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Олександр Кучик

канд. істор.наук, доцент
Львівський національний 

університет 
імені Івана Франка

Сучасний стан міжна-
родних відносин у контексті 
реалізації  державами геополі-
тичних стратегій поведінки 
на міжнародній арені якісно 
вирізняється зпоміж різних 
періодів розвитку людства. 
При цьому аналіз сучасних 
міжнародних процесів 
засвідчує поєднання двох, на 
перший погляд, cуперечливих 
тенденцій у світовому 
розвитку – глобалізації та 
регіоналізації як міжнародних 
відносин загалом так і світової 
політики зокрема.

Започаткування творення 
міжнародних інститутів 
багатостороннього співро-
бітництва у 70-х роках 
ХХ століття активізували 
процеси відцентрових рухів, 
а з іншого боку поставили 

регіональні утворення 
у новий статус центрів 
регіональної інтеграції. З 
огляду на це помітним стала 
трансформація підходів 
до розуміння та тлума-
чення як поняття регіону 
так і сприйняття його як 
елемент світової політики.

«Розмивання суверенітету» 
держави з одного боку та 
зростання ролі регіональних 
центрів консолідації у світовій 
політиці зумовило підвищений 
інтерес політичних еліт 
різних держав скористатися 
регіональною політикою у 
міжнародному контексті як 
інструментом геополітичного 
позиціонування на міжна-
родній арені тієї чи 
іншої держави. З огляду 
на це з’являється маса 
інтеграційних утворень, що 
покривають політичну карту 
світу, не залишаючи поза 
увагою ані середні, ані малі 
країни.

Така тенденція стає 
домінуючою сьогодні й 
низка, якщо не більшість 
держав світу намага-
ються зреалізувати власні 
регіональні інтереси через 

Регіональне безпекове 
співробітництво України 
та Польщі: від лідерства 
до геополітичного супер-
ництва

Трибуна експерта
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концепції «Міжмор’я», чи 
«Тримор’я», стаючи основою 
ідеї формування Балто-Чор-
номорського союзу чи тво-
рення Балто-чорноморської 
дуги співпраці.

З одного боку форму-
вання таких геополітичних 
інтеграційних блоків 
зумовлює виникнення 
у зовнішньополітичних 
стратегіях держав регіону 
відмінного підходу до 
реалізації інтеграційної 
політики. 

Виходячи з тези про 
ефективність використання 
інститутів багатосторон-
нього співробітництва для 
реалізації національних 
інтересів держави країни 
регіону намагаються через 
творення таких інтеграційних 
структур досягнути регіо-
нального домінування (лідер-
ства), яке буде викори-
стане надалі як позиція для 
подальшого геополітичного 
панування. У цьому кон-
тексті досить цікавим 
видається аналіз українсько-
польських відносин через 
призму реалізації різних 
інтеграційних проектів які 
часто мають явний або при-
хований геополітичний 
характер і відтак впли-
вають на формування 

досягнення геополітичного 
домінування в регіонах світу, 
заперечуючи водночас ідею 
творення світового уряду чи 
глобального врядування.

З цього випливає теза 
про значущість регіону 
як поля діяльності чи 
геополітичної боротьби за 
лідерство на регіональному 
чи міжрегіональному рівні. 
У цьому контексті важливим 
для світової політики є 
євразійський простір, який 
доволі часто виступає 
як інтегруючий елемент 
конфліктогенної світової 
політики. Водночас він став 
центром геополітичних 
зіткнень між державами 
пострадянського простору 
та державами європейського 
континенту.

