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Сучасна внутрішня та зов ніш -
ня та політика України великою 
мірою залежать від ситуації, в 
якій опинилася країна на да но му 
етапі, від чинників, що вплива-
ють на процеси і явища в нашій 
державі та на міжнародній 
арені, від того які внутрішні та 
зовнішні виклики стоять пе-
ред Україною. Для здійснення 
ефективної політики необхідно 
насамперед з’ясувати допустимі 
шляхи розв’язання існуючих 
проблем і доступні стратегії та 
механізми їх реалізації. Важливо 
також з’ясувати місце України 
на геополітичній карті світу в 
даний час та в перспективі. 

Очевидно, що ключова роль у 
формуванні політичних стра-
тегій та їх реалізація покладе-
на на президента та Верховну 
Раду України. Вагомий вплив 
також матимуть іноземні дер-
жави та міжнародні інституції і 
в багатьох питаннях їх роль буде 
вирішальною. 

Основною проблемою, яка 
має найбільший вплив на полі-
тику в Україні, так само як і на 
економіку та суспільні проце си 
є війна на сході і анексія Кри-
му. Війна вимагає величезних 
ресурсів, які в ситуації, що скла-

лася, є за межами можливо-
стей бюджету України. З огля-
ду на це допомога, яку надають 
західні партнери, є справді дуже 
цінною і робить вагомий внесок 
у зміцнення безпеки та оборони 
держави. 

Характеризуючи війну Росії 
проти України часто її назива-
ють гібридною, підкреслюючи 
таким чином прихований ха-
рактер діяльності Російської 
Федерації. Однак ні для кого вже 
не секрет, що всі збройні форму-
вання на окупованих територіях 
Луганської та Донецької областей 
знаходяться під повним контро-
лем і командуванням російських 
військових, фінансування і за-
без печен ня зброєю і тех ні кою 
йде з території Росії, ро сій сь-
кі регулярні війська неоднора-
зо во брали участь в атаках на 
Збройні Сили України та мир-
них громадян, причому на різ-
них рівнях – від диверсійних 
груп, до інформаційно-розвіду-
вальних систем та реактивних 
систем залпового вогню. За да-
ними української розвідки, 
які є у відкритому доступі, на 
окупо ваній території скон-
центровано майже 35 тис. 
бойовиків, щонайменше 750 
офіцерів і генералів РФ, більше 
450 танків, майже тисяча (948) 
бойових броньованих машин, 
762 артилерійські системи, 208 
реактивних систем залпового 
вогню. Це обсяги, які перевищу-
ють по кількості відповідні види 
озброєнь багатьох європейських 
країн. Діяльність Росії проти 
Укра їни скоріше можна назвати 
мас  штаб ною, багаторівневою, 
різ   но  пла новою агресією в ін-
формаційному просторі, кібер-
про  сторі, в економічній сфері, 
енер  гетичній, ідеологічній, релі-
гій ній, культурній та ін.

Вибори в Україні:
наслідки для зовнішньої  
та внут   ріш  ньої політики

Трибуна експерта

Роман Вовк
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шенко також постійно на цьому 
наголошував. Про це йшлося на 
зустрічі новообраного президен-
та з генеральним секретарем 
НАТО Є. Столтенбергом,  кан-
цлеркою Німеччини А. Меркель, 
президентом Франції Е. Макро-
ном. Зрештою це питання стоїть 
одним з основних серед умов 
для зближення з НАТО, про на-
лагодження тіснішої співпраці 
з ЄС, про надходження в 
Україну фінансової допомоги та 
інвестицій. 

Очевидно, що внутріполітич-
на діяльність та й зовнішня 
політика на даний час і в 
найближчі роки буде зав’язана 
навколо цих питань. Як Україна 
може вирішити названі пробле-
ми, або хоча б зробити кілька 
кроків до їх вирішення?

Основна відповідальність на -
сам перед буде покладена на 
Президента і Верховну Раду. 
Безумовно, роль громадянського 
суспільства тут також є вагомою 
і не виключено, що політичні 
сили в тій чи іншій мірі апелю-
ватимуть до суспільства і бу-
дуть намагатися залучитися під-
тримкою громадян. В за леж ності 
від того, на скільки критичною 
буде ситуація, зміню ва тиметься 
активність і масштаб громадсь-
ких виступів.

