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Олександр Кучик

канд. істор.наук, доцент
Львівський національний 

університет 
імені Івана Франка

Сучаний стан українсько-
польських відносин привертає 
увагу до себе з огляду бага-
тьох обставин міжнародного 
співробітництва. З огля-
ду на існування низки 
новітніх виклитків та за-
гроз перед міжнароднним 
співтовариством «загострен-
ня» польсько-українського 
стратегічного партнерства із 
занепокоєнням сприймають 
числкенні дослідники та ек-
сперти. Якщо до цього часу 
в науковій літературі устале-
ним залищалося тверджен-
ня про стратегічне партнер-
ство як взірець міждержавної 
співпраці, то з активізацією 
провадження офіційною 
Варшавою політики істо-
ричної пам’яті, питання 
стратегічного партнерства 

постало у новому вимірі.
Розвиток стратегічного 

партнерства закладений 
Заявами та підпаисаними 
нормативно -правовими 
актами міжнародного ха-
рактеру з початку 2000-х 
років створило прецедент 
розвитку взаємовигідного 
співробітництва між 
Україною та Польщею на 
міжнародній арені. Показо-
вим є той факт, що історичні 
паралелі засвідчують, що но-
вий подих цьому партнерству 
дало саме «вирішення важких 
історичних питань» на почат-
ку 2000-х років, коли на ви-
щому політичному рівні було 
досягнгуто порозуміння у 
сфері історичної пам’яті, яка 
мала стати основним об’єктом 
дослідження істориків та 
науковців інших сфер. Відтак 
саме розвиток секторальної 
співпраці став головним 
міорилом ефективності 
«різношвидкісного та різно-
рівневого» стратегічного пар-
тнерства, яке було покладе-
но в основу двостороннього 

Сучасні польсько-українські відносини як чинник 
регіональної безпеки: геополітичні пріоритети чи 
гібридні виклики?

Трибуна експерта
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Гідності, коли польські полі-
тики підтримали Україну та 
вживалди кроків для збе-
реження мирного процесу 
та уникнення дестабілізації 
в Україні та регіоні зага-
лом. У цьому ж напрям-
ку розвивалася співпраця 
між державами після по-
чатку російської агресії на 
Сході України та анексії 
Російською Федерацією 
Автономної Республіки 
Крим, що значно погіршило 
безпекове середовища на 
європейському континенті 
загалом, та у Центрально-
східноєвропейському регіоні 
зокрема.

Так російська агресія 
на Сході України та зміна 
воєнного потенціалу та роз-
становки сил у регіоні змуси-
ли Польщу ставити питання 
про активізацію співпраці 
у військово-технічній та 
оборонній сферах з враху-
вання національних інтересів 
Польщі. Таким чином 
вирішення українського пи-
тання у контексті російської 
інвазії зумовили б кращі умо-
ви оборонного потенціалу 
Польщі та союзників. Саме 
ця обставина стала чинни-
ком рішення Варшавсько-
го саміту Альянсу про за-
твердження Комплексного 

співробітництва.
Водночас питання 

культурної спадщини та 
історичної пам’яті стали пред-
миетогм не стільки політичної 
еліти скільки громадських 
діячів та представників 
академічного середовища 
обох держав. Відтак части-
ми стали спільні форуми та 
конференції з проблемати-
ки культурної дипломатії чи 
політики.

Безпекова складова ста-
ла однією з пріоритетних у 
такому співробітництві двох 
держав оскільки наявність 
потенційної загрози з боку 
євразійського інтеграційного 
процесу загалом та Росії зо-
крема зумовило необхідність 
ефективного механізму за-
хисту від потенційних за-
гроз. З огляду на це Польща 
стає своєрідним промоуто-
ром України у її просуванні 
на шляху європейських 
інтеграційних процесів та 
євроатлантичної співпраці у 
контексті її наближення до 
європейських стандартів та 
стандартів євроатлантичного 
Альянсу.