Україна, займаючи досить 
специфічне геополітичне ста-
новище, раз у раз стає цен-
тром політичних зіткнень 
різних світових еліт в питанні 
зовнішньополітичних, а відтак 
і геополітичних орієнтацій. 
Розташована на перетині 
європейського та азійського 
континентів, Україна стає 
особливим елементом у 
численних геополітичних 
концепціях і доктринах, як 
от вибудовування території 
«Русского міру», реалізації 
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регіональної системи безпеки. 
Українсько-польське дво-
стороннє співробітництво 
на міждержавному рівні 
ґрунтується на глибо-
ких історичних традиціях. 
Становлення українсько-
польського стратегічного пар-
тнерства розпочалося після 
краху біполярної системи 
міжнародних відносин та 
проголошення незалежності 
України. Економічні, полі-
тичні та геополітичні інтереси 
держав часто є схожими. 
Незважаючи на ефективне 
економічне та політичне 
співробітництво між держа-
вами геополітичні інтереси 
держав протягом останнього 
часу почали різнитися. Така 
диференціація стала показо-
вою у виборі інтеграційних 
аспірацій Польщі та 
України. Стосовно Польщі 
то чітке європейське та 
євроатлантичне спрямування 
інтеграційного процесу знахо-
дить підтримку у політичних 
колах Польщі, яка реалізує 
власну зовнішньополітичну 
концепцію. Польські дос-
лідники пояснюють таку 
«активізацію» реалізації гео-
політичних проектів пере-
ходом Польщі до втілення 
концепту так званого міжна-
родного утвердження Польщі 

після досягнення цілей інте-
грації до європейських та 
євроатлантичних структур. 

Для української держави 
реалізаціяя її європейських 
та особливо євроатлантичних 
прагнень стала не лише пев-
ним випробуваням, а головно 
предметом «геополітичного 
торгу» між потужними дер-
жавами світу. Спроба 
України реалізувати проект 
регіонального лідерства через 
створення Організації ГУАМ, 
яка була названа «проектом 
створеним у кабінетах Держ-
департаменту США спрямо-
ваним на дезінтеграцію та 
протистояння російському 
впливу». Такі оцінки 
російських політологів-
міжнародників, які опира-
ються на реконструктивну 
модель російської зовнішньої 
політики мали під собою 
всі основи говорити про 
російсько-американське про-
тистояння на регіональному 
та глобальному рівні. Пере-
бування України у невиз-
наченому статусі в рамках 
численних інтеграційних 
утвореннях створених РФ для 
геополітичного домінування 
на пострадянському просторі 
стало певним чином викликом 
для європейської ідентичності 
та відтягування України в 
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жав – «Міжмор’я» чи більш 
широкої коаліції за участю 
південноєвропейських серед-
земноморських держав – 
«Тримор’я». При цьому широ-
ка дискусія в українському 
політичному дискурсі точить-
ся навколо питання реалізації 
цього проекту за участю 
України, як чорноморської 
держави чи без її участі. 
Представники європейських 
політичних кіл досить прохо-
лодно ставляться до ідеї вклю-
чення України до цих проектів 
інтеграції мотивуючи це 
зорієнтованістю на реалізацію 
такого геополітичного проек-
ту за рахунок виключно дер-
жав Європейського Союзу. 
Це, у свою чергу, викликає 
закономірне занепокоєння 
української влади, яка у 
такий спосіб зазнає не 
лише іміджевих втрат на 
міжнародній арені, а й зро-
станням викликів та загроз 
для регіональної системи без-
пеки у регіоні Центрально-
східної Європи чи так званого 
східного флангу ЄС. У цьому 
контексті, розглядаючи такий 
проект інтеграції, як шлях 
до зміцнення взаємовигідної 
співпраці з державами Балто-
Чорноморської дуги, як про-
екту з глибоким історичним 

простір азійської цивілізації, 
на якій грунтується здій-
снення російської зов-нішньої 
політики. 

У цьому контексті, 
аналізуючи польсько-
українське стратегічне пар-
тнерство, можемо ствер-
джувати, що для української 
зовнішньої політики воно 
стало досить ефективним 
інструментом для «повернен-
ня до Європи», а з іншого 
боку і євроатлантичної 
системи безпеки. Це своєю 
чергою стало однією з при-
чин загострення російсько-
американських та російсько-
польських відносин, що 
виразилося у політичній 
риториці представників 
обидвох держав у звинува-
ченнях Польщі у підтримці 
«київських властей», а з 
іншого боку «грубому втру-
чанню Росії» у європейські, та 
зокрема польські справи.

