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Система європейської 
безпеки  та її 
трансформація в умовах 
російсько-українського 
збройного конфлікту1

Олександр Кучик,

кандидат    істор. наук, 
доцент

Львівський національний 
університет імені І. Франка

Питання трансформації 
міжнародної системи безпеки 
тісно пов’язане з проблемою 
дефініювання сучасної си-
стеми міжнародних відносин 
та міжнародного порядку 
в міжнародно-політичній 
науці. Актуалізація дискусії 
з виявлення особливостей 
трансформаційних процесів 
та розробки різних моделей 
та сценаріїв подальшого 
розвитку системи безпеки 
обумовлена загостренням 
глобального протисто-
яння на міжнародній арені 
та визначається низкою 
чинників. Спроби створення 
рейтингу таких факторів 

1 За матеріалами виступу на VII 
Міжнародній науковій конференції «Україна 
в умовах трансформації міжнародної 
системи безпеки. Львів, травень, 2021.

впливу потребує розробки 
критеріїв оцінки та рейтин-
гування з урахуванням осо-
бливостей регіонального роз-
витку міжнародних відносин 
у різних частинах світу. 

Для України, котра 
перебуває у стані зброй-
ного конфлікту з Російською 
Федерацією, питання безпеки 
є одним з ключових елементів 
як внутріполітичної, так і, осо-
бливо, зовнішньополітичної 
діяльності. Відтак про-
цеси становлення нової 
європейської системи безпеки 
є актуальним як для сфери 
вітчизняної політичної науки, 
так і практичної діяльності на 
міжнародній арені.

Безпекові ініціативи на 
європейському континенті 
після краху біполярності за-
знали значних змін після 
розпаду соціалістичної си-
стеми та творення так зва-
ного вакууму безпеки на 
європейському континенті. 
Переоцінка цінностей 
у діяльності Організації 
Північноатлантичного До-
говору, яка залишалася без-
пековою парасолькою для 
держав євроатлантичного 
регіону, обумовили форму-
вання специфічної системи 
європейської безпеки, яка 

Трибуна експерта



4 Бюлетень Центру міжнародної безпеки та партнерства

вання безпеки та стабільності 
у Європі.

Разом з тим, події 2014 
року з початком російської 
агресії проти України, перед 
європейськими політиками 
постало питання про 
ефективність та дієвість 
європейської системи без-
пеки в умовах російської 
інвазії та спробами реалізації 
реконструктивних намірів 
з відновлення російського 
домінування на регіональному 
рівні та спроби відродження 
статусу глобального гравця.

Відтак Україна та її бо-
ротьба з російською агресією, 
а також спроби відновлення 
територіальної цілісності 
та суверенітету над оку-
пованими територіями 
стала одним з ключових 
завдань для української 
держави на міжнародній 
арені. З іншого боку, на-
ростання напруженості в 
центрі європейського конти-
ненту не могло залишатися 
непоміченим для безпекових 
інституцій у регіоні. Незва-
жаючи на російську риторику 
щодо внутрішнього характеру 
«української кризи», питання 
стабілізації ситуації через 
врегулювання російсько-
українського збройного про-
тистояння стало одним з 

обіймала в собі елементи як 
Спільної політики безпеки 
та оборони (СПБО/ЄПБО), 
так і інструментарій ОБСЄ, 
Західноєвропейського Союзу.

Таке поєднання «конку-
руючих» інструментів га-
рантування безпеки держав 
Європейського Союзу зо-
крема та європейського кон-
тиненту загалом обумовлю-
вало певну роздвоєність та 
багатовимірність системи 
європейської безпеки. Цей 
факт давав підстави до ви-
сунення пропозицій щодо 
розбудови такої системи без-
пеки у різних форматах від 
створення сил швидкого реа-
гування, армії Європейського 
Союзу чи використання 
потенціалу військового ком-
поненту НАТО для захисту від 
уявного зовнішнього ворога.

Звідси випливає вис-
новок про те, що європейська 
система безпеки являє 
собою багатокомпо-
нентну структуру елементів 
взаємодоповнюючих та во-
дночас конкуруючих між 
собою. Водночас можна 
стверджувати, що виро-
блення спільних стандартів 
безпеки та оборони держав 
Європейського Союзу дає 
можливість запроваджувати 
спільні заходи для гаранту-
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помітних на порядку денному 
безпекового співробітництва 
на європейському континенті. 
Водночас акцент робився 
на зміцнення спроможності 
європейських держав до 
спротиву.

