. Відтак, торговий 
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В’ячеслав Войнаровський, за-
уваживши, що відновлення 
роботи Почесного Консуль-
ства припадає на 95-річчя 
із моменту започаткування 
дипломатичної присутності 
Австрії у Львові.

Почесний консул 
Австрійської Республіки у 
Львові Маркіян Мальський 
закликав присутніх пропону-
вати ініціативи, спрямовані 
на розвиток двосторонньої 
співпраці. «Обіцяю докладати 
зусиль, щоб ці ініціативи були 
реалізовані», – сказав він.

Надзвичайний і Повно-
важений посол Австрійської 
Республіки в Україні Герміне 

Поппеллер у вітальному 
слові наголосила на хорошій 
традиції взаємовідносин 
між Республікою Австрія та 
Україною і зазначила, що її 
країна була однією із пер-
ших держав, яка встанови-
ла дипломатичні відносини 
із незалежною Україною. 
Надзвичайний і Повноваже-
ний Посол висловила пере-
конання, що у майбутньо-
му культурна й економічна 
співпраця між країнами буде 
тільки поглиблюватися. Після 
відкриття конференції учас-
ники продовжили роботу на 
пленарному засіданні, де об-
говорили актуальні питання 
міжнародної співпраці. Зо-
крема, науковці й експерти зо-
середили увагу на проблемах 
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ка, Посольство Австрійської 
Республіки в Україні, Центр 
міжнародної безпеки та пар-
тнерства, а також Почес-
не консульство Австрійської 
Республіки у Львові.

Конференція є однією із 
серії наукових заходів, які 
відбуваються в Університеті 
з нагоди 25-річчя вста-
новлення дипломатичних 
відносин між Україною й 
іншими демократичними 
державами. Нагадаємо, що 
2 грудня 2016 року у ЛНУ 
ім. Івана Франка відбулася 
конференція «Стратегічне 
партнерство в час кризи», 
присвячена 25-річчю виз-
нання Республікою Польща 
суверенності та незалежності 
України

і перспективах українсько-
австрійського політичного 
співробітництва, військово-
політичних та економічних 
аспектах відносин між 
Україною та Австрією, а та-
кож двосторонніх культурних 
відносинах між цими держа-
вами. Крім того, учасники 
обговорили питання «м’якої 
сили» у зовнішній політиці 
Австрійської Республіки, 
договірно-правової бази 
українсько-австрійських 
відносин та економічного 
співробітництва, інвестицій і 
торгівлі між цими країнами.

Організатори заходу – 
Центр міжнародної безпе-
ки та партнерства факуль-
тету міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана Фран-
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Третя освітня 
мандрівка студентів-
міжнародників до Відня 
– цьогоріч під знаком 
«Доброго урядування»

Студенти 4-6 курсів 
та викладачі факультету 
міжнародних відносин взяли 
участь у щорічному навчаль-
ному візиті до столиці Австрії 
Відня, організованому за 
сприяння Представницт-
ва Австрійської Служби 
Академічних Обмінів (ОeАD) 
у Львові та особисто його 
керівника – аташе з питань 
освіти, науки та культури 

Республіки Австрія Андреаса 
Веннінгера. Із 2017 року про-
граму візитів було розширено 
та додано новий тематичний 
блок презентацій-дискусій, 
зокрема цього року основ-
ною темою стало так зване 
«Добре урядування» (Good 
Governance).

У перший день візиту сту-
денти мали змогу ознайоми-
тись із культурно-історичними 
пам’ятками Відня та здійснили 
оглядову екскурсію містом. 
Уже на наступний день 2 
лютого, розпочалась програ-
ма офіційних навчальних 
візитів. У рамках навчальної 
поїздки студенти відвідали 
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штаб-квартиру міжнародної 
безпекової організації 
(що розміщується у крилі 
розкішного архітектурного 
комплексу Хофбург), а саме 
Організацію з безпеки і 
співробітництва в Європі 
(ОБСЄ).

Під час візиту пред-
ставниця Відділу зв’язків з 
громадськістю Флоранс де 
Клезіо ознайомила групу з 
історією, структурою, цілями 
та діяльністю ОБСЄ. Після 
чого студенти факультету 
міжнародних відносин отри-
мали можливість відвідати 
засідання організації, яке 
відбувається лише двічі на 
тиждень, та на власні очі 

побачити, як виглядає ти-
пова робота представників 
держав членів ОБСЄ. Своє 
знайомство з організацією 
студенти продовжили під 
час презентації провідного 
аналітика організації Таріка 
Ндіфі (Центр запобігання кри-
зам при ОБСЄ) на актуальні 
теми її діяльності та розмови 
у форматі питання-відповідь.

