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До питання співпраці 
України з Організацією з 
безпеки і співробітництва 
у Європі. Історичні ретро-
спективи та сучасний кон-
текст.

Олександр Кучик,
Львівський національний 

університет імені І. Франка

Україна є учас-
ницею Організації з без-
пеки і співробітництва в 
Європі (ОБСЄ) з 30 січня 
1992 року. Нарада з без-
пеки та співробітництва в 
Європі (НБСЄ), що прохо-
дила з 3 липня 1973 р. по 1 
серпня 1975 р. за участю 
33-х європейських держав, 
США і Канади, завершилася 
підписанням главами держав 
і урядів у Гельсінкі Заключ-
ного акту, який визначив за-
сади співробітництва держав 
в Європі та став довгостро-
ковою програмою дій, спрямо-
ваною на будівництво єдиної, 
мирної, демократичної і 
процвітаючої Європи.

Згідно з Гельсінкським За-
ключним Актом НБСЄ 1975 
року, до основних напрямів 
діяльності Організації 

відносяться питання, 
що стосуються безпеки, 
співробітництва у галузі 
економіки, науки, технологій 
та довкілля, а також в 
гуманітарній та інших сферах 
(права людини, інформація, 
культура, освіта).

НБСЄ була заснована у 
розпал «холодної війни» як 
важливий багатосторонній 
форум для діалогу та співпраці 
Сходом та Заходом.

Сьогодні ОБСЄ є 
найбільшою регіональною 
організацією, яка об’єднує 57 
держав Європи, Центральної 
Азії та Північної Америки для 
розвитку політичного діалогу 
та співробітництва у сфері 
безпеки в усіх її вимірах 
– військово-політичному, 
е к о н о м і к о - д о в к і л ь н о м у 
та гуманітарному. Регіон 
відповідальності Організації 
охоплює Європу, Далекий 
Схід, Центральну Азію та 
Північну Америку. Крім того, 
з ОБСЄ підтримують зв’язки 
різного рівня та інтенсивності 
низка держав інших 
регіонів - Алжир, Єгипет, 
Ізраїль, Йорданія, Марокко, 
Туніс  (середземноморські 
партнери); Афганістан, 
Республіка Корея, Таїланд і 
Японія (азійські партнери).

Трибуна експерта



4 Бюлетень Центру міжнародної безпеки та партнерства

України та Координатором 
проектів ОБСЄ в Україні від 
16 липня 2014 р., Співпраця 
між Верховним судом України 
та Координатором проектів 
ОБСЄ в Україні від 24 липня 
2014 р. Ці нормативно-
правові акти стали основою 
для реалізації проекту ОБСЄ 
/ БДІПЛ «Посилення безпеки 
релігійних громад та інших 
груп в Україні» у 2015-2016 
роках. 

Окремо слід відзначити 
діяльність Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні. У 
сфері його уваги моніторинг 
і надання консультацій з пи-
тань реформування системи 
судочинства, дотримання 
прав людини в освіті, свобода 
діяльності ЗМІ та неурядових 
організацій тощо. Практично 
в усіх цих сферах окремі пи-
тання стосуються свободи 
совісті і віросповідання та 
забезпечення відповідних 
прав людини. Так, за да-
ними офіційного веб-сайту 
ОБСЄ, Координатор проектів 
у співпраці з Уповнова-
женим Верховної Ради з 
прав людини підтримує 
громадських активістів у 
проведенні моніторингу су-
дових процесів, проводить 
навчання з методології такого 
моніторингу та з принципів 

Одностайно ухвалене 
Радою Міністрів ОБСЄ у 
листопаді 2010 р. рішення 
про головування України 
в ОБСЄ в 2013 році стало 
визнанням ролі нашої дер-
жави у зміцненні безпеки 
і стабільності на просторі 
організації.