На сьогодні доволі актив-
ним в українському медійному 
просторі та в експертному 
середовищі обговорюється 
проблема реалізації проектів 
геополітичного характеру, 
ініційованих польськими полі-
тичними колами у вигляді 
створення своєрідного 
блоку європейських дер-
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корінням, реалізованим в 
попередні історичні епо-
хи (Київської Русі, Велико-
го князівства Литовсько-
го, Козацької держави, та 
періоду визольних змагань). 

Сьогодні Польща розглядає 
проекти створення Балто-
чорноморського союзу з дер-
жав–членів Європейського 
Союзу за виключенням Грузії, 
України та Молдови які, 
щонайменше з географічної та 
політичної та й цивілізаційної 
точки зору є радше країнами 
європейськими, чорно-
морськими, аніж держа-
вами азійської цивілізації. 
Звідси випливає висновок 
про обмежений характер 
такого проекту, а значить 
загрозу зміншення безпеко-
вого потенціалу регіону. Така 
ситуація ускладнюється не 
лише агресивною політикою 
Російської Федерації спря-
мованої на відновлення 
геополітичного домінування, 
а й гібридною війною, котра 
набуває щораз більш глобаль-
ного характеру. До цього слід 
додати наростання протисто-
яння на глобальному рівні.

Такий підхід до реалізації 
геополітичних концепцій 
створює напруженість у 
міждержавних відносинах 

та загрожує ефективній 
реалізації стратегічного пар-
тнерства. Така ситуація 
є потенційною загро-
зою для європейської та 
євроатлантичної інтеграції 
України, і як наслідок клімату 
безпеки у регіоні Центрально-
Східної Європи. 

З огляду на це доцільним 
видається в рамках реалізації 
геополітичних проектів інтег-
раційного характеру врахо-
вувати вигоди та надбання на 
більш тривалу перспективу. 
Розвиваючи секторальне 
галузеве співробітництво між 
Польщею та Україною слід 
враховувати тенденції тво-
рення геополітичних спіль-
ностей, особливо у вимірі 
безпековому. І питання тут 
стоїть не тільки і не стільки 
в залучення нашої держави 
до безпосередньої участі 
в конкретних проектам 
«Міжмор’я», а оцінка пер-
спективи клімату безпеки 
(не лише в контексті безпеки 
мілітарної) в регіоні Східної 
Європи в умовах новітніх 
викликів і загроз, які на Вар-
шавському саміті НАТО 2016 
року іменували гібридними.

Геополітичне суперництво 
Європейського Союзу та Росії 
з її геополітичними проектами 
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вим видається концентрація 
уваги на входженні України 
до інтеграційних проектів, 
навіть геополітичного 
характеру, заснованих на 
принципах європейської 
єдності та толерантності. 
Водночас не зовсім ефек-
тивне функціонування та 
результативність власного 
геополітичного проекту 
інтеграції яким є Організація 
договору про економічну 
співпрацю – ГУАМ зумовлює 
необхідність максималь-
ного залучення нашої дер-
жави до європейських 
інтеграційних ініціатив як 
галузевого так і в кінцевому 
випадку геополітичного 
співробітництва для вибудо-
вування спільного простору 
співпраці та порозуміння.

За матеріалами 
виступу на конференції 

Współczesne uwarunkowania 
bezpieczeństwa państwa 

21-22 травня 2018, Краків

інтеграції на пострадянсь-
кому просторі  фактично стає 
боротьбою за існування та 
формування геополітичної 
картини євразійського про-
стору. У пошуках творення 
«єдиного простору безпеки 
від Атлантики до Владиво-
стока» РФ намагалася втяг-
нути європейські держави 
до створення уніфікованої, 
наскільки це можливо, 
системи координації та 
співпраці в регіоні. Натомість 
кардинальні відмінності 
азійської та європейської 
ідентичності зумовлюють 
створення конфліктогенної 
геополітичної ситуації, що в 
кінцевому підсумку приво-
дить до конфлікту в так званій 
«сірій зоні», яка виступає 
суміжною територією зіт-
кнення інтересів, цивілізацій, 
культур.

