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Значні зміни в системі 
міжнародної безпеки, а саме 
анексія Криму, військова 
криза на Донбасі, поширен-
ня екстремізму у світі, не-
законна міграція, а також 
цілий ряд інших актуаль-
них питань міжнародних 
відносин поставили перед 
найбільшими військово-
політичними об’єднаннями 
світу завдання адаптува-
тися до сучасних реалій та 
значно модернізувати влас-
ний потенціал. Існуючі па-
радигми виявилися неефек-
тивними в сучасних умовах, 
тому вдосконалення таких 
організація як ОДКБ та НАТО 
стало необхідною умовою 
«військово-політичного вижи-
вання» цих організацій. 

Організація Договору про 
колективну безпеку (ОДКБ), 
яка має у складі такі держа-

ви як Російська Федерація, 
Білорусь, Казахстан, Вірменія, 
Киргизстан та Таджикистан, 
відчула чи не найбільшу по-
требу у реформуванні. Така 
необхідність пояснюється 
тим, що ключовою державою 
блоку є РФ, яка є однією з при-
чин якісних змін міжнародної 
безпеки в напрямку 
мілітаризації міжнародних 
відносин та розгортання ло-
кальних конфліктів. Перед 
ОДКБ постало питання пошу-
ку моделі позиціонування себе 
в світі, опираючись на абсо-
лютно новий крен зовнішньої 
політики РФ. В той же час 
ця модель повинна врахову-
вати позицію інших держав 
об’єднання. Загалом можна 
стверджувати, що ОДКБ стала 
«заручницею» геополітичних 
амбіцій РФ і подальші кроки у 
модернізації Організації були 
продиктовані конфліктом РФ 
та держав Заходу.

Початком протисто-
яння Росії та Заходу на 
міжнародній арені стали події 
Євромайдану кінця 2013 – 
поч. 2014 років. Різні позиції 

ОДКБ в умовах конфронтації Російської Федерації  
та держав Заходу

Трибуна експерта

Павло 
Степанець 
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Ще одним важливим 
аспектом став розгляд 
ОДКБ ситуації в Україні як 
потенційної загрози дер-
жавам Організації. Про це 
свідчить той факт, що 5 бе-
резня 2014 року, під час 
засідання структурних оди-
ниць ОДКБ – Військового 
комітету та Постійної Ради, 
було обговорено ситуацію в 
Україні, зокрема Військовий 
комітет Організації обгово-
рив це питання в закрито-
му режимі 2. Переведення 
«українського питання» в 
компетенцію військових явно 
свідчить про те, що ОДКБ 
уважно стежила за подіями 
в Криму і російська сторона, 
як член Організації, прагну-
ла якомога більше ізолювати 
власну політику в Криму, 
перевівши обговорення в за-
критий режим.

Справжнім викликом для 
ОДКБ стало підписання 18 
березня 2014 року Договору 
між РФ та Республікою Крим 
про прийняття в Російську 

на Украине [Текст] / ОДКБ – Режим досту-
пу : http://www.odkb-csto.org/news/detail.
php?ELEMENT_ID=3254&SECTION_ID=91 

2.  О заседании Постоянного со-
вета ОДКБ по ситуации на Украи-
не [Текст] / ОДКБ – Режим доступу : 
http://www.odkb-csto.org/news/detai l .
php?ELEMENT_ID=3258&SECTION_ID=91

двох сторін щодо подій в 
Україні викликали цілу хви-
лю обопільних звинувачень 
у порушенні стабільності в 
Європі. Попри це, варто на-
голосити, що конфлікт РФ 
і Заходу тоді ще не набрав 
ознак системного і політико-
військовий аспект про-
тистояння був практично 
відсутній. Незважаючи на це, 
ОДКБ, в особі Генерального 
секретаря Організації Мико-
ли Бордюжи, висловила чітку 
позицію щодо подій в Україні. 
Так 28 лютого 2014 року було 
висловлено позицію ОДКБ, 
в якій  наголошувалося на 
антиконституційності зміни 
влади в Україні. Подібний 
крок явно свідчить про вибір 
Організацією однієї сторо-
ни конфлікту, що вже дає 
підстави стверджувати про 
чітку кореляцію позиції ОДКБ 
та Російської Федерації. Слід 
зауважити, що така позиція 
ОДКБ була підтримана всіма 
членами Організації, які вба-
чали в подіях в Україні за-
грозу виникнення схожих 
протестів всередині власних 
держав, які будувалися на ав-
торитарних засадах держав-
ного управління1 . 