Україна тісно співпрацює 
з ОБСЄ у галузі прав людини 
та захисту громадян, у тому 
числі у сфері свободи совісті та 
релігії. Більшість відповідних 
рекомендацій ОБСЄ 
імплементовані у національне 
законодавство, розробля-
ються нові законодавчі зміни, 
що враховують рекомендації 
ОБСЄ щодо прав віруючих 
та релігійних громад. Пра-
вовою основою двосторон-
нього співробітництва є до-
датково Меморандум про 
взаєморозуміння між Урядом 
України та Організацією з 
безпеки та співробітництва 
в Європі (ОБСЄ) щодо 
створення нової форми 
співпраці від 13 липня 1999 
р., А також меморандуми 
щодо: Взаєморозуміння між 
Міністерством внутрішніх 
справ України та Бюро демо-
кратичних інститутів та прав 
людини (БДІПЛ) ОБСЄ від 
5 липня 2012 р., Співпраця 
між Конституційним Судом 
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права на справедливий 
суд, допомагає розбудувати 
загальнонаціональну ме-
режу моніторів. Крім того, 
ведеться активна робота з 
Міністерством освіти і науки 
України у просуванні в 
освітній галузі підходів, засно-
ваних на принципах поваги до 
прав людини, а також освіти 
з тематики прав людини в 
школах. Допомога включає 
розробку рекомендацій до 
шкільних програм, роз-
робку та пілотування нових 
предметів та курсів, які 
надалі будуть впроваджува-
тися Міністерством. Завдяки 
такій інтенсивній співпраці 
між ОБСЄ та Україною 
вдосконалюється не лише 
національне законодавство 
про захист прав людини на 
свободу совісті та релігії, 
а й судова практика, яка 
гарантує демократичні пере-
творення в нашій державі.

На окрему увагу 
заслуговує проект ОБСЄ/ 
БДІПЛ «Зміцнення безпеки 
релігійних громад та інших 
груп в Україні», реалізований 
у 2015 - 2016 рр. Так, під час 
Національної зустрічі з питань 
взаємодії державних органів, 
відповідальних за здійснення 
політики у сфері релігії, а 
також свободи релігії та пере-

конань 26 - 27 травня 2015 
р. у Києві відбулися плідні 
дискусії між представни-
ками обласних структурних 
підрозділів у справах релігій, 
Всеукраїнської ради церков 
та релігійних організацій, 
провідними вітчизняними 
та міжнародними ек-
спертами у сфері сво-
боди совісті та діяльності 
релігійних організацій, 
членами Експертної ради 
при Міністерстві культури 
України, під час яких об-
говорювалися проблемні 
аспекти реєстрації статутів 
та державної реєстрації 
релігійних організацій, оформ-
лення погоджень на релігійну 
діяльність іноземців, забезпе-
чення конституційного права 
віруючих на публічні мирні 
зібрання та права на альтер-
нативну (невійськову) службу 
під час мобілізації. У рамках 
цього ж проекту проводилися 
круглі столи й експертні об-
говорення в різних регіонах 
України, вироблялися 
конкретні пропозиції щодо 
удосконалення державної 
політики по відношенню 
до релігійних організацій 
та запобігання конфліктів 
на релігійному ґрунті. Зо-
крема, лише упродовж 2015 
р. ОБСЄ/БДІПЛ провели 
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конфліктів у Придністров’ї 
(Молдова), Південній Осетії 
(Грузія), Нагірному Кара-
баху (Азербайджан), Ко-
сово (Сербія); забезпечення 
активної ролі України як по-
середника Придністровського 
врегулювання; забезпечення 
розширення представленості 
України у складі місій 
та структур ОБСЄ, зо-
крема, в Македонії, Косово 
(СРЮ), Грузії, Таджикистані 
та Хорватії. реформу-
вання Організації з метою 
підвищення ефективності її 
роботи. Україна є активним 
учасником миротворчих 
місій ОБСЄ, зокрема, в 
Македонії, Косово, Грузії, 
Таджикистані та Хорватії. 
Наша держава активно 
працює в рамках Спільної 
консультативної групи щодо 
виконання положень Заключ-
ного акта Стамбульського 
саміту ОБСЄ. Окремим на-
прямком діяльності України в 
рамках ОБСЄ є поглиблення 
співробітництва між держа-
вами–членами Організації за 
демократію та економічний 
розвиток (ГУАМ) – Азербайд-
жаном, Грузією та Молдовою. 
Метою співпраці України–
ОБСЄ та ГУАМ є реалізація 
об’єднання національних 
інтересів держав-учасниць 

п’ять навчальних семінарів 
із цієї проблематики для 
представників релігійних 
спільнот, громадянського 
суспільства, посадових осіб 
державних адміністрацій, 
працівників правоохоронних 
органів та прокуратури.

Події, пов’язані з утво-
ренням Православної церкви 
України й наданням їй 
автокефалії та початком пе-
реходу релігійних громад до 
новоствореної Церкви, також 
потребували прискіпливої 
уваги ОБСЄ щодо дотри-
мання прав людини на сво-
боду віросповідання. У цьому 
контексті необхідна була 
більш тісна взаємодія ОБСЄ 
з Уповноваженим Верховної 
Ради з прав людини та скоор-
динована реакція на можливі 
порушення, пов’язані з 
розподілом майна релігійних 
громад, перереєстрацією 
релігійних організацій тощо.

