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Олександр Кучик

канд. істор.наук, доцент
Львівський національний 

університет 
імені Івана Франка

Сучасний стан 
міжнародних відносин у 
контексті реалізації  держа-
вами власних геополітичних 
стратегій поведінки на 
міжнародній арені якісно 
вирізняється зпоміж різних 
періодів розвитку людства. 
При цьому аналіз сучас-
них міжнароджних про-
цесів засвідчує поєднання 
двох, на перший по-
гляд, взаємовиключаючих 
тенденцій у світовому роз-
витку – гнлобалізації та 
регіоналізації як міжнародних 
відносин загалом так і 
світиової політики зокрема.

Започаткування тво-
рення міжнародних 
інститутів багатостороннього 
співробітництва у 70-х ро-

ках ХХ століття активізували 
процеси відцентьрових ру-
хів, аз іншого боку поста-
вили регіональні утворен-
ня у новий статус центрів 
регіональної інтеграції. З 
огляду на це помітним стала 
трансформація підходів до 
розуміння та тлумачення як 
поняття регіону так і сприй-
няття його як елемент світової 
політики.

«Розмивання суверенітету» 
держави з одного боку та 
зростання ролі регіональних 
центрів консолідації у світовій 
політиці зумовило підвищений 
інтерес політичних еліт 
різних держав скористати-
ся регіональною політикою у 
міжнародному контексті як 
інструментом геополітичного 
позиціонування на міжна-
родній арені тієї чи 
іншої держави. З огля-
ду на це з’являється маса 
інтеграційних утворень, що 
покривають політичну кар-
ту світу, не залишаючи поза 
увагою ані середні, ані малі 
країни.

Така тенденція стає 
домінуючою сьогодні й 
низка, якщо не більшість 

Геополітичні проекти 
інтеграції в євразійському 
регіоні: українська візія.

Трибуна експерта
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концепціях і доктринах, як 
от вибудовування території 
«Русского міру», реалізації 
концепції «Міжмор’я», чи 
«Тримор’я», стаючи основою 
ідеї формування Балто-Чор-
номорського союзу чи тво-
рення Балто-чорноморської 
дуги співпраці.

З одного боку форму-
вання таких геополітичних 
інтеграційних блоків зу-
мовлює виникнення у 
зовнішньополітичних стра-
тегіях держав регіону 
відмінного підходу до 
реалізації інтеграційної 
політики. 

Виходячи з тези про 
ефективність використання 
інститутів багатостороннього 
співробітництва для реалізації 
національтних інтересів 
держави країни регіону на-
магаються через творення 
таких інтеграційних струк-
тур досягнути регіонального 
домінування (лідерства), 
яке використовуватиметь-
ся надалі як позиція для по-
дальшого геополітичного па-
нування. У цьому контексті 
пострадянський простір є 
промовистим доказом такого 
підходу.

Опираючись на дослід-
ження західних дослідників 
міжнародних організацій 

держав світу намагають-
ся зреалізувати власні 
регіональні інтереси через 
досягнення геополітичного 
домінування в регіонах світу, 
заперечуючи водночас ідею 
творення світового уряду чи 
глобального врядування.

З цього випливає теза 
про значущість регіону 
як поля діяльності чи 
геополітичної боротьби за 
лідерство на регіональному 
чи міжрегіональному рівні. 
У цьому контексті важли-
вим для сваітової політики 
є євразійський простір, 
який доволі часто виступає 
як інтегруючий елемент 
конфліктогенної світової 
політики. Водночас став-
ши центром геополітичних 
зіткнень між державами по-
страдянського протору та 
державами європейського 
континенту.