1  Заявление Генерального секретаря Ор-
ганизации Договора о коллективной без-
опасности Николая Бордюжи по ситуации 
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Федерацію Республіки 
Крим та утворення в складі 
Російської Федерації нових 
суб’єктів. Офіційне визнання 
Москвою захоплення Криму 
та, як наслідок, грубе пору-
шення міжнародного права 
поставили перед держава-
ми-членами ОДКБ питання 
щодо визнання чи невиз-
нання подібних дій РФ. Всі 
держави Організації досить 
обережно підходили до цьо-
го питання і, незважаючи на 
очікування Росії, не висловили 
одностайної, чіткої підтримки 
дій Москви. Така ситуація 
яскраво відобразилася на 
діяльності ОДКБ, зокре-
ма 19 березня 2014 р. було 
висловлено позицію щодо 
неприпустимості втручання 
НАТО в ситуацію в Україні3 
; 3 квітня 2014 р. під час 
засідання Ради міністрів за-
кордонних справ ОДКБ не 
було прийнято жодного доку-
менту щодо подій в Україні (в 
той же час було прийнято цілий 
ряд документів щодо ситуації 
в Сирії та Афганістані)4  і 

3 Комментарий Генерального секретаря 
ОДКБ Николая Бордюжи в связи с заявле-
ниями руководства НАТО по ситуации на 
Украине [Текст] / ОДКБ – Режим доступу : 
URL : http://www.odkb-csto.org/news/detail.
php?ELEMENT_ID=3276&SECTION_ID=91

4 Об итогах проведения заседания Сове-

насамкінець 23 квітня 2014 р. 
на засідання Ради секретарів 
рад безпеки держав ОДКБ 
було висловлено, що ОДКБ 
повинна перебувати поза ме-
жами конфлікту в Україні5. 
Ці всі факти свідчать лише 
про одне – «інформаційний 
штиль» щодо України був ви-
кликаний відсутністю консен-
сусу між державами-членами 
Організації щодо політики 
РФ в Україні, що свідчить 
про явну кризу розуміння 
всередині Організації.

Відсутність згоди по Україні 
зумовила перехід діяльності 
ОДКБ на розгляд менш зна-
чимих питань, які не здатні 
викликати ще більшого заго-
стрення протиріч всередині 
Організації. Російська 
Федерація, розуміючи всю 
складність ситуації, висту-
пила ініціатором переве-
дення акценту діяльності 
ОДКБ з України на рівень 

та министров иностранных государств-
членов ОДКБ 3 апреля 2014 года в Мо-
скве [Текст] / ОДКБ – Режим доступу : 
URL : http://www.odkb-csto.org/news/detail.
php?ELEMENT_ID=3294&SECTION_ID=91

5 Ситуацию в регионе коллективной без-
опасности обсудили в Грозном на выезд-
ном заседании Комитета секретарей со-
ветов безопасности государств-членов 
ОДКБ [Текст] / ОДКБ – Режим доступу : 
URL : http://www.odkb-csto.org/news/detail.
php?ELEMENT_ID=3345&SECTION_ID=91
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операцій7. Проведення РФ 
«гібридної війни» в Україні по-
ставило виклик не лише перед 
НАТО, але й перед ОДКБ, яка 
попри відсутність консенсу-
су по Україні, цілком логічно 
змушена була реагувати на 
дії НАТО, проте це реагуван-
ня все ж було продиктова-
не Російською Федерацією. 
Інформаційна, військово-
політична домінація РФ в 
ОДКБ дозволила нав’язати 
державам-членам Організації 
своє бачення дій НАТО, які 
розумілися РФ як безпосеред-
ня загроза ОДКБ.

Ще більшим імпульсом для 
подальшої модернізації ОДКБ 
та фактором, який ще більше 
посилив роль НАТО в процесі 
реформування Організації 
став саміт НАТО в Ньюпорті, 
який відбувся 4-5 вересня 
2014 р. Прийняті на ньому 
рішення, а саме створення 
Сил швидкого розгортан-
ня і збільшення військово-
технічної присутності НАТО 
в країнах Центрально-Східної 
Європи та Балтики, по-
ставили перед ОДКБ ви-

7 Государства-члены ОДКБ создадут Кол-
лективные авиационные силы и подраз-
деления информационно-психологических 
операцій [Текст] / ОДКБ – Режим доступу 
: URL : http://www.odkb-csto.org/news/detail.
php?ELEMENT_ID=3499&SECTION_ID=91

«ОДКБ – НАТО». Подібне 
позиціонування дозволя-
ло Москві уникнути гострих 
моментів і перевести ува-
гу ОДКБ з подій в Україні 
на поступову модернізацію 
НАТО як загрозу безпеці бло-
ку. Вимушено залишивши 
Україну виключно в межах 
геополітичної компетенції РФ, 
ОДКБ, реагуючи на підтримку 
НАТО України, прийня-
ла рішення про припинен-
ня контактів з Організацією 
Північноатлантичного До-
говору та було висловле-
но ініціативу щодо ство-
рення Центру боротьби з 
кіберзагрозами6. 

