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Діяльність Тристоронньої 
контактної групи в 
контексті конфліктного 
врегулювання.

Олександр Кучик,
Львівський національний 

університет імені І. Франка

Тристороння контактна 
група – це утворення, що 
відіграє роль медіатора у 
мирному врегулюванні війни 
на Сході України. До цієї 
групи входять уповноважені 
представники України, ОБСЄ 
та Росії. ТКГ була сформо-
вана влітку 2014 року в 
якості робочого органу для 
вирішення оперативних пи-
тань, які вимагали взаємодії 
між сторонами у військовому 
конфлікті на сході України, в 
тому числі питань, пов’язаних 
з виконанням рішень, що 
були прийняті у так званому 
«нормандському форматі» 
(Україна, Німеччина, Франція 
та Росія).

5 вересня 2014 року в 
рамках Контактної групи був 
підписаний Мінський про-
токол, 12 лютого 2015 року 
- Комплекс заходів по ви-
конанню Мінських угод, уз-

годжений главами держав 
«нормандської четвірки».

Склад органу (станом на 
28.09.2020 р.):

Україна - Леонід Кравчук;
ОБСЄ - Мартін Сайдік;
Росія - Борис Гризлов.
Повноважні представники 

окремих районів Донбасу 
на переговорах Контактної 
групи: т. зв.  міністр закор-
донних справ ДНР Наталія 
Никонорова та т. зв. в. о. 
міністра закордонних справ 
ЛНР Владислав Дейнего.       

Якщо коротко оглянути 
історичну ретроспективу, то 
варто звернути увагу на 19 
червня 2014 року, коли у ЗМІ 
з’явилися повідомлення про 
підготовлений президентом 
України Петром Порошенко 
план мирного врегулювання 
ситуації на Донбасі. План пе-
редбачав такі заходи:

- гарантії безпеки для всіх 
учасників переговорів;

-звільнення від кримі-
нальної відповідальності тих, 
хто склав зброю і не зробив 
тяжких злочинів;

- звільнення заручників;
- створення 10-кіломет-

рової буферної зони на 
українсько-російському дер-
жавному кордоні та висновок 
незаконних збройних форму-

Трибуна експерта
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прихильників самопро-
голошених республік були 
звільнені спостерігачі ОБСЄ, 
захоплені ще на початку 
червня. У відповідь на це 
українська влада продовжили 
одностороннє перемир’я до 
кінця тижня - 30 червня.

Провести зустріч в форматі 
ОБСЄ - Росія - Україна хотіли 
і в липні. Натомість 17 липня 
на сході Донецької області 
російськими військовими 
був збитий пасажирський 
літак Boeing 777. 23 липня 
стало відомо, що Контактна 
група домовилася про доступ 
міжнародних місій до місця 
авіакатастрофи «Боїнга».

3 вересня на тлі розгор-
тання контрнаступу збройних 
формувань ДНР відбулася те-
лефонна розмова між прези-
дентами України і Російської 
Федерації, в ході якох прези-
дент Путін запропонував свій 
план дій:

- Припинити активні 
наступальні дії збройних сил 
і озброєних формувань опол-
чення.

- Відвести збройні 
підрозділи силових структур 
України на відстань, що 
виключає можливість 
обстрілу населених пунктів 
артилерією і всіма видами си-
стем залпового вогню.

вань;
- відновлення діяльності 

місцевих органів влади;
- відновлення централь-

ного теле- і радіомовлення в 
Донецькій і Луганській обла-
стях;

- децентралізація влади 
(шляхом обрання виконкомів, 
захист російської мови - 
проект змін до Конституції);

- узгодження кандидатур 
губернаторів з представни-
ками Донбасу;

- дострокові місцеві і 
парламентські вибори;

- програма створення ро-
бочих місць в регіоні.

20 червня Порошенко за-
явив про призупинення си-
лами АТО вогню на період 
з 20 по 27 червня. У той же 
день Порошенко оприлюднив 
остаточний варіант свого 
мирного плану.

