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Україна і Польща мають 

тісні політичні, 

економічні та суспільні 

зв'язки, однак на 

сучасному етапі 

переживають труднощі 

у взаєминах.  

Дивним чином стали 

актуалізувалися 

проблеми, що 

викликають напруження 

між обома країнами.  

Ця експертна дискусія 

покликана 

ідентифікувати причин, 

можливі наслідки, а 

головне перспективи 

подолання сучасних 

викликів в Українсько-

Польських стосунках.  

Чернівці, 2018 



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Експертна дискусія відбудеться в 

приміщенні Науково-дослідницького 

інституту європейської інтеграції та 

регіональних досліджень  за адресою: 

вул. Нагірна, 7 м. Чернівці 

Початок роботи — 13.00 

Імпульсні доповіді — до 15 хв. 

Учать у дискусії — до 5 хв.  

Повторні виступи — до 3 хв. 

ІМПУЛЬСНІ ДОПОВІДІ 

Струтинський Владислав Євгенович — кандидат 
філософських наук. Голова Чернівецького обласного 
товариства польської культури ім. Адама Міцкевича. 

Балюк Валентин – доктор габілітований, професор, 
Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща   

Швидюк Сергій Мирославович — кандидат 
політичних наук, доцент. 

УЧАСНИКИ 

Павлюк Михайло Вікторович — кандидат політичних 
наук, доцент. Перший заступник голови Чернівецької 
обласної адміністрації. 

Круглашов Анатолій Миколайович — доктор 
політичних наук, професор. Директор  науково-
дослідницького інституту європейської інтеграції та 
регіональних досліджень. 

Макар Юрій Іванович — доктор історичних наук, 
професор. 

Фісанов Володимир Петрович — доктор історичних 
наук, професор. 

Макар Віталій Юрійович — кандидат політичних 
наук, доцент. 

Моцок Віталій Іванович — кандидат політичних наук, 
доцент. 

Недокус Ігор Степанович — кандидат політичних 
наук, доцент. 

Нечаєва-Юрійчук Наталія Вікторівна — кандидат 
історичних наук, доцент. 

Медвідь Мирослав Дмитрович — головний спеціаліст  
Управління культури Чернівецької обласної державної 
адміністрації. 

Оскварек Артур Казимежевич — начальник відділу 
господарського та технічного забезпечення Чернівецької 
обласної ради. 

Гев'юк Уляна Юріївна — кандидат політичних наук, 
асистент. 

Равлик Ірина Олександрівна — кандидат політичних 
наук, асистент. 

Цікул Ірина Василівна — кандидат політичних наук, 
асистент. 

Українсько-польські 

відносини: виклики 
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МОДЕРАТОРИ 

Анатолій Круглашов  

Валентин Балюк 

СЕКРЕТАР 

Сергій Швидюк 

 

 

 