Етапними моментами 
у розвитку стратегічного 
партнерства стала позиція 
Польщі в час Помаранчевої 
революції та Революції 
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пакету допомоги Україні у 
2016 році, розрахованої на 
моржернізацію сектору без-
преки та оборони України. 
Натомість для східних парт-
нерів_членів Альянсу було 
запевнено у підтримці че-
рез інтернаціоналізацію 
цієї допомсоги у вигляді 
розміщення на території 
Польщі та держав Балтії 
додаткових контингентів 
держав-членів Альянсу для 
зміцнення обороноздатності 
держав в умовах зростаю-
чих загроз гібридного харак-
теру. Таким чином цей крок 
став своєрідною гібридною 
відповіддю на гібридні загро-
зи.

Із зміною політичної еліти 
в результаті виборів у Польщі 
в українсько-польських вза-
єминах з’явилися тривожні 
мотиви активізацією «війни 
історичних памятей». При цьо-
му войовничий характер дея-
ких польських політиків явно 
не додає міцності українсько-
польському стратегічному 
партнерству у контексті 
зміцнення регіональної 
безпеки у Центрально-
східноєвропейському регіоні.

До цього слід додати та-
кож спроби польського 
керівництва реалізувати «но-
вий» геополітичний проект 

«Міжмор’я» чи «Тримор’я», 
коріння котрого сягають в 
глибину історичного процесу 
розвитку як польської так і 
української державності (тво-
рення Великого князівства Ли-
товського та Речі Посполитої, 
української козацької держа-
ви) та суспільно–політичні та 
громадські рухим минулого 
століття (Юрій Липа, Михай-
ло Грушевський тощо). По-
при схожість геополітичних 
концепцій, сьогодні Поль-
ща намагається створи-
ти «осібний геополітичний 
проект» без участі України, 
мотивуючи це виключно 
європейським членством 
країн–учасниць у цьому 
проекті. У цьому контексті 
у відносинах з Україною на-
голос робиться виключно на 
розвиток секторального пар-
тнерства у важливих для обох 
держав сферах.

Водночас аналізуючи 
перспективи реалізації схо-
жих геополітичних проектів, 
впадає в око обмежений ха-
рактер компонентів такого 
проекту без участі в ньому 
української складової. У тако-
му вимірі Балто–Чорноморсь-
кий союз чи Дуга вигляда-
тиме не лише незавершеним 
проектом, а й приреченим 
на обмежений характер та, 
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зміцнення «спільного фрон-
ту» проти реваншистських 
планів Росії на європейському 
континенті. Тому на 
сьогоднішній день питання 
залишається відкритим для 
дискуусії – геополітика чи 
гібридна загроза для регіону 
ЦСЄ. Відповідь на питання 
зумовить результат – через 
інструментарій стратегічного 
партнерства наповненого ре-
альним змсістом до зміцнення 
європейської регіональної, а 
відтак і євроатлантичної си-
стеми безпеки.

Міжнародне 
співробітництво у сфері 
захисту інформаційного 
простору 

Роман Вовк

канд. фіз.-мат. наук, доцент
Львівський національний 

університет 
імені Івана Франка

Міжнародний інфор-
маційний простір все актив-
ніше перетворю-ється на поле 
для жорсткої конкуренції 
та боротьби в економічній, 
політичній, військовій та 

відповідно, на відсутність 
реалізації кінцевої мети – за-
безпечення геополітичного 
позиціонування. 

Звідси можна припусти-
ти, що виключення України 
з цього проекту може роз-
глядатися як свідчення про-
тистояння у геополітичному 
контексті двох великих 
європейських держав: 
України та Польщі, що у 
кінцевому підсумку призве-
де до взаємопереборювання, 
а як результат послаблення 
регіональної системи безпе-
ки у Центральній та Східній 
Європі. З іншого боку в умовах 
наростаючої всеохоплюючої 
гібридної війни РФ на 
європейському континенті 
можна висловити припущен-
ня про взаємозв’язок такої 
політики з боку польської 
держави, яка потенційно 
призводить до послаблен-
ня європейської єдності та 
посилення відцентрових 
тенденцій.

