
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА-ЄВРОПА: 

МІЖ ПОЛІТИЧНИМИ ДЕКЛАРАЦІЯМИ ТА  

ЕКСПЕРТНИМИ ОЦІНКАМИ 
І міжнародний експертний форум 

Львів, 13 вересня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.00-10.30 Реєстрація учасників 

10.30-10.45 Урочисте відкриття форуму (Конференц зал факультету, вул. 

Січових Стрільців, 19а) 

Професор Володимир Мельник – Ректор Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Маркіян Мальський – голова Львівської обласної державної адміністрації 

Професор Маркіян Мальський – Надзвичайний і Повноважний Посол 

України, декан факультету міжнародних відносин Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Андрій Блазій – директор Координаційного центру міжнародного діалогу 

Україна-ЄС 

10.45-11.30 – Пленарне засідання (частина 1) 

Борис Тарасюк міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-200) – 

Україна-ЄС: довгий шлях до взаємоприйнятного рішення 

Растіслав Качер Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки, 

президент експертного центру GLOBSEC – Вплив зовнішньої політики США 

на регіональну безпеку Центрально-Східної Європи 

Богдан Горальчик професор Варшавського університету – Польська 

ініціатива Тримор’є 

Сандор Акерманн аналітик Угорського інституту міжнародних відносин і 

торгівлі – Україна-Угорщина: головні виклики і перспективи двосторонніх 

відносин 

11.30-12.00 – Перерва на каву 

12.00-12.45 – Пленарне засідання (частина 2) 

Євген Магда кандидат політичних наук, доцент Видавничо-поліграфічного 

інституту НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського – Виклики сучасного світу: 

гібридний вимір  

Федуняк Сергій доктор політичних наук, професор, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри 

міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин 

– Діяльність експертних центрів у сфері публічної дипломатії 

Юрій Теміров кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії та 

міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя 

Стуса – Політична експертиза в добу постправди. 

13.00-14.00 – Перерва на обід (Будинок Вчених, вул. Листопадового Чину, 6) 



14.15-17.00 – Дискусійний круглий стіл (Конференц зал факультету, вул. 

Січових Стрільців, 19а) 

Олександр Кучик кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин і дипломатичної служби, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, Центр міжнародної безпеки та партнерства – Євроатлантична 

інтеграція України між політичними деклараціями та національними 

інтересами  

Петро Кузик к.політ.н., доц. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 

служби Львівського національного університету імені Івана Франка – 

Європейська «стратегія» щодо України: між популізмом та Realpolitik 

Маріанна Гладиш к.п.н., доцент кафедри міжнародних відносин і 

дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського 

національного університету імені Івана Франка – Балто-Чорноморський 

регіон – від декларацій до практичної реалізації 

Наталія Антонюк доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка – Міжнародна 

співпраця у регіоні Чорного моря: безпековий аспект 

Горін Наталія к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка, – Актуальні 

питання розвитку аграрного сектору в рамках Угоди про асоціацію 

України з ЄС 

Андрій Хімяк керівник сектору роботи з грантами відділу розвитку 

Українського католицького університету; 

Дмитро Шеренговський к.пол.наук, ст. викладач кафедри політичних наук та 

керівник академічного відділу Українського католицького університету – 

Розширення інтеграційного ландшафту України: чи підсилять регіональні 

формати інтеграцію України з ЄС 

Ростислав Федів асистент кафедри міжнародних економічних відносин та 

маркетингу Львівського національного аграрного університету – Політичний 

та військово-технологічний аспекти припинення дії Договору про 

ліквідацію ракет середньої та малої дальності 

Віктор Сичов аспірант кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 

служби, факультету міжнародних відносин Львівського національного 

університету імені Івана Франка – Політика інтеграції мігрантів у місцеві 

громади: досвід Швеції для України 

17.00-17.30 – Підсумки Форуму 

18.00 – Урочиста вечеря 