Безумовним позитивом 
стало рішення Варшавського 
саміту НАТО (2016) про Ком-
плексну програму допомоги 
Україні, котра включала в себе 
надання допомоги в реалізації 
понад чотирьох десятків про-
грам у сфері зміцнення без-
пеки та оборони. При цьому 
Україну визнано «ключовим 
елементом європейської 
системи безпеки» та за-
явлено про важливість 
підтримки нашої держави 
міжнародними інституціями 
багатостороннього безпе-
кового співробітництва 
для гарантування без-
пеки у європейському та 
євроатлантичному регіоні.

Визнання агресивних 
дій РФ проти України та 
західних держав гібридною 
війною дало підстави до ство-
рення основ формування 
нової Стратегічної концепції 
П і в н і ч н о а т л а н т и ч н о г о 
Альянсу, котру планують за-
твердити влітку 2021 року на 
черговому саміті НАТО.

Угода про асоціацію 

України з Європейським Со-
юзом стала основою для роз-
робки та реалізації нових 
безпекових ініціатив у 
форматі багатостороннього 
співробітництва. Реалізація 
спільних заходів, адаптація 
українського законодавства 
до стандартів безпеково-
оборонної діяльності на 
європейському континенті 
стало необхідною умовою 
для подальшої кооперації 
у відносинах з ЄС як на 
загальноєвропейському рівні 
(інституції ЄС), так і на рівні 
окремих груп держав чи 
міждержавних ініціатив у цій 
сфері.

Досить перспективним 
у цьому контексті вигля-
дають ініціативи пов’язані із 
створенням та активізацією 
регіональної співпраці в 
рамках Люблінського трикут-
ника, що став, певною мірою, 
інституційним інструментом 
безпекового співробітництва 
в умовах загострення 
регіонального протистояння 
за участі Російської Федерації. 
Певним доповненням до 
створюваних механізмів без-
пекового партнерства ви-
глядають ініціативи роз-
ширення регіонального 
співробітництва за участі 
України, Польщі та держав 
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Криза сучасної 
системи безпеки: нова 
карта геополітичних 
протистоянь

16 квітня 2021 року на 
факультеті міжнародних 
відносин Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка відбулася 
IV Міжнародна наукова 
конференція «Криза сучасної 
системи безпеки: нова карта 
геополітичних протистоянь». 
До участі у конференції 
запросили науковців та 
експертів закладів вищої 
освіти і науково-дослідних 
установ, працівників органів 
державного управління та 
місцевого самоврядування з 
України та з-за кордону, мо-
лодих науковців, аспірантів 
та студентів, які займаються 
науковими дослідженнями 
у сфері політичних, 
економічних, правничих, 
соціологічних та історичних 
наук.

У зв’язку з карантинними 
обмеженнями конференція 
проходила в онлайн-режимі 
на платформі Microsoft Teams.

Уже традиційно 
організовували конференцію 

Балтійського регіону – Латвії, 
Литви та Естонії в контексті 
творення регіональних 
інтеграційних форумів, в 
тому числі з метою створення 
«поясу безпеки» на східних 
кордонах ЄС та НАТО, 
котрі в умовах наростаючої 
військової присутності Росії 
набувають особливої ваги. 
Врешті, у даному контексті 
така регіональна активізація 
відбувається на фоні 
«міжнародного утвердження» 
новообраної адміністрації 
США, що дає підстави вис-
ловити припущення, що 
процес творення широкого 
кола інструментів кризового 
врегулювання буде поглиблю-
ватися й надалі, а питання 
трансформації чи реформу-
вання безпекових механізмів 
на європейському континенті 
приречений на подальший 
розвиток.

            

Новини центру
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Центр міжнародної без-
пеки та партнерства і фа-
культет міжнародних 
відносин Львівського 
університету спільно із 
Інститутом політичних наук 
і міжнародних відносин фа-
культету міжнародних та 
політичних студій Ягеллонсь-
кого університету в Кракові, 
Центром дослідження гло-
бальних трендів та Державною 
вищою східноєвропейською 
школою у Перемишлі за 
підтримки Центру інформації 
та документації НАТО в 
Україні.

