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Ukraine has enormous 
economic and social 
potential, hence it is 
perceived as an important 
player on the international 
arena, including the 
European Union (EU). 
Its geopolitical location 
is particularly important, 
especially in the context of 
relations with Russia. The 
EU decision to engage in 
helping to carry out reforms 
intending to introduce a 
pluralistic political system 
and market economy was 
associated with the need for 
cooperation to strengthen 
stability and security in the 
region.

When Ukraine regained 
independence and became 

a sovereign state in 1991, 
it has begun a processes 
of economic and social 
transformation. After the 
collapse of the Soviet Union, 
the EU quickly reacted to 
the situation in the region, 
and Ukraine by announcing 
a pro-Western course, was 
obliged to build agreements 
aimed at solving the most 
pressing issues. In June 
1994, the Partnership on 
the Cooperation Agreement 
(PCA)1  was concluded with 
Ukraine, which created the 
institutional framework for 
relations with the EU. The 
agreement, which became 
the formal and legal basis 
for bilateral cooperation, 
entered into force on March 
1, 1998. However, the 
document did not aim to 
integrate Ukraine with the 
EU and did not provide any 
prospects for association, 
not to mention membership 

1  Council and Commission Decision of 
26 January 1998 on the conclusion of the 
Partnership and Cooperation Agreement 
between the European Communities and 
their Member States, of the one part, and 
Ukraine, of e other part; OJ L49 of 19/02/1998.

Трибуна експерта
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enlargement,  and therefore 
deprived this document of 
much importance. On the 
other hand, EU-Ukraine 
cooperation has consistently 
grown beyond the scope 
set out in the PCA. The 
Partnership Agreement 
focused mainly on economic 
aspects, but in practice 
mutual relations were 
systematically deepened 
and expanded, beyond the 
areas encompassed by the 
PCA. Consequently, over 
the years, the PCA has 
become obsolete and a need 
has arisen for a new legal 
framework to regulate the 
development of EU-Ukraine 
relations.

The European Union 
has initiated the European 
Neighborhood Policy (ENP)3  
in March 2003, which 
also included Ukraine. 
Nevertheless, aside from 
the short-term profits 
of the new initiative, its 
assumptions seemed 
relatively unfavorable for 
Ukraine. High demands have 

3  Communication from the Commission 
European Neighbourhood Policy, Strategy 
Paper, Brussels, 12.5.2004 COM(2004) 373 final.

in this organization.
However, the European 

Union undoubtedly has 
appreciated the importance 
of Ukraine. During the 
European Council Summit 
in Helsinki on December 11, 
1999, the Common Strategy 
on Ukraine2  was adopted. 
Its main goal was the 
implementation of a strategic 
partnership, based on the 
PCA agreement, supporting 
democratic changes, 
including the growth of civil 
society, independent media, 
reform of legal system 
and the development of 
the rule of law, economic 
transformation and joint 
solving of problems and 
challenges in many other 
areas: environmental 
protection and nuclear 
security and energy. On 
one hand, announcements 
of EU-Ukraine cooperation, 
which were based on 
the PCA agreement were 
not precisely defined in 
the context of a future 

2  European Council Common Strategy 
of 11 December 1999 on Ukraine, 
(1999/877/CFSP) Official Journal of the 
European Communities, L 331, 23 12 1999
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been placed on Ukraine, 
including reforms and 
modernization of the state, 
without providing prospects 
for membership. In addition, 
it was pointed out that EU 
actions in this area were not 
a result of a coordinated and 
well-thought-out political 
strategy.