Розв’язалася невизначеність 
щодо виборів до Верховної Ради.
Конституційний Суд у своєму 
рішенні чітко відзначив, що 
«президент має право достро-
ково припиняти повноважен-
ня ВР України, якщо протягом 
одного місяця не сформована 
коаліція депутатських фракцій», 
про що записано в Конституції. 
Така ситуація може виникну-
ти, коли коаліція не сформо-
вана після обрання Верховної 
Ради або після припинення 

Активно ведеться економічна 
війна, про що свідчать такі фак-
ти: введено заборону на вве-
зення до Росії з України великої 
кількості товарів, обмежено 
транзит транспортних пере-
везень в треті країни, зокрема 
в країни Середньої Азії, обме-
жено або призупинено постав-
ки енергоносіїв. У цьому році 
закінчується угода про транзит 
газу з Росії в Європу. Оскільки 
Північний потік 2 скоріше за все 
не буде введено в експлуатацію, 
то існує велика ймовірність 
різного роду антиукраїнських 
випадів з метою добити-
ся вигідних умов по транзиту 
та нанесення економічної чи 
іміджевої шкоди Україні . 

У засобах масової інформації 
періодично з’являються мате-
ріали антиукраїнського харак-
теру, спрямовані на загострення 
протиріч між різними верствами 
населення, підігрівання анти-
урядових настроїв, поширен-
ня сепаратистських проявів. 
У кіберпросторі неодноразово 
активізувалися хакерські ата-
ки та вірусні програми, які 
мали на меті виведення з ладу 
інформаційних мереж, викра-
дення інформації та втручан-
ня у виборчі процеси. Великих 
масштабів набула активність 
«тролів» у соціальних мережах.

Протистояти такій агресивній 
діяльності можна лише комплек-
сним, системним захистом на 
всіх напрямках.

Також великою проблемою є 
корупція і необхідність впро-
вадження реформ, зміцнення 
вер ховенства права. Про це 
заявляють українські і закор-
донні експерти на різних рів-
нях, теперішній президент 
В. Зелен ський про це говорить, 
попередній президент П. Поро-
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діяльності депутатської коаліції. 
Однак Конституційний суд кон-
статував, що «Основний За-
кон України не визначає по-
рядку припинення діяльності 
коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України, а Регла-
мент Верховної Ради України… 
не передбачає порядку припи-
нення діяльності коаліції депу-
татських фракцій у Верховній 
Раді України».

Суд постановив, що «виник 
конституційний конфлікт між 
Президентом України та Верхов-
ною Радою України щодо під-
став дострокового припинення 
повноважень, який немає пра-
вового вирішення».

Тобто формальних і законних 
підстав припинення повнова-
жень суд не виявив. Однак своє 
рішення ухвалив, прикриваю-
чись волею народу. В черговий 
раз, як це часто роблять також 
українські політики, особли-
во перед виборами, констату-
вав, що «носієм суверенітету 
і єдиним джерелом влади в 
Україні є народ; народ здійснює 
владу безпосередньо і через ор-
гани державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування 
і що народне волевиявлення 
здійснюється через вибори».

Конституційний Суд України 
постановив, що «розв’язання 
конституційного конфлікту» має 
здійснити народ «шляхом про-
ведення позачергових виборів 
до Верховної Ради України». 
Конфлікти між Президентом і 
Пар ламентом достатньо поши-
рене явище в світі. Знаковим 
прикладом є політичне проти-
стояння між Конгресом США і 
президентом Трампом з приводу 
цілого ряду питань – розподілу 
бюдже ту, розслідування втру-
чан  ня Ро сії у вибори, запро-

вадження реформ тощо. У Росії 
в теперішніх умовах «кон сти-
туційного конфлікту» між пре-
зидентом і парламентом не має, 
не було два десятки років і, на-
певно, ще десять років не буде.

Продовжуючи логіку Суду, 
якщо в май бутньому виникати-
муть «кон сти  туційні конфлікти» 
між Пре  зидентом і Верховною 
Радою, то слід проводити нові 
вибори? А якщо «конституційний 
конфлікт» виникне між Прези-
дентом і Верховним Судом чи 
Консти туційним Судом, коли 
пре зидент вчинить якийсь про-
типравний поступок (призна-
чить когось чи звільнить з по-
сади незаконно, або виходитиме 
за рамки своїх повноважень) то 
слід тоді переобирати президен-
та? 

Зрештою, президент ухвалюю-
чи свій указ вказував на низький 
рівень довіри до ВР – на рівні 
4-х відсотків. Правда інформації 
про те, хто проводив опитуван-
ня, яка кількість людей була при 
цьому опитана не вказувалась і 
яка норма закону вказує на те, 
який допустимий рівень довіри 
ВР і Президента. 