У п’ятницю, на третій день 
програми, студенти вируши-
ли на зустріч у Посольство 
України в Республіці Австрія. 
Дипломатичне представницт-
во розташоване у надзвичай-
но гарній будівлі, що височіє 
на пагорбі та має прилеглу 
паркову територію. Студен-
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ристатися такою чудовою 
можливістю  та поїхали 
на день у гори, курор-
тне містечко Земмерінґ 
(партнер українського 
гірськолижного курорту 
«Буковель»), що знаходить-
ся неподалік Відня. Після 
пізнавальної, насиченої 
та інформативної програ-
ми протягом тижня сту-
денти мали змогу переве-
сти подих, насолодитися 
неймовірними краєвидами 
Альпійських гір та отрима-
ти неймовірне задоволення 
від прогулянки пішохідним 
маршрутом вздовж «Заліз-
ниці Земмерінґ» яка є пер-
шою в Європі гірською 
залізницею та у 1998 році 

ти мали змогу поспілкуватися 
із Надзвичайним і Повно-
важним Послом України у 
Республіці Австрія, Олексан-
дром Щербою. Посол розповів 
про особливості ведення 
дипломатії в Австрії, а саме 
про боротьбу з російською 
пропагандою та впливом 
російського лобі, а також про 
велике значення ефективної 
культурної дипломатії. 
Після зустрічі студенти були 
приємно вражені відкритістю 
та доброзичливістю Посла, а 
також його наполегливістю та 
бажанням до змін.

Вихідні зустріли гостей 
зі Львова теплою та со-
нячною погодою, тому в 
суботу вони вирішили ско-
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учасникам битви зняття 
облоги Відня («Віденської 
відсічі»), в парку Тюркен-
шанц. Для того, щоб на 
власні очі побачити місце, 
де козаки допомагали виз-
воляти Відень від турків, 
студенти відправились на 
гору Леопольдсберґ, з якої 
відкривається краєвид на 
Відень та Дунай. Там також 
є пам’ятник українським 
к о з а к а м - з а х и с н и к а м 
Відня.

У понеділок 06.02 гру-
па студентів розпочала 
свою програму з візиту до 
австрійського парламенту, 
де екскурсовод розповіла 
про більш ніж столітню 
історію цієї будівлі. 
Найбільше вразив інтер’єр 

була оголошена об’єктом 
світової культурної спад-
щини ЮНЕСКО. Не лише 
пішохідні маршрути при-
ваблювали студенів, у 
Земмерінґу кожен мав за-
няття до душі. Лижники, 
сноубордисти та охочі по-
кататись на санках могли 
випробувати трасу довжи-
ною 3 км.

У неділю 4 лютого пого-
да була не менш сонячною 
та теплою, що посприяло 
прогулянці Віднем у пошу-
ках «українських слідів». 
Зокрема, прогулюючись 
Віднем, вони натрапили на 
вулицю, названу на честь 
Юрія Кульчицького, а 
потім знайшли і пам’ятник 
українським козакам, 
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Парламенту, а саме Мар-
мурова зала довжиною 40 
метрів та статуї античних 
богів. Зал Федеральних 
зборів також споруджений 
в античному стилі, його 
прикрашають герби всіх 
австрійських земель. А от 
Зал засідань Національної 
ради порівняно сучасний, 
єдиною його прикрасою є 
виконаний зі сталі орел – 
герб Австрії.

Також у цей день сту-
денти відвідали штаб-
квартиру ОПЕК. Там 
вони мали змогу поди-
витися презентацію, в 
якій дізналися про ро-
боту, головні цілі та за-
вдання даної організації. 
Працівники ОПЕК роз-
казали не тільки деталі 
функціонування цієї 
інституції, такі як 
історія створення, струк-
тура, категорії член-
ства організації, а ще і 
поділилися досвідом своєї 
роботи, та запросили 
студентів брати участь у 
конкурсах на стажування в 
штаб-квартирі Організації 
країн-експортерів наф-
ти. Після презентації 
студенти скористались 
можливістю задати питан-

ня, про те, що їх найбільше 
цікавить в роботі, баченні 
та цілях ОПЕК. Крім 
суто інформаційної сесії, 
співробітники організації 
влаштували групі 
екскурсію по приміщенню 
штаб-квартири. Студенти 
побували в залі засідань 
ОПЕК, пройшлися кори-
дорами будівлі, аби мати 
уявлення як насправді 
відбуваються зустрічі 
представників країн-
членів ОПЕК. Так, група от-
римала багато гарних вра-
жень та цікавої і корисної 
інформації. Візит до штаб-
квартири Організації 
країн-експортерів наф-
ти надихнув студентів на 
подальшу роботу у сфері 
міжнародних відносин.