Активна співпраця 
України з ОБСЄ у формуванні 
європейської системи безпеки 
і стабільності відбувається за 
такими напрямками: роз-
виток міжнародного діалогу; 
боротьба з тероризмом, 
антисемітизмом, іншими 
проявами нетерпимості; вре-
гулювання «заморожених» 
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шляхом висунення спільних 
ініціатив та пропозицій з 
проблематики врегулювання 
існуючих суперечностей.

Слід також відзначити, 
що з 21 березня 2014 р. на 
підставі запиту від Уряду 
України до ОБСЄ і консен-
сусного рішення всіх 57 
країн - учасниць ОБСЄ роз-
почала роботу Спеціальна 
моніторингова місія ОБСЄ в 
Україні. СMM – це неозброєна 
цивільна місія, яка працює  
24 години на добу, 7днів 
на тиждень у всіх регіонах 
України. Її основні завдання – 
це неупереджено і об’єктивно 
спостерігати та звітувати про 
ситуацію в Україні, а також 
сприяти діалогу між усіма 
сторонами конфлікту. За ре-
зультатами своє діяльності 
Спеціальна моніторингова 
місія оприлюднює звіти, в 
яких відзначає будь-які по-
рушення прав людини, у 
тому числі на свободу совісті 
і віросповідання.

Місія продовжувала засто-
совувати комплексний підхід 
до моніторингу ситуації з без-
пекою, включаючи її людський 
вимір, на сході України. 
Більш конкретно, Місія про-
довжувала підтримувати ви-
конання Мінських домовле-
ностей шляхом моніторингу 

та звітування про дотри-
мання їх різних положень, 
включаючи дотримання ре-
жиму припинення вогню, ви-
лучення забороненої зброї та 
роз’єднання сил та техніки, 
а також відповідні заходи 
протимінної діяльності .

У 2019 році Місія 
зафіксувала на чотири 
відсотки менше порушень 
режиму припинення вогню 
порівняно з 2018 роком, 
особливо після прийняття 
зобов’язання щодо припи-
нення вогню, яке розпоча-
лося 21 липня. СММ про-
довжувала спостерігати за 
наявністю зброї, частина якої 
знаходилася в населених пун-
ктах або поблизу них.

СММ моніторила 
роз’єднання сил та техніки 
в районі роз’єднання Ста-
ниця Луганська, а також 
відновлений процес 
роз’єднання в районах 
роз’єднання Петрівське та 
Золоте. З цією метою Місія 
посилила свою присутність 
на місцях, в тому числі 
за допомогою викори-
стання технічних засобів 
- додаткових камер SMM 
та безпілотних літальних 
апаратів (БПЛА).

Роз’єднання біля Станиці 
Луганської дозволило 
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про проблеми, з якими сти-
каються цивільні особи при 
перетині лінії зіткнення.

Свобода пересування 
Місії продовжує бути об-
меженою, переважно в 
непідконтрольних уряду рай-
онах, особливо в частинах 
південної Донецької області 
та прикордонних районах по-
близу кордону з Російською 
Федерацією. Використання 
технічних засобів Місії для 
дистанційного спостере-
ження як доповнення до 
фізичної присутності патрулів 
СММ дозволило Місії част-
ково пом’якшити цю та інші 
перешкоди. Незважаючи на 
це, БПЛА СММ продовжує ре-
гулярно піддаватися сигналь-
ному втручанню та стрільбі 
зі стрілецької зброї по обидва 
боки лінії зіткнення.

Місія направила 3714 
патрулів у Донецькій та 
Луганській областях та 
сприяла 1141 «вікнам тиші» 
(локальне дотримання ре-
жиму припинення вогню), 
щоб забезпечити ремонт та 
обслуговування критичної 
цивільної інфраструктури по 
обидва боки лінії зіткнення. 
СММ опублікувала тематичну 
доповідь на цю тему, наголо-
шуючи, що така робота допо-
могла відновити, серед іншого, 

відремонтувати зламану 
ділянку мосту Станиця Лу-
ганська, як було прийнято 
рішення в рамках TCG. Ча-
стина мосту була зруйно-
вана в 2015 році внаслідок 
конфлікту, збільшивши 
труднощі тисяч людей, вклю-
чаючи людей похилого віку та 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, яким дове-
лося йти нестійкими та кру-
тими імпровізованими пан-
дусами, щоб перетнути лінію 
розмежування на єдиному 
в Луганській області кон-
трольно-пропускному пункті 
в’їзду-виїзду (КПВВ). 20 ли-
стопада нову ділянку мосту 
відкрили для цивільного на-
селення.