Тобто гіпотетично, якщо через 
пів року, чи рік голова ВР про-
голосить, що рівень підтримки 
президента занадто низький, 
щоб керувати державою, або 
стан здоров’я його не дає йому 
можливості повноцінно викону-
вати свої обов’язки (в Конституції 
є норма, що повноваження пре-
зидента можуть бути достроково 
припинені якщо він не може ви-
конувати їх за станом здоров’я), 
то може виникнути черговий 
«конституційних конфлікт», і 
Конституційний Суд може прий-
няти аналогічне рі шен ня: нехай 
народ вирішить – проводимо ви-
бори президента.
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існуючому стані. Сумнівна ви-
года для України, бо остаточно 
припинити застосування зброї 
не вдасться, оскільки в тако-
му насиченому зброєю регіоні 
можливі провокації, неконтро-
льоване переміщення через лінію 
розмежування, діяльність зло-
чинних угрупувань, пов’язаних 
з контрабандою та іншими 
діями, злочинці з однієї сторо-
ни будуть переховуватися на 
іншій і т.п. І звичайно, такий 
стан негативно впливатиме на 
політичну ситуацію в Україні, 
на фінансово-економічну – це і 
значні витрати на забезпечення 
безпеки в регіоні, і великі ризи-
ки нестабільності ніколи не при-
ваблять інвесторів та не сприя-
тимуть розвитку економіки.

Інший шлях – піти на поступки 
Росії, вести переговори з пред-
ставниками так званих ДНР і 
ЛНР та інтегрувати окуповані 
території Донбасу на умовах 
федералізації. Така стратегія 
викличе невдоволення значної 
частини населення і надовго 
зупинить євроінтеграційні про-
цеси. Водночас відновлення 
зруйнованої частини Донбасу 
потребуватиме значних ресурсів, 
що приведе до дефіциту бюдже-
ту і згортання інфраструктурних 
реформ.

Варіант визволення окупова-
них територій за допомогою ак-
тивних бойових дій є неприйнят-
ним через неминучі при цьому 
великі втрати з боку українських 
ЗС та мирного населення, не го-
ворячи про інфраструктуру.

Єдиний шлях, який вида-
ється можливим на сьогодні – це 
слідувати мінським домовлено-
стям. Вони далеко не найкращі 
для України, але кращі умови в 
даній ситуації здобути напев-
но не вдасться. І велика частка 

Наведені тут міркування слу-
гують підтвердженням невизна-
ченості нашої зовнішньої та 
внутрішньої політики в сучасних 
умовах. І, на жаль, одним із дже-
рел такої невизначеності є серед 
інших українська правоохорон-
на та законодавча система.

Йдучи на вибори президент Зе-
ленський не дав чіткої програми 
своїх дій на перші дні, не вказав 
конкретних стратегічних планів. 
Про його справжні на мі ри мож-
на судити з його тепе рішніх 
кроків і нових призна чень. Тут 
можна наводити аргументи для 
схвалення його діяльності або 
критики. 

Позитивним є, звичайно, те, 
що свої перші візити на посту 
президента Зеленський зробив в 
Брюссель, Париж та Берлін. Ве-
дуться переговори про візит його 
до Вашингтона. Це були скоріше 
ознайомчі зустрічі, європейські 
партнери хотіли почути і зрозу-
міти наміри новообраного прези-
дента і водночас продемонстру-
вати свою підтримку Україні і 
новому президентові. Президент 
Зе ленський відзначив, що буде 
ак ти візувати нормандський 
фор  мат переговорів і домагати-
ся виконання мінських домовле-
ностей. Зеленський неодноразо-
во висловлювався і в Україні, 
зокрема під час інавгураційної 
промови, і за кордоном, що 
він «за припинення вогню на 
Донбасі», тобто як слід розуміти – 
за припинення бойових дій, за 
встановлення режиму тиші. Од-
нак природнім є питання – а що 
робити дальше? Які варіанти 
завершення війни і повернення 
окупованих територій?

Існує кілька можливих стра-
тегій. За однією з них слід 
укріпити лінію розмежуван-
ня і заморозити ситуацію в 
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економічних санкцій проти Росії 
якраз і введені (напередодні, 20 
червня знову були продовжені 
на пів року до 31 січня 2020 
р.) через невиконання Росією 
мінських домовленостей. 
Відмова України від мінських 
домовленостей призведе до ска-
сування цієї частини санкцій, 
що на руку російській владі. 

Скоріше за все, президент Зе-
ленський та його адміністрація 
обиратимуть такий шлях. Оче-
видно, що без тісної співпраці 
із закордонними партнерами 
забезпечення реалізації такого 
плану буде неможливим.