Чудове враження сту-
денти отримали і від візиту 
до австрійського центру 
міжнародної неурядової 
організації «Римський 
клуб». Гарний прийом, 
який влаштували для 
групи члени правління 
організації, створив не-
вимушену атмосферу в 
якій гості та працівники 
даної інституції змог-
ли поспілкуватися про 
ряд надзвичайно важ-
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грами понеділка студенти 
відвідали один з кращих 
оперних театрів – Віденську 
оперу. Їм пощастило потра-
пили на виставу Отелло, в 
якій головну жіночу роль – 
Дездемону – грає українка 
Ольга Безсмертна.

За сприяння Томаса 
Реша, керівника відділу 
міжнародних зв’язків 
міста Відень, у вівторок 7 
лютого студенти отрима-
ли можливість відвідати 
Віденську ратушу  та 
дізнатись чимало цікавих 
фактів про цю спору-
ду. Наприклад, одна із 
люстр, яка освітлює зал 
для зустрічей вражає 
своїми розмірами; адже в 

ливих та актуальних для 
глобалізованого світу 
питань. Так, крім суто 
функціональних питань 
про роботу та принципи 
Римського клубу, студенти 
змогли почути думки членів 
Клубу та поділитися своїми 
ідеями та поглядами щодо 
питань, які постали перед 
світом у 21 столітті. Візит в 
представництво Римсько-
го Клубу у Відні став над-
звичайно важливим для 
розуміння того, яке значен-
ня можуть бути академічні 
дослідження задля того, 
аби виявити та вирішити 
проблеми актуальні для 
всього людства.

Під час культурної про-
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витку інклюзивного гро-
мадянського суспільства, 
діалогу та співробітництву 
між різними його групами. 
В цілому це складає карти-
ну міста майбутнього, на 
основі балансу сучасних 
технологій та  можливостей 
влади. Проект об’єднує по-
над 29 країн-партнерів 
спільною метою розроб-
ки виключно розумних 
рішень, задля покращення 
якості життя, та керується 
гаслом «Alone We Are Smart, 
Together We Are Brilliant!».

Другий етап включав 
у себе дискусію на тема-
тику «Доброго урядуван-
ня» із знаним політологом, 
директором одноймен-

ній може поміститись 15 
осіб. Студенти відвідали 
найстарішу кімнату ратуші 
(яка єдина зберігає свій 
оригінальний вигляд), де 
зберігаються портрети 
міських голів після їхньої 
смерті.

Після екскурсії роз-
почалась активна на-
вчальна програма при-
свячена, власне, головній 
темі мандрівки  «Good 
Governance». Програма дня 
складалася з двох етапів. 
На першому етапі Доктор 
Боян Шнабль представив 
проект під назвою «Smarter 
Together», який успішно 
працює у Відні, Мюнхені та 
Ліоні. Проект сприяє роз-
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права, антикорупційної 
політики та громадської 
участі, що викликало 
зацікавлення та жваву 
дискусію в українських 
студентів.

Останньою, про-
те не менш важливою 
організацією, яку в середу 8 
лютого відвідали студенти 
факультету міжнародних 
відносин в рамках поїздки 
до Відня була ООН. Під 
час екскурсії студен-
ти дізналися про історію 
створення Віденського 
міжнародного центру або 
ООН-Сіті та особливості 
його архітектури. Студенти 
факультету міжнародних 
відносин мали змо-
гу поглибити свої знан-

ного Інституту («Institute 
for Go-Governance»), док-
тором політичних наук, 
проф. Мелані Саллі. 
Інформативність бесіди 
на тему «Доброго Уряду-
вання» у Чорноморському 
регіоні дала можливість 
студентам-міжнародникам 
розширити межі їхнього 
світогляду і глибше зану-
ритися у питання глобаль-
ного врядування. Під час 
зустрічі колега професора, 
Александра Юлія Данкасіу, 
яка є австрійкою румунсь-
кого походження, підняла 
гостре для Румунії та 
України питання боротьби 
з корупцією та висловила 
свої погляди щодо питань 
важливості верховенства 
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ня про роботу ООН та її 
різноманітних підрозділів. 
Велике зацікавлення ви-
кликала інформація про 
особливості конкурсно-
го відбору та специфічні 
вимоги до перекладачів 
що працюють в ООН. В 
рамках екскурсії студен-
ти також мали можливість 
відвідати штаб-квартиру 
МАГАТЕ, дізнатись про по-
рядок проведення сесій 
організації та специфіку її 
функціонування.