СММ також продо-
вжила моніторинг інших 
аспектів впливу конфлікту на 
цивільне населення. У ньому 
зафіксовано 147 цивільних 
жертв (19 загиблих та 128 
поранених) та пошкодження 
близько 550 цивільних 
об’єктів, у тому числі 15 опера-
тивних навчальних закладів. 
Свобода пересування 
цивільних осіб залишається 
обмеженою: уздовж лінії 
зіткнення довжиною майже 
500 кілометрів функціонують 
лише п’ять КПВВ. Місія 
опублікувала тематичний звіт 
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воду, газ та електроенергію 
для 4 мільйонів людей. 

ГЕНДЕРНЕ ПОГОД-
ЖЕННЯ 

Місія продовжує впровад-
жувати свій план дій щодо 
ґендерної рівності у всі види 
діяльності, зокрема про-
тягом циклу моніторингу та 
звітування, що призвело до 
більш глибокого розуміння без-
пеки, соціально-економічних 
та людських вимірів. Хоча 
жінки залишаються недо-
статньо представленими, 
Місія продовжувала вжи-
вати заходів для поліпшення 
гендерного балансу, в тому 
числі на керівних посадах. 
СММ також продовжувала 
взаємодіяти з жінками, які 
беруть участь у ініціативах 
діалогу, та проводила для 
жінок брифінги про мандат 
та діяльність СММ. 

У 2019 році Місія здійснила 
76 пропагандистських заходів, 
підвищуючи обізнаність про 
роль, діяльність та цілі СММ, 
зокрема всебічну безпеку 
із залученням громадян та 
діалогом. Окрім вирішення 
питань гендерної рівності 
та запобігання гендерному 
насильству, Місія зосере-
дила увагу на РБ ООН 1325 
щодо жінок, миру та без-
пеки, яка визнає, що стійкий 

мир будується на широкій 
інклюзивності. Серія історій 
для соціальних медіа «Жінки 
на контактній лінії», при-
свячена як жінкам-лідерам 
громад, так і жінкам-офіцерам 
з моніторингу, які живуть і 
працюють в районах, що по-
страждали від конфлікту, а 
також відео, що докумен-
тально відображають повсяк-
денну роботу співробітників 
моніторингу СММ, отримали 
понад 2,2 мільйон переглядів. 
Діяльність інформаційно-
пропагандистської діяльності 
була зосереджена здебільшого 
на презентації діяльності 
Місії відповідно до її мандату. 
Місія також проводила за-
ходи щодо розвідки мін серед 
дітей, які живуть вздовж лінії 
зіткнення.

Серед головних напрямів 
співпраці України з ОБСЄ 
зараз виокремлюють та 
надалі будуть виокремлюва-
тись такі:

1. Визнання міжнародною 
спільнотою фактів порушення 
Російською Федерацією осно-
воположних  принципів та 
зобов’язань в рамках ОБСЄ 
внаслідок військової агресії 
на сході України, незаконної 
окупації та спроби анексії 
АР Крим та м. Севастополь, 
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агресією Росії проти України 
та незаконною окупацією 
Криму, відновлення довіри, 
необхідність мирного врегу-
лювання спорів, зміцнення 
інструментарію Організації 
у сфері попередження 
конфліктів, оновлення засобів 
зміцнення довіри та безпеки, 
забезпечення свободи слова 
та ЗМІ, боротьба з пропа-
гандою, посилення захисту 
прав людини, недопущення 
зловживання правилом кон-
сенсусу.

5. Залучення експертного
потенціалу ОБСЄ шляхом роз-
ширення проєктів практичної 
допомоги в реалізації про-
грами внутрішніх реформ в 
Україні.

6. Врегулювання т.зв.
«заморожених» конфліктів 
у Придністров’ї (Молдова), 
Абхазії та Південній Осетії 
(Грузія), Нагірному Карабасі 
(Азербайджан).

