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Олександр Кучик

канд. істор. наук, доцент
Львівський національний 

університет 
імені Івана Франка

Динаміка сучасного  
розвитку безпекової ситуації 
у світі викликає все більше 
занепокоєння світової 
спільноти й, закономірно, 
привертає увагу значної 
кількості експертів до 
питань міжнародної та 
регіональної систем безпеки. 
Відтак питання поглиблення 
співпраці з безпековими 
інституціями стає вельми 
актуальним питанням й для 
українського політикуму. 
Особливо ця увага зумовлена 
затяжним характером проти-
стояння між Україною та 
Російською Федерацією в 
рамках воєнного конфлікту 
на Сході України. 

Російсько-український 
збройний конфлікт став 

визначальним чинником до 
поглиблення взаємовигідного 
партнерства як з Організацією 
П і в н і ч н о а т л а н т и ч н о г о 
Договору, так і окремими 
д е р ж а в а м и - ч л е н а м и 
Організації. Як відомо, 
на Варшавському саміті 
НАТО 2016 року прийнятий 
комплексний пакет допомоги 
(КПД), який вміщував 40 
проектів співробітництва у 
сфері безпеки та оборони. 
На Брюссельському саміті 
2018 р. глави держав і 
урядів країн-членів НАТО 
привітали поступ щодо 
запровадження Комплексної 
програми допомоги та її роль 
у вдосконаленні оборонних 
спроможностей України 
і розбудові оперативної 
сумісності. НАТО і держави-
члени знову підтвердили 
свою відданість подальшому 
наданню допомоги Україні 
щодо реалізації порядку 
денного реформування націо-
нальних структур безпеки і 
оборони, зокрема, у рамках 
Комплексної програми 
допомоги, з тим, щоб Україна 
могла ефективніше забез-
печувати власну безпеку. 
Глави держав і урядів 
також підтвердили свою 

Сучасні тенденції 
співробітництва Українии 
та НАТО: підсумки та 
перспективи 2018 року

Трибуна експерта
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партнерів Альянсу. Офіційні 
представники, експерти 
та громадські активісти 
ділилися досвідом та кращими 
практиками на урядовому, 
міжнародному та грома-
дянському рівнях з протидії 
сучасним інформаційним 
загрозам, включаючи ворожу 
пропаганду і дезінформацію. 
Обговорено також питання 
співробітництва між 
урядовим та неурядовим 
секторами для вироблення 
всебічної стійкості до 
гібридних загроз. Запла-
новано низку подальших 
практичних кроків у рамках 
діяльності Платформи НАТО–
Україна з протидії гібридним 
загрозам. Скажімо, на 
діяльність із кіберзахисту 
передбачено бюджет понад 
1 млн євро з консолідованих 
коштів, створених держа-
вами-членами Організації 
трастових фондів. Окрім 
цього, як засвідчує аналіз 
даних відкритих джерел, 
Україна отримує широку 
допомогу дорадчого харак-
теру, як і допомогу в 
реформуванні сектору 
безпеки та оборони та 
переходу Збройних сил 
України на стандарти 
Альянсу. Показовим у цьому 
є не лише впровадження 

підтримку зусиллям України 
з посилення стійкості до 
гібридних загроз, у тім числі 
через активізацію співпраці 
в рамках «Платформи НАТО–
Україна з протидії гібридним 
загрозам». Слід звернути 
увагу, що Платформу почали 
активно втілювати з 2017 
року. Її метою є посилення 
спроможностей України 
та Альянсу ідентифікувати 
гібридні загрози; нарощу-
вання потенціалу державних 
нституцій для забезпечення 
кращої готовності протидіяти 
гібридним загрозам та 
посилення стійкості у сфері 
цивільного захисту, захисту 
критичної інфраструктури, 
стратегічних комунікацій, 
захисту цивільного насе-
лення, кібербезпеки та 
протидії тероризму. Така 
мета зумовлена новітніми 
викликами у сфері 
кібербезпеки та перене-
сення почасти проти-
стояння з суто військового 
у віртуальний компонент. 
Другий робочий семінар 
«Співробітництво у сфері 
стратегічних комунікацій для 
протидії гібридним загрозам» 
пройшов у Вільнюсі в квітні 
2018 р. Участь у заході 
брало майже 90 учасників з 
20-ти країн-членів та країн-
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стандартів НАТО у сфері 
медичного забезпечення 
та соціальної адаптації, а й 
започаткування серійного 
виробництва розробок 
українського військово-про-
мислового комплексу у сфері 
озброєнь, що відповідають 
стандартам Альянсу.

