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Олександр Кучик

Кандидат історичних наук, 
доцент,
Доцент кафедри  міжна-
родних відносин і диплома-
тичної служби Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка

Двадцятиліття розвит-
ку «особливих відносин» між 
Україною та Організацією 
Північноатлантичного Догово-
ру спонукає до певних роздумів з 
приводу ефективності та дієвості 
такого співробітництва. Зміна си-
стеми міжнародних відносин як у 
регіональному так і глобальному 
вимірі ставить перед Україною та 
світом новітні виклики. Так скла-
лося, що роковини підписання 
Хартії співпали з річницею до-
леносного Варшавського саміту 
НАТО який проходив у польській 
столиці у липні 2016 року.

Відтак співпраця нашої дер-
жави з Альянсом виявилася 
підтриманою низкою рішень ух-

валених саме на цьому саміті. 
Аналізуючи ефективність реа-
гування Альянсу на новітні ви-
клики та загрози слід відзначити 
доволі оперативну реакцію Альян-
су на загрози міжнародного те-
роризму, водночас й наростання 
агресивного реваншизму з боку 
російської влади. Особливо така 
агресивність проявилася останнім 
часом у розпалюванні конфліктів у 
країнах колишнього СРСР, в Сирії, 
зокрема війни на Сході України та 
«розхитування ситуації» у Європі.

Своєрідною «гібридною 
відповіддю на гібридні загрози» 
стало розміщення на території 
Республіки Польща та країн 
Балтії тактичних батальйонів 
держав Альянсу та «зміцнення» 
східного флангу. Тим більше в 
умовах наростання російської 

20 років Хартії про осо-
бливе партнерство: стан 
та перспективи пар-
тнерства.

Трибуна експерта
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НАТО у Києві, що в черговий раз 
засвідчило пріоритетність відносин 
між нашою державою та Альянсом.

На шляху до зближення з Альян-
сом Україна зробила досить багато 
кроків. Нажаль низка політичних 
обставин досить часто змінювала 
курс на євроатлантичну інтеграцію 
очікуванням, коливаннями позиції, 
врахування геополітиичних 
інтересів Росії тощо. Вилучення з 
основоположних документів нор-
мативно-правового регулюван-
ня зовнішньої політики держави 
та сфери національної безпеки, 
положення про євроатлантичну 
інтеграцію в 2010 та відмова від 
Плану дій щодо членства у 2006, не 
стали перешкодою до подальшого 
розвитку співпраці. Незважаючи 
на «успіхи» російської делегації 
при Альянсі щодо відмови України 
від євроатлантичної інтеграції, 
воєнні дії РФ у Криму та на 
Донбасі примусили українську 
політичну еліту замислитися над 
питанням новітніх викликів та 
загроз не лише для України, а й 
Європи загалом. Саме тому низ-
ка законодавчих ініціатив щодо 
поглиблення співпраці з Альян-
сом увінчалася успіхом. Сьогодні 
можна з певністю говорити про 
оптимістичний прогноз співпраці.

При цьому звичайно не мож-
на не враховувати тенденцій 
політичного розвитку Європи та 
внутрішньополітичної бороть-

загрози, особливо актуальним 
стає ефектиивне здійснення 
управління та координації зу-
силь з підтримання миру.

У цьому  контексті для України 
важливим видається активізація 
співробітництва на цьому фоні з 
структурами євроатлантичного 
простору у сфері гарантуван-
ня безпеки та оборони нашої 
держави в умовах російської 
агресії та окупації частини 
території суверенної держави.

За цих умов візит в Україну 
Генерального секретаря НАТО 
Йєнса Столтенберга 9-10 липня 
2017 року на чолі представницької 
делегації держав-членів Альянсу 
засвідчив високий рівень довіри та 
взаємодії на найвищому рівні. Про-
ведення у Києві засідання комісії 
«Україна–НАТО» стало також 
сигналом до подальшої інтеграції 
нашої держави у євроатлантичний 
безпековий простір. Адже ще 
рік тому під час Варшавського 
саміту Україна була названа клю-
човим елементом європейської та 
євроатлантичної системи безпе-
ки. Реалізація прийнятої Альян-
сом на Варшавському саміті 
Комплексної програми допомоги 
Україні активізувало співпрацю 
між Альянсом та Україною, по-
глибивши рівень комунікації та 
партнерства. Показовим у цьому 
плані стало урочисте відкриття 
приміщення Представництва 
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би у США. Ці процеси потребу-
ють належної уваги та, безумовно 
впливатимуть на трансформацію 
безпекового середовища. З огля-
ду на це перед українською 
дипломатією відкриваються нові 
можливості використання спільних 
інтересів України та її партнерів 
для реалізації національних 
інтересів нашої держави у сфері 
відновлення територіальної 
цілісності та суверенітету.

