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Спіробітництво України 
в рамках Ради Європи: 
очікування та сучасний 
стан.

Олександр Кучик,
Львівський національний 

університет імені І. Франка

Прагнення України 
приєднатись до структур 
РЄ належить розгля-
дати у контексті реалізації 
стратегічної мети нашої 
країни – входження до 
європейських структур. Бе-
ручи до уваги специфіку 
діяльності РЄ, можемо ствер-
джувати, що вступ України 
до Організації і приєднання 
до її основних документів 
сприяли інтеграції нашої 
країни до європейського 
правового і політичного про-
стору. З огляду на недавнє 
тоталітарне минуле, вход-
ження до РЄ було досить три-
валим і складним. При цьому 
мається на увазі не лише 
формальне приєднання до РЄ 
у листопаді 1995 р., а період 
1992 – 2000 рр., пов’язаний з 
виконанням взятих Україною 
зобов’язань. У цьому процесі 
виникло чимало ускладнень. 

Насамперед, невчасне ви-
конання частини зобов’язань 
внаслідок ряду об’єктивних 
і суб’єктивних обставин 
(складна економічна ситуація, 
брак відповідальності, 
відсутність консолідованої 
діяльності законодавчої і 
виконавчої гілок влади). 
Тим не менш, незважаючи 
на 11-місячну затримку, 
Україна виконала основні ви-
моги РЄ стосовно вступних 
зобов’язань. Якщо  гово-
рити про жорсткість РЄ до 
України, порівняно з іншими 
країнами, то до цього спри-
чинило насамперед грубе по-
рушення нашою державою 
строків введення мораторію 
на виконання смертних 
вироків. 

Серед перспективних 
напрямків співробітництва 
України з РЄ слід виділити 
наступні: 

- продовження роботи по 
впровадженню у національне 
законодавство норм і 
принципів РЄ; 

- забезпечення, за 
сприяння РЄ, готовності 
відповідної інфраструктури 
та правосвідомості в Україні 
до виконання органами 
влади будь-яких рішень 

Трибуна експерта
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приєднання до її основних 
документів сприяли вход-
женню нашої країни до 
європейського правового і 
політичного простору.

План дій Ради Європи для 
України

Рада Європи надає 
підтримку Україні у процесі 
виконання завдань, спря-
мованих, зокрема, на прове-
дення внутрішніх реформ у 
ключових сферах.

Співпраця здійснюється 
на підставі Планів дій. Плани 
дій Ради Європи впроваджу-
ються починаючи з 2005 р.

Реалізація планів дій 
сприяє виконанню Україною 
її статутних та індивідуальних 
зобов’язань як держави-
члена РЄ та передбачає 
пакет пріоритетних заходів 
з адаптації українського за-
конодавства, інститутів та 
практики до європейських 
стандартів щодо прав лю-
дини, верховенства права і 
демократії. Це стосується, зо-
крема, забезпечення вільних і 
справедливих виборів, рефор-
мування судової влади, бо-
ротьбу з корупцією, протидію 
легалізації коштів, отриманих 
злочинним шляхом, а також 
свободу вираження поглядів 
та посилення соціальних 
гарантій. Виконання планів 

Європейського суду з прав 
людини щодо задоволення 
індивідуальних позовів гро-
мадян; 

-реалізацію широкомас-
штабної державної програми 
з підготовки соціальної сфери 
та правової системи України 
до впровадження норм і 
принципів Європейської 
соціальної Хартії; 

- активізацію  участі 
представників України у 
робочих органах КМРЄ, 
діяльність яких пов’язана 
з розробкою нових 
міжнародно-правових доку-
ментів та спільних програм 
співробітництва; 

- підвищення ефективності 
взаємодії між представни-
ками України у РЄ; 

- подальше реформування 
правової системи, місцевого 
самоврядування, правозасто-
сування в Україні; 

- участь України у реалізації 
програм співробітництва РЄ з 
країнами ЦСЄ. 

Реалізація цих напрямків, 
на нашу думку, значно при-
скорить повномасштабну 
інтеграцію України в усі 
європейські структури.