23 червня за участю 
представників України, 
міжнародних спостерігачів, 
Російської Федерації та са-
мопроголошених республік 
відбулася перша зустріч у 
Мінську Контактної групи 
по мирному врегулюванню 
ситуації на сході України. 

27 червня відбувся другий 
раунд переговорів Контактної 
групи, в результаті якого 
збройними формуваннями 



5Випуск 3 (23)’ 2020 5

- Передбачити здійснення 
повноцінного та об’єктивного 
міжнародного контролю за 
дотриманням умов припи-
нення вогню і моніторингом 
обстановки.

- Виключити застосування 
бойової авіації проти мирних 
громадян і населених пунктів 
в зоні конфлікту.

- Організувати обмін на-
сильно утримуваних осіб за 
формулою «всіх на всіх».

- Відкрити гуманітарні 
коридори для пересу-
вання біженців і доставки 
гуманітарних вантажів в 
міста та інші населені пункти 
Донбасу.

- Забезпечити можливість 
направлення в постраждалі 
населені пункти ремонтних 
бригад для відновлення зруй-
нованих об’єктів соціальної 
та життєзабезпечення інфра-
структури.

5 вересня Контактна група 
домовилася про двостороннє 
припинення вогню. Був 
підписаний протокол щодо 
заходів, спрямованих на 
імплементацію мирного плану 
президента України Петра 
Порошенка та ініціатив пре-
зидента Росії Володимира 
Путіна.

19 вересня на засіданні 
Контактної групи був за-

тверджений Меморандум 
про двостороннє припинення 
застосування зброї. Проте 
ситуація на південному сході 
України після підписання до-
кумента залишалася вкрай 
напруженою.

До середини січня 2015 
року ситуація в зоні конфлікту 
погіршилася настільки, 
що відновлення повномас-
штабних військових дій стало 
все більш реальним. Після 
переходу Донецького аеро-
порту під контроль збройних 
російсько-терористичних 
формувань і ряду інцидентів 
в зоні конфлікту, що су-
проводжувалися загибеллю 
мирного населення (обстріл 
автобуса під Волновахою , 
артобстріл зупинки транс-
порту «Донецькгірмаш» в 
Донецьку та ін.), в яких 
протиборчі сторони взаємно 
звинуватили один одного, 
збройні формування ДНР 
і ЛНР за фінансолвої та 
матеріально-технічної та 
воєнної підтримки РФ почали 
спільну операцію в зоні Де-
бальцевського виступу .

11 лютого лідери 
«нормандської четвірки» 
зібралися в Мінську. 
У результаті тривалих 
переговорів лідери «четвірки» 
прийняли Декларацію на 
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вогню, відведення важкого 
озброєння від лінії зіткнення; 
в підгрупі з гуманітарних 
питань - питання до-
ставки гуманітарної допо-
моги в Донбас, відновлення 
інфраструктури та обміну 
полоненими; в підгрупі 
з економіки - питання 
відновлення економічних 
зв’язків Донбасу і України, 
зняття економічної бло-
кади з Донбасу, відновлення 
банківської системи в ДНР 
і ЛНР, а також відновлення 
виплати зарплат, пенсій і 
соціальних допомог України 
в ДНР і ЛНР; в підгрупі 
з політики - особливий 
статус окремих районів 
Донбасу, місцеві вибори і 
конституційна реформа, 
яка повинна привести до 
децентралізації влади.

Протягом року було про-
ведено кілька обмінів поло-
неними і насильно утримува-
ними особами.

30 грудня лідери країн 
«нормандської четвірки» до-
мовилися про остаточне про-
довження дії Мінських угод 
на 2016 рік.