Poland has also joined 
the process of strengthening 
relations between the EU and 
Ukraine. The consolidation 
of Ukraine’s sovereignty 
and independence has 
become one of the most 
important priorities of 
Poland’s foreign policy as 
early as the beginning of 
the 1990s. The turn of the 
20th and 21st centuries was 
characterized by supporting 
Ukraine’s Euro-Atlantic and 
European aspirations. An 
exemplification of the efforts 
of the Polish authorities was 
the creation of the Eastern 
Partnership (EaP)4  ten years 
ago (2009), as part of the 
European Neighborhood 
Policy, an initiative that 

4  Joint Declaration of the Prague Eastern 
Partnership Summit Prague, 7 May 2009, 
Brussels, 7 May 2009 8435/09 (Presse 78).

was also supported by 
Sweden. Its main message 
was to support «ambitious 
partnership». Bilateral 
relations between the EU 
and EaP countries (Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova and Ukraine) and 
the multilateral dimension 
between EaP countries have 
become the basis for mutual 
relations.

Ukraine, seen through 
the prism of the leader of 
changes in the region, has 
undertaken introduction of 
difficult reforms in almost 
all key areas of the state. 
However, the events of 2014 
showed internal weaknesses 
and a slow process of 
systemic changes. In 
addition, Russia’s aggressive 
response has questioned key 
premises of EU policy. The 
Russian organized campaign 
against the signing of the 
Association Agreement 
(AA)5, the war in eastern 
Ukraine and the proposal of 
its own Eurasian project has 

5 Association Agreement between the European 
Union and its Member States, of the one part, 
and Ukraine, of the other part (2014), „Official 
Journal of the European Union”, L 161/3.
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arrangements and templates 
for action, which are based 
in particular on financial 
and technical assistance. 
Thus, the transformation 
result in Ukraine depends 
on the determination to 
undertake reforms and their 
consistent implementation, 
as well as on adaptation to 
dynamic changes on the 
international arena. By a 
decision of the Council of 
11 May 2017, a regulation 
on visa liberalization for 
Ukrainian citizens was 
adopted (traveling to the EU 
for 90 days in any 180-day 
period).

The slowdown of the 
modernization process is 
caused by many internal 
obstacles, which include 
institutional and political 
problems, still high levels 
of corruption6 and a lack of 
territorial integrity that has 
destabilized the region. The 
external situation and the 
stance of some European 
countries are also not 
conducive to strengthening 

6  Ukraine Corruption Index 2018, 
https://tradingeconomics.com/ukraine/
corruption-index (online: 1.12.2019).

complicated the situation in 
the region. The Association 
Agreement, covering the 
Deep and Comprehensive 
Free Trade Area between the 
EU and Ukraine (DCFTA), 
entered into force only on 
September 1, 2017, after 
its partial and selective 
application since 2014. 
Despite the fact that the 
agreement was selectively 
implemented, Ukraine faced 
the opportunity to improve 
commercial contacts and 
modernize the economy, 
inter alia by opening markets 
and adapting legislation and 
regulations in individual 
sectors to EU standards. 
Thus, the signed Agreement 
focused on mutual 
cooperation between the 
EU and Ukraine, including 
deepening mutual political 
relations and strengthening 
economic links.

Progress can be seen in 
many areas in Ukraine, but 
there are fields that need 
strengthening to reap the full 
benefits of signed contracts. 
AA and DCFTA are treated 
as certain established 
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EaP. The economic and 
financial crisis in Europe, 
and the effects of the Arab 
spring are also factors that 
are not favorable to change 
in Ukraine. In this aspect, 
Germany’s optics as a leader 
in shaping the EU’s eastern 
policy will be significant 
when it will take over the 
Presidency of the Council 
of the EU in the second half 
of 2020. It is important to 
define a specific vision for 
the development of EaP 
and cooperation in the 
field of energy security, the 
involvement of EaP countries 
in EU defense initiatives, 
deepening cooperation 
under the Common Security 
and Defence Policy (CSDP), 
and pressure to intensify 
support in the field of 
cybersecurity and inhibiting 
hybrid threats7.  