Беручи до уваги специфіку 
діяльності РЄ, правомірно 
стверджувати, що вступ 
України до Організації і 
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підлягає періодичному 
спільному моніторингу з 
боку РЄ і органів державної 
влади України з метою 
оцінки ефективності затвер-
джених проектів, досягнень 
і результатів, а також вклю-
чення, за згодою сторін, 
інших проектів.

Стратегічними напрямами 
у рамках планів дій визна-
чено:

- заходи у галузі прав 
людини, спрямовані на 
вирішення певних клю-
чових питань, визначених 
як пріоритетні контрольними 
органами РЄ і рішеннями 
Європейського суду з прав 
людини, та на посилення за-
хисту прав людини і краще 
виконання судових рішень;

- заходи у галузі верхо-
венства права, спрямовані 
на розвиток демократичних 
інститутів і процедур на 
національному, регіональному 
та місцевому рівнях, а також 
на сприяння дотриманню 
верховенства права;

- заходи у галузі 
демократії, спрямовані на 
зміцнення демократичних 
інститутів на національному, 
регіональному та місцевому 
рівнях, на поширення куль-
тури демократії, на роз-
виток соціальної єдності, 

підвищення терпимості та 
розширення участі ключових 
соціальних та громадських 
партнерів у процесі прий-
няття рішень.

Плани дій охоплювали 
періоди: 2005-2008 рр. (17,3 
млн. євро), 2008-2011 рр. (25 
млн. євро) та 2011–2014 рр. 
(23, 9 млн. євро).

18 березня 2015 року 
відбулася презентація Плану 
Дій Ради Європи для України 
на 2015-2017 роки (загальний 
бюджет – 45 млн. євро).

Основними пріоритетами 
Плану дій на 2015-2017 рр. 
є конституційна реформа 
та функціонування демо-
кратичних інститутів, су-
дова реформа, демократичне 
управління, права людини та 
протидія економічним зло-
чинам.

Співпрацюючи саме з 
такою організацією як Рада 
Європи, Україна спроможна 
суттєво вдосконалити свое 
законодавсгво у галузі за-
безпечення прав людини та 
інтегрувати його відповідно 
до европейських стандартів, 
а отже, покращити своє ста-
новище у міжнародному 
просторі. Конкретний ре-
зультат співробітництва 
України з Радою Європи у 
сфері прав людини позна-
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створивши в рамках системи 
судів загальної юрисдикції 
Апеляційний суд України, 
Вищий адміністративний суд 
України та Державну судову 
адміністрацію. 

6. Україна приєдналася до 
низки важливих юридичних 
інструментів Ради Європи, 
зокрема до Протоколу 13 
Європейської конвенції з прав 
людини стосовно заборони 
смертної кари без жодних 
застережень, Протоколів 1 і 
2 до Європейської конвенції 
про запобігання тортурам, 
нелюдському або такому, 
що принижує гідність, пово-
дженню чи покаранню. 

Щодо решти зобов’язань 
у сфері покращення націо-
нального законодавства та 
здійснення реформ, Пар-
ламентська Асамблея Ради 
Європи (далі - Асамблея) 
закликає органи влади 
України продовжувати ро-
боту, активізувати свої зу-
силля, а також зміцнювати 
співробітництво з Радою 
Європи задля забезпе-
чення повної відповідності 
українського законодавства 
та практики правозастосу-
вання принципам і стан-
дартам згаданої організації, 
передусім стандартам, га-
рантованим Європейською 

чився на вдосконаленні за-
конодавства. Це зазначено 
у Резолюції Ns1346 (2003 
р.) Парламентської Асамблеї 
Ради Європи Виконання 
обов’язків та зобов’язань 
Україною, де у пункті 2 сто-
совно національногo зако-
нодавства та здійснення ре-
форм зазначено, що: 

1. 7 лютого 2002 р. Вер-
ховною Радою України прий-
нято Закон «Про судоустрій», 
який набув чинності 1 червня 
2002 р. 

2. Цивільний кодекс оста-
точно прийнято Верховною 
Радою України 16 січня 2003 
р. та підписано Президентом 
України 3 березня 2003 р., 
він вступить в силу 1 січня 
2004 р.