2 березня наступного 
року Контактна група по 
Україні підписала угоду 
про розмінування на 12 уз-
годжених ділянках уздовж 

підтримку Комплексу заходів 
з виконання Мінських угод, 
прийнятого Контактною 
групою щодо врегулювання 
ситуації на Україні. Ком-
плекс заходів по виконанню 
Мінських угод передбачав 
«негайне і всеосяжне припи-
нення вогню в окремих рай-
онах Донецької та Луганської 
областей України та його 
суворе виконання» з 15 лю-
того, відведення важких 
озброєнь обома сторонами на 
рівні відстані з метою ство-
рення зони безпеки, а також 
моніторинг та верифікацію 
ОБСЄ режиму припинення 
вогню і відведення важкого 
озброєння із застосуванням 
всіх необхідних технічних си-
стем.

Комплексом заходів від 
12 лютого 2015 року перед-
бачено створення в складі 
Контактної групи робочих 
підгруп, однак це питання 
було вирішене лише на по-
чатку травня, після втручання 
глав держав «нормандської 
четвірки».

6 травня заробили чотири 
тематичні підгрупи - з без-
пеки, політики, економіки 
та гуманітарних питань. У 
підгрупі з безпеки обговорю-
ються питання припинення 
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лінії зіткнення на Донбасі. 
Мова в першу чергу йде про 
території, що знаходяться 
в безпосередній близькості 
від контрольно-пропускних 
пунктів, і дороги,  що ведуть 
до них. Розмінування мало за-
вершити до 31 березня. В цей 
же день сторони конфлікту 
домовилися з 4 березня 
повністю припинити на-
вчання з бойовою стрільбою в 
30-кілометровій зоні уздовж 
лінії зіткнення .

Влітку на тлі безвиході з 
реалізацією мінських домов-
леностей в зоні конфлікту 
відбулося загострення 
ситуації.

21 вересня на засіданні 
Контактної групи також була 
досягнута домовленість про 
обмін полоненими за фор-
мулою «всіх на всіх». Невизнані 
республіки повинні були пере-
дати Україні 47 осіб, Україна 
взяла на себе зобов’язання 
передати 618 осіб. Однак пе-
реговори зірвалися у зв’язку 
із затриманням в Москві Ро-
мана Сущенко, який був зви-
нувачений в шпигунстві на 
користь України. Україна 
звинуватила російську владу 
в спробі взяти нового за-
ручника. У МЗС України за-
явили, що поїздки в Росію для 
громадян України небезпечні. 

Це негативним чином позна-
чилося і на роботі Контактної 
групи в цілому, і на перспек-
тивах обміну полоненими.

Протягом 2018 року в 
рамках Контактної групи сто-
рони конфлікту кілька разів 
домовлялися про припинення 
вогню:

з 30 березня - у зв’язку з 
великодніми святами,

з 1 липня - у зв’язку зі зби-
ранням врожаю,

з 29 серпня - у зв’язку з 
початком навчального року,

з 29 грудня - у зв’язку з 
Новим роком.

14 лютого 2019 рокув 
Мінську пройшов чер-
говий раунд переговорів 
щодо мирного врегулю-
вання ситуації на Донбасі. 
МЗС ДНР повідомило, що за 
час конфлікту українська 
влада заборгували жителям 
ДНР пенсійні виплати на за-
гальну суму 71,6 млрд гри-
вень (2,6 млрд доларів). Не-
зважаючи на це, на засіданні 
підгрупи українська сто-
рона відмовилася впровад-
жувати запропонований 
Міжнародним комітетом Чер-
воного Хреста механізм ви-
плати пенсій маломобільним 
громадянам. Українська сто-
рона продовжує наполягати 
на тому, що виплата пенсій на 
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також заявила, що російська 
сторона зриває переговори 
гуманітарної групи «заявами, 
що Росія нібито не є учас-
ником і стороною конфлікту 
на Донбасі », і «намагається 
нав’язати Києву умову пря-
мого діалогу» з Донецьком і 
Луганськом.