Як засвідчує аналіз 
наявних матеріалів, лише 
робота восьми трастових 
фондів держав-членів Альянсу 
акумулювали на потреби 
реформування оборонного 
сектору України 40 млн євро. 
Ці кошти призначені на 
реалізацію різних програм 
допомоги у сфері розбудови 
оборонного комплексу та 
адаптації безпекової сфери 
держави до нових реалій.

П е р с п е к т и в а м и 
наступного року у розвитку 
віднеосин України з Альянсом 
можна вважати напрями 
реформування законодавчого 
поля України в контексті 
визначення параметрів 
діяльності спеціальних 
та розвідувальних служб 
на законодавчому рівні. 
Тобто важливим у цьому 
плані наголошується на 
необхідності як нормот-
ворчого регулювання так і 
проведення реформування 
діяльності спеціальних 

структур у сфері безпеки та 
оборони

Практичний досвід 
ведення воєнних операцій є 
предметом спільних навчань 
як на території України так 
і поза її межами. Протягом 
2017–2018 років підрозділи 
Збройних сил України 
брали участь у десятках 
міжнародних навчань 
за участю військових 
держав-членів НАТО. Це 
вселяє певний оптимізм у 
перспективу євроатлантичної 
інтеграції України. Курс на 
отримання членства в Альянсі 
став предметом політичних 
дебатів протягом 2017–2018 
років. Врешті Президентом 
України внесена законодавча 
ініціатива до Парламенту 
України про закріплення 
курсу на набуття членства 
в Європейському Союзі та 
НАТО у Конституцію України. 
Верховна Рада України 
планує розгляд цього питання 
у лютому 2019 року. 

Проведення глибокого 
реформування сектору 
оборони та впровад-
ження стандартів Альянсу 
відкривають широкі 
перспективи для глибокої 
інтеграції України до структур 
Альянсу.
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Соціолінгвістичне знан-
ня як засіб формування 
нової культури безпеки

22-23 листопада у Львів-
ському національному 
університеті імені Івана 
Франка відбулася ІІ 
Міжнародна конференція 
«Соціолінгвістичне знання 
як засіб формування нової 
культури безпеки: Україна 
і світ». Багато років поспіль 
наукові заходи, присвячені 
соціолінгвістичній тематиці, 
відбувалися на філологічному 
факультеті, проте цього 
року до співорганізаторів 
конференції долучилися 

факультет міжнародних 
відносин та Центр 
міжнародної безпеки 
та партнерства. Відтак 
конференція реалізувала ідею 
міждисциплінарного підходу 
до вирішення проблематики, 
яку офіційно сформулювала 
«Стратегія національної без-
пеки України» (2015 р.), вка-
завши на потреби розвитку 
державної мови, української 
культури,  культури пам’яті 
у зв’язку з питанням 
національної безпеки.