Достатньо вірогідний про-
гноз діяльності нової Верховної 
Ради України побудувати до-
сить складно, оскільки у вибо-
рах беруть участь нові політичні 
партії та блоки або оновлені чи 
перейменовані: Слуга народу, 
Голос, Опозиційна платфор-
ма - За життя, Сила і Честь, 
Українська стратегія Гройсмана. 
Ряд теперішніх парламентських 
партій, такі як Народний фронт, 
Радикальна партія і Самопоміч 
за даними опитування до Ради 
не проходять. Мають шан-
си пройти до Верховної Ради 
такі політичні сили, як Слуга 
народу, Опозиційна платфор-
ма, Батьківщина, Європейська 
солідарність і Голос.

Для більшості учасників 
виборів спільним є те, що вони 
декларують оновлення і вклю-
чили у списки багато нових лю-
дей. Слуга народу іде під гаслом 
«не беремо колишніх депутатів», 
хоч є в списках люди, які ак-
тивно співпрацювали чи були 
помічниками депутатів.

Велика складність в прогно-
зування політичної ситуації в 
Україні та нездатність прове-
ден ня ефективних реформ тепе-

рішніми і минулими політич ними 
елітами насамперед в тому, що в 
Україні не створено класичних, 
традиційних політичних партій, 
які б опиралися на ідеологічні 
принципи, програмні поло-
ження, свої традиції і зрештою 
партійну дисципліну.

Політичні партії з дов гою 
історією можуть надати прик-
ла ди успішних проектів на міс-
цевому чи регіональному рівні – 
як от сенатори чи губернато ри 
штатів стають президента ми. 
В українських реаліях полі-
тич ні сили, які користуються 
під тримкою більшості в обла-
стях при достатній кількості 
реалізованих успішних проектів 
могли б розраховувати на під-
тримку в масштабах країни. 

Останні президентські вибори 
показали, що для перемоги да-
леко не основним є існування 
програми чи програмних цілей 
або ідеологічних принципів. 
Виборці, як виявилося, не по-
требують доказів конкретними 
діями. Головне, щоб громадяни 
повірили обіцянкам, побачили 
картинку, яка їм сподобається 
і повірили, що партія веде до 
Верховної Ради нових людей. У 
партійних списках багато но-
вих і невідомих осіб, але в за-
гальному там є друзі і партнери 
по бізнесу теперішнього пре-
зидента, в інших партіях – дру-
зі і партнери лідерів, бага то 
представників малого і серед-
нього бізнесу, артисти і спорт-
смени. Також є невелика част-
ка юристів і громадських 
акти вістів. «Опозиційна плат-
форма» веде до Ради загарто-
ваних і перевірених політичних 
бійців, які мають великий досвід 
парламентських ігор. Вони мо-
жуть мати великий вплив на 
прийняття рішень навіть при 
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був обраний на посаду президен-
та повторно є те, що не відбулися 
системні зміни практично в жод-
ному напрямку. Можливо крім 
армії, але тут є величезна заслуга 
громадянського суспільства, во-
лонтерського руху, добровольців, 
які тримали на контролі багато 
питань. І звучить багато закидів 
до Порошенка щодо кадрової 
політики, в тому числі в армії – є 
багато нерозслідуваних проблем 
пов’язаних із Іловайськом, Де-
бальцевим, вибухами на складах 
та ін.

Були створені Національне 
антикорупційне бюро, Націо-
наль не агентство з питань за-
побігання корупції, На ціо наль не 
агентство України з питань ви-
явлення, розшуку та управління 
активами, одержа  ними від ко-
рупційних та ін ших злочинів, 
Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура, проведено рефор-
мування національної поліції, 
«очищення» прокуратури. На 
жаль ці структури не запрацю-
вали повноцінно. Задача но-
вої влади надати їм нового 
імпульсу і створити умови для їх 
діяльності. Чи вистачить сили і 
мужності президенту і новій ВР 
реалізувати це? Скоріше за все, 
в теперішніх умовах не вдасться. 
Насамперед через стійкість си-
стеми. Системи, в якій поєдна-
лися інтереси державного апа-
рату та олігархічних кланів. 

Складність завдання полягає 
в розв’язанні дилеми: з одного 
боку зберегти стабільність по-
лі тичної системи, забезпечити 
ста   лий розвиток громадянського 
суспільства і реформування еко-
номіки, а з другого – існує небез-
пека, що довготривалий процес 
дасть змогу існуючій системі 
адап туватися до поступових 
змін і протидіяти реформуван-

невеликій чисельності. 
Водночас треба також вра-

ховува ти, що половина де пу  та-
тів обирається в одномандат-
них округах. Часто там ідуть 
теперішні депутати. Вони мають 
великі шанси, оскільки виборці 
їх знають, багато з них зробили 
певні корисні справи для гро-
мад із їхніх округів, налагоджені 
зв’язки із місцевими керівниками 
та лідерами громадської дум-
ки на місцях. Варто також від-
значити, що багато з них на ви-
бори йде самовисуванцями, щоб 
не переймати негатив від своїх 
колишніх партій. По су ті вони 
відмовилися від своїх партій, і 
в подальшій діяльності скоріше 
за все керуватимуться власними 
інтересами, а не пар тій ними.