Працюючи на основі 
продуктів пропагандистської 
машини РФ, а також реа-
гуючи на збільшення ролі 
військового компоненту 
НАТО після анексії Криму, 
ОДКБ почало розробляти 
проекти створення Колектив-
них авіаційних збройних сил 
та Спеціальних підрозділів 
інформаційно-психологічних 

6 ОДКБ из-за действий НАТО в связи с 
ситуацией на Украине пока не будет пы-
таться контактировать с НАТО и пере-
ориентируется на другие страны, заявил 
на пресс-конференции 24 апреля Гене-
ральный секретарь Организации Николай 
Бордюжа [Текст] / ОДКБ – Режим доступу 
: URL : http://www.odkb-csto.org/news/detail.
php?ELEMENT_ID=3347&SECTION_ID=91
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клик відповідної реакції на 
дії Брюсселю8. Так, згідно 
Концепції колективної безпе-
ки держав-членів Договору 
про колективну безпеку від 
15 травня 1992 р., збільшення 
військової присутності на 
кордонах з державами-чле-
нами ОДКБ розглядається як 
фактор, здатний привести 
до переростання військової 
небезпеки у військову за-
грозу9. Тому ОДКБ розцінило 
уельські рішення НАТО як 
контрпродуктивні, а за 
відсутності діалогу між дво-
ма блоками було прийня-
то рішення про адекватну 
військово-політичну реакцію 
ОДКБ.

Як наслідок, 16 верес-
ня 2014 р. Постійна рада 
обговорила План спільної 
роботи над створенням 
Спільної (Єдиної) Системи 
ППО і ПРО, а також План зі 
створення Консультативно-
координаційного центру 

8 Wales Summit Declaration [Text] : declaration 
of 5 September 2014. – Newport, 2014 – Mode of 
access : URL :https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/
file/351406/Wales_Summit_Declaration.pdf

9 Концепция коллективной безопасности 
государств-участников Договора о коллек-
тивной безопасности [Tекст] / ОДКБ – Ре-
жим доступа : URL : http://www.odkb-csto.org/
documents/detail.php?ELEMENT_ID=130

з питань реагування на 
комп’ютерні інциденти10. Ці 
дії були ще більш підкріплені 
30 вересня 2014 р., коли 
було погоджено проект про 
Колективні авіаційні сили 
ОДКБ11. З цих фактів чітко 
зрозуміло, що ОДКБ обра-
ла за форму реакції на ре-
формування НАТО знач-
ну мілітаризацію свого 
потенціалу, по суті перетво-
рюючи Організацію у ви-
ключно військове об’єднання. 
Проте всі ці кроки були лише 
підготовкою тому, що оста-
точне слово залишалося за 
Радою колективної безпе-
ки, найголовнішого органу 
Організації.

23 грудня 2014 р. відбулася 
сесія Ради колективної без-
пеки ОДКБ, ціллю якої було 
прийняття рішень щодо 
модернізації ОДКБ в умовах 

10 Постоянный совет ОДКБ рас-
смотрел План работы по созданию 
Единой системы ПВО-ПРО Орга-
низации Договора о коллективной 
безопасности [Текст] / ОДКБ – Режим до-
ступу : http://www.odkb-csto.org/news/detail.
php?ELEMENT_ID=3898&SECTION_ID=91