Загострення стосунків між 
Росією та цивілізованими 
державами світу виявило 
фактично суперечності гео-
політичного характеру між 
«відновленням російського 
панування» та вільним 
світом. У цьому контексті для 
зовнішньополітичного відо-
мства та вищого політичного 
керівництва в нових умовах 
вельми актуальним і важли-
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Україна-ЄС: примарне 
членство чи реальна пер-
спектива?

30 березня 2018 року на 
факультеті міжнародних 
відносин Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка відбувся 
круглий стіл «Україна-ЄС: 
примарне членство чи реаль-
на перспектива?». У кру-
глому столі взяли участь 
викладачі, студенти та 
співробітники факультету 
міжнародних відносин, Цен-
тру міжнародної безпеки 
та партнерства,  виконувач 
обов’язків директора департа-
менту міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного 

співробітництва Львівської 
ОДА Тарас Олійничок, 
керівник представництва 
Міністерства закордонних 
справ України В’ячеслав Вой-
наровський, консул Генераль-
ного консульства Республіки 
Польща у Львові Кшиштоф 
Яховіч. В рамках круглого сто-
лу відбулася презентація ново-
створеного Координаційного 
центру міжнародного діалогу 
Україна-ЄС.

Відкрив засідання Над-
звичайний і Повноваж-
ний Посол України, декан 
факультету міжнародних 
відносин Університету, про-
фесор Маркіян Мальський, 
який охарактеризував сучас-
ний стан співпраці України 
та Євросоюзу, перспекти-

Новини центру
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України, одна з ключових 
вимог Революції Гідності і 
висловив сподівання, що 
діяльність Координаційного 
центру сприятиме налагод-
женню тісної співпраці між 
науковими та освітніми уста-
новами України та країн ЄС.

В рамках круглого 
столу виступили: завідувач 
кафедри європейського 
права професор Михайло 
Микієвич, завідувач кафе-
дри країнознавства та 
міжнародного туризму про-
фесор Наталія Антонюк, 
доцент кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної 
служби Роман Вовк, доцент 
кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної 
служби Ігор Іжнін. Активну 
участь в дискусіях взяли 
студенти факультету 
міжнародних відносин.

 
Суспільні засади безпеки 
держави

21-22 травня 2018 року у 
Кракові (Республіка Польща) 
відбулася Міжнародна нау-
кова конференція присвя-
чена питанням національної 
безпеки держави.

Організаторами заходу 

ви взаємовідносин, пробле-
ми та труднощі політичного, 
економічного  та правового 
характеру.

Директор Координа-
ційного центру міжнародного 
діалогу Україна-ЄС Андрій 
Блазій ознайомив присутніх 
з метою створення Центру, 
яка полягає у сприянні роз-
витку потенціалу України у 
сфері міжнародної співпраці. 
Для досягнення мети Центр 
займатиметься налагоджен-
ням дво- та багатосторонньої 
співпраці з міжнародними 
науковими, дослідницькими, 
аналітичними інституціями 
та організаціями, а також 
вищими навчальними 
закладами країн-членів 
Європейського Союзу. 
Також діяльність Цен-
тру буде спрямована на 
залучення можливостей 
європейських інституцій для 
організації підтримки роз-
витку процесу міжнародного 
співробітництва України з 
Європейським Союзом.

Директор департаменту 
міжнародної технічної допо-
моги та міжнародного 
співробітництва Львівської 
ОДА Тарас Олійничок наго-
лосив, що євроінтеграція 
– це цивілізаційний вибір 
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виступили Інститут безпеки та 
цивільної освіти Педагогічного 
університету у Кракові та 
Центр міжнародної безпеки 
та партнерства факультету 
міжнародних відносин. До 
організації конференції долу-
чилися також представники 
спілки правників України (м. 
Київ), академічної спільноти 
університетів Словаччини та 
Словенії.

Обговорено досить широке 
коло питань соціальної, 
інформаційної, енергетичної 
та військово-політичної та 
міжнародної безпеки.

У конференції взяли 
участь провідні експерти та 
фахівці з різних навчальних 
осередків чотирьох країн та 
експертних та дослідницьких 
інституцій.

За підсумками конференції 
буде опубліковано збірник 
наукових праць за тематич-
ними напрямами конфе-
ренції.