Nevertheless, Ukraine 
seems to stand out among 
the EaP countries with 
a tailored and flexible 

7  See: New Europe Center, Eastern 
Partnership after 2020. What should it look 
like?, http://neweurope.org.ua/en/shidne-
partnerstvo-pislya-2020-roku-yak-vono-
maye-vyglyadaty/ (online: 02.12.2019).

approach to implementation 
of AA / DCFTA agreements. 
That is why it is so 
important in the process 
of state reconstruction, to 
have a broad international 
support for implemented 
political, economic and 
social reforms. Ukraine is 
gradually following the path 
of European integration 
and is continuing its efforts 
towards close cooperation 
with the EU, especially at 
the level of the Eastern 
Partnership. Ukraine’s 
future fulfillment of EU 
requirements requires 
continuing market reforms. 
Effective and consistent 
adhering of Ukraine to the 
path of democratization 
and European integration 
will not be possible without 
gradual strengthening the 
consolidation of Ukrainian 
society and the political 
elite of the state around 
contemporary European 
values.
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України. Відкриваючи 
роботу Форуму Надзви-
чайний і Повноважний 
Посол України Маркіян 
Мальський наголосив на 
значущості усвідомлення 
безпечного світу для кра-
щого розуміння процесів 
і явищ у сучасних 
міжнародних відносинах.

Динамічні зміни безпе-
кового середовища тісно 
пов’язані із змінами у 
міждержавних відносинах, 
із прагненням акторів 
міжнародних відносин 
до реалізації власних 
національних чи дер-
жавних інтересів. Про-

Безпечна і стабільна 
Європа: погляд молоді. 
Четвертий Молодіжний 
безпековий Форум у 
Львові.

На факультеті між-
народних відносин Львів-
ського національного 
університету імені Івана 
Франка 15 листопада 
відбувся Четвертий Міжна-
родний молодіжний форум 
присвячений питан-
ням безпеки, який зібрав 
молодь з вищих навчаль-
них закладів з усієї 

Новини центру



9Випуск 4 (20)’ 2019

блематика форуму охо-
плювала низку проблем 
як соціальної адаптації, 
інформаційної, військово-
політичної, економічної 
безпеки та вибудовування 
стабільних соціальних та 
суспільних відносин, які 
є запорукою стабільності 
та безпеки кожної дер-
жави як в локальному, так 
і міжнародному вимірі.

З привітальним словом 
до учасників Форуму 
звернулася Директор 
Центру інформації та 
документації НАТО Бар-
бора Маронкова, яка наго-
лосила на важливості про-
довження діалогу між 
Альянсом та Україною і 
необхідності поглиблення 

співробітництва між нашою 
державою та Організацією 
Півн ічноатлантичного 
Договору. Бажаючи учас-
никам плідних дискусій, 
пані Маронкова висло-
вила сподівання на погли-
блення стратегічного пар-
тнерства та роль молоді 
у поширенні цінностей 
Альянсу у суспільстві.

У роботі Форуму взяла 
участь народний депу-
тат України поперед-
нього скликання Оксана 
Юринець, яка окреслила 
основні здобутки та пер-
спективи парламентсь-
кого співробітництва 
України з Альянсом.

Перед учасниками 
Форуму виступили пред-
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щодо виховання майбут-
нього лідерства та його 
значення для ефектив-
ного державотворення.

Цифровим інноваціям 
в інфраструктурі Укра-
їни була присв’ячена 
презентація Євгена Кат-
кова, старшого проектного 
менеджера з електронного  
врядування Міністерства 
інфраструктури України.

серед учасників викли-
кала презентація Оксани 
Лесик, старшого про-
ектного менеджера з 
реформи державного 
управління Міністерства 
інфраструктури України 
«Відповідальне лідерство 
у час турбулентності», 
у якій було поставлено 
низку дискусійних питань ставники навчального цен-

тру «Партнерство заради 
миру» Міжнародного цен-
тру миротворчості та 
безпеки, які звернули 
увагу учасників та гостей 
заходу на головні аспекти 
підготовки Збройних сил 
України до запровадження у 
своїй діяльності стандартів 
провідних держав світу.