7. Реформування
Організації з метою 
підвищення ефективності її 
роботи. У цьому контексті 
Україна виступає, зокрема, 
за збалансування трьох 
вимірів діяльності ОБСЄ, удо-
сконалення роботи польових 
операцій та миротворчої 
діяльності ОБСЄ, зміцнення 
аналітичного потенціалу 

засудження викрадення та 
незаконного утримування 
українських громадян в 
Росії та тимчасово окупова-
ному Криму. Використання 
інструментарію ОБСЄ та 
заходів в рамках Організації 
для припинення агресії РФ 
проти України та відновлення 
порушених прав.

2. Забезпечення підтримки
з боку ОБСЄ та держав-учас-
ниць діяльності України 
із захисту суверенітету та 
територіальної цілісності, 
впровадження необхідних ре-
форм.

3. Поглиблення співпраці
з інститутами ОБСЄ та 
країнами-учасницями у 
напрямі посилення діяльності 
СММ ОБСЄ на сході України, 
розширення мандату 
спостерігачів ОБСЄ на всі 
пункти пропуску українсько-
російського кордону, забез-
печення моніторингу БДІПЛ 
судових процесів в РФ над 
українськими громадянами - 
політичним в’язнями.

4. Забезпечення
присутності на порядку 
денному ОБСЄ таких 
пріоритетних для України пи-
тань: припинення порушень 
основоположних принципів 
та зобов’язань у рамках 
ОБСЄ у зв’язку з триваючою 
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Організації, забезпечення 
дотримання принципу 
географічної рівності у 
кадровій політиці.

Відносини надалі будуть 
розвиватись так як Україна 
є захисною подушкою для 
Європи, і ОБСЄ буде сприяти 
тому, аби Україна залишалась 
цілісною та ударостійкою.

Система міжнародної без-
пеки в умовах пандемії: 
локальні та глобальні ви-
клики. Львівсько-вроцлав-
ська експертна дискусія

На факультеті 
міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка 27 травня 2020 року 
відбулася експертна дискусія 
з питань міжнародної без-
пеки. Захід ініціював Центр 
міжнародної безпеки та 
партнерства у співпраці з 
Інститутом міжнародних 
студій Вроцлавського 
університету (Республіка 
Польща). Відбулася дискусія на 
платформі  «Microsoft Teams». 

Ключовими темами обго-
ворення стали питання 
впливу пандемії COVID-19 
на національну безпеку, про-
блеми сучасних викликів 
для міждержавної співпраці, 
опірність міжнародної 
системи в теперішніх умовах, 
а також українсько-польське 
партнерство в умовах 
пандемії. Окрім того, учас-
ники діалогу торкнулися 
проблеми функціонування 

Новини центру
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Кшиштофом Коцюбінскі, 
а також професором 
Ларисою Лещенко, Пьо-
тром Маршалком та док-
тором Ренатою Дудою.

Під час дискусії учас-
ники обмінялися дум-
ками щодо нових реалій 
системи міжнародної без-
пеки та міжнародного 
порядку. Науковці наголо-
сили на тому, що пандемія 
внесла свої корективи у 
міжнародну систему без-
пеки, водночас увиразнивши 
слабкі сторони міжнародних 
організацій. Наслідками 
пандемії, зокрема, є: 
ізоляційні тенденції у Європі, 

міжнародних інститутів 
у нових умовах.

Участь у дискусії взяли 
науковці факультету 
міжнародних відносин 
Львівського університету - 
директор Центру міжнародної 
безпеки та партнерства, декан 
факультету міжнародних 
відносин, професор Маркіян 
Мальський і доценти кафе-
дри міжнародних відносин і 
дипломатичної служби Олек-
сандр Кучик, Роман Вовк 
та Роман Шипка. Інститут 
міжнародних студій Вроц-
лавського університету був 
представлений директо-
ром Інституту, професором 
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до роботи провідних 
українських, польських та 
зарубіжних експертів. Адже 
в умовах новітніх викликів 
та загроз Львівський 
Університет залишається 
одним з провідних центрів 
експертних оцінок та глибокої 
наукової оцінки сучасних 
процесів на локальному та 
глобальному рівні. Наступна 
зустріч в рамках Львівсько-
Вроцлавських дискусій 
запланована на 9 червня 
цього року.запланована

Українсько-польське 
стратегічне партнер-
ство в умовах гібридних 
викликів та загроз

Під такою назвою, у 
вівторок 9 червня відбулася 
чергова Львівсько-
Вроцлавська експертна 
дискусія, організована 
спільно Центром міжнародної 
безпеки та партнерства 
факультету міжнародних 
відносин та Інститутом 
міжнародних студій Вроц-
лавського університету 
(Республіка Польща). На 
протязі кількагодинної 
дискусії було обговорено 
низку питань українсько-