Тематика конференції 
охоплювала широкий спектр 
актуальних питань сучасних 
міжнародних відносин – від 
регіональних безпекових про-

блем у нових геополітичних 
концепціях до питань 
цифрової дипломатії в умовах 
трансформації міжнародних 
відносин та системи безпеки.

Модератором заходу був 
доцент кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної 
служби Роман Вовк. Він пред-
ставив учасників конференції 
та висловив подяку 
організаторам за співпрацю 
у процесі підготовки заходу.

Пленарне засідання 
конференції розпочалось із 
вітального слова Ректора 
Університету, члена-коре-
спондента НАН України, 
професора Володимира 
Мельника. Звертаючись до 
учасників конференції, Во-
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яка дасть можливість до-
нести до наукової спільноти 
важливість не лише теоре-
тичного аналізу ключових 
проблем сучасності, а й 
пошуків їхнього практичного 
вирішення.

Після цього до слова за-
просили директорку Центру 
інформації та документації 
НАТО в Києві Вінету 
Кляйне, яка розповіла про 
мету, цінності та напрями 
діяльності НАТО і наголо-
сила, що секретом успіху 
організації є вміння при-
стосовуватися до численних 
викликів сучасності, зо-
крема тих, що постають 
перед системою безпеки, і 
своєчасно на них відповідати. 
Вінета Кляйне додала, що 
Північноатлантичний альянс 
особливо занепокоєний 
ситуацією в Україні та на її 
кордоні з Росією і готовий 
надалі всіляко допомагати 
Україні у справі збереження 
цілісності та суверенітету. 
За словами очільниці Центру 
інформації та документації 
НАТО, український досвід у 
сфері функціонування си-
стеми безпеки може стати 
надзвичайно цінним та ко-
рисним для країн-членів 
НАТО. Насамкінець вона за-
уважила, що конференція 

лодимир Петрович наголосив 
на важливості розгляду тих 
викликів, які сьогодні по-
стають перед суспільством і 
засвідчують глибоку кризу в 
розвитку людської цивілізації.

«Я радий вітати вас у 
цей непростий час не лише 
медичних викликів та ка-
рантинних обмежень, а й 
таких викликів, які гра-
ничать з межею людсь-
кого буття, з проблемами 
війни і миру. Проблематика 
сьогоднішньої конференції 
стосується як локальних, так 
і більш глобальних проблем, 
пов’язаних із перспективами 
буття людської спільноти як 
такої. Дуже важливо те, що 
науковці порушують ці пи-
тання не тільки для того, 
щоб загострити увагу на 
діяльності владних структур, 
а й для того, щоб насичу-
вати науковою інформацією 
суспільну свідомість, щоб 
спонукати суспільство пере-
глянути засадничі пріоритети 
людського існування», – за-
значив Ректор. Висловивши 
вдячність організаторам за 
проведення такої актуальної та 
важливої конференції, Воло-
димир  Петрович акцентував 
на необхідності подальшої 
співпраці українських 
та польських науковців, 



9Випуск 2 (26)’ 2021

є чудовою платформою для 
обміну ідеями щодо нагальних 
проблем сьогодення.

З вітальними словами ви-
ступили також професорка 
факультету міжнародних 
відносин Ягеллонського 
університету в Кракові До-
рота Петшик-Рівз та коорди-
натор Пріоритетної області 
досліджень «Суспільство май-
бутнього» Центру дослідження 
глобальних трендів Пьотр 
Байор.

Після цього виступив 
Надзвичайний і Повно-
важний Посол, декан факуль-
тету міжнародних відносин 
Львівського університету, 
професор Маркіян Мальський, 
який зазначив: «Дуже 
приємно, що, незважаючи 
на тяжкі часи і карантинні 
обмеження, конференція не 
втрачає своєї циклічності, 
ми й надалі тримаємо руку 
на пульсі тих подій та про-
блем, що формують наші 
підходи до вирішення питань 
безпеки. Розширюється не 
тільки коло учасників, а й те-
матика виступів, адже дуже 
важливо, щоб конференція 
відповідала викликам часу. 
Тому сьогоднішня наша 
зустріч буде акцентувати 
увагу зокрема на питаннях 
цифровізації, використання 

сучасних інформаційних 
методів, засобів масової 
комунікації для вивчення 
функціонування міжнародної 
системи безпеки».