При великій кількості позитив-
них досягнень Петра Порошен-
ка на посту президента є багато 
проблем, які він не вирішив, не 
залежно від того хотів він це зро-
бити чи ні.

На зовнішньополітичному на -
прямі є досягнення, і треба від-
дати належне йому – він хо-
роший оратор, його виступи в 
ООН, на самітах ЄС, НАТО, на 
зустрічах на найвищому рівні і 
при двосторонніх переговорах 
заслуговує на повагу, йому вда-
лося налагодити двосторонні 
контакти із керівниками ба-
гатьох європейських держав. 
Підтримка західних урядів та 
суспільства за останніх п’ять 
років була відчутною. Однак слід 
відзначити, що велика заслуга в 
цьому також і українського на-
роду після революції гідності. Чи 
вдасться президенту Зеленсь-
кому досягнути такого рівня на 
зовнішньополітичній арені – ве-
лике питання.

Серед основних невдач Поро-
шенка і причин, через які він не 
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ню. 
Змінити порядок в такій 

системі можна лише за допо-
могою втручання сильнішої си-
стеми. Це може бути здійснено 
шляхом руйнування існуючих 
зв’язків – коли будуть встановлені 
нові правила гри. Без активної 
участі країн Європи та США 
зруйнувати корупційну систему 
в Україні не вдасться. 

Одним із механізмів ефек тив-
ної трансформації системи міг 
би бути чіткий план реформ із 
строгим контролем між народних 
інституцій і громадянського 
суспільства. В якості альтерна-
тивного варіанту можна роз-
глянути механізми наближення 
України до ЄС та НАТО у формі 
асоційованого членства чи осо-
бливого партнерства із ретель-
ним моніторингом.

На зовнішньополітичній 
арені основним завдання 
Укра їни полягає в отриманні 
стабільної підтримки міжна-
родним співтовариством у бо-
роть бі за відновлення тери то-
рі альної цілісності, поверненні 
окупованої частини Донбасу 
і Криму під контроль держа-
ви, забезпеченні дотримання 
норм міжнародного права в 
повному обсязі, розслідуванні 
злочинів Російської Федерації 
з подальшим притягненням до 
відповідальності. Для цього слід 
задіяти весь спектр диплома-
тичних інструментів на бага-
тосторонньому та двосторон-
ньому рівні. Президент та МЗС 
України повинні зробити все, 
щоб українське питання не ста-
ло предметом торгів чи обміну 
на геополітичній карті світу.

За матеріалами виступу на  
Міжпарламентській Раді Україна-
НАТО 24 червня 2019 р.

4-5 квітня 2019 року у Львів-
ському національному уні вер  -
ситеті імені Івана Франка від-
булася Міжнародна наукова 
кон ференція «Криза сучасної 
си стеми безпеки: у пошуках но-
вого міжнародного порядку». 
Спів організаторами конференції 
були Львівський національний 
уні верситет імені Івана Фран-
ка, Центр міжнародної безпеки 
та партнерства, Ягеллонський 
університет в Кракові, Держав-
на вища східноєвропейська шко-
ла в Перемишлі, Польське това-
риство міжнародних студій та 
Центр інформації і документації 
НАТО.

У конференції взяли участь 
науковці та викладачі закладів 
вищої освіти, науково-дослідних 
установ, працівники органів дер-
жавного управління та місцевого 
самоврядування України та 
інших держав, а також молоді 
вчені, аспіранти, які займають-
ся науковими дослідженнями у 
сфері політичних, економічних, 
правничих, соціологічних та 
історичних наук.

Захід був спрямований на об-
говорення актуальних проблем 
безпеки та співробітництва, зо-
крема питань регіональної без-
пеки у нових геополітичних 
концепціях, міжнародного 
співробітництва в умовах 
трансформації сучасної системи 
відносин та міжнародної безпе-
ки, побудови та функціонування 
міжнародних відносин у кризо-

Новини центру

Криза сучасної системи 
безпеки: у пошуках нового 
міжнародного порядку
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ми, теоретичними концепціями, 
підходами і практичними діями 
ми можемо на початку ХХІ 
століття, у світі, котрий став 
дуже турбулентним, створити ту 
концептуальну схему-сітку, яка 
б дозволила нам давати людям, 
відповідальним за прийняття 
важливих політичних рішень, 
певні мінімальні критерії, в рам-
ках яких треба діяти», – зазна-
чив він.