Жваве обговорення 
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Продовжив роботу 
Форум у форматі представ-
лення презентацій учас-
никами заходу з власним 
баченням титульної про-
блеми. В обговоренні та 
дискусіях взяли участь сту-
денти та молоді науковці 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка, Донецького 
національного універ-
ситету імені Василя 
Стуса у Вінниці, Прикар-
патського національного 
університету імені Василя 
Стефаника, Чернівецького 
національного універси-

тету імені Юрія Федь-
ковича, Ужгородсь-
кого національного 
університету, Хмельни-
цького національного 
університету, Сумського 
національного уні-вер-
ситету, Національного 
інституту стратегічних 
досліджень при Прези-
дентові України, Націо-
нальної Академії сухо-
путних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдач-
ного та інших навчальних 
і дослідницьких центрів.
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Центру інформації та 
доку-ментації НАТО в 
Україні. На важливості та 
актуальності розгляду та 
обговорення проблематики 
міжнародних конфліктів 
наголосив у своєму 
вітальному слові декан 
факультету міжнародних 
відносин, Надзвичай-
ний і Повноважний По-
сол України, професор 
Маркіян Мальський.

«Центральна увага 
сьо-годні повинна бути 
приділена новітнім вимірам 
сучасних конфліктів, 
– зазначив професор 
Мальський, відкриваючи 
роботу конфе-ренції.

Міжнародні конфлікти 
у сучасному світі: від 
регіонального протисто-
яння до глобального су-
перництва

На факультеті міжна-
родних відносин 11 грудня 
2019 року відбулася міжна-
родна наукова конференція 
«Міжнародні конфлікти 
у сучасному світі: від 
регіо-нального протисто-
яння до глобального су-
перництва», організована 
Центром міжнародної без-
пеки та партнерства та 
Координаційним центром 
міжнародного діало-гу 
Україна–ЄС за підтримки 
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виступу, – адже саме 
сьогодні спостерігаємо 
кардинальні зміни у різних 
регіональних системах без-
пеки та взаємозалежність 
між регіональним проти-
стоянням та глобальним 
світовим порядком. З огля-
ду на це роль наукових 
досліджень та експертних 
оцінок є надзвичайно важ-
ливим для ефективного 
управління конфліктами та 
пошуку дієвих механізмів 
їх-нього розв’язання.» У 
першій частині учасники 
конференції зосередили-
ся на обговоренні проблем 
регіонального розвитку 
у Балто-Чорноморському 

регіоні, регіоні Арктики, 
Африки, євроатлантичного 
простору, європейського 
регіонального комплексу 
безпеки. Виступаючі звер-
нули увагу на гострі пи-
тання конфліктогенності 
у цих регіонах та конста-
тували на необхідності за-
стосування специфічних 
механізмів конфліктного 
та постконфліктного вре-
гулювання. У другій час-
тині конференції увага 
учасників була прику-
та до прикладних питань 
вивчення та аналізу ло-
кальних та регіональних 
конфліктів, пов’язаних з 
інтеграційними аспіра-
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народних відносин до-
центом Ігорем Іжніним, 
доцентом Світланою 
Пик, доцентом Костянти-
ном Поліщуком. Під час 
презентації виступаючі 
розкрили структурні 
особливості досліджуваних 
міжнародних конфліктів 
та відповіли на численні 
питання присутніх що-
до історії перебігу та 
специфіки вивчення та 
дослідження проблематики 
міжнародних конфліктів 
минулого.

У роботі конференції 
взяли участь українські 
та іноземні експерти і 
науковці.

ціями різних дер-
жав європейського та 
євроатлантичного просто-
ру, особливо російсь-ко-
українського збройного 
конфлікту у контексті його 
геополітичного та циві-
лізаційного характеру та 
особливостей його перебігу.

В рамках програми 
конференції відбулася 
презентація підручника 
«Міжнародні конфлікти 
кінця ХІХ першої по-
ловини  ХХ століття» 
підготовленими авторсь-
ким колективом викладачів 
кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної 
служби факультету між-
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