Загалом учасники на-
укового зібрання мали 
нагоду обговорити такі 
актуальні питання, як: 
міжнародно-правові аспекти 
регіональної безпеки, 
механізми та форми багато-
стороннього міжнародного 
співробітництва в сучасних 
умовах, теоретичні засади 
трансформації міжнародних 
відносин та системи безпеки, 
соціально-економічні аспекти 
міжнародних відносин в 
кризових умовах, питання 
цифрової дипломатії тощо.

Упродовж дня науковці 
представляли свої доповіді 
та дискутували у чотирьох 
секціях: «Міжнародна система 
безпеки в сучасних умовах», 
«Виклики та загрози безпеці на 
регіональному рівні», «Новітні 
форми загроз міжнародній 
безпеці» та «Прикладні 
аспекти міжнародного 
співробітництва».

За матеріалами пре-
сцентру ЛНУ ім. І.Франка
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форматі, організував 
Центр міжнародної без-
пеки та партнерства 
Львівського університету. 
Конференція є  організована 
разом з Інститутом 
міжнародних студій Вроц-
лавського університету та 
Інститутом наук про безпеку 
Педагогічного університету 
ім. Комісії національної освіти 
у Кракові. Конференція 
відбувалася за підтримки 
Центру інформації і 
документації НАТО в Україні 
та Львівської обласної 
державної адміністрації 
під патронатом Ректора 
Львівського університету.

Розпочав роботу на-
укового форуму доцент ка-
федри міжнародних відносин 
і дипломатичної служби 
Олександр Кучик, який ак-

Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки

Вже традиційно, 13 
травня 2021 року на 
факультеті міжнародних 
відносин Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка відбулася 
щорічна VІІ Міжнародна на-
укова конференція «Україна 
в умовах трансформації 
міжнародної системи без-
пеки». Захід, який уже вдруге 
відбувався у дистанційному 



11Випуск 2 (26)’ 2021

центував, що цьогорічна 
конференція присвя-
чена знаменній для всього 
інтелектуального простору 
України та Європи даті 
– 360-літтю Львівського 
університету.

«Ми бачимо, що тема-
тика нашого традиційного 
міжнародного форуму з 
кожним роком розширюється. 
Показовим, зокрема, є те, 
що пандемія стала одним 
із поштовхів до того, аби 
актуалізувати питання 
валеологічної, культурної, 
публічної та цифрової 
дипломатії, аби ми почали 
широкі дискусії про опірність 
системи міжнародної безпеки 
сучасним викликам», – на-
голосив Олександр Кучик, 

окресливши ключові теми 
конференції.

Декан факультету 
міжнародних відносин 
Львівського університету, 
професор Маркіян 
Мальський, звертаючись 
до учасників зібрання, за-
уважив, що упродовж 
останніх років саме тема 
безпеки стала ключовою для 
дискусій експертів у сфері 
міжнародних відносин.

«Раніше, коли ми 
організовували міжнародні 
конференції, то головними 
тезами доповідей були пер-
спективи міждержавної 
співпраці, налагодження 
добросусідських відносин, 
шляхи порозуміння і 
кооперації між країнами, 
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буття, не можна.  Про все 
це ми сьогодні будемо го-
ворити, тому переконаний, 
що наша конференція буде 
успішною», – наголосив 
Маркіян Зіновійович.

До вітальних слів також 
долучилися співорганізатори 
з Вроцлавського універ-
ситету – професорка Ла-
риса Лещенко, директор 
Інституту міжнародних 
студій Кшиштоф Коцюбінскі 
та заступниця декана з 
міжнародної співпраці фа-
культету суспільних наук Маг-
далена Ратайчак. Зокрема, 
колеги з Польщі наголосили 
на вагомості конференції 
в контексті налагодження 