Проректор з науково-педа-
гогічної роботи та міжнародної 
співпраці Універ ситету Марія 
Зубрицька висловила подяку 
організаторам за проведен-
ня такого актуального заходу і 
звернула увагу на важливість 
широкої дискусії щодо шляхів 
виходу із сучасних кризових. 
Відтак, Марія Олексіївна наго-
лосила на необ хідності розвитку 
вміння прогнозувати та перед-
бачати май бутні події для того, 
щоб криза не застала суспільство 
зненацька, як це було в Україні 
з початком гібридної агресії зі 
сторони Росії: «Я думаю, що місія 
експертного середовища полягає 

вих умовах. Окрім того, під час 
заходу науковці, дипломати та 
аналітики розглянули теоретичні 
засади трансформації міжна-
родних відносин та системи без-
пеки, особливості міжнародної 
системи безпеки в регіоні 
Центрально-Східної Європи та 
міжнародно-правові аспекти ре-
гіо нальної безпеки.

Відкриваючи конференцію 
про фесор Маркіян Мальсь-
кий звернувся до присутніх зі 
вступним словом, наголосив-
ши, що визначальним чинни-
ком міжнародної безпеки є 
формування ефективних між-
на родних відносин та прийнят-
тя політичних рішень на основі 
усталених критеріїв. «Між-
народна безпека напряму за-
лежить від того, які міжнародні 
ланки, який світовий порядок 
ми намагаємося побудувати, як 
ми дотримуємося принципів та 
основ цивілізованих відносин 
між державами. Тому дискусія 
сьогодні буде спрямована на те, 
щоб вирішити, якими засоба-
ми, інтелектуальними ресурса-
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в тому, щоби не тільки глибинно 
аналізувати все те, що відбулося 
і відбувається зараз, а й активно 
використовувати можливості за-
глядати наперед і прогнозувати. 
Тому я сподіваюся, що сьогодні 
ви будете аналізувати те, що вже 
сталося, те, що відбувається за-
раз, і те, що може статися в май-
бутньому».

Директор Центру інформації 
та документації НАТО в Україні 
Барбора Маронкова вислови-
ла подяку організаторам за 
багаторічне партнерство та 
співпрацю і відзначила, що 4 
квітня 2019 – особлива дата, 
адже саме у цей день НАТО 
святкує 70-річний ювілей з дня 
заснування. У зв’язку з такою 
знаменною подією, Барбара 

Маронкова оглядово розповіла 
про діяльність НАТО упродовж 
останніх сімдесяти років та під-
креслила внесок організації у 
збереження світового порядку 
та встановлення міжнародних 
зв’язків і співробітництва. 
Пред ставниця НАТО, зокре-
ма, наголосила, що незважаю-
чи  на численні трансформації, 
які відбулися на міжнародній 
арені, «є речі, які залишаються 
незмінними: взаємовідданість 
кож ної держави-учасниці НАТО 
і готовність приймати викли-
ки та протидіяти загрозам, щоб 
запобігти конфліктам». Саме 
в цьому, за словами Барбари 
Маронкової, й полягає головна 
місія НАТО.

Генеральний Консул Генераль-

ного Консульства Республіки 
Польща у Львові Рафал Вольсь-
кий підкреслив важливість 
тісної співпраці консульства з 
Львівським університетом, зокре-
ма, з факультетом міжнародних 
відносин. Також дипломат 
окрес лив велике значення діяль-
ності НАТО, зазначивши, що 
«Пів нічноатлантичний альянс  – 
втілення єдиної системи без пе-
ки, адже він є гарантом її утри-
мання для мешканців нашої 
частини світу. Крім того, він 
має значний вплив на діяльність 

держав-агресорів». Консул звер-
нув увагу на актуальність теми, 
якій присвячений науковий 
форум: «Назва сьогоднішньої 
конференції – «Криза сучасної 
системи безпеки», і ця тема є 
особливо актуальною зараз, у 
світі, в якому один із провідних 
агресорів – країна, що є членом 
Ради Безпеки ООН».