3. 15 травня 2003 р. Вер-
ховною Радою України було 
прийнято новий Закон «Про 
ратифікацію Європейської 
хартії регіональних мов або 
мов меншин «. 

4. Цивільний процесу-
альний кодекс України було 
прийнято у першому читанні 
з добрими перспективами 
щодо його ухвалення у най-
ближчому майбутньому. 

5. Україна досягла прогресу 
в подальшому реформуванні 
судової системи, зокрема 
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конвенцією з прав людини, 
а також повної відповідності 
рішенням Суду у Страсбурзі 
щодо індивідуальних та за-
гальних заходів, яких може 
вимагати Комітет міністрів. 
Серед невідкладних кроків у 
цьому напрямі Асамблея на-
полегливо спонукає органи 
державної впади України:

1. Якомога швидше завер-
шити прийнятгя тих основних 
законів, що ще залишаються 
важливими елементами 
зобов’язань України у сфері 
права, зокрема Цивільного 
процесуального кодексу та 
Кримінальногo процесу-
ального кодексу; стосовно 
Кримінальногo процесуаль-
ного кодексу наполегливо 
рекомендуєтъся запровадити 
його в дію на основі попе-
редньо отриманих висновків 
експертів Ради Європи. 

2. Повністю здійснити 
реформування Генеральної 
прокуратури відповідно до 
принципів і стандартів Ради 
Європи та у тісній взаємодії 
з відповідними органами 
Ради Європи реалізовувати 
Спільний план дій у частині 
реформування української 
прокуратури. 

3. Забезпечити повне до-
тримання Верховенства 
права органами державної 

влади, зміцнити незалежнісгь 
суддів від органів державної 
виконавчої влади та 
відновити довіру громадян 
до судової системи загалом. 
Також Парламентська Асам-
блея Ради Європи наголошує, 
що під час внесення змін до 
Конституції України мають 
бути сумлінно дотримані 
всі положення діючої 
Конституції, особливо щодо 
процедури внесення змін до 
Конституції. Boнa закликає 
органи влади України по-
вною мірою співпрацювати 
в цьому аспекті з орга-
нами Ради Європи та, зо-
крема, зважати на висновки 
Венеціанської Комісії під час 
внесення змін до Конституції. 
Із вищевикладеногo Асамблея 
робить висновок, що хоча з 
часу прийнятгя Асамблеєю 
резолюції Ns1262 (2001 р.) 
Україною досягнуго помітного 
прогресу у сфері законодав-
ства, Україна ще не вико-
нала всіх своїх обов’язків та 
зобов’язань як держава-член 
Ради Європи та у багатьох 
сферах верховенство права 
ще не повністю встанов-
лено. Тому Асамблея приймає 
рішення продовжувати про-
цедуру моніторингу щодо 
України у тісній співпраці з 
українською делегацією.
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зували за ініціативи 
Центру міжнародної без-
пеки та партнерства у 
співпраці з Інститутом 
міжнародних студій Вроц-
лавського університету та 
Інститутом наук про без-
пеку Педагогічного уні-
верситету в Кракові.

Відкриваючи конферен-
цію, Надзвичайний і Повно-
важний Посол України, про-
фесор Маркіян Мальський 
наголосив на важливості 
обговорення питань, що сто-
суються формування нового 
клімату безпеки в умовах 
трансформації міжнародної 
системи загалом. Також важ-
ливим є циклічність про-
ведення конференції, що 
демонструє зростаючий 
інтерес представників бага-
тьох академічних осередків 
з України та із-за кордону.

Відкриваючи пленарну 
дискусію “Військовий ком-
понент як чинник форму-
вання регіональної системи 
безпеки”, заступник дирек-
тора Центру міжнародної 
безпеки та партнерства 
доцент Олександр Кучик 
відзначив зростаючу роль 
в і й с ь к о в о - п о л і т и ч н о г о 
чинника на формування 
сучасної європейської 
безпекової політики. Відтак 

Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки

Питання формування 
регіональної системи безпеки 
та залученості військового 
компоненту стали централь-
ною темою дискусії учасників 
VI Міжнародної наукової 
конференції «Україна в 
умовах трансформації 
міжнародної системи без-
пеки», яка відбулася 7 жовтня 
2020 року на факультеті 
міжнародних відносин 
Львівського університету. 
Конференцію, яка відбулася 
в онлайн-форматі, органі-

Новини центру
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військовий компонент в 
поєднанні з низкою воєнних 
навчань навколо України 
засвідчують не лише зро-
стання напруженості в 
рос ійсько -укра їнському 
збройному протистоянні, 
а й є визначальним еле-
ментом формування нової 
безпекової реальності в світі.