З огляду на це важ-
ливим залишається у 
контексті вибудовування 
регіональної системи безпеки 
у східноєвропейського регіоні 
пошук та активне впровад-
ження кроків до порозуміння 
та об’єднання зусиль на 
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інших сферах. Таке проти-
стояння супровод-жується 
численним застосуванням 
сучасних інформаційних 
технологій для проникнен-
ня в інформаційні системи 
державних та комерційних 
організацій та заволодіння 
персональними даними і при-
ватною інформацією окремих 
людей. З кожним роком така 
протиправна активність все 
частіше використовується в 
якості інструментів державної 
політики окремих держав. 
Різноманітні за видами та 
масштабом прояви елементів 
інформаційної війни, засто-
сування інформаційного те-
роризму, здійснення кібер-
шпіонажу і хакерських 
Transformacja bezpieczeńswa 
międzynarodowego 110 атак 
завдають значних збитків 
як для людей та окремих 
компаній так і для держав і 
міжнародного співтовариства 
загалом. 

З огляду на це, пробле-
ми захисту інформаційного 
простору та протидії 
кіберзлочинності потребують 
вирішення на міжнародному 
рівні насамперед за допо-
могою міжнародних право-
вих інститутів та організацій 
на підставі багатосторонніх 

міждержавних угод та за-
галь-ноприйнятих стандартів 
захисту інформаційних ме-
реж та ресурсів. 

У прийнятій в 2000 році 
Окінавській Хартії гло-
бального інформаційного 
суспільства, яка є одним 
із основоположних нор-
мативно-правових актів, 
що регулюють суспільні 
відносини в сучасному 
інформаційному просторі, 
особливу роль відведено 
боротьбі з комп’ютерною 
злочинністю, як однією з 
найнебезпечніших загроз 
інформаційному суспільству. 
Там нормативно закріплено, 
що «зусилля міжнародного 
співтовариства, спрямовані 
на розвиток глобального 
інформаційного суспільства, 
повинні супроводжува-
тись узгодженими діями 
щодо створення безпечного 
та вільного від злочинності 
кіберпростору» [1]. Для цьо-
го запропоновано віднайти 
ефективні політичні рішення 
актуальних проблем захисту 
інформаційного простору 
від спроб несанкціонованого 
доступу та комп’ютерних 
вірусів. При цьому вва-
жають за необхідне за-
лучати представників 



8 Бюлетень Центру міжнародної безпеки та партнерства

робота над створення єдиної 
бази даних про кіберзагрози 
та системи постійного обміну 
інформацією. Велика ува-
га також приділяється пи-
танням безпеки у мережі 
Інтернет, удосконаленню 
технічних стандартів і пра-
вил, підтримці науково-
дослідних впроваджень у 
сфері інформаційної безпе-
ки, розвитку і регулюванню 
цифрового ринку товарів, 
захисту інтелектуальної влас-
ності. У структурі ЄС ство-
рено Європейське агент-
ство з питань мережевої 
та інформаційної безпе-
ки (ENISA), яке виступає 
інформаційним порталом 
для обміну інформацією, 
досвідом і знаннями у сфері 
інформаційної безпеки [2]. 

За останні роки суттєво 
зросла кількість заходів 
щодо інформаційної безпе-
ки, особливо у військовій 
сфері, які Євросоюз здій-
снює у співробітництві з 
НАТО, об’єднуючи ресурси, 
досвід, повноваження цих 
організацій. У результаті 
взаємодія ЄС-НАТО стає 
основою євроатлантичної 
кібербезпеки, що насампе-
ред покликана запобігати 
кризовим процесам та про-

промисловості та інших 
посередників для захисту 
важливих інформаційних 
інфраструктур. З ме-
тою вироблення єдиної 
ефективної позиції про-
тидії кіберзлочинам по-
ложення Хартії знайш-
ли подальшого розвитку 
в Європейській Конвенції 
«Про кіберзлочинність» 2001 
року, яка була ратифікована 
Україною у 2005 році і про-
тягом 2014-18 рр. Рада 
Європи за участі українських 
експертів проводить захо-
ди щодо підтримки проце-
су імплементації Конвенції 
у законодавче поле дер-
жав-учасниць Ради Європи. 
В Україні підготовано ряд 
законопроектів, які мають 
на меті закріпити положен-
ня Конвенції в національному 
кримінально-процесуальному 
кодексі. 

Сучасна європейська 
стратегія безпеки має не меті 
реалізацію заходів щодо до-
сягнення і підтримки високого 
рівня інформаційної безпеки 
у всіх її вимірах. Єврокомісія 
запроваджує цілісну стратегію 
кібербезпеки, постійно по-
силюючи компетенції ЄС та 
централізацію управління у 
цій сфері. У ЄС проводиться 
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тидіяти різного роду ата-
кам в інформаційному 
просторі та інформаційно-
комунікаційних системах. 