На відкритті конференції та-
кож виступили декан факу ль те ту 
міжнародних та по лі ти ч  них сту-
дій Ягеллонського уні вер ситету 
в Кракові професор Здзіс лав 
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«Справді, на мою думку, 
українські вибори претенду-
ють на звання події номер один 
на європейському континенті. 
Справа в тім, що 2019 рік – це 
рік апробації гібридної зброї під 
назвою втручання у вибори, рік 
взяття її на системне озброєння. 
Вона вже була апробована у 
Сполучених Штатах у 2016 році, 
у Франції у 2017 році. Ставки, 
які на сьогоднішній момент є на 
виборах в Україні – дуже високі, 
адже зараз Україна перебуває в 
унікальній для нашої новітньої 
історії ситуації: ми протягом 
п’яти років не обирали орган 
влади загальнодержавного мас-
штабу. Раніше в нас кожні 2-3 
роки проходили парламентські 
або президентські вибори. Потім 
після 2014 року була пауза че-
рез очевидні причини… Тому 

Мах і ректор Державної ви щої 
східноєвропейської школи у Пе-
ре мишлі доктор Павел Трефлер.

Під час пленарного засідання 
конференції учасники виголо-
сили доповіді, присвячені про-
блемам регіональної співпраці в 
рамках євроатлантичної системи 
безпеки. Першим доповідачем 
був кандидат політичних наук, 
доцент Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» Євген Маг-
да, який виступив із доповіддю 
на тему «Російське втручання 
у вибори як елемент гібридної 
агресії». Він насамперед 
обґрунтував актуальність теми 
у контексті теперішніх виборів 
Президента України та окреслив 
особливості політичної ситуації в 
державі.

ми маємо діалектичну ситуацію, 
в якій, на думку класичної 
політології, повна каденція і пре-
зидента, і парламенту – це для 
країни благо, бо це свідчить про 
певну стабільність, а на думку 
багатьох українських громадян, 
яка підживлюється ззовні, це 
серйозна проблема. Я думаю, 
що Росія має на меті показово 
підірвати демократичні цінності 
в Україні як покарання за 

Революцію Гідності та демокра-
тичний опір», – зазначив Євген 
Магда. Він також детальніше 
розповів про мотивацію Росії 
для ведення гібридної агресії, 
передумови втручання Кремля 
у виборчий процес в Україні, 
тактичні інструменти негатив-
ного впливу та заходи протидії 
дискредитації виборів.

Викладач Ягеллонського 
університету в Кракові Агнешка 
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Ніцшке виступила із доповіддю 
на тему «Україна на порядку ден-
ному Вишеградської групи», під 
час якої окреслила місце України 
у зовнішньополітичних зв’язках 
із країнами Вишеградської че-
т вірки та розповіла про ме ха-
нізми налагодження ефек тивної 
співпраці з ними.

Надалі конференція продов-
жила роботу у форматі секцій-
них засідань, де науковці та 
експерти розглянули проблеми 
сучасної європейської безпе-
ки, особливості регіонального 
співробітництва в галузі без-
пеки, місце України в сучасній 
системі міжнародних відносин, 
історичний досвід та перспек-
тиви побудови добросусідських 
і взаємовигідних відносин на 
Європейському континенті.

Україна в умовах транс
фор мації міжнародної  
системи безпеки

На факультеті міжнародних 
відносин Львівського націо наль-
ного університету імені Івана 
Франка 15–16 травня 2019 
року відбулася V Міжнародна 
науко ва конференція «Україна 
в умовах трансформації між-
на родної системи безпеки», яку 
організував Центр міжнародної 
безпеки та партнерства. Спів-
організаторами конференції ви-
ступили Інститут міжнародних 
студій Вроцлавсько го універ-
си тету, Інститут без пеки та 
цивільної освіти Пе дагогічного 
університету іме ні Комісії на-
родної освіти у Кракові, фа-
куль тет соціальних наук Між-
на родного Чорноморського 
уні вер ситету (Тбілісі), Товари-

ство науковців поляків Лит-
ви (Вільнюс). Конференція 
відбувалася за підтримки Центру 
інформації і документації НАТО 
в Україні, Львівської обласної 
державної адміністрації, Почес-
ного патронату та підтримки Рек-
тора Вроцлавського університету 
проф. Адама Єзерського та По-
чесного Консульства України у 
Вроцлаві.