В роботі конференції 
взяли участь провідні фахівці 
у сфері військової безпеки 
та оборони з Національної 
Академії сухопутних військ 
України імені гетьмана Петра 
Сагайдачного генерал-лей-
тенант Артур Горбенко, пол-
ковник Василь Панасюк та 
Олександр Феденко. У своїх 
виступах вони окреслили 
різні аспекти використання 
військової складової в умовах 
збройного та гібридного 

протистояння між держа-
вами на міжнародній арені. 
Окрема увагу приділили обго-
воренню питань російсько-
українського збройного про-
тистояння та його впливу 
на формування безпеко-
вого середовища у регіоні 
Центральної та Східної 
Європи. В рамках дискусії 
полковником Олександром 
Феденком був представлений 
ґрунтовний аналіз військових 
загроз з боку Російської 
Федерації та використання 
останньої збройних сил для 
шантажу та залякування, а 
можливо й підготовки прак-
тичних сценаріїв захоплення 
нових територій. Водно-
час генерал Артур Горбенко 
загострив увагу учасників 
конференції на питаннях 
функціонування режиму дер-
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клімату безпеки у Центрально-
східноєвропейському регіоні..

Загалом учасники 
конференції обговорили 
широке коло питань без-
пекового співробітництва 
та акцентували увагу на 
необхідності продовження 
діалогу в академічному 
середовищі у різних фор-
матах міжуніверситетської 
співпраці та обміну дум-
ками між різними експер-
тними та аналітичними 
центрами різних країн.

Відтак учасники запро-
понували провести серію 
конференцій за названою 
тематикою в наступному році.

жавного кордону та діяльності 
прикордонної служби 
України в реаліях боротьби з 
російськими окупаційними 
силами на Сході України.

Активну участь у 
конференції взяли науковці 
з Вроцлавського університету 
Лариса Лещенко, Марек 
Кульчицькі, Кшиштоф 
Коцюбінскі, а також експерти 
Інституту наук про безпеку 
Педагогічного університету 
в Кракові Богуслав Пасек 
та Януш Фалецький, Ганна 
Баторовска, які поділилися 
досвідом навчальної та 
практичної співпраці Польщі 
та НАТО з Україною та вис-
ловили тверде переконання 
у необхідності глибокої роз-
робки проблем військово-
політичного партнерства між 
державами у сфері посилення 
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Міжнародно-політичний 
контекст виборів в 
країнах Центральної 
та Східної Європи: 
регіональний та 
глобальний аспект

Питання впливу вибор-
чих процесів та результатів 
виборів в США, Україні, 
Грузії, Молдові та Білорусі 
було центральною темою 
чергової зустрічі в рамках 
Львівсько-Вроцлавського 
експертного форуму яка 
відбулася в п’ятницю 4 

грудня 2020 року. Зустріч 
традиційно організована 
Центром міжнародної без-
пеки та партнерства факуль-
тету міжнародних відносин 
та Інститутом міжнародних 
студій Вроцлавського 
університету. Розпочинаючи 
дискусію, заступник дирек-
тора Центру міжнародної 
безпеки та партнерства 
відзначив важливість вив-
чення виборчих настроїв та 
виборчих процесів як чин-
ника формування не лише 
внутріполітичного візерунку 
суспільно-політичного роз-
витку тієї чи іншої дер-
жави, а й формування 
її зовнішньополітичних 
пріоритетів, а також 
позиціонування на 
міжнародній арені. До обго-
ворення в рамках експертної 
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цивілізаційних настроїв учас-
ників виборчого процесу, 
а відтак впливу на форму-
вання регіональної системи 
відносин з її характерними 
рисами. З іншого боку резуль-
тати та перебіг місцевих 
виборів засвідчив, що вибор-
чий процес використову-
вався не лише як механізм 
перерозподілу влади в 
середині країни, а й робилися 
спроби перетворити вибори 
на інструмент впливу на дер-
жаву ззовні в частині «роз-
хитування» ситуації навколо 
мовних питань та питань 
прав національних меншин 
в районах компактного про-
живання національних 
меншин угорців, росіян тощо.