посилення економічного 
націоналізму (через потребу 
захисту власної економіки) та 
послаблення авторитету гло-
бальних організацій. Водно-
час, за словами науковців, 
саме міжнародні організації 
та якісна взаємодія між 
країнами дозволила запобігти 
набагато гіршим наслідкам 
пандемії. Відтак, у майбут-
ньому варто очікувати ще 
більшої підтримки  зі сторони 
урядів провідних держав 
міжнародних організацій, 
покликаних зберігати 
стабільність процесів у 
світі Актуальні питання 
національної та міжнародної 
безпеки стали предме-
том жвавої дискусії. Попри 
дискусії навколо питання 
створення сценаріїв розвитку 
ситуації як у міжнародному 
так і національному масштабі, 
учасники дискусії домови-
лися продовжити регуляр-
ний діалог українського та 
польського експертного сере-
довища у форматі львівсько-
вроцлавських експертних 
дискусій з актуальних питань 
міжнародної безпеки. Відтак 
виступили з ініціативою 
створення спільної 
експертної платформи в 
рамках міжуніверситетської 
співпраці та запрошення 
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Центру міжнародної без-
пеки та партнерства, доцент 
Олександр Кучик наголосив 
на важливості в сучасних 
умовах обговорювати не лише 
«гострі питання» двосторонніх 
відносин, а шукати точки 
дотику та узгодження 
інтересів для вибудовування 
спільних цілей та стратегій 
співпраці. Важливим у цьому 
процесі є тісний контакт 
представників академічного 
та експертного середовища 
у контексті зростання ролі 
експертного знання для роз-
робки та втілення державної 
політики у різних сферах 
міждержавних відносин. 

У дискусії взяла участь 

польського партнерства в 
умовах боротьби з пандемією 
та нових геополітичних 
реалій. У заході взяли 
участь науковці та експерти 
Львівського та Вроцлавського 
університетів. З факультету 
до обговорення долучилися 
Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол України, профе-
сор Маркіян Мальський, який 
поділився досвідом роз-
витку українсько-польських 
відносин в час виконання 
дипломатичних функцій у 
Республіці Польща та окрес-
лив сучасні проблеми які 
стоять перед обома держа-
вами. Відкриваючи обгово-
рення заступник директора 
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сфері. Незважаючи на поча-
сти песимістичні оцінки 
розвитку такої співпраці 
на сучасному етапі, учас-
ники дискусії дійшли згоди 
в необхідності пошуку ефек-
тивних механізмів подо-
лання певних упереджено-
стей з обох боків кордону.

Серед іншого було пору-
шено питання нового 
виміру європейської та 
євроатантичної системи 
безпеки та участі в цих 
процесах Організації 
Північноатлантичного Дого-
вору та Європейського Союзу. 
Відтак зміцнення східного 
флангу НАТО перед загрозами 
з боку російської агресивної 
політики є одним з ключо-
вих питань як європейського 
співтовариства так і держав-
партнерів Альянсу. У цьому 
контексті євроатлантичні 
прагнення України 
мають стати одним з 
елементів зміцнення без-
пеки та стабільності в 
євроатлантичному регіоні.

В ході дискусії також 
було піднято питання у 
співпраці України та Польщі 
у сфері освіти та гуманітарної 
сфери, яка є важливим еле-
ментом міжособистісного 
спілкування та порозуміння.

народний депутат України 
Софія Федина, яка окрес-
лила у виступі загаль-
ний характер українсько-
польських відносин, і 
зокрема міжпарламентської 
співпраці між Україною та 
Польщею. Одним з централь-
них елементів виступу стало 
питання російського чин-
ника в розвитку польсько-
українського партнерства. 
Оскільки питання воєнної 
агресії Росії супроти України 
й надалі залишається ключо-
вим для системи європейської 
безпеки, цей аспект набув 
досить широкого обговорення 
серед учасників. Питання 
досягнення миру в Україні 
та Європі стали ключовими 
у виступах польських колег: 
професори Лариси Лещенко, 
та Марек Кульчицкі. Власне 
у цьому ключі є досить хоро-
ший потенціал для розвитку 
військової та військово-
технічної кооперації між 
державами, а відтак і 
результативного та ефек-
тивного співробітництва 
між державами.

Доволі жваве обговорення 
учасників викликав виступ 
професора Марціна Сінкевіча 
та Марціна Кочана з досить 
детальним аналізом співпраці 
двох держав в енергетичній 