3 червня новообраний 
президент України Воло-
димир Зеленський призначив 
Леоніда Кучму представником 
України в Тристоронньої 
контактній групі з врегулю-
вання конфлікту на Донбасі.

5 червня відбулася перша 
після президентських виборів 
зустріч ТКГ, де 

сторони домовилися про 
підготовку нової угоди про 
припинення вогню, також 
було піднято питання про 
зняття економічної бло-
кади з непідконтрольних 
Києву територій Донбасу, а 
російський представник в ТКГ 
Борис Гризлов повідомив, що 
10 червня має розпочатися 
розведення сил в Станиці 
Луганській.

Розведення сил і засобів 
на ділянці лінії зіткнення в 
районі Станиці Луганській 
було проведено до 1 липня, 
що підтвердила Спеціальна 
моніторингова місія (СММ) 
ОБСЄ. 

непідконтрольних територіях 
неможлива через відсутність 
можливості верифікувати 
одержувачів пенсій і уник-
нути маніпуляцій і зловжи-
вань у виплаті пенсій.

Тоді ж повноважний 
представник російської 
Контактної групи Борис 
Гризлов заявив агентству 
ТАСС, що російська делегація 
закликала ОБСЄ вимагати від 
України виконання раніше 
прийнятих зобов’язань по 
звільненню утримуваних 
осіб та обміну за формулою 
«всіх на всіх». За його сло-
вами, Україна відмовляється 
від контактів з представни-
ками ДНР і ЛНР, незважаючи 
на спроби координатора від 
ОБСЄ розблокувати роботу 
підгрупи. 

У свою чергу, 13 бе-
резня представник України 
в гуманітарній підгрупі 
Контактної групи Ірина 
Геращенко повідомила в 
соціальній мережі Facebook 
про готовність до обміну 
25 ув’язнених в Україні 
російських громадян «на 
наших» і про готовність по-
милувати 72 прихильників 
ДНР і ЛНР в обмін на 19 
українських громадян, що 
знаходяться в ув’язнені на 
Донбасі. Ірина Геращенко 
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17 липня на засіданні ТКГ 
була досягнута домовленість 
про безстрокове припинення 
вогню з 21 липня, а також про 
повний доступ спостерігачів 
СММ ОБСЄ на всю територію 
України.

1 жовтня Контактна 
група затвердила в письмо-
вому вигляді єдину редакцію 
«формули Штайнмайера» 
і погодила розведення сил 
конфліктуючих сторін в Пе-
тровському і Золотому. 

23 грудня представникам 
Києва, Донецька і Луганська 
вдалося узгодити умови 
звільнення і обміну утриму-
ваних осіб. Обмін пройшов 29 
грудня під Горлівкою. Учас-
никами обміну стало понад 
190 осіб, в тому числі п’ятеро 
колишніх співробітників 
спецпідрозділу «Беркут», 
обвинувачених у справі 
«Євромайдану».

16 січня відбувся перше 
у 2020 році засідання 
ТКГ. Засідання показало, 
що ключові проблеми не 
знайшли свого вирішення. На 
ділянці розведення військ в 
районі Петровського тривали 
обстріли, а також відсутнє 
просування з політичних пи-
тань.

12 березня на переговорах 
Тристоронньої контактної 

групи була досягнута 
домовленість про розведення 
сил на Донбасі, а також про 
одночасне відкриття нових 
пунктів пропуску через лінію 
зіткнення в населених пун-
ктах Золоте і Щастя. Учас-
ники переговорів вперше 
закріпили свої зобов’язання в 
підсумковому протоколі. 

З 27 березня перего-
вори ТКГ через пандемію 
коронавірусу стали проводи-
тися у форматі відеозв’язку.

16 квітня між Україною, 
ДНР і ЛНР відбувся обмін 
утримуваними особами, в 
ході якого Україна передала 
ДНР і ЛНР 17 осіб, а отримала 
- 20.

