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Підсумки Мюнхенської 
конференції в оцінках 
експертів 

Олександр Кучик,
Львівський національний 

університет імені І. Франка

Традиційно 14-16 лю-
того у німецькому місті 
Мюнхені пройшла 56-а без-
пекова конференція участь 
у якій взяли представники 
понад сорока держав світу. 
Щорічно в рамках Форуму 
обговорюється широке 
коло викликів і загроз, що 
постали перед світом у 
сфері безпеки.

Безпекова конференція 
відбувалася у час 
наростаючої загрози гло-
бального протистояння та 
регіональної напруженості. 
Програмою було передба-
чено розгляд низки питань 
від військово-політичної 
безпеки до безпеки 
економічної та екологічної, 
включаючи проблематику 
зміни клімату та загроз для 
людства. Участь світових 

лідерів вселяв певний 
оптимізм в подальші пер-
спективи розвитку безпе-
кового середовища. 

З іншого боку Мюн-
хенська конференція стала 
помітним явищем не лише 
як політичний форум, але 
надихнула експертне сере-
довище, як і засоби масової 
інформації до аналізу 
клімату безпеки та трендів 
розвитку міжнародного 
співтовариства. З огляду 
на це пропонуємо короткий 
огляд інформаційних 
матеріалів вітчизняних та 
зарубіжних засобів масової 
інформації про підсумки і 
очікування від конференції 
з безпеки. Відтак і для 
України, яка була пред-
ставлена на конференції 
Президентом України Во-
лодимиром Зеленським 
важливим була спроба в 
черговий раз загострити 
увагу світової спільноти до 
російської агресії на Сході 
держави, як і на окупації 
та анексії Кримського 
півострова Росією. Відтак 
важливим питанням стало 
українське питання.

Трибуна експерта
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будеться обговорення про-
екту будівництва газопро-
воду «Північний потік 2».

• Окрема сесія кон-
ференції буде присвя-
чена епідемії китайського 
коронавірусу COVID19. На 
ній виступить генеральний 
директор Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я 
Теодор Гебреісус.

Досить представ-
ницький склад керівників 
держав, що прийняли 
участь в роботі конференції. 
Також попри досить ши-
роке представництво ек-
спертних інституцій, 
можна було побачити 
серед учасників впливових 
діячів як у середовищі 
міжнародних відносин 
(представників численних 
інститутів багатосторон-
нього співробітництва) так 
і бізнесу.

На конференції в 
Мюнхені зберуться близько 
500 делегатів, серед 
яких світові політичні 
лідери, представники 
міжнародних організацій 
та бізнесу. На конферпенції 
були глави 35 держав і 
урядів, 40 міністрів обо-

Редакція може не 
поділяти позицій та оцінок 
авторів, висловлювання 
яких будуть наведені в 
матеріалі. 

Напередодні 56-ї 
конференції з безпеки глава 
MSC Вольфганг Ішингер 
представив доповідь, в 
якій позначені ключові 
теми форуму.

У документі йдеться про 
феномен «Westlessness» 
у зовнішній політиці - 
відсутність єдиної стратегії 
у західних країн щодо гло-
бальних проблем безпеки.

• Під час конференції 
особлива увага буде при-
ділена поточним кризам у 
світі та Європі, перспек-
тивам країн Євросоюзу 
в області військової спів-
праці, проблемам клімату і 
нових технологій.

• Провідні політики 
і експерти обговорять 
можливість вироблення 
спільної західної стратегії в 
епоху конкуренції великих 
держав.

• Заплановані дискусії 
з питання міжнародної 
енергетичної безпеки. 
Зокрема, 14 лютого від-
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рони, 60 міністрів закор-
донних справ.

У списку учасників: пре-
зидент Франції Еммануель 
Макрон, президент України 
Володимир Зеленський, ка-
надський прем’єр-міністр 
Джастін Трюдо, прем’єр-
міністр Нідерландів Марк 
Рютте, глава МЗС Росії 
Сергій Лавров, міністр за-
кордонних справ КНР Ван 
І та ін. Делегацію від США 
очолював Державний се-
кретар Майк Помпео.

Також на форумі будуть 
присутні: генеральний се-
кретар НАТО Йенс Стол-
тенберг, голова Єврокомісії 
Урсула фон дер Ляйен, ген-
секретар Інтерполу Юрген 
Шток, гендиректор ВООЗ 
Теодор Гебреісус, керівник 
Facebook Марк Цукер-
берг. Німеччину представ-
ляли федеральний пре-
зидент Франк-Вальтер 
Штайнмаєр, президент 
Бундестагу Вольфганг 
Шойбле, а також міністр за-
кордонних справ і міністр 
оборони.