На відкритті конференції 
виступили декан факуль-
тету міжнародних 
відносин, директор Центру 
міжнародної безпеки та пар-
тнерства, Надзвичайний і 
Повноважний Посол України 

Новини центру



8 Бюлетень Центру міжнародної безпеки та партнерства

доктор, професор, генераль-
ний секретар Європейського 
Парламенту 2000-2013 рр., 
Голландія-Польща);

- сучасний український 
правопис (Богдан Ажнюк – 
директор Інституту мовоз-
навства ім. О.О.Потебні НАН 
України, Київ);

- комунікація українців 
Німеччини в соціальних 
мережах (Бернгард Бре-
мен – завідувач кафедри 
славістики Грайсфальдського 
університету імені Ернста 
Моріца Арндта, Німеччина);

- мовна ситуація в Україні 
(Світлана Соколова – про-
фесор, Інститут української 
мови, Київ);

- роль мови у збереженні 
ідентичності українців 
Польщі (доктор о. Аркадій 
Трохановський, Польща);

-  дидактичні засади викла-
дання  української мови, 
літератури та культури  в 
іномовному середовищі (Ірена 
Митнік – професор, завідувач 
кафедри україністики Вар-
шавського університету);

- розвиток дисциплін 
соціолінгвістики як при-
клад реалізації безпекового 
виміру сучасної гуманітарної 
освіти (Галина Мацюк – про-
фесор кафедри загального 

Маркіян Мальський, заступ-
ник декана філологічного 
факультету доцент Ігор Гун-
чик, професор кафедри 
загального мовознавства 
Галина Мацюк. Основна 
ідея виступів полягала в 
утвердженні ролі знання про 
мову та суспільство в сучас-
них умовах, коли поняття 
«культура безпеки», недавно 
введене в український науко-
вий та  суспільний дискурси, 
ще не знайшло належного 
обґрунтування в  науці.

На пленарному засіданні 
прозвучали доповіді, пов’язані 
з актуальними питаннями  
соціолінгвістики:

-     міжнародне мовне зако-
нодавство (Каміель Хаманс – 
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мовознавства ЛНУ ім. Івана 
Франка, Львів).

22 листопада учасники 
конференції брали участь 
у роботі дев’яти секцій: 
«Взаємодія мова – національна 
безпека. Теоретичні та 
прикладні аспекти аналізу», 
«Мова та ідентичність», 
«Суспільна комунікація: 
наміри, адресанти, адресати», 
«Мовна політика. Політична 
комунікація», «Особливості 
мовних ситуацій: Україна 
і світ», «Дискурсивні прак-
тики в Україні: історія, сьо-
годення», «Гуманітарна 
освіта та її соціолінгвістичні 
маркери», «Мова, виклики 
та загрози в суспільстві: 
міждисциплінарний аналіз», 

«Мова, церква, людина: що 
зберегла історія для сього-
дення?». В обговоренні пору-
шених на засіданнях секцій 
питань брали участь науковці 
з університетів Польщі, 
Німеччини, Швеції, Львова, 
Києва, Хмельницького, 
Чернівців, Харкова та ін.

23 листопада відбулися 
два круглі столи – «Соціальна 
група «Держслужбовці»: 
нові вимоги до форму-
вання комунікативної 
компетентності» (модератори  
Олександра Антонів і Данута 
Мазурик) та «Безпековий дис-
курс: історія і сьогодення. 
Нові дослідження» (прово-
дила  Галина Мацюк),  під час 
яких учасники обговорили 
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Безпечна і стабільна Європа 
очима молоді

П р о б л е м а т и к а 
інформаційної безпеки 
була в центрі обговорення 
учасників Міжнародного 
молодіжного Форуму, який 
відбувся 6 грудня 2018 року 
на факультеті міжнародних 
відносин Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка.

Організаторами Форуму 
виступив Центр міжнародної 

питання про критерії визна-
чення рівнів комунікативної 
компетентності та атестацію 
держслужбовців, а також про 
наукові інтерпретації зв’язку 
мови та національної безпеки 
у нових працях українських 
та зарубіжних авторів.
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безпеки та партнерства 
факультету міжнародних 
відносин у співпраці з 
Центром інформації та 
документації НАТО в Україні. 
У форумі взяли участь 
провідні експерти у галузі 
міжнародних відносин, 
інформаційної політики та 
міжнародних комунікацій. 
До роботи Форуму долучи-
лися фахівці Міністерства 
інформаційної політики 
України та Міністерства 
інфраструктури України, 
експерти з питань 
захисту інформації.  