22 липня Контактна група 
погодила додаткові заходи 
щодо забезпечення перемир’я 
на Донбасі, які вступили в 
силу 27 липня. Ці заходи 
передбачають повну забо-
рону на ведення вогню, на-
ступальних, розвідувальних 
і диверсійних дій, викори-
стання авіації, розміщення 
озброєння в населених пун-
ктах і поблизу них. Вони також 
передбачають дисциплінарну 
відповідальність за по-
рушення режиму припи-
нення вогню. У документі 
пояснюється, що під насту-
пальними діями слід розуміти 
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дотримання досягнутих до-
мовленостей». У відповідь 
українська сторона спочатку 
безуспішно намагалася скли-
кати позачергове засідання 
Тристоронньої контактної 
групи, а потім вивела свої 
війська з району можливого 
обстрілу.

Отже, ТКГ, що була ство-
рена як засіб мирного врегу-
лювання конфліктної ситуації 
на сході України, за період 
свого існування (від 2014 
року і до сьогодні) здійснила 
деякі зрушення у вирішенні 
конфлікту. 

За цей час було виконано 
декілька обмінів полоне-
ними, формально погоджено 
«формулу Штайнмайєра», 
відведено сили й засоби біля 
Станиці Луганської, у Золо-
тому та Петрівському, також 
Київ відремонтував Ста-
нично-Луганський міст.

Та все ж дана інституція 
досить таки повільно 
просувається в прогресі 
вирішення конфлікту, 
оскільки навіть тоді, коли 
декілька разів уже було за-
тверджено режим припи-
нення вогню, військові дії 
надалі продовжувались, 
більше того – гинули люди. 

Ще одним каменем споти-
кання є пропозиції щодо ство-

і будь-які спроби змінити 
позиційне розміщення 
військ, яке склалося на 22 
липня, включаючи додат-
кове інженерне обладнання 
позицій.

30 липня главою 
української делегації в ТКГ 
замість Леоніда Кучми був 
призначений перший прези-
дент України Леонід Кравчук. 
Його заступником в делегації 
став колишній прем’єр-
міністр України Вітольд 
Фокін.

В кінці серпня ДНР зви-
нуватила ЗСУ в тому, що 
вони проводять зміцнення 
своїх позицій в районі на-
селеного пункту Шуми (під 
Горлівкою), і зажадала при-
пинити ці дії. Пізніше глава 
ДНР Денис Пушилін зажадав 
від української сторони при-
брати зведені нею споруди, 
а коли ця вимога не була 
виконана, глава ДНР за-
явив, що видав наказ «про 
відкриття вогню по неза-
конно зведеним інженерним 
спорудам в районі населеного 
пункту Шуми», закликавши 
українську сторону забезпе-
чити відсутність особового 
складу в зазначеному районі: 
«Нам не потрібні людські 
жертви. Нам не потрібен зрив 
перемир’я. Ми хочемо тільки 
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рення додаткової структури 
ТКГ, а саме – консультаційна 
рада, в яку виходитимуть 
жителі ОРДЛО та внутрішньо 
переміщені особи, які жи-
вуть на підконтрольній 
українському уряду території. 
Проблема полягає в тому, що 
за теперішніх умов перего-
вори в Мінську – це діалог 
між Україною та Росією, 
де посередником є ОБСЄ. 
Зустрічі відбуваються 
за присутності людей з 
окупаційних адміністрацій, 
які дотримуються тих самих 
позицій і поглядів, що й Росія, 
але вони не є формальними 
учасниками переговорів. І 
якщо буде створено цю нову 
структуру, то в її рамках пе-
реговори та робота із “проек-
тами політичних та правових 
рішень” вестимуться між 
Україною та прихильниками 
Росії - “ДНР” і “ЛНР”, а сама 
РФ з учасника конфлікту 
перетвориться де-факто  на 
спостерігача або  посеред-
ника.