Відкриваючи конференцію, 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол України, декан факульте-
ту міжнародних відносин проф. 
Маркіян Мальський відзначив 
актуальність безпекової про-
блематики як в науковому те-
оретичному дискурсі, так і у 
практичній діяльності органів 
державної влади і місцевого 
самоврядування. В урочи-
стому відкритті конференції 
взяв участь заступник Голови 
Львівської обласної державної 
адміністрації Роман Филипів, 
який, вітаючи з початком ро-
боти конференції українських 
та зарубіжних науковців та 
експертів, відзначив важливість 
експертної оцінки та науко-
вих розробок у сфері безпеки 
для процесів державотворен-
ня та реалізації національних 
інтересів України у сфері га-
рантування як внутрішньої, 
так і зовнішньої безпеки дер-
жави. У роботі конференції 
взяв участь керівник Департа-
менту міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного 
співробітництва Львівської 
обласної державної адміністрації 
Роман Шепеляк. Від імені рек-
торату Університету учасників 
конференції привітала прорек-
тор Марія Зубрицька, яка від-
значила провідну роль Львів-
ського університету в гур туванні 
академічного середовища на-
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вколо обговорення злободен-
них та актуальних проблем 
українського державотворен-
ня і міжнародного утверджен-
ня нашої держави. З вітальним 
словом до учасників звернув-
ся радник Представництва 
Міністерства закордонних справ 
України у Львові Зеновій Го-
шовський. Виступаючи перед 
учасниками конференції, ди-
ректор Інституту міжнародних 
студій Вроцлавського універ-
ситету проф. Кшиштоф Коцю-
бінскі відзначив важливість 
продовження спільних наукових 
пошуків та дискусій з питань 
українсько-польського спів-
робітництва у галузі безпеки. 
Учасники конференції отрима-
ли привітання від Генерального 
консульства Республіки Польща 
у Львові та інших академічних 
інституцій України та зарубіжжя.

Учасники конференції у своїх 
доповідях сконцентру вали ува-
гу на питаннях цивілізаційного 
й ціннісного виміру безпеки як 
у регіоні Центрально-Східної 
Європи, так і на глобально-
му рівні. З доповідями ви-
ступили професор Київського 
національного університету 

Григорій Перепелиця, професо-
ри Вроцлавського університету 
Здіслав Вінніцкі, Кшиштоф 
Коцюбінскі, Лариса Лещенко, 
Генеральний секретар Панєв-
ропейського руху Австрії Рейн-
хард Кльочек, директор Інституту 
світової політики Євген Магда, 
професор Ужгородського уні-
верситету Ігор Тодоров, профе-
сор університету Олександра 
Дубчека у Тренціні (Словаччи-
на) Марцел Лінсеней,  профе-
сор університету з Братіслави 
Ярослав Станчак та доцент фа-
культету міжнародних відносин 
Львів ського національного уні-
вер ситету імені Івана Франка 
Олександр Кучик.

Після обідньої перерви учас-
ники конференції продовжили 
роботу в рамках чотирьох тема-
тичних секцій: «Міжнародна си-
стема безпеки в умовах новітніх 
трансформації»; «Україна – Росія: 
від стратегічного партнерства 
до гібридної війни»; «Політико-
правові та соціально-економічні 
аспекти міжнародної безпеки»; 
«Інформаційна безпека в умо-
вах новітніх викликів та загроз». 
Українські та зарубіжні науковці 
й експерти обговорили доволі ши-
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роке коло прикладних проблем 
вивчення міжнародної безпеки 
та галузевого співробітництва 
держав у сфері безпеки. В тема-
тичних секціях під час виступів 
представлено авторські роз-
робки та концепції розв’язання 
різноманітних питань регулю-
вання конфліктів, протисто-
яння гібридним загрозам та 
інформаційним маніпуляціям у 
світовій політиці, а також питан-
ня демографічної, економічної, 
фінансової безпеки тощо.

Наступного дня, 16 трав-
ня продовжили роботи три 
тематичні секції конференції: 
«Прикладні питання дослідження 
міжнародних відносин та безпе-
кових студій»; «Регіональні аспек-
ти безпекового співробітництва»; 
«Вибрані аспекти безпекових 
студій», в рамках яких обгово-
рили питання міжнародного та 
регіонального співробітництва 
на двосторонньому та багатосто-
ронньому рівнях.

У конференції взяли участь 
науковці та експерти Вроц-

лавського університету, 
Педагогічного університету 
у Кракові, університету Оль-
штина, Університету Марії 
Кюрі-Склодовської у Любліні, 
Університету у Братиславі, 
Університету у Тренціні, 
університету у Познані та інших 
зарубіжних інституцій. Сферу 
безпекових студій України пред-
ставили науковці Київського, 
Львівського, Донецького, 
Одеського, Ужгородського 
університетів та інших наукових 
і академічних центрів України.

Підводячи підсумки кон          
ференції, учасники висловили 
сподівання на подальший розви-
ток конференційної співпраці, 
а також необхідність творення 
фахового середовища для обго-
ворення прикладних проблем 
регіональної та міжнародної без-
пеки для ефективної реалізації 
національних інтересів України 
на міжнародній арені.




