
ЕкспЕрти
павел коваль (Paweł Kowal) – політолог, історик, публіцист. 
Професор Інституту політичний студій ПАН. Співпрацює 
з Центром східної Європи Варшавського університету 
та з Antioch University (США). Очолює Наукову раду 
Представництва ПАН у Києві. Головний редактор Warsaw 
East European Review. Досліджує питання, пов’язані з 
процесами трансформації в Європі, на Близькому Сході та 
пострадянському просторі. В 2005–2009 рр. та від 2019 р. – 
депутат польського Сейму, заступник міністра закордонних 
справ (2006–2007), депутат Європарламенту (2009–2014).
Нагороджений Відзнакою ім. Гєдройця (2014).
  

Юрій Шаповал – доктор історичних наук, професор, 
головний науковий співробітник, керівник Центру історичної 
політології Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, український історик, 
фахівець з проблеми виникнення і наслідків функціонування 
радянської політичної системи, автор праць з історії Великого 
терору та Голодомору в Україні у 30-х роках ХХ століття, 
українсько-польських відносин  у перші роки після Другої 
світової війни.

Агніешка Ціанціара (Agnieszka K. Cianciara) – політолог, 
експерт з питань ЄС, доктор політичних наук, професор 
Інституту політичних студій ПАН, у 2016-2020 віцедиректор 
Інституту, завідувач кафедри досліджень міжнародних 
організацій і світової безпеки, автор багатьох наукових праць, 
зокрема монографії The Politics of the European Neighbourhood 
Policy (Routledge, 2020). Досліджує європейську інтеграцію, 
зовнішню політику ЄС, Європейську політику сусідства, 
Східного партнерства, європейську політику Польщі, питання 
лобіювання та просування інтересів Польщі в ЄС.

Олег калакура – доктор політичних наук, професор, 
головний науковий співробітник Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 
український етнополітолог, фахівець з проблем правового 
статусу національних меншин і державної етнонаціональної 
політики в Україні, досліджує становище польської меншини 
в Україні та польсько-українські відносини.
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Представництво Польської академії наук у Києві
Інститут політичних і етнонаціональних

досліджень ім. І. Ф. Кураса 
НАН України

30 років співпраці
Польщі та України



ОргАнізАтОри

представництво польс•	 ької академії наук у києві
інститут політичних і етнонаціональнихдосліджень •	
ім. і. Ф. кураса нАн України

МісЦЕ прОвЕдЕння: 
інститут політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. і. Ф. кураса нАн України 
Київ, вул. Генерала Алмазова, 8, 2 поверх, конференц-зал

Реєстрація за адресою: office@ ipiend.gov.ua
просимо реєструвати не більше одного представника 

від вашої організації.

враховуючи епідемічні вимоги щодо дотримання соціальної  
дистанції між учасниками зібрань і виходячи із розміру залу,  

участь у заході можлива виключно після попередньої реєстрації  
та отримання підтвердження від організаторів.

2 грудня 1991 р. польща першою у світі (разом із канадою) офіційно 
визнала державну незалежність України. вже 8 січня 1992 р. між державами 
були встановлені дипломатичні відносини. з нагоди 30-ї річниці цих 
подій експерти інституту політичних студій польської академії наук 
та інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. і. Ф. кураса 
національної академії наук України окреслять комплекс чинників, що 
впливають на формування двосторонніх відносин, змалюють перспективи 
їх подальшого розвитку.

прОгрАМА

9:45 – 10:00 реєстрація учасників
10:00 відкриття заходу

проф. Олег Рафальський, віцепрезидент НАН України, 
директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України
Матеуш  Бялас  (Mateusz Białas), в. о. директора 
Представництва ПАН у Києві

10:15 – 10:35 проф. павел коваль (Paweł Kowal) 
«Визнання Польщею України в 1991 році як поворотний момент 
у східній політиці Польщі» (Uznanie Ukrainy przez Polskę w 
1991 r. jako punkt zwrotny polskiej polityki wschodniej) – доповідь 
польською із синхронним перекладом на українську

10:35 – 10:55 проф. Олег калакура
«Етнополітичний вимір українсько-польського співробіт ництва 
в умовах ескалації російської агресії» – доповідь українською із 
синхронним перекладом на польську

11:55 – 11:25 проф. Агніешка Ціанціара (Agnieszka Cianciara) 
«Роль Польщі в політиці Європейського Союзу щодо України 
(Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec Ukrainy)» – 
доповідь польською із синхронним  перекладом на українську

11:25 – 11:45 проф. Юрій Шаповал
«Богдан Осадчук і польсько-український діалог у європейському 
контексті» – доповідь українською із синхронним перекладом 
на польську

11:45 – 12:00 перерва 
12:00 – 13:00 загальна дискусія – «30 років і що далі? пріоритети 
                                      майбутньої співпраці»

проф. павел ковал – вступ до дискусії
проф. Олександр Майборода –  вступ до дискусії