Також необхідно враху-
вати теперішню ситуацію, 
що стосується захворювання 
COVID-19 та супровідного 
карантину, оскільки усі 
переговорні процеси призу-

пинено. Більше того, створи-
лась загрозлива ситуація для 
життя людей  на окупованих 
територіях, оскільки  ані оку-
панти, ані українська сто-
рона наразі не можуть надати 
їм повноцінну медичну допо-
могу.

За цих умов Україна могла 
б відправити на ці території 
гуманітарний вантаж, про 
що публічно заявити в медіа. 
На теперішньому етапі в 
цей  вантаж можна було б 
включити тести й засоби за-
хисту, тому що в реальності 
на окупованій території тести 
дістати ніде (з огляду на нед-
балу позицію тієї ж РФ щодо 
епідемії, окуповані території 
не зможуть отримати від них 
повноцінну допомогу). Це 
також могло б мати політичне 
значення. Це дійсно вигляда-
тиме як, з одного боку, крок, 
який запобігає епідемії в 
регіоні, з іншого боку – як акт 
комунікації та формування 
лояльності. Таким чином 
Україна могла б «перетягнути» 
користь на свою сторону. 

Крім того, необхідно вра-
хувати світову  ситуацію, 
пов’язану із коронавірусом 
та економічну кризу, за якої 
європейське суспільство ак-
тивно не буде підтримувати 
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адміністрації. Опрацювання 
подібного плану повинне 
відбуватися в погодженні із 
зацікавленими союзниками, 
зокрема США і Великою 
Британією, й містити покро-
ковий план імплементації: 
від законодавчих актів та 
створення тренувальних баз 
– до елементів розгортання й 
стратегії виходу такої місії.

Таким чином, для досяг-
нення позитивного резуль-
тату, припинення війни, 
закінчення гибелі військових 
і мирних жителів потрібно, 
перш за все, покладатись на 
власні сили, пам’ятати про 
потужність українського на-
роду, прорахувати усі по-
милки та створити коротко- та 
довгостроковий плани виходу 
з війни. В іншому разі це все 
призведе до довготривалого 
замороження конфлікту, при-
клади яких є добре відомі 
(варто зауважити, що жоден з 
цих конфліктів не обійшовся 
без участі російської сто-
рони): Придністров’я, Абхазія, 
Південна Осетія, Сирія, Лівія, 
врешті-решт, Крим.

інтереси України, а пропону-
ватиме виконання швидких 
рішень. Це стосується і нор-
мандського формату, і про-
гресу в реалізації мінських 
домовленостей. Швидше за 
все, на папері антиросійські 
санкції збережуться, але де-
факто їх не буде. Київ по-
винен скласти план своїх 
«швидких рішень» по Донбасу 
і навіть по Криму, запропо-
нувавши його на противагу 
російським ініціативам (які 
подаватимуться через німців 
і французів).

Директор Центру міжна-
родної безпеки В. Кравченко 
зазначає, що влада України 
повинна детально опрацю-
вати захист. Наприклад, роз-
писати середньострокову 
перспективу надання Дон-
басу автономії або іншого 
спеціального статусу, прове-
дення виборів на окупованих 
територіях тощо.

Крім «швидких рішень» 
(наприклад, формат «розум-
ного» залучення переселенців 
до переговорного процесу, 
без супутньої легітимації 
бойовиків), потрібен і проект 
довгострокового політичного 
регулювання. Наприклад, 
введення трикомпонентної 
миротворчої місії – військової, 
поліцейської та тимчасової 
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діяльності в нових умовах 
стали предметом чергової 
зустрічі у форматі Львівсько-
Вроцлавських експер-
тних дискусій, яка прой-
шла у вівторок 23 червня 
на платформі MS Teams в 
рамках співпраці між Цен-
тром міжнародної безпеки 
та партнерства факультету 
міжнародних відносин та 
інститутом міжнародних 
студій Вроцлавського універ-
ситету. Центральну увагу 
учасники приділили питан-
ням нового виміру освітньої 
діяльності спричинених 
пандемією та, як наслідок, 
карантинних та обмежу-
вальних заходів як урядів 
України так і зарубіжних 
держав. В цих умовах, як 