Україна займаючи досить 
специфічне геополітичне ста-
новище раз у раз стає цен-
тром політичних зіткнень 
різних світових еліт в питанні 
зовнішньополітичних, а відтак 
і геополітичних орієнтацій. 
Розташована на перетині 
європейського та азійського 
континентів, Україна стає 
у особливим елементом у 
численних геополітичних 
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можна стверджувати, що 
саме використання тако-
го роду інтеграційних ут-
ворень є підставою до-
сягнення геополітичного 
позиціонування, зокрема у 
зовнішньополітичній діяль-
ності Росії, яка, опираючись 
на реваншистські аспірації 
намагається створюва-
ти низку інтеграційних ут-
ворень з чітко вираженим 
геополітичним характером. 
Серед них особливе місце 
займає Співдружність Неза-
лежних держав, яка стала для 
Росії своєрідним полігоном 
реалізації реваншистсь-
ких ідей щодо відновлення 
«величі» держави. Створення 
під парасолькою СНД низки 
інтеграційних утворень та 
міжнародних організацій га-
лузевого співробітництва РФ 
у такий спосіб реалізовує ідею 
«відродження єдиної Росії» 
та намагається вибудовува-
ти власний геополітичний 
візерунок  пострадянсько-
го простору як дискурсу у 
світовій порлітиці.

Геопорлітичне супер-
ництво Європейського Со-
юзу та СНД фактично стає 
боротьбою за існування та 
формування геопорлітичної 
картини євразійського про-
стору. У пошуках творення 

«єдиного простору безпеки 
від Атлантики до Владиво-
стока» РФ намагалася втяг-
нути європейські держави 
до створення уніфікованої, 
наскільки це можливо, си-
стеми координації та спів-
праці в регіоні. Натомість 
кардинальні відмінності 
азійської та європейської 
ідентичності зумовлюють 
створення конфліктогенної 
геополітичної ситуації, що 
в кінцевому підсумку при-
водить дор конфлікту в 
так званій «сірій зоні», яка 
виступає суміжною тери-
торією зіткнення інтересів, 
цивілізацій, культур.

Загострення стосунків між 
Росією та цивілізованими 
декржавами світу вияви-
ло фактично суперечності 
геополітичного характеру між 
«відновленням російського 
панування» та вільним 
світом. У цьому контексті 
для зовнішньополітичного 
відомства та вищого полі-
тичного керівництва в но-
вих умовах вельми актуаль-
ним і важливим видається 
концентрація уваги на 
входженні України до інте-
граційних проектів, навіть 
геополітичного характе-
ру, заснованих на принци-
пах європейської єдності 
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Миротворча місія оон 
як варіант  завершення 
війни на Донбасі 

Роман Вовк

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

університет 
імені Івана Франка

Однією з головних на 54-й 
Мюнхенській конференції з 
питань безпеки у 2018 р. була 
тема розміщення миротвор-
чих сил ООН на Донбасі. Се-
ред компромісних варіантів 
розміщення миротворців на 
сході України запропоновано 
план, представлений експер-
том ООН при Колумбійському 
університеті Річардом Гове-
ном, що був розроблений за 
дорученням радника прези-
дента України, колишнього 
генерального секретаря НАТО 
Андерсона Фог Расмуссена. 

Пропозиція введення ми-
ротворчого контингенту на 
Донбасі вперше прозвучала 
з українського боку у 2015 
році, коли після активних 
бойових дій на сході стало 
зрозуміло, що силовим шля-
хом перемогу отримати не 
вдасться. Українська влада 
таким чином намагалася от-

та толерантності. Водно-
час не зовсім ефектив-
не функціонування та 
результативність власно-
го геополітичного проекту 
інтеграції яким є Організація 
договору про економічну 
співпрацю – ГУАМ зумовлює 
нгеобхідність максималь-
ного залучення нашої дер-
жави до європейських 
інтеграційних ініціатив як 
галузевого так і в кінцевому 
випадку геополітичного спів-
робітництва для вибудову-
вання спільного простору 
співпраці та порозуміння.
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римати контроль над своїми 
територіями за підтримки 
іноземних військових сил під 
патронатом ООН. Зрозуміло, 
що без згоди Росії таке 
рішення Ради Безпеки є не-
можливим і питання введен-
ня миротворців відійшло на 
другий план. 