11 Постоянный совет ОДКБ согласо-
вал документ по созданию Коллектив-
ных авиационных сил в составе сил и 
средств системы коллективной безопас-
ности [Текст] / ОДКБ – Режим доступу : 
URL : http://www.odkb-csto.org/news/detail.
php?ELEMENT_ID=4043&SECTION_ID=91
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Проте найкращим 
індикатором ситуації 
всередині ОДКБ та при-
чин його модернізації ста-
ло підписання лідерами РФ, 
Білорусі, Казахстану, Таджи-
кистану, Вірменії та Киргиз-
стану «Заяви держав-членів 
ОДКБ», в якій наголошува-
лося на тенденції збільшення 
багатопланових загроз для 
Організації. Варто зауважи-
ти, що в частині виокремлен-
ня ключових загроз і викликів 
діяльності ОДКБ особливу 
увагу приділено тільки поши-
ренню тероризму на Близь-
кому Сході та політичній 
нестабільності в Афганістані. 
Подібне акцентування зі 
свідомим перенесенням 
«української кризи» до менш 
пріоритетних питань, очевид-
но, свідчить про відсутність 
згоди між державами-члена-
ми у розумінні подій в Україні. 
Це підтверджується форму-
люванням спільної позиції 
щодо України «Мы, главы го-
сударств - членов ОДКБ вы-
ступаем за скорейшее вос-
становление мира в Украине, 
считаем необходимым нала-
живание переговорного про-
цесса между всеми противо-
борствующими сторонами, в 
том числе  для принятия экс-
тренных мер по преодолению 

наростаючої конфронтації 
з НАТО. Варто зауважити, 
що для РФ активна реакція 
НАТО на події в Україні ста-
ла «рятівним кругом», це до-
зволило повністю зняти пи-
тання Криму і Донбасу з 
порядку денного діяльності 
ОДКБ і цілковито побудувати 
політику навколо протисто-
яння з НАТО.

Як свідчать результати сесії 
Ради, ОДКБ повністю зосере-
дилася на власній військово-
технічній модернізації, що 
практично свідчить про по-
вну мілітаризацію об’єднання. 
Зокрема було прийнято оста-
точне рішення на найвищо-
му рівні щодо створення Ко-
лективних авіаційних сил, 
які мали стати якісним допо-
вненням до Колективних сил 
оперативного реагування, 
рішення про створення яких 
було прийнято ще в 2009 р. 
(що також стало результатом 
загострення відносин РФ і 
країн Заходу після операції в 
Грузії 2008 р.)12 

12 Приоритетной темой сессии Совета 
коллективной безопасности ОДКБ 23 де-
кабря 2014 года в Москве был вопрос о 
состоянии и перспективах развития си-
стемы кризисного реагирования и про-
блемы информационной безопасности 
[Текст] / ОДКБ – Режим доступу : URL 
: http://www.odkb-csto.org/news/detail.
php?ELEMENT_ID=4227&SECTION_ID
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последствий гуманитарной 
катастрофы. Особую обе-
спокоенность вызывают че-
ловеческие трагедии, гибель 
людей, в том числе граждан-
ского населения». Таке фор-
мулювання явно є обтічним 
і компромісним тому, що не 
містить в собі ознак чіткого 
вибору ОДКБ певної сторони 
конфлікту як можливого со-
юзника. 

Іншим красномовним 
фактом є те, що у переліку 
пріоритетних  організацій 
для співробітництва відсутнє 
НАТО, натомість там 
присутні ООН, ОБСЄ та ШОС. 
Ігнорування найбільшого 
політично-військового бло-
ку в світі, цілком очевидно, 
свідчить про наявний стан 
політико-дипломатичної кон-
фронтації ОДКБ та НАТО13 .

Отже, аналізуючи сесію 
Ради колективної безпеки 
ОДКБ варто зауважити, що 
ця подія чітко продемонстру-
вала націленість Організації 
на подальшу мілітаризацію як 
засіб реагування на політику 
НАТО. Проте відсутність кон-

13 Заявление глав государств-членов 
Организации Договора о коллектив-
ной безопасности [Текст] : заявление 
от 23 декабря 2014. – Москва, 2014 – Ре-
жим доступу : URL : http://odkb-csto.org/
documents/detail.php?ELEMENT_ID=4228

сенсусу щодо «українського 
питання» є значною пере-
шкодою на шляху побудови 
міцного політичного альянсу 
всередині блоку. Саме тому РФ 
активно використовує фактор 
НАТО як об’єднуючий фактор 
в побудові спільної військової 
політики Організації. 

Проте військово-політична 
модернізація ОДКБ не була 
зупинена після сесії Ради 
колективної безпеки і вже 
25 червня 2015 року в 
Секретаріаті ОДКБ було об-
говорено План зі створен-
ня спільного Центру кри-
зового реагування. Ці дії 
підкріплюються системними, 
періодичними спільними на-
вчаннями Колективних сил 
ОДКБ. Продовжується робота 
і в напрямку побудови спільної 
системи ПРО і ППО, які теж 
мають стати частиною си-
стеми протидії нарощуванню 
військової присутності НАТО 
в Прибалтиці та Центрально-
Східній Європі14.