НАТО у новітній історії: 
український контекст

Під таким заголовком про-
тягом березня-червня 2017 року 
проходив Творчий конкурс 
робіт студентів вищих навчаль-
них заходів І-ІІ рівня акредитації 
Львівської області. Перший етап 
конкурсу передбачав підготовку 
письмової роботи на тему «НАТО 
у новітній історії» На розгляд 
жюрі надійшло понад п’ятдесят 
письмових робіт, серед яких були 
відібрані найкращі, автори яких 
були запрошені до участі у другому 
етапі конкурсу. Перед учасниками 
стояло завдання вирішити тестові 
завдання з тематиики діяльності 
та розвитку Північноатлантичного 
Альянсу та розв’язати тематич-
ний кросворд. Отож, 3 черв-
ня 2017 року на факультеті 
міжнародних відносин Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка пройшла заключна 
частина 2-го туру конкурсу твор-
чих робіт студентів вищих навчаль-
них закладів І-ІІ рівня акредитації 
Львівської області. Конкурс про-
водився у два етапи та був приуро-
чений до відзначення 20-ї річниці 
підписання “Хартії про особли-
ве партнерство між Україною та 

Новини центру
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області. Захід проведено за участі 
та підтримки Департаменту освіти 
та науки Львівської обласної 
державної адміністрації, Центру 
інформації та документації НАТО 
в Україні. У заході взяла участь Ди-
ректор Департаменту освіти та на-
уки Львівської обласної державної 
адміністрації Любомира Мандзій.

Відкриваючи захід, заступник 
директора Центру міжнародної 
безпеки та партнерства до-
цент факультету міжнародних 
відносин Олександр Кучик звер-
нув увагу на важливість поши-
рення правдивої та об’єктивної 
інформації про діяльність Альян-

НАТО” влітку 1997 року. Творчі 
роботи, подані до розгляду ком-
петентного журі конкурсу, охо-
плювали широке коло питань 
формування євроатлантичної си-
стеми безпеки, історії Організації 
Північноатлантичного дого-
вору, особливостей партнер-
ства нашої держави з Альянсом.

Співорганізаторами конкурсу 
виступили Центр міжнародної без-
пеки та партнерства факультету 
міжнародних відносин Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка, Рада директорів 
вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівня акредитації Львівської 
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су особливо в час досить складних 
міжнародних подій. Сьогодні як 
ніколи актуальним для нашої дер-
жави є пошук надійного партнера, 
а водночас і надійного захисту від 
реваншистських планів північного 
сусіда в особі Росії, яка перетвори-
лася із стратегічного партнера на 
ворога й веде сьогодні війну проти 
України. Проведення таких заходів 
є надзвичайно важливим з огля-
ду на необхідність інформування 
широкої громадськості 
про діяльність Альянсу.

Звертаючись до учасників кон-
курсу, менеджер з міжнародного 
розвитку Львівського обласного 
молодіжного центру Василь Ша-
трук відзначив важливість ролі 
молоді у поширенні інформації 
про сучасний стан та перспек-
тиви розвитку взаємовигідного 
співробітництва між Організацією 
та нашою державою, а також по-
бажав учасникам конкурсу успіхів 
як у здобутті перемоги у конкурсі, 
так і в майбутньому професійному 
та громадському зростанні.

У своєму виступі Голова 
методоб’єднання вищих навчаль-
них закладів Львівської області 
з історії Сергій Орловський вис-
ловив вдячність організаторам 
заходу за надану можливість 
представити думку молоді та ство-
рити умови для дискусії на важ-
ливу для нашої державу пробле-

матику. Адже на сьогоднішній 
день НАТО залишається однією 
з небагатьох міжнародних без-
пекових інституцій, на які по-
кладають багато надій наші гро-
мадяни в пошуках ефективного 
захисту територіальної цілісності 
та суверенітету нашої держави.

“Центр міжнародної безпеки 
та партнерства став своєрідним 
майданчиком для обговорення 
актуальних питань міжнародної 
безпеки, – зазначив у своєму 
виступі заступник директо-
ра Центру, доцент факульте-
ту міжнародних відносин Ро-
ман Вовк, вітаючи учасників 
конкурсу, – та створив атмосфе-
ру відкритості й толерантності 
в обговоренні насущних пи-
тань міжнародних відносин”.
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держав. Ці та багато інших питань 
стали предметом дискусій та об-
говорення учасників конкурсу.

За результатами фіналу було 
підведено підсумки та вручено 
сертифікати учасника конкурсу, 
а переможці відзначені Дипло-
мами конкурсу та цінними пода-
рунками від організаторів. Пер-
ше місце здобув студент ДВНЗ 
“Червоноградського гірничо-
економічного коледжу” Андрій 
Бурка. Друге місце розділили 
студент Технологічного колед-
жу національного університету 
“Львівська політехніка” Олег 
Карбівник та Роман Яворський, 
студент Стрийського коледжу 
Львівського національного аграр-
ного університету. Третє місце 
посіли студентка Самбірського 
педагогічного коледжу імені 
Івана Филипчака Руслана 

Учасники 2-го туру конкур-
су на першому етапі виконану-
вали завдання у формі тестів, а 
також мали можливість виявити 
свої знання під час розв’язання  
тематичного кросворду.