Виконуючи функції забез-
печення колективної безпе-
ки, у своїй діяльності НАТО 
ставить кіберзахист одним 
із пріоритетних напрямів 
своєї діяльності. На думку 
експертів НАТО всі майбутні 
політичні й військові 
конфлікти відбуватимуться 
з активним використан-
ням кіберпростору, а країни, 
які до цього належним чи-
ном не підготуються, будуть 
надзвичайно вразливими. 
Істотно підвищити рівень 
безпеки кіберпростору мож-
на тільки завдяки тісному 
співробітництву, використо-
вуючи сучасні комп’ютерні 
технології. Задля цьо-
го НАТО розробляє вимо-
ги до своїх країн-членів 
щодо інформаційної безпе-
ки та здійснює відповідну 
підтримку, зокрема у сфері 
професійної підготовки. У 
структурі НАТО діє декілька 
спеціалізованих струк-
тур: Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence, 
Communications and Infor-
mation Systems School, 
Industry Cyber Partnership, 

NATO Computer Incident 
Response Capability, а та-
кож Центр стратегічних 
комунікацій НАТО, які 
покликані насамперед забез-
печити підготовку фахівців з 
інформаційної безпеки, роз-
робляти стратегії та механізми 
виявлення та протидії за-
грозам в інформаційному 
просторі. 

У рамках співпраці України 
з Північноатлантичним 
Альянсом створена робо-
ча група для координації 
проведення заходів у сфері 
кібербезпеки. Нового рівня 
така співпраця досягну-
ла після створення Трасто-
вого фонду Україна-НАТО 
з питань кібербезпеки та 
підписаної угоди між СБУ та 
НАТО у липні 2017. Цією уго-
дою, передбачено розбудову 
в Україні мережі ситуаційних 
центрів реагування на 
комп’ютерні інциденти та 
розгалуженої мережі авто-
матизованих датчиків подій, 
інтегрованих в інформаційні 
мережі об’єктів критичної 
інформаційної структури. За 
кошти Трастового фонду для 
України придбано технічне 
обладнання та програмне 
забезпечення, яке повин-
но інтегруватися у загальну 
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Геополітична концепція 
Міжмор’я: з Україною чи 
без?

На факультеті міжна-
родних відносин Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка 28 
лютого відбувся круглий стіл 
«Геополітична концепція 
Міжмор’я: з Україною чи 
без?» організований Центром 
міжнародної безпеки та 
партнерства.

До участі в дискусії були 
запрошені провідні вчені та 
експерти. У роботі круглого 
столу взяли участь Директор 
інституту трансформації, про-
фесор Олег Соскін, професор 
Варшавського університету 
Анджей Шептицький. Відкри-
ваючи дискусію декан фа-
культету Надзвичайний і По-
вноважний Посол України 
професор Маркіян Мальський 
наголосив на важливості обго-
ворення нових геополітичних 
проектів, які виникають у 
нашому регіоні та створю-
ють інтеграційні можливості 
для нашої держави у різних 
сферах міжнародного співро-
бітництва, а особливо просу-
вання національних інтересів 

інфраструктуру національної 
системи кібербезпеки. От-
римана інформація по-
ступатиме до національної 
мережі ситуаційних центрів 
Держспецзв’язку та СБУ. 
Комплексна система за-
хисту передбачає також 
створення та взаємодію 
центрів кібернетичної без-
пеки у системі Збройних 
сил України та Національній 
поліції з їх подальшим 
інтегруванням в національну 
мережу ситуаційних центрів. 
Реалізація запланованої 
програми дасть змо-
гу інтегруватися Україні 
в єдину систему виявлен-
ня та протидії загрозам 
інформаційному простору, 
що сприятиме підвищенню 
захисту як на національному 
так і міжнародному рівнях. 

Новини центру
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України на міжнародній 
арені.