Достатньо несподівано у 
вересні 2017 року президент 
Росії Володимир Путін дору-
чив російському МЗС внести 
до Ради Безпеки резолюцію, 
яка би передбачала розгор-
тання миротворчої місії ООН 
на сході України. Згодом 
в ході телефонної розмови 
канцлер Німеччини А. Мер-
кель та В. Путін обмінялися 
думками з цього приводу, 
але завдання миротворців 
при цьому обмежувалося 
лише захистом місії ОБСЄ в 
початковій версії тільки на 
лінії розмежування і потім 
дійшли згоди до можливості 
розширення сфери діяльності 
на всю територію конфлікту. 
Українську сторону такий 
підхід зовсім не влаштову-
вав, про що заявили і пре-
зидент Петро Порошенко, і 
міністр закордонних справ 
Павло Клімкін. Однак питан-
ня розміщення миротворців 
отримало новий імпульс.

Наступний крок у роз-
витку питання розміщення 
миротворців на Донбасі 
був зроблений з боку 
адміністрації США, про що 
заявив спеціальний пред-
ставник Держдепартаменту з 
питань України Курт Волкер 
у листопаді 2017 р. в інтерв’ю 
газеті The Washington Post. 
Вашингтон запропону-
вав введення повноцінної 
миротворчої місії ООН з пра-
вом пересування по всьо-
му Донбасу та доступ до 
українсько-російського кор-
дону. При цьому у місії не 
повинно бути представників 
Росії. Загалом пропозиції 
США з приводу врегулюван-
ня конфлікту налічували 29 
пунктів, 26 з яких Москва на-
звала неприйнятними, однак 
переговори не припинялися і 
була певна надія на знаход-
ження компромісів.

План Говена-Расмуссе-
на передбачає розміщення 
на Донбасі контингенту в 
кількості 20 тисяч військових 
та 4 тисячі поліцейських, 
які не повинні представ-
ляти країни НАТО і мають 
бути прийнятними з боку 
України та Росії. Як варіант 
звучала пропозиція вклю-
чити до складу «блакитних 
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ри, забезпечити спокійну та 
м’яку зворотну інтеграцію 
в Україну нині окупованих 
районів. За таких обставин 
в регіоні де-факто вводиться 
повне зовнішнє управління, 
подібно до досвіду Косо-
во. Автор доповіді зазначає, 
що це, найімовірніше, не 
сподобається Україні, але 
їй доведеться змирити-
ся з цим. Після виборів на 
Донбасі миротворча місія не 
згортається, але її функції 
дещо змінюються: миротворці 
залишаться в регіоні і будуть 
контролювати дії України на 
повернутих територіях.

Однак, на думку експертів 
навіть при найкращому збігу 
обставин така місія змогла 
б запрацювати тільки через 
два роки. Наступним етапом 
після отримання миротворця-
ми контролю на всій території 
та припинення бойових 
дій повинні бути вирішені 
політичні умови мінських 
домовленостей з проведен-
ням місцевих виборів. Пре-
зидент Петро Порошенко в 
Мюнхені заявив, що Україна 
загалом приймає таку ідею 
миротворчої місії та готова 
обговорювати конкретні ета-
пи і склад контингенту та 
наполягатиме на розміщенні 

шоломів» представників 
Австрії, Фінляндії, Швеції, 
країн Південної Америки, 
а також Білорусі, Казахста-
ну та Монголії. На думку 
авторів плану такий склад 
місії може переконати Росію 
не застосовувати право 
вето в Раді Безпеки. Зго-
дом навіть прозвучали зая-
ви від урядовців Німеччини, 
Австрії, Швеції та Білорусі 
про готовність відправити 
своїх представників на Дон-
бас в разі розміщення там 
миротворчої місії. У плані 
йдеться про те, що незважа-
ючи на велику чисельність 
військової миротворчої місії, 
вона не зможе повністю 
підтримувати на території 
Донбасу правопорядок. Тому 
до військових на схід України 
пропонується скерувати і 
поліцейську місію. Вона буде 
перенавчати персонал сил 
правопорядку “ЛДНР”, а та-
кож стежити, щоб у регіоні 
мирно відбувалися місцеві ви-
бори, які є частиною мінських 
угод. Ще однією складовою 
місії має стати зовнішня 
цивільна адміністрація, якою 
буде керувати спеціальний 
представник генсека ООН. 
Адміністрація потрібна, щоб 
провести чесні і вільні вибо-
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миротворців не лише на 
лінії зіткнення, а по всій 
окупованій території включа-
ючи кордон з РФ. 