Після оголошення результатів 
відбору до фінальної частини 
конкурсу увійшло чотирнадцять  
учасників, котрі мали можливість 
демонструвати власні творчі ро-
боти у вигляді презентацій. Деякі 
з них викликали досить глибоке 
зацікавлення присутніх та членів 
журі. Основним лейтмотивом ба-
гатьох виступів стала проблема 
існування міфів про Організацію 
Північноатлантичного догово-
ру, які беруть свій початок з часів 
міжблокового протистояння, а 
деякі створюються сьогодні за-
собами гібридної війни Росії як 
проти України, так і європейських 
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Мальвічко та Марія Яремчук з 
Бродівського педагогічного колед-
жу імені Маркіяна Шашкевича.

Приймаючи привітання, 
переможці та учасники конкур-
су висловлювали побажання на 
продовження серії таких заходів 
і висловлювали сподівання, що 
такі конкурси відбуватимуться на 
регулярній основі.

20 років Хартії про осо-
бливе партнерство між 
Україною та НАТО: погляд 
у майбутнє.

У середу 12 липня 2017 року 
відбулося засідання Центру 
міжнародної безпеки та партнер-
ства за участю експертів цен-
тру та запрошених приурочене 
двадцятій річниці підписання 
Хартії про особливе партнерство 
між Україною та Організацією 
Північноатлантичного Догово-
ру. В процесі обговорення було 
піднято низку актуальних пи-
тань співробітництва між на-
шою державою та Альянсом.

Відзначаючи 25-річчя ста-
новлення відносин з НАТО та 
двадцятиріччя Хартії слід зверну-
ти увагу на динамічний характер 
співпраці між сторонами, які не 
оминули різні проблеми та не-
згоди. «Охолоджнення відносин» 
та відродження євроатлантичних 
аспірацій аж до повернення до 

ідеї  відновлення переговорів 
щодо отримання Україною Пла-
ну дій щодо членства. Такими є 
сучасні тенденції у відносинах 
нашої держави з Альянсом. Пи-
тання боротьби з міжнародним 
тероризмом та, водночас досягнен-
ня безпековим та оборонним ком-
плексом України стандартів НАТО 
є базовими пріоритетами для 
нинішнього керівництва держави.

Підсумовуючи розглянуті про-
блеми учасники дискусії константу-
вали динамічний характер відносин 
між Україною та НАТО та вислови-
ли надію, що візит Генерального се-
кретаря Альянсу  до України в рам-
ках відзначення 20-ї річниці Хартії, 
став до певної міри поштовхом 
для подальшої євроатлантичної 
інтеграції України. На цьому шля-
ху наша держава робить значні 
успіхи через широкомаштабну 
участь її збройних сил у спільних 
міжнародних багатонаціональних 
навчаннях, приведенні власно-
го оборонно-безпекового ком-
плексу до стандартів Організації.
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Директор Центру міжнародної 
безпеки та партнерства професор 
Маркіян Мальський розповів про 
діяльність центру та представив 
план заходів на найближчий період.

Барбора Маронкова взяла 
участь у роботі Львівської академії 
лідерства, яка проходить на 
факультеті міжнародних відносин. 
У своєму виступі пані директор 
розповіла про основні напрями 
діяльності НАТО у сучасних умо-
вах, нові виклики та загрози у 
системі міжнародної безпеки, пред-
ставила заходи, які Альянс здійснює 
для підтримання миру та безпеки в 
євроатлантичному регіоні.

Значну увагу Барбора Маронко-
ва приділила відносинам України 
з НАТО, розповіла про діяльність 
Центру інформації та документації 
НАТО, проаналізувала резуль-

Директор Центру 
інформації та документації 
НАТО в Україні Барбо-
ра Маронкова відвідала 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

Директор Центру 
інформації та документації 
НАТО в Україні Барбора Ма-
ронкова 18 серпня відвідала 
Львівський національний 
університет імені Івана Фран-
ка.

Пані Маронкова зустрілася із 
працівниками Центру міжнародної 
безпеки та партнерства. У ході 
робочої зустрічі обговорювалися 
актуальні питання співробітництва 
України з НАТО, нові напрямки 
співпраці між центрами.
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тати співробітництва за 20 
років з часу підписання Хартії 
про особливе партнерство 
між Україною та Організацією 
Північноатлантичного Договору. 
Пані директор представила про-
грами, за якими Альянс надає до-
помогу Україні.

Доповідь викликала значний 
інтерес серед учасників академії. 
Пані Маронкова відповіла на 
численні питання та взяла участь у 
дискусіях.