Молодіжний Форум 
об’єднав представників 
студентства та моло-
дих науковців низки 
українських вишів та закор-
донних університетів.

ідкриваючи роботу Фору-
му проректор Університету 
Марія Зубрицька акцентува-
ла увагу учасників форуму на 
важливості у сучасних умовах 
обговорення такої важливої 
проблематики. Особливо ці 
питання є важливими для 
державотворення в умовах 
новітніх викликів та загроз.

З вітальним словом до 
учасників звернувся ди-
ректор Департаменту 
міжнародної технічної до-

помоги та міжнародного 
співробітництва Роман Ше-
пеляк, який побажав учас-
никам плідних дискусій 
та результатів форуму.

До привітань з нагоди 
відкриття Форуму 
приєдналися радник 
Міністра інформаційної 
політики України Марина 
Соботюк, Керівник напряму 
– Реформа державного 
управління Міністерства 
інфраструктури України 
Оксана Лесик, секретар 
Вченої ради Національної 
Академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагай-
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кого кола програм поширен-
ня позитивного іміджу нашої 
держави тощо. Зокрема було 
наголошено на важливості 
залучення студентської мо-
лоді до реалізації проектів 
у сфері інформаційної 
діяльності, особливо 
на міжнародній арені.

Проблематика російсько-
українського конфлікту ста-
ла лейтмотивом доповіді 
професора Чернівецького 
національного університету 
імені Юрія Федьковича 
Сергія Федуняка. Полеміка 
навколо визначення причин 
та етапів розвитку конфлікту 
який почався ще понад три-
ста п’ятдесят років тому, 
ціннісна та цивілізаційна 
складова цього протистояння 
та теоретичний і практичний 
аспекти вирішення стали цен-
тральними тезами виступу.

Аспекти співпраці України 
з партнерами у сфері безпе-
ки і оборони розкрив у своїй 
доповіді начальник навчаль-
ного центру «Партнерство за-
ради миру» Олексій Новіков. 
Представлена презентація 
засвідчила незворотність 
процесу реформування 
збройних сил України та 
адаптація їх до європейських 
стандартів забезпечен-
ня та орієнтації на глибоку 

дачного Василь Панасюк, док-
тор Малгожата Пасек – про-
фесор Європейського центру 
Варшавського Університету 
та директор Центру 
міжнародної безпеки та 
партнерства, декан факуль-
тету міжнародних відносин 
Львівського Університету, 
Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол України, про-
фесор Маркіян Мальський.

Робота Форуму розпо-
чалася з доповіді радни-
ка Міністра інформаційної 
політики України Марини 
Соботюк, яка презентува-
ла діяльність Міністерства у 
сфері інформаційної політики 
та розвитку і реалізації широ-
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Реформа держав-
ного управління: 
європейський досвід для 
перезавантаження си-
стеми

7 грудня на факультеті 
міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана Фран-
ка відбувся інтерактивний 
семінар “Реформа державно-
го управління: європейський 
досвід для перезавантажен-
ня системи”, зорганізований 
Центром міжнародної безпе-
ки та партнерства. Перед сту-
дентами факультету виступи-
ла Оксана Лесик –  Керівник 
напряму Реформи держав-
ного управління Проектно-
го офісу при Міністерстві 
інфраструктури України, яка 
представила основні завдання 
та напрямки реформ, що про-
водяться в державних струк-
турах України загалом та в 
Міністерстві інфраструктури 
зокрема. Пані Лесик розповіла 
про успіхи та досягнення 
нової команди в міністерстві 
та поділилася плана-
ми з розбудови державної 
інфраструктури. Значна ува-
га була приділена проблемам 
та перешкодам, що стоять на 
шляху реформування.