Підводячи підсумок, слід 
наголосити, що конфронтація 
РФ і держав Заходу зробила ко-

14 Военный комитет ОДКБ рассмотрел во-
просы усиления механизмов защиты от 
внешних угроз и создание Единой системы 
ПВО-ПРО [Текст] / ОДКБ – Режим доступу 
: URL : http://www.odkb-csto.org/news/detail.
php?ELEMENT_ID=4148&SECTION_ID=91
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можна з впевненістю ствер-
джувати, що Організація 
Договору про колективну 
безпеку (ОДКБ) за своїми 
ключовими характеристика-
ми поступово перетворюється 
на суто військове об’єднання, 
метою якого є військове стри-
мування блоку НАТО.

Аналізуючи перспективи 
ОДКБ варто наголосити, що 
загострення відносин РФ та 
держав Заходу, збільшення 
ролі військового фактору у їх 
відносинах, а також політико-
дипломатичне, економічне та 
інформаційне протистояння 
двох сторін продовжувати-
муть робити значний вплив 
на політику ОДКБ. Припи-
нення контактів з НАТО та 
державами Заходу зменшує 
геополітичне поле для маневру 
ОДКБ, тому слід очікувати 
поступового переміщення 
зовнішньополітичної уваги 
Організації до Азійсько-
Тихоокеанського регіону, про 
що уже свідчить збільшення 
рівня співробітництва 
між ОДКБ та ШОС. Також 
мілітаризація Організації 
загрожує підвищенням рівня 
нестабільності в Євразії та 
розгортання повноцінної 
в і й с ь к о в о - п о л і т и ч н о ї 
конфронтації НАТО та ОДКБ. 

Модернізація ОДКБ є 

лосальний вплив на діяльність 
ОДКБ. Як організація, яка 
містить у своїх членах РФ, 
ОДКБ була змушена адапту-
ватися до існуючої ситуації 
в міжнародній політиці, про-
те міцно опираючись на 
російську зовнішню політику. 
Не знайшовши консенсусу 
між державами-членами в 
питанні України Організація, 
що чітко простежується, пе-
рейшла у стан політичної кри-
зи, викликаної відсутністю 
спільного бачення подій у 
Криму та на Донбасі. Стиму-
лом, який дозволив переве-
сти акцент з України та запу-
стити механізм модернізації 
ОДКБ, стала активна 
політика НАТО зі збільшення 
своєї обороноздатності та ти-
ску на РФ. Подібні дії НАТО 
дозволили Росії використати 
їх як фактор, що згідно ба-
зових документів ОДКБ, є 
потенційною загрозою бло-
ку. Перманентна побудова 
політики навколо НАТО стала 
рушійною силою реформу-
вання ОДКБ. 

Слід зауважити, що 
Організація використа-
ла мілітаризацію як ключо-
вий важіль реагування на 
політику Брюсселю, практич-
но проігнорувавши політико-
дипломатичні шляхи. Тому, 
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надзвичайно важливою 
для врахування в розробці 
зовнішньополітичної лінії 
України. Збільшення 
військового чинника у 
міжнародних відносинах, 
зокрема нарощування 
військових потенціалів НАТО 
та ОДКБ, ставить перед 
Україною значний військово-
політичний виклик. Проте, 
обравши за ціль членство в 
НАТО (виключивши тим са-
мим варіант співробітництва 
з ОДКБ), українській стороні 
необхідно максимально нала-
годити двосторонні контакти 
з державами-членами ОДКБ 
та зіграти на відсутності кон-
сенсусу всередині об’єднання 
щодо ситуації в Україні. 
Цей крок дозволить знизити 
вплив РФ в Організації та за-
вдати потужного удару пер-
спективам ОДКБ як політико-
військового блоку. Ставши 
«містком діалогу» між НАТО 
та державами-членами ОДКБ 
(окрім РФ) Україні випадає 
можливість нівелювати фак-
тор НАТО як ключової при-
чини мілітаризації ОДКБ, 
а підняття «українського 
питання» дозволить знач-
но загальмувати військово-
політичні амбіції РФ щодо 
перетворення блоку ОДКБ на 
організацію кшталту ОВД. 