Професор Олег Соскін у 
своєму виступі зосередив 
головну увагу на перспек-
тивах реалізації концепції 
«Міжмор’я» за участю України 
та за умови повномасштаб-
ного залучення інших дер-
жав до цього інтеграційного 
проекту, який на його дум-
ку може претендувати на 
своєрідний пояс безпеки 
та гарантуватиме захист 
від реальної та потенційної 
російської загрози. Також 
важливість такого широко-
го розуміння цієї концепції 
повинно забезпечити ре-
альне зближення насампе-
ред України з європейським 

цивілізаційним простором.
Польську візію творен-

ня Міжмор’я презентував 
професор Варшавського 
університету Анджей Шеп-
тицький, який звернув ува-
гу присутніх на складність 
втілення такого широкого 
утворення в сучасних умо-
вах новітніх викликів та за-
гроз. Разом з тим, на дум-
ку Шептицького важливим 
залишається розвиток та 
поглиблення секторальної 
та галузевої співпраці між 
Польщею та Україною. Та-
кий розвиток ситуації 
співпраці мав би збільшити 
потенціал двосторонньої 
та багатосторонньої спів-
праці між державами на 



12 Бюлетень Центру міжнародної безпеки та партнерства

регіональному рівні.
Загальний контекст 

дискусії окреслив наявність 
розбіжностей у підходах 
різних держав та національних 
елііт до реалізації такого 
геополітичного проекту для 
задоволення насамперед 
ідей геополітичного лідерств 
у регіоні. Розглядаючи це 
питання через призму без-
пекового співробітництва 
та створення об»єднаної си-
стеми колективної безпе-
ки у Європі та Атлантиці 
експерти зійшлися у думці 
про необхідність пошуку то-
чок дотику та співпраці у 
реалізації проекту.

У дискусії взяли участь 
викладачі та студенти фа-
культету міжнародних 
відносин.

Трансформація 
міжнародної безпеки: 
сучасні виклики та загро-
зи

22-23 березня 2018 
року у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка відбулася 
Міжнародна наукова 
конференція «Трансформація 
міжнародної безпеки: сучасні 
виклики та загрози». Об-
говорити гострі пробле-
ми сучасного світоустрою, 
кризи міжнародних 
відносин, реваншистських 
і терористичних викликів 
системі європейської та 
глобальної безпеки зібралися 
науковці з майже двадцяти 
університетів та вищих шкіл 
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привітання Проректора з 
науково-педагогічної робо-
ти та міжнародної співпраці 
Львівського університету 
Марію Зубрицьку.

« Н е п р о г н о з о в а н і с т ь , 
швидкоплинність нинішніх 
викликів і загроз змушують 
нас задуматися над тим, куди 
ми йдемо, як нам разом до-
лати міжнародні загрози, що 
чатують сьогодні на кожно-
му кроці, – зазначила Марія 
Олексіївна. – Переконана, 
лише людська солідарність, 
життя разом, принципи пова-
ги один до одного, розуміння 
того, яка місія людини на цій 
землі, допоможуть нам досяг-
ти консенсусу, гармонії і мир-
ного співіснування».

Далі вітальну естафе-
ту підхопила представни-

України і Польщі.
На відкритті конференції 

були присутні викладачі 
та студенти факульте-
ту міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка.

З коротким вітальним сло-
вом до учасників урочистого 
засідання звернувся головний 
розпорядник конференції, 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол України, декан факуль-
тету міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка, професор Маркіян 
Мальський. У кількох фразах 
окресливши ключові переду-
мови й мотиви нинішнього 
поважного зібрання, Маркіян 
Зіновійович запросив до 
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безпековому середовищі», 
в якій окреслила політичні 
позиції Північноатлантичного 
альянсу напередодні липне-
вого саміту НАТО в Брюсселі, 
зокрема щодо продовжен-
ня і розширення співпраці з 
Україною.