Для того, щоб оцінити 
ефективність пропонованої 
миротворчої місії та мирного 
розв’язання конфлікту, слід 
взяти до уваги, що на даний 
час окупованою залишаються 
територія розміром понад 17 
тис. квадратних кілометрів у 
Донецькій та Луганській об-
ластях, 409 кілометрів кордо-
ну між Україною і Росією є не-
контрольованими. З огляду на 
це, на думку члена комітету 
Верховної Ради з нацбезпе-
ки і оборони Андрія Тетеру-
ка запропонованої кількості 
миротворців може вияви-
тися недостатньо для вико-
нання усіх поставлених для 
місії завдань. Діяльність місії 
у такому вигляді може бути 
як початковий етап з подаль-
шим залученням Збройних 
Сил України та Національної 
гвардії, які б підтримували 
порядок на своїй території. 

Перший заступник Голо-
ви Верховної Ради України 
Ірина Геращенко заявила: 
“Українська сторона гово-
рить про те, що миротворча 
місія ООН має працювати на 
всій окупованій території аж 

до україно-російського кор-
дону, про те, що миротвор-
ча місія повинна отримати 
дуже широкий зрозумілий 
мандат такої тимчасової 
адміністрації, примусу до 
миру і допомоги не тільки 
в моніторингу безпекової 
ситуації, а й в допомозі вста-
новлення миру на окупованій 
території”. Водночас Гера-
щенко також наголосила на 
неприпусти¬мості ініціативи 
окремих політиків поетапно 
вводити таку місію. “Це повне 
підігрування Росії, тому що в 
Росії кожен етап закінчується 
там, де вони розпочали гру”, - 
наголосила віце-спікер.

Міжнародні експерти по-
ряд із позитивними сторона-
ми реалізації плану з миро-
творчою місією відзначають 
і чимало ризиків. Зокрема 
представник берлінського 
офісу “Німецького фонду Мар-
шалла – США” Йорґ Форбріґ 
говорить, що для України та 
міжнародних гравців існує 
небезпека потрапити в пастку 
Росії і отримати довготрива-
лий заморожений конфлікт. 
“Якщо за допомогою місії ООН 
буде виконано принаймні 
“військову” частину домовле-
ностей, то це, підозрюю, оз-
начатиме для деяких членів 
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Формула безпеки для 
України

У вівторок 13 березня у 
Львівському національному 
університеті імені Івана 
Франка відкрилась виставка 
«Україна – НАТО: формула без-
пеки». Виставка проводить-
ся в рамках інформування 
реалізації концепції 
інформування населення про 
євроатлантичну інтеграцію 
України. Експозиція 
організована зусиллями Цен-
тру міжнародної безпеки 
та партнерства факульте-
ту міжнародних відносин 
Франкового університету 
за підтримки Центру 
інформації та документації 

ЄС, що частину санкцій про-
ти Москви треба скасувати” 
– відзначив пан Форбріґ. Тоді 
Росія отримає послаблення 
санкцій, а проблема зали-
шиться невирішеною.

Розвиток подій на 
Донбасі за весь період 
конфлікту показав, що за-
стосування військових та 
політичних методів, які 
використо¬вувалися дотепер, 
дозволило зменшити гостроту 
протистояння і кількість бой-
ових втрат, однак подальша 
діяльність за такими принци-
пами не дає змоги надіятися 
на повну інтеграцію окупова-
них територій до України. З 
огляду на те, необхідно ширше 
залучати іноземних партнерів 
та більш потужні сили си-
стемного, різнопланового ха-
рактеру, які би дозволили 
збільшити тиск на РФ та її 
еліту і спонукали до виводу 
ворожих сил за межі України. 
Миротворча місія під егідою 
ООН може слугувати таким 
інструментом, який сприяти-
ме відновленню суверенітету 
на Донбасі. 

Новини центру



11Випуск 2 (14)’ 2018

НАТО в Україні та сприяння 
Міністерства інформаційної 
політики України.