євроатлантичну інтеграцію.
Після перерви учас-

ники Форуму, студенти 
університетів з України та 
з-за кордону представили 
власне бачення безпеки як 
явища, та розкрили аспекти 
інформаційної безпеки та га-
рантування стабільного роз-
витку Європи та безпечного 
світу загалом. Виступи з пред-
ставленням мультимедійних 
презентацій викликали жва-
ву дискусію серед присутніх.

У третій частині Форуму 
головна увага учасників була 
зосереджена на проблематиці 
індустрії фейкових новин та 
використання їх у воєнно-
політичних цілях іншими 
державами. Теоретичні за-
сади використання інфор-
маційних маніпуляцій 
та практичні навички з 
розпізнавання та протидії 
фейковій індустрії стали 
центральним елементом про-
веденого тренінгу відомим 
експертом у цій сфері, ди-
ректором Інституту світової 
політики Євгеном Магдою.

Після завершення дис-
кусій учасникам Форуму 
були вручені сертифікати.
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Під час симуляційної гри 
студенти спробували себе 
в ролі “молодої команди 
реформаторів”, яка намага-
лася реалізувати свої плани 
в середовищі “досвідчених 
державних службовців”. При 
цьому молоді люди проявили 
високі професійні здібності 
та обізнаність із станом справ 
у державних структурах.

Презентація викликала 
зацікавленість у студентів, 
особлива увага була приділена 
можливостям проходжен-
ня практики, стажуван-
ня та подальшого працев-
лаштування у Міністерстві 
інфраструктури. Оксана Ле-
сик дала вичерпні відповіді 
на поставлені запитання і за-

просила молодь до активної 
співпраці на шляху впровад-
ження реформ та модернізації 
державної служби.

Дипломатія УНР та ЗУНР: 
українські посли – ви-
пускники Львівського 
університету

14 грудня 2018 року на 
факультеті міжнародних 
відносин Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка відбувся 
круглий стіл «Дипломатія 
УНР та ЗУНР: українські 
посли – випускники 
Львівського університету», 
організований факультетом 
міжнародних відносин і Цен-
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випускників Університету 
у розвитку дипломатичної 
служби ЗУНР та УНР. 
Адже саме дипломатичні 
відносини часом бува-
ють набагато сильнішими 
та ефективнішими за 
будь-яку зброю», – наголо-
сив, відкриваючи наукове 
зібрання, декан факультету 
міжнародних відносин, Над-
звичайний і Повноважний 
Посол України, професор 
Маркіян Мальський.

Ректор Львівського 
університету, член-
кореспондент НАН України, 
професор Володимир Мель-
ник зазначив, що на сучасно-
му етапі розвитку Української 
держави дипломатичні 

тром міжнародної безпеки 
та партнерства. Науковий 
захід об’єднав студентів, вче-
них, дипломатів, надзвичай-
них і повноважних послів та 
колишніх членів українського 
уряду.

« З а х і д н о у к р а ї н с ь к а 
Народна Республіка та 
Українська Народна 
Республіка є тими основами, 
на яких розвивається сучас-
на українська держава. Ще в 
період свого існування вони 
вели інтенсивну дипломатич-
ну діяльність. На факультеті 
міжнародних відносин ми 
намагаємося дослідити вне-
сок Львівського університету 
у події столітньої давності, 
окреслити вагому роль 
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формується молодь, яка бере 
на себе відповідальність 
за наше майбутнє. Ми не 
повинні забувати, що наша 
історія твориться кожен 
день. Сьогоднішній науко-
вий захід покликаний до-
вести неперервність нашої 
держави й окреслити роль 
дипломатії, як визначально-
го інструмента боротьби за 
Україну», – зазначив Володи-
мир Мельник.

Важливість науково-
го зібрання підтвердили 
й численні гості. Зокре-
ма, Надзвичайний і Повно-
важний Посол України, в.о. 
міністра закордонних справ 
України (2009 рік) Володи-
мир Хандогій закликав чітко 

відносини мають особливо 
велике значення. Діяльність 
науковців Львівського 
університету, за словами Рек-
тора, сприяє наповненню 
української дипломатії якісно 
новим змістом.