Помітним явищем 
конференції стала публі-
кація організаторами на 

сайті конференції так 
званого Плану для до-
сягнення миру в Україні, 
який одразу викликав 
доволі гостру реакцію від 
вітчизняного МЗС та був 
названий «Суто приватною 
ініціативою експертів». 
Оприлюднений документ 
пропонував 12 кроків які 
необхідно зробити, щоб до-
сягнути вирішення зброй-
ного конфлікту між Росією 
та Україною. Серед іншого 
цей «план» пропонував: 

1. Відновлення Спіль-
ного центру з контролю і 
координації (СЦКК).

2. Розширити теми 
переговорів «нормандської 
четвірки» з включенням 
проблеми припинення боїв.

3. Збільшення кількості 
пунктів пропуску на 
Донбасі.

4. Розшук зниклих 
безвісти.

5. Розмінування на 
Донбасі.

6. Відновлення інфра--
структури за участю Євро-
союзу, західних компаній і 
Російської Федерації.

7. Створення на Донбасі 
зони вільної торгівлі з осо-
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має на меті відновлення 
співпраці Заходу з Росією 
без деокупації Криму 
та без виконання вимог 
України щодо Донбасу. 
Він пропонує, зокрема, 
поступове зняття санкцій 
з Росії, зближення РФ 
із Євросоюзом. Також 
планом пропонується за-
пуск «всеукраїнського 
загальнонаціонального 
діалогу» щодо визна-
чення нової ідентичності 
України, який врахує по-
гляди сусідніх країн, вклю-
чаючи Росію.

Як показує побіжний 
аналіз цього документу , 
«оприлюдненого групою 
експертів», Головним лейт-
мотивом такого «плану по-
винно стати повне пере-
ведення війни Росії на 
Сході України в конфлікт 
внутрішній за своєю при-
родою громадянською 
війною. Відтак і шляхи 
врегулювання такого кон-
флікту лежать на думку 
цих експертів у пло-
щині внутріполітичного 
діалогу і достосування 
геополітичних та рекон-
структивних інтересії 

бливим оподаткуванням.
8. Поетапне зняття 

санкцій проти Росії за ре-
зультатами виконання 
мінських угод.

9. Усунення радіаційної 
небезпеки на Донбасі.

10. Новий діалог між 
євроатлантичними струк-
турами про побудову 
взаємної безпеки.

11. Підтримка і визна-
чення областей взаємодії 
між ЄС і Росією.

12. Запуск нового націо-
нального діалогу з проблем 
ідентичності1.

Раніше три європейські 
неурядові організації 
разом з Мюнхенською без-
пековою конференцією, 
у співпраці з Російською 
радою міжнародних 
справ, оприлюднили до-
кумент за назвою «Два-
надцять кроків до поси-
лення безпеки в Україні та 
євроатлантичному регіоні».

Цей документ по суті 

1 На Мюнхенській конференції 
запропонували 12 кроків для досягнен-
ня миру в Україні. - [Електронний ре-
сурс] - Режим доступу: https://www.rbc.
ua/ukr/news/myunhenskoy-konferentsii-
predlozhili-12-shagov-1581679622.html
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керівництва Російської 
Федерації до українських 
реалій та відтак ліквідації 
української державності.

Гаслом 56-ї Мюнхенської 
конференції з безпеки стала 
«Беззахідність». Десятки 
світових лідерів і сотні 
міністрів обговорювали 
кризу США і Європейського 
союзу, експансію Китаю та 
загрозу Росії. Про Україну 
говорили зовсім неба-
гато, та й то переважно 
в контексті скандалу на-
вколо імпічменту.

Якщо остання Мюн-
хенська конференція 
щось і продемонструвала, 
то це те, що розбіжності 
між США і провідними 
європейськими державами 
– Францією і Німеччиною 
(Великобританії не було) – 
сильніші, ніж будь-коли.

Сторони не просто 
далекі один від одного по 
серйозних питаннях (за-
грози з боку Росії, Ірану, 
Китаю) – вони знаходяться 
у паралельних всесвітах. 
Перш за все це стосується 
прихильності США Європі 
– самої суті НАТО.

Європейські лідери один 

за одним нарікали на, як 
вони вважають, відділення 
США як від Європи, так і від 
світу загалом. Президент 
Німеччини Франк-Вальтер 
Штайнмаєр на відкритті 
конференції звинуватив 
адміністрацію Трампа 
у тому, що та відкидає 
ідею міжнародного 
співтовариства. Наступ-
ного дня президент Франції 
Еммануель Макрон, який 
вперше виступав на 
конференції, зазначив, що 
«Європа хоче не того ж са-
мого, що й США»2.

На жаль, криза на Заході 
далека від завершення, і 
хтозна, що буде з Трампом 
після другого терміну. 
Мюнхенська конференція 
не вирішила цю кризу, 
але продемонструвала, що 
важливо підтримувати 
відносини, особливо з не-
простими партнерами. 
Глобальні виклики занадто 
серйозні, щоб вирішувати 
їх поодинці.