Переходячи до представ-
лення польських партнерів 
безпекової конференції (а 
це, зазначимо, дуже поважні 
й авторитетні наукові та 
державні інституції), про-
фесор Маркіян Мальський 
надав слово Генеральному 
консулу Республіки Польща 

ця співорганізатора конфе-
ренції, директорка Центру 
інформації та документації 
НАТО в Україні Барбора Ма-
ронкова: «Я дуже рада, що 
науковці з різних країн світу 
сьогодні єднаються для того, 
щоб обговорити важливі про-
блеми сучасного безпекового 
середовища, дати оцінку ви-
кликам, що ставлять перед 
світовою спільнотою реалії 
нинішнього життя». Згодом, у 
рамках пленарного засідання 
конференції, пані Маронко-
ва виступила із ґрунтовною 
доповіддю «НАТО в новому 
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у Львові Рафалу Вольсько-
му. «Ключовим завданням 
західної цивілізації є поши-
рення простору безпеки, – 
зазначив польський дипло-
мат. – І першочергово його 
потребує Східна Європа, 
зокрема Україна. Це за-
вдання для політиків, це за-
вдання для суспільства, це 
завдання для пересічних 
громадян. Адже йдеться 
передусім про цивілізаційний 
вибір країни, який полягає 
у сповідуванні спільних 
цінностей європейської та 
північноатлантичної інте-
грації».

Надалі вітальний блок від 
академічної спільноти Польщі 
заповнили представники 
двох важливих партнерів 
Львівського університету – де-
кан факультету міжнародних 
і політичних студій Ягеллонсь-
кого університету в Кракові, 

доктор габілітований, про-
фесор Здіслав Мах та рек-
тор Державної вищої 
східноєвропейської шко-
ли в Перемишлі, доктор 
Павел Трефлер. Шановні 
гості висловили вдячність 
організаторам конференції 
за плідну співпрацю, на-
голосивши на важливості 
проведення спільних науко-
вих і дослідницьких заходів 
задля зміцнення довіри і 
порозуміння між нашими 
суспільствами та  подолан-
ня штучних бар’єрів, що нас 
розділяють. Адже, як влучно 
висловився професор Мах, 
«найбезпечніше почуваємось 
там, де немає кордонів».

Закінчували урочистості 
відкриття представни-
ки місцевої влади Львова 
та області. Від Львівської 
облдержадміністрації учас-
ників конференції привітав 
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ради Наталія Бунда наголоси-
ла на визначній ролі факуль-
тету міжнародних відносин 
ЛНУ ім. Івана Франка, який є 
впливовою освітньою і науко-
вою інституцією, де обгово-
рюються стратегічно важливі 
питання не лише для Львова 
та України, а й для всього 
світу. Його значення особли-
во загострилося у зв’язку із 
найсерйознішим безпеко-
вим викликом ХХІ століття 
– російсько-українською 
війною. «У цей дуже важкий 
і трагічний для нашої країни 
час ми відчуваємо підтримку 
міжнародних організацій та 
інституцій з наших країн-
партнерів. Зокрема ваша 
присутність тут, – звернулася 
Наталія Петрівна до учасників 

в.о. директора департамен-
ту міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного 
співробітництва Тарас 
Олійничок, який зосере-
див увагу присутніх на ре-
альних кроках, які робить 
Україна і зокрема Львівщина, 
у напрямку єдиного 
європейського безпекового 
простору. «Саме на Львівщині 
створено Яворівський центр 
миротворчості та безпеки, де 
відбуваються спільні навчан-
ня українських військових та 
військовослужбовців зі США й 
багатьох країн Європейського 
Союзу. Це великий поступ у 
напрямку інтеграції України 
в північноатлантичні струк-
тури», – зазначив Тарас Рома-
нович.

Керівник департаменту 
розвитку Львівської міської 
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гроз та перспективи облаш-
тування колективної системи 
безпеки на Європейському 
континенті.

Завершилася конференція 
відвіданням учасника-
ми Державного історико-
архітектурного заповідника у 
м. Жовкві, де ознайомилися із 
спільною історичною спадщи-
ною українського та польсь-
кого народів та подіями без-
пекового характеру впродовж 
багатьох століть.

конференції, – для нас над-
звичайно важлива. Адже 
саме на основі наукового об-
говорення і фахового аналізу 
міжнародної проблематики 
мали б прийматися ефективні 
політичні рішення».

Після офіційних привітань 
наукова конференція продо-
вжила свою роботу у форматі 
пленарного засідання, під час 
якого учасники обговорюва-
ли широкий спектр проблем 
світової та регіональної без-
пеки.

Впродовж двох днів 
більше п’ятдесяти учасників 
виступили з доповідями, де 
представили своє бачення 
сучасних проблем безпеки, 
шляхів захисту від нових за-
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