«Сто років тому не про-
сто пересічні громадя-
ни, а студенти Львівського 
університету виступили на за-
хист української державності. 
І я переконаний, що й сьогодні 
Університет, його викладачі, 
випускники та студенти є од-
ним із тих важливих чинників, 
які дають нам змогу долати 
російську агресію і йти де-
мократичним шляхом. Саме 
у цей важкий для нас час в 
університетських аудиторіях 
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усвідомити, що «без розуміння 
історії ми не матимемо май-
бутнього», а відтак подякував 
організаторам круглого столу 
за актуалізацію важливих для 
української держави тем.

«Історична спадщи-
на завжди повинна бути в 
основі будь-якої науки чи 
професії. Зокрема, це надзви-
чайно важливо для диплома-
тичних стосунків. Саме тому 
для успішної дипломатичної 
діяльності мають бути 
дотримані три обов’язкові 
складові: історико-архівна, 
навчальний процес і 
наявність періодичного ор-
гану дипломатичної служ-
би, який би віддзеркалював 
ті питання, над якими вона 

працює», – зазначив Володи-
мир Хандогій.

Громадський і держав-
ний діяч, Надзвичайний і 
Повноважний Посол України 
Валерій Цибух відзначив, що 
Львівський університет завж-
ди був ключовим учасником 
найважливіших історичних 
подій. За його словами, «ко-
жен день – це історичний мо-
мент».

«Ми не тільки свідки, а й 
учасники подій, які змінюють 
не лише нашу країну, а весь 
світ. Тому треба розуміти, 
що саме від нас залежить 
майбутнє нашої держави», 
– наголосив Валерій Ци-
бух, звертаючись головно 
до молоді. Крім того, дипло-
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як елемента протидії агресії 
та чинника державотворен-
ня – провідна», – наголосив 
керівник представницт-
ва Міністерства закордон-
них справ України у Львові 
В’ячеслав Войнаровський.

Надалі з науковою 
доповіддю виступив до-
цент кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної 
служби Юрій Мороз. Він пред-
ставив дослідження «Випуск-
ники Львівського університету 
на дипломатичній службі 
УНР та ЗУНР». Доповідач 
проаналізував діяльність 
таких відомих борців за 
українську державність, як 
Юліан Бачинський, Володи-
мир Старосольський, Лонгин 

мат висловив сподівання, 
що науковий захід «покаже, 
що в історії немає дрібниць, 
і ще раз доведе, що події 
столітньої давності дали по-
штовх для створення сучасної 
української держави».

«Цей захід  – серйозна і 
знакова подія, адже ми маємо 
змогу зустрітися з тими людь-
ми, які творили дипломатич-
ну службу України. Це над-
звичайно важливо. Важливо 
тому, що ще 5 років тому ніхто 
не міг уявити, що Україна 
опиниться в стані війни. 
Тим більше ми не могли уя-
вити, що зіткнемося з новим 
видом агресії – гібридною 
війною. У цьому контексті ро-
бота дипломатичної служби 
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Цегельський та багато інших. 
Доцент кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної 
служби Олександр Кучик 
представив порівняльний 
аналіз зовнішньої політики 
УНР та ЗУНР у контексті 
зовнішньополітичних аль-
тернатив України періоду 
національно-визвольних зма-
гань.

Важливою частиною за-
ходу була також презентація 
книги Володимира Хандогія 
«Дипломатичні сюжети: 
невигадані історії кар’єрного 
дипломата». Книжка є авто-
ритетним поглядом автора 
на українську дипломатію 
крізь призму свого май-
же 40-річного професійного 
досвіду. Далі засідання кру-
глого столу перейшло у фор-
мат активної дискусії. Гово-
рили про сучасну українські 
дипломатію, удосконалення 
та розвиток дипломатичної 
служби, її перспективи на 
міжнародній арені.

За матеріалами прес-
центру університету