функціонування інституцій, 
котрі забезпечують тісні 
зв’язки між державами і на-
родами. Зараз же фактично 
кожна наша конференція 
присвячена темі безпеки, 
а це означає, що сучасний 
світ став небезпечним і ми з 
вами повинні давати якісні 
експертні висновки та поради 
тим, хто приймає політичні 
рішення. У сучасних умовах 
роль науковця й експерта 
полягає у тому, щоби для 
людей, котрі є на вершині 
прийняття політичних 
рішень, окреслити певні 
граничні межі, певні критерії, 
котрі порушувати, виходячи 
з нашого цивілізаційного 
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провідні дослідники та ек-
сперти у сфері міжнародних 
відносин з України і Польщі. 
Розглядаючи широке коло 
проблем, пов’язаних із безпе-
ковим середовищем Європи 
та світу, науковці зосереди-
лися на питаннях російсько-
української війни як наслідку 
системної кризи європейської 
безпеки, загрозах, які 
несе криза міжнародного 
ліберального порядку, 
рос ійсько -укра їнському 
конфлікті у контексті 
регіональної та світової си-
стеми безпеки тощо. Окрему 
увагу науковці зосередили 
також  на перспективах по-
глиблення співпраці України з 
НАТО як чиннику всеосяжної 
безпеки, питаннях гібридної 

співпраці між Україною та 
Польщею у безпековій сфері,  а 
також висловили сподівання, 
що уже у найближчому май-
бутньому буде нагода брати 
участь у наукових заходах 
Львівського університету 
не лише у дистанційному 
форматі.

Після офіційного 
відкриття конференція 
продовжила роботу у 
трьох секціях: «Російсько-
український конфлікт як 
чинник регіональної без-
пеки», «Трансформація си-
стеми міжнародної безпеки: 
глобальний та регіональний 
виміри» та «Багатовимірність 
міжнародної безпеки в су-
часних умовах».

Під час секційних засідань 
наукові доповіді представили 
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засідання відбувся обмін 
думками щодо подальшої 
співпраці, необхідності роз-
ширення тематики та виро-
блення спільних експертних 
висновків для подальшого 
їхнього впровадження у 
практичній діяльності дер-
жавних інституцій у сфері 
здійснення зовнішньої та 
безпекової політики.

За результатами роботи на-
укового форуму опубліковано 
збірник тез виступів 
учасників та готується до 
друку колективна монографія 
з проблематики конференції.

війни, очікуваннях змін у 
безпековому середовищі, 
пов’язаних із президентством 
Джо Байдена, проблемах до-
тримання прав людини під 
час війни.

Цікавими та актуаль-
ними у контексті сучасних 
викликів були також доповіді, 
присвячені мистецтву як 
інструменту пропаганди, 
маніпулюванню свідомістю 
та медіатероризму в 
контексті інформаційної без-
пеки України, валеологічній, 
публічній та культурній 
дипломатії, стратегічній 
комунікації, яку веде Росія 
у Польщі та Німеччині, 
геополітичному партнерству 
України і Польщі та іншим 
актуальним темам.

Впродовж підсумкового 
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SECURITY & 
FORECASTING 2021 SEC4
Challenges for the State 
and International Security 
– the Current State and 
Prognosis for the Future

Безпекова проблематика 
стала центральною темою 
дводенної міжнародної 
наукової конференції за 
участю фахівців Центру 
міжнародної безпеки та пар-
тнерства, котра прорходила 
у Варшаві 11-12 травня 
2021 року. Конференція була 
організована з ініціативи Фа-
культету національної безпеки 
Інституту стратегічних студій 
Університету військових 
студій у Варшаві.

Активну участь у підго-
товці конференції взяли 
низка академічних та 
дослідних центрів Польщі, 
України та інших країн. Учас-
никами конференції були 
паредставники низки нау-
кових та експертних центрів: 
Університету Букін-гема (The 
University of Buckingham), 
Балтійського оборонного ко-
леджу (Baltic Defence College), 
Кавказького міжнародного 
Університету (Caucasus 
International University,  Центр 
міжнародної безпеки  та пар-
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тнерства,  Університет Ми-
колая Ромера, Національний 
університет політичних 
студій та публічного адмі-
ністрування (National Univer-
sity of Political Studies and 
Public Administration), 
Регіональний центр безпе-
кових досліджень (Regional 
Department of Defense 
Resources Management 
Studies (DRESMARA) та інші

Учасники конференції об-
говорили широке коло питань 
регіональної та міжнародної 
безпеки, зробивши спробу 
створення прогностичних 
оцінок щодо розвитку 
безпекової ситуації у світі в 
умовах новітніх викликів та 
загроз.