Виступаючи на відкритті 
виставки, ректор Львівського 
національного університету 
професор Володимир Пе-
трович Мельник наголосив 
на значущості такого захо-
ду для розбудови незалежної 
України, та необхідною умо-
вою поширення об’єктивної 
інформації про Альянс. Зви-
чайно університет у цьому 
контексті вистукпає тим 
осередком навчання та ви-
ховання молодого покоління 
та надає можливості вільного 
обміну думками та доступу 
до інформації.

Із вітальним словом ви-
ступив перший заступник 

голови Львівської обласної 
адміністрації Ростислав За-
млинський, який відзначив 
важливість такого роду 
заходів та відзначив роль 
університету та організаторів 
виставки у процесі поширен-
ня правдивої інформації про 
сам Альянс та його співпрацю 
з нашою державою.

У відкритті експозиції 
взяв участь представник 
Міністерства інформаційної 
політики України Олександр 
Макобрій, який висловлюю-
чи вдячність організаторам, 
висловив сподівання на про-
довження співпраці для 
розвитку інформаційного 
суспільства.

Після урочистого 
відкриття присутні ознай-
омилися з експозицією. Оз-
найомлюючи присутніх із 
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матеріалами виставки до-
цент кафедри міжнародних 
відносин та дипломатичної 
служби, заступник директора 
Центру міжнародної безпеки 
Олександр Кучик, розповів 
про структуру виставки та 
концепцію її створення.

Експозиція побудова-
на з кількох блоків. Пер-
ший блок складає огляд 
історичної ретроспекти-
ви творення Організації 
Північноатлантичного Дого-
вору. Серед базових елементів 
діяльності НАТО слід виокре-
мити: колективну оборону, 
співпрацю, різноманіття, 
єдність та адаптацію. Створе-
ний 1949 року Альянс став до 

певної міри спробую творен-
ня системи колективної обо-
рони європейських держав з 
метою недопущення повто-
рення кровопролиття та ве-
личезних втрат аналогічних 
до Другої світової війни. На 
стендах виставки присутні 
змогли ознайомитися з 
історичними фактами щодо 
створення Альянсу. Окре-
мий елемент виставки при-
свячений співпраці України 
з НАТО, особливо після по-
чатку агресії Росії на Сході 
України та анексії Автономної 
Республіки Крим. Наведений 
фактологічний та цифро-
вий матеріал дає можливість 
аналізу діяльності Альянсу та 
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ставки пов’язаної з міфами 
про НАТО. Доволі оригінальна 
інсталяція інформаційних 
матеріалів та контраст 
міфів та реальності дає змо-
гу відвідувачу експозиції 
проаналізувати самостійно 
поданий матеріал.

Усі бажаючі ознайомити-
ся з експозицією виставки 
«Україна–НАТО: формула без-
пеки» можуть до 19 берез-
ня у холі головного корпусу 
Львівського національного 
університету імені Івана Фран-
ка.ччччччччччччччччччч

показує масштаби співпраці з 
нашою державою.

Наведені цифри говорять 
про зростаючу динаміку такої 
співпраці через механізм 
Трастових фондів створе-
них для надання фінансової 
та матеріально-технічної 
допомоги. Окремий стенд 
виставки демонструє вдо-
сконалену за стандартами 
НАТО медичну індивідуальну 
аптечку українського 
військовослужбовця.

Окрему увагу присутніх 
привернули до розділу ви-
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го середовища Європи та 
світу. В центрі обговорення 
фахівців-міжнародників – 
проблеми, пов’язані зі зміною 
геополітичного ландшафту 
сучасного світу і виклики, пе-
ред якими постає Україна.

Організували конференцію 
Львівський національний 
університет імені Івана Фран-
ка, Центр міжнародної безпе-
ки та партнерства, Департа-
мент міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного 
співробітництва Львівської 
обласної державнаої адмі-
ністрації та Інститут міжна-
родних студій Вроцлавського 

Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки

Міжнародна науко-
ва конференція «Україна 
в умовах трансформації 
міжнародної системи безпе-
ки», яка 15-16 травня 2018 
року успішно пройшла у 
Львівському університеті, 
об’єднала провідних 
науковців та аналітиків з 
України, Польщі, Норвегії, 
Грузії та Білорусі довкола 
дискусії щодо безпеково-
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університету за підтримки 
Центру інформації та доку-
ментації НАТО в Україні.