Окрему увагу учасники 
звернули на парламентські 

дискусії був запропонований 
аналіз результатів виборів, 
що пройшли в США, Україні, 
Грузії, Молдові та Білорусі.

Серед питань зустрічі, 
учасники обговорили виборчі 
перегони в США. З експер-
тною оцінкою результаті 
виборів у США на подаль-
ший розвиток міжнародних 
відносин виступила профе-
сор Рената Дуда (Вроцлавсь-
кий університет). Аналіз 
місцевих виборів в Україні 
був представлений доцен-
том Олександром Кучиком 
(Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка). Під час дискусії 
учасники підтримали думку 
про значущість виборчих 
процесів як віддзеркалення 
суспільно-політичних та 
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пов’язана з президентсь-
кими виборами у цій країні. 
Доповідь була представлена 
доктором Вроцлавського 
Університету Їелєною Гебень. 
У ній вона торкнулася низки 
питань легітимності виборів 
та пошуку шляхів врегулю-
вання «поствиборчої кризи», 
яка визначає значною мірою 
подальший розвиток Білорусії 
як демократичної держави.

Експертна оцінка 
результатів виборів у 
Молдові була представ-
лена професором Інституту 
міжнародних студій Вроц-
лавського університету Лари-
сою Лещенко. На її думку 
перемога на президентських 
виборах проєвропейського 
кандидата відкриває нові 
можливості як для країни 

вибори у Грузії та вплив 
їх результатів на майбутні 
зовнішньополітичні орієнтації 
Грузії в регіональному та 
глобальному  масштабі. З 
оцінкою виборчого процесу 
в Грузії виступив профе-
сор Георгій Таркан-Мораві 
(Інститут політичних студій, 
Тбілісі) та доктор Ірина 
Ткешелашвілі (Вроцлавський 
університет). Виступаючі, 
проаналізувавши резуль-
тати парламентських 
виборів у Грузії, звернули 
увагу на досить високу 
активність молоді у вибор-
чому процесі як в самій 
країні так, особливо, в закор-
донному виборчому окрузі.

Окрема увага учасників 
була прикута до драма-
тичних подій в Білорусії, 



14 Бюлетень Центру міжнародної безпеки та партнерства

Сучасні міжнародні 
конфлікти: від 
регіонального 
протистояння 
до глобального 
суперництва

18 грудня відбулася 
міжнародна наукова 
конференція “Сучасні 
міжнародні конфлікти: від 
регіонального протистояння 
до глобального суперництва”. 
Конференція організована 
Центром міжнародної безпеки 
та партнерства, факультетом 
міжнародних відносин та 
Координаційним центром 
міжнародного діалогу 
Україна-ЄС за підтримки 
Центру інформації та 
документації НАТО в Україні. 

так і вигоди та поштовх 
до подальшої інтеграції в 
рамках Центрально-східно-
європейського регіону.

Учасники дискусії вис-
ловили своє бачення впливу 
результатів виборів в означе-
них державах на регіональну 
та глобальну систему 
міжнародних відносин та 
міждержавні стосунки. 
Підводячи підсумки, учас-
ники висловили сподівання, 
що й надалі Львівсько-
Вроцлавські експертні 
зустрічі продовжать обгово-
рення насущних проблем роз-
витку міжнародних відносин 
та міжнародної безпеки, 
питань, що є обопільним 
зацікавленням учасників 
академічного діалогу.
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новизнаних принципів 
добросусідства, недотор-
канності кордонів та невтру-
чання у внутрішні справи 
держав-сусідів.