З розгортанням кон-
фронтації РФ та держав Захо-
ду стало очевидним, що ОДКБ, 
попри потужну військову 
компоненту, залишається 
політично вразливим 
суб’єктом, тому підняття по-
літичних питань між дер-
жавами-членами є одним з 
найвагоміших інструментів 
тиску на план РФ з перетво-
рення ОДКБ у військово-
політичну організацію часів 
Холодної війни.
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Міжнародна науково-
практична конференція 
«Україна в умо-
вах трансформації 
міжнародної системи 
безпеки».

15 травня 2015 р. в 
конференц-залі факульте-
ту міжнародних відносин 
Університету відбулась 
Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Україна 
в умовах трансформації 
міжнародної системи безпе-
ки», організована Центром 
Міжнародної безпеки та пар-
тнерства спільно з факульте-
том міжнародних відносин, 
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протидії новим викликам та 
загрозам. У своїх виступах 
доповідача порушили широ-
ке коло проблем багатосто-
роннього співробітництва 
країн у нових міжнародних 
реаліях. Гарячі дискусії роз-
горнулися навколо конфлікту 
на Сході України за участю 
Російської Федерації. Учасни-
ки акцентували свою увагу 
на причинах конфлікту, шля-
хах його розв’язання та мето-
дах протидії агресивним діям 
Російської Федерації.

Учасники конференції 
також розглянули проблеми 
галузевого співробітництва 
в сучасних міжнародних 
відносинах і роль 
інформаційних чинників 
як трансформаторів 
міжнародного світопорядку. 
Виступаючі відзначили 
важливість захисту 
інформаційного простору 
України, запропонували ме-
тоди протидії зовнішньої 

Регіональним філіалом 
Національного Інституту 
стратегічних досліджень 
у м. Львові та Інститутом 
зовнішньої політики 
Дипломатичної академії 
України при МЗС України.

В роботі конференції взя-
ли участь науковці з науково-
дослідних установ та Ви-
щих навчальних закладів 
з різних регіонів України 
(Львів, Київ, Острог, Вінниця, 
Миколаїв, Одеса, Запоріжжя 
та ін). У конференції взяли 
участь й закордонні фахівці 
(Університет Масарика (Чесь-
ка Республіка), науковці з Же-
шова, Любліна, Варшави, Во-
ронежа тощо.

Учасники конференції 
взяли участь в обговоренні 
актуальних проблем 
трансформації сучасної си-
стеми міжнародної безпеки 
і міжнародних відносин та 
встановлення ефективних 
форм співробітництва для 
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проблемам дослідження 
міжнародних конфліктів. У 
семінарі взяли участь пред-
ставники Центру міжнародної 
безпеки та партнерства і 
викладачі університету Ма-
сарика (Республіка Чехія)  З. 
Кріж та З. Шевчук.

Учасники семінару об-
говорили широке коло 
проблем теоретичного та 
методологічного характеру у 
сфері наукового дослідження 
міжнародних конфліктів. Під 
час семінару висловлювали-
ся думки щодо необхідності 
координації науково-
дослідницької діяльності між 
науковцями європейських 
країн в галузі конфліктології 
та міжнародних відносин. 
Під час семінару було об-
говорено шляхи та фор-
ми співробітництва в 
рамках консорціуму між 
університетами та науково-
дослідними інститутами з 
семи країн: Бельгії, Боснії 
і Герцоговини, Грузії, 

пропагади та вдосконален-
ня державної інформаційної 
політики.

В рамках проведення 
конференції опубліковано 
матеріали конференції до 
яких увійшли тези доповідей 
представлених учасниками.

Учасники конференції 
висловилися за необхідність 
розробки та схвалення 
практичних рекомендацій 
підготовлених за підсумками 
конференції для їхнього ви-
користання у практичній 
діяльності органами 
державної влади України

Врегулювання зброй-
них конфліктів: шляхи, 
механізми, перспективи.

14 травня 2015 року 
на кафедрі міжнародних 
відносин і дипломатичної 
служби  відбувся науко-
вий семінар, присвячений 
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Нідерландів, Німеччини, Чехії, 
України. Метою консорціуму 
є дослідження міжнародних 
збройних конфліктів та мож-
ливих шляхів їхнього врегу-
лювання. Таке дослідження 
планується проводити в рам-
ках консорціуму створювано-
го за підтримки Європейської 
Комісії в рамках програми ЄС 
“Горизонт 2020”. В рамках на-
уково-практичного семінару 
обговорювалися й інші питан-
ня та перспективи співпраці 
між Центром міжнародної 
безпеки та партнерства та 
Факультетом міжнародних 
відносин Університету Маса-
рика (Чеська Республіка).