Під час урочисто-
го відкриття заходу, яке 
відбулося у Дзеркальній залі 
Університету, декан факуль-
тету міжнародних відносин, 
Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол України, професор 
Маркіян Мальський наголо-
сив, що зараз світ постав пе-
ред абсолютно новими викли-
ками системи міжнародної 
безпеки, а відтак зазначив, 
що науковці та аналітики 
повинні докладати макси-
мальних зусиль для того, 
аби випрацювати моделі 
міжнародної співпраці, 
спроможні забезпечити мир і 

порядок у світі.
«На конференції ми маємо 

можливість обмінятися 
думками щодо динаміки 
безпекової ситуації в Європі 
та світі, обговорити кроки, 
які роблять найбільш помітні 
держави на міжнародній 
арені, і проаналізувати на-
ше місце в умовах нової 
глобальної політики. Ситуація 
із безпековим середовищем 
розвивається дуже стрімко і 
загрозливо перш за все тому, 
що сьогодні на території 
Європейського континенту є 
немало вогнищ конфліктів – 
війна, яка триває в Україні, 
і багато «заморожених» про-
блемних ситуацій. А відтак 
спільна праця науковців та 
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якого провідні експерти 
представили доповіді щодо 
найважливіших проблем су-
часного безпекового середо-
вища. Виступи професора 
Київського національного 
університету імені Тара-
са Шевченка Григорія 
Перепелиці викликали об-
говорення присутніх. Йш-
лося, зокрема, про гібридні 

Вроцлавського університету 
(Польща) професор Здіслав 
Вінніцкий та заступник ди-
ректора Центру міжнародної 
безпеки та партнерства 
факультету міжнародних 
відносин ЛНУ ім. Івана Фран-
ка Олександр Кучик.

Після офіційного від-
криття заходу відбулося пле-
нарне засідання, під час 

експертів з різних країн світу, 
спрямована на напрацю-
вання шляхів врегулювання 
конфліктів, сьогодні є надзви-
чайно важливою», – зазначив 
Маркіян Мальський.

Учасників конференції 
привітали також директор 
Інституту міжнародних студій 
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виклики системі безпеки в 
Європі, зміну балансу сил 
на міжнародній арені, нові 
підходи до міжнародної си-
стеми безпеки, поляризацію 
світу тощо. Учасники обгово-
рили дидактичні особливості 
підготовки фахівців у галузі 
національної та міжнародної 
безпеки та досвід у цій 
сфері польських колег після 
доповіді професора Вроц-
лавського університету Здіс-
лава Юліана Вінніцкого. 
Розвиток безпекового сере-
довища, проблеми безпеки 
в різних регіонах Європи, 
зовнішньополітичний кон-
текст Річної Національної 
Програми Україна-НАТО 
стали центральною темою 

доповіді професора Ігора То-
дорова. Роль Німеччини в 
процесі інтеграції Грузії та 
України до НАТО знайш-
ли відображення у виступі 
професора з Тбілісі Пікрії 
Асанішвілі. Виступаючі за-
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Після завершення пле-
нарного засідання учасни-
ки конференції працюва-
ли у секційних засіданнях, 
акцентуючи увагу на 
пол і тико-дипломатичн і , 
соціально-економічні виміри 
міжнародної безпеки. 

пропонували для обговорен-
ня й проблеми економічноі 
складової питання безпеки у 
світі та багато іншого.

Доповіді учасників викли-
кали жваві дискусії та обго-
ворення серед присутніх. В 
роботі секцій взяв участть 
Радник посланник посоль-
ства ФРН в Україні Вальфганг 
Біндзайль, який розкрив 
головні пріоритети та стан 
співробітництва у безпековій 
сфері між нашими держава-
ми.

Конференція продовжи-
ла свою роботу 16 травня 
на факультеті міжнародних 
відносин.

Підсумовуючи результа-
ти конференції учасники 
висловили побажання про 
необхідність продовження 
обміну експертними думка-
ми та створення платформи 
для творення академічного 
та експертного діалогу між 
представниками різних 
академічних спільнот з різних 
країн.
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