Розпочав пленарне 
засідання професор 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка Григорій 
Перепелиця, який охарак-
теризував виклики та 
загрози у сучасній системі 
безпеки, проаналізував 
особливості конфліктів, що 
відбуваються на території 
пострадянського простору та 
розкрив дестабілізуючу роль 
Російської Федерації в регіоні 
та на глобальному рівні.

Особливості сучасної 
інформаційної війни та роль 
дипломатичних структур Росії 

Засідання відбувалося в 
онлайн режимі.

Відкриваючи конфе-
ренцію, декан факультету 
міжнародних відносин, 
Маркіян Мальський звернув 
увагу на необхідності 
налагодження постійного 
політичного діалогу  з метою 
зміцнення регіональної 
міждержавної співпраці та 
стабільності у регіоні, безпеки 
та добробуту, попередження 
та уникнення можливих 
загострень та конфліктів. Він 
також наголосив на тому, що 
українська політика сусідства 
повинна запозичити 
ключові елементи відомої 
Європейської політики 
сусідства та повинна базу-
ватись на дотриманні норм 
міжнародного права, загаль-
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конфліктів, їх особливості 
та вплив на систему 
міжнародних відносин.

Проблеми, підняті в ході 
конференції, викликали 
значну зацікавленість серед 
учасників та були обговорені 
у формі дискусії.

Зовнішня 
політикаУкраїни у 2020 
році: аналіз, підсумки, 
перспективи.

Обговоренню досягнень 
та невдач України на  
міжнародній арені  впродовж 
2020 року був присвя-
чений круглий стіл з 
одноіменною назвою, який 
відбувся на факультеті 
міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка за ініціативи Центру 
міжнародної безпеки та 
партнерства 29 грудня. 

Учасники заходу 
обмінялися думками стосовно 
здобутків української дипло-
матії впродовж 2020 року, 
який виявився досить 
непростим з огляду на 
трансформації як у міжна-
родному середовищі так 
і наростаюча пандемія 
короновірусної інфекції, що 

у поширенні неправдивої 
інформації у польських 
медіа охарактеризувала у 
своєму виступі професорка 
університету ім. Адама 
Міцекича у Познані Агнешка 
Савіч.

З аналізом сучасних 
гібридних викликів виступив 
доцент КПІ імені Ігоря 
Сікорського Євген Магда, та 
наголосив на необхідності 
використання в сучасних 
умовах асиметричних методів 
протидії.

Представили свої доповіді 
також професор ЛНУ ім. 
І. Франка Віталій Гутник, 
магістр університету ім. 
Адама Міцкевича Зузанна 
Хорабік, професор КНУ ім. Т. 
Шевченка Микола Дорошко, 
директор Європейської 
експертної асоціації Марія 
Авдєєва, доцент ЛНУ ім. І. 
Франка Ігор Зінько, Владлена 
Коцюба з Волинського 
національного університету 
імені Лесі Українки, професор 
Інституту міжнародних студій 
Вроцлавського університету 
Лариса Лещенко, Ігор 
Єрмолаєв із Запорізького 
національного університету 
та ін.

Доповідачі описали своє 
бачення причин та наслідків 
сучасних міжнародних 
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таких заходів, наголосивши 
на необхідності концентрації 
зусиль на питанні укріплення 
міжнародної коаліції, спряму-
вання зусиль на створення 
ефективних механізмів 
тиску на державу0агресора 
в питанні відновлення 
територіальної цілісності 
та суверенітету України 
над окупованими Росією 
Автономною Республікою 
Крим та частиною Донецької 
та Луганської областей.

В обговоренні взяли 
участь представники різних 
експертних та аналітичних 
центрів України та ізза 
кордону.

вексло корективи у дипло-
матичнуц діяльність на 
міжнародній арені. Серед 
найважливіших чинників 
таких трансформації слід 
виокремити спроби перероз-
поділу сфер впливу між новими 
гравцями у міжнародних 
відносинах, а відтак і 
створення нових центрів 
прийняття та реалізації 
зовнішньополітичних рішень.

Учасники дискусії торкну-
лися питання ефективності 
діяльності української 
дипломатії щодо вирішення 
проблеми припинення 
окупації українських земель 
Російською Федерацією та 
проана-лізували перспективи 