Вища освіта в умовах 
пандемії: дистанційний 
вимір міжуніверситетської 
співпраці

Спільна ініціатива Центру 
міжнародної безпеки та 
партнерства та Інституту 
міжнародних студій стала 
добрим прикладом роз-
витку співпраці з партне-
рами в умовах карантину 
з використанням сучасних 
комунікаційних технологій, 
які зараз широко засто-
сувуються в освітній 
діяльності обоз університетів.

Питання функціонування 
та розвитку освітньої 

Новини центру
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закордонними партнерами 
відкриває водночас нові 
можливості та породжує 
низку організаційно-
технічних питань. Досвідом 
впровадження інноваційних 
методів навчання та роз-
витку міжуніверситетської 
співпраці поділився про-
ректор з міжнародного 
співробітництва Вроцлавсь-
кого університету профе-
сор Ян Бурдукевіч, який 
відзначив не лише досить 
тісний характер співпраці 
між Вроцлавським та 
Львівським університетами, 
але й висловив впевненість 
у тому, що, незважаючи 
на перешкоди пов’язані з 

студентство так і викладачі 
та науковці зіштовхнулися з 
низкою питана забезпечення 
ефективної діяльності як 
інституцій вищої освіти так 
і забезпечення ефективного 
використання інноваційних 
методів та освітніх технологій 
в освітньому процесі.

На необхідності адаптації 
освітніх закладів до нових 
умов навчання акценту-
вав увагу декан факультету 
міжнародних відносин, про-
фесор Маркіян Мальський, 
відкриваючи дискусію. Адже 
новий формат навчання, 
необхідність адаптації 
навчального процесу до 
нових умов та співпраця із 
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в нових умовах, про що 
відзначав у своєму виступі 
доктор Марцін Кочан. Відтак 
необхідним видається роз-
робка нових підходів та вико-
ристання дистанційних форм 
студентської співпраці. До 
дискусії долучилися студенти 
факультету міжнародних 
відносин Анастасія Юзик 
та Уляна Свелеба, які 
поділилися власним досвідом 
дистанційного навчання та 
участі в програмах академічної 
мобільності в нових умовах.

Методичні та технічні 
питання впровадження 
дистанційних форм викла-
дання та співпраці стали 
предметом дискусії у висту-
пах доцентів факультету 
Олександра Кучика, Романа 
Вовка, Наталії Шаленної, Ігора 
Гурняка та колег з Вроцлавсь-
кого університету профе-
сора Лариси Лещенко, Марти 
Рінейскої-Келбановіч, Ката-
жини Куліняк та інших. Під 
час дискусії учасники запро-
онували не лише продовжити 
дискусії навколо питань 
подальшого розвитку науки 
й освіти в Україні та Польщі, 
а запропонували зосере-
дити увагу на впровадженні 
спільних курсів та про-
грам в міжуніверситетську 
співпрацю. Запрошення лр 

пандемією, все ж наявний 
широкий інструментарій роз-
витку такого співробітництва 
між нашими університетами. 
Залучення викладачів та 
науковців до навчального 
процесу з використан-
ням дистанційних форм 
навчання розширює пер-
спективи обміну як навчаль-
ними матеріалами та і 
розширює можливості сау-
кових обмінів та дискусій.