2  Китайська загроза, розкол світу 
та стенд-ап Зеленського. Що пишуть 
світові ЗМІ про Мюнхен 2020. - [Електрон-
ний ресурс] - Режим доступу: https://nash.
live/news/politics/pidsumki-mjunkhena-
2 0 2 0 - o h l j a d - z a r u bi z h n i k h - z m i . ht m l
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Зовнішня політика Укра-
їни: підсумки та тренди 
2019 року.

На факультеті між-
народних відносин Львів-
ського національного 
університету імені Івана 
Франка 28 нпудня відбувся 
круглий стіл організований 
Центром міжнародної без-
пеки та партнерства на 
тему «Зовнішня політика 
України: підсумки та 
результати 2019 року.» 

В заході взяли участь 
фахівці Центру та факуль-
тету міжнародних відносин 
Львівського націолнального 
університету, а також екс-
перти з інших експертних 
та ана-літичних центрів. 

Під час обговорення про-
блематики міжнародного 
утвердження України 
та викликів і загроз, 
що постають перед 
українською декржавою 
центральна увага була 

ний ресурс] - Режим доступу: https://nash.
live/news/politics/pidsumki-mjunkhena-
2 0 2 0 - o h l j a d - z a r u b i z h n i k h - z m i . ht m l

Мюнхенська конфе-
ренція з безпеки стала май-
данчиком для гучних заяв, 
а не місцем формулювання 
конкретних рішень.

Основними темами 
цього року стали три – 
відносини Заходу з Росією 
і Китаєм, єдиної Європи – 
з США, а також врегулю-
вання ситуації у Лівії. Чого 
з року в рік буває багато на 
форумі – і останній не став 
винятком, – то це нападок 
на Москву і Пекін: зви-
нувачень у кібератаках і 
кампаніях з дезінформації, 
тиску на сусідів і проведенні 
агресивної політики. Зву-
чали заклики виробити 
відповіді на так звані «ки-
тайський і російський ви-
клики», використовувати 
тактику «батога і пряника», 
пропонуючи, з одного боку, 
діалог, а з іншого, нага-
дуючи про заходи стриму-
вання. Такі заклики можна 
почути мало не щодня у 
Брюсселі і європейських 
столицях, в них немає 
нічого нового3.

3 Китайська загроза, розкол світу 
та стенд-ап Зеленського. Що пишуть 
світові ЗМІ про Мюнхен 2020.- [Електрон-

Новини центру
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приділена питанням роз-
ширення взаємовигідного 
співробітництва як на дво-
сторонньому так і в рамках 
інститутів багатосторон-
нього співробітництва.

Зміна політичних еліт  
внаслідок президентських 
та парламентських виборів 
в Україні в 2019 році не 
призвели до кардинальних 
змін зовнішньополітичного 
курсу держави. Так звана 
«електоральна» революція» 
не змінила пріоритетів 
європейської  та євро-
атлантичної  інтеграції 
України. Поглиблення 
діалогу та розширення сфер 

співробітництва й надалі 
залишалося пріоритетом 
для української держави. 

Було відзначено 
також активні зусилля 
зовн ішньопол ітичного 
відомства щодо пошуку 
механізмів розв’язання 
російсько-українського 
збройного конфлікту та 
досягнення миру. У цьому 
контексті українська дип-
ломатія вживала заходів 
на міжнародних майдан-
чиках для розшимрення 
кола союзників та збе-
реження та посилення 
санкційного тиску на 
Росію як державу-агре-
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Україна - Польща в істо-
ричній ретроспективі: 
потенціал співпраці 

На факультеті між-
народних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка  27 лютого 2020 
року відбулася зустріч 
з делегацією аплікантів 
Дипломатичної Академії 
Польщі на чолі з директо-
ром Артуром Гаразімом 
та представниками Гене-
рального консульства 
Республіки Польщі у Львові. 
В ході зустрічі декан 

сора у війні проти України.
Оцінюючи ефективність 

реалізації національних 
інтересів Україним було 
відзначено позитивні зру-
шення в впровадженні 
європейських стандартів, 
а також наближення 
сфери безпеки і оборони 
до стандартів НАТО, що 
виявилося пріоритетом 
зовнішньої політики 
України в 2019 році. 



11Випуск 1 (21)’ 2020

факультету проф. Маркіян 
Мальський розповів про 
сучасну структуру факуль-
тету, магістерські про-
грами та основні напрямки 
наукових досліджень. В 
ході зустрічі декан факуль-
тету анонсував підготовку 
до проведення на факуль-
теті у жовтні 2020 р. 
міжнародної конференції, 
присвяченій 90-літтю 
Дипломатичних студій 
Львівського університету, 
що функціонували в 1930-
1939 роках в уніерситеті.  

Учасникам зустрічі 
було прочитано дві лекції, 
присвячені функціону-
ванню у Львівському 
університеті диплома-
тичних студій (доц. Ігор 
Земан), а також сучасній 
зовнішній політиці України 
(доц. Олександр Кучик). 

Після лекцій відбулося 
обговорення порушених 
питань. Виступи вик-
лкали жваве обговорення.