Стан та перспективи 
співпраці в рамках про-
грам студентських обмінів 
та академічної мобільності 
окреслила у своєму виступі 
координатор програм ака-
демічної мобільності Еразмус 
у Львівському університеті 
доцент Оксана Краєвська. 
Досвідом співпраці в рамках 
програм академічного обміну 
та наукової співпраці поді-
лилися колеги з Вроцлавсь-
кого університету, Коорди-
натор Програми Кіркланда у 
Вроцлавському університеті 
доктор Ірина Ткешелашвілі 
розповіла учасникам про 
досвід реалізації про-
грами в умовах карантину 
та окреслила низку про-
блем її реалізації. Програми 
студентської академічної 
мобільності стали певним 
викликом для університетів 
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навчальному процесі та 
науковій діяльності. До участі 
в дискусії долучилися пред-
ставники інших навчальних 
закладів України та Польщі, 
що стало підтвердженням 
актуальності проблематики 
розвитку міжуніверситетської 
співпраці в нових умовах.

Конференція “Криза 
сучасної системи без-
пеки: у пошуках нового 
міжнародного порядку”

25 вересня відбулася 
міжнародна наукова 
конференція “Криза сучасної 

читання лекцій та проведення 
практичних занять у якості 
запрошених викладачів на 
платформі дистанційного 
навчання може стати одним 
з елементів поглиблення 
традиційної співпраці між 
двома університетами. 

Підводячи підсумок 
експертної дискусії, учасники 
домовилися продовжити 
обговорення нагальних про-
блем міжуніверситетської 
співпраці в умовах 
постпандемії та висловили 
надію на зміцнення вже 
традиційних форм співпраці з 
використанням інноваційних 
методів та технологій у 
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Україні. Засідання проводи-
лися в онлайн режимі з вико-
ристанням Microsoft Teams.

Відкрив конференцію 
декан факультету 
міжнародних відносин, 
Надзвичайний і Повно-
важний Посол, професор 
Маркіян Мальський, який 
описав новітні виклики та 
загрози міжнародній безпеці 
в Європі та Україні, пред-
ставив сучасний стан та 
перспективи міжнародного 
співробітництва на 
регіональному рівні у 
сфері безпеки та оборони. 
У відкритті конференції 

системи безпеки: у пошу-
ках нового міжнародного 
порядку”. Конференція 
організована Центром 
міжнародної безпеки та 
партнерства і факультетом 
міжнародних відносин спільно 
з Інститутом політичних наук 
і міжнародних відносин 
факультету міжнародних та 
політичних студій Ягеллонсь-
кого університету в Кракові, 
Центром дослідження глобаль-
них трендів та Державною 
вищою східноєвропейською 
школою у Перемишлі за 
підтримки Центру інформації 
та документації НАТО в 
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безпеці на регіональному 
рівні”, “Україна та Польща у 
системі європейської безпеки”, 
“Політико-правові, соціально-
економічні та культурні 
аспекти міжнародної без-
пеки”, “Новітні форми 
загроз міжнародній безпеці”.

Учасники конференції 
відзначили високий рівень 
організації та технічного 
забезпечення проведення 
конференції і висловили поба-
жання продовжити серію 
конференцій за названою 
тематикою в наступному році.

взяли участь також декан 
факультету міжнародних та 
політичних студій Ягеллонсь-
кого університету, профе-
сор Павел Лаідлер, коорди-
натор пріоритетної області 
досліджень FutureSoc про-
фесор Марта Соневицька та 
доцент кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної 
служби Роман Вовк.

Конференція “Криза 
сучасної системи без-
пеки: у пошуках нового 
міжнародного порядку” про-
водиться на факультеті 
міжнародних відносин 
втретє і збирає десятки 
фахівців, що займаються 
дослідженням широкого 
спектру аспектів міжнародної 
безпеки та співробітництва 
із різних регіонів України 
та Польщі. Тези учасників 
конференції опубліковані у 
Збірнику матеріалів. Наукові 
дослідження учасників 
конференції у 2019 р. 
увійшли до колективної 
монографії “Global and 
Regional Dimensions of 
International Security”, яка 
була представлена учасникам.

Конференція продовжила 
роботу у  п’яти секціях за 
напрямами “Міжнародна 
система безпеки в сучасних 
умовах”, “Виклики та загрози 






