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Роль і значення Східного 
партнерства в процесі 
трансформації країн 
Східної Європи та 
Південного Кавказу. 
Досвід України

7 жовтня у Львівському 
національному університеті 
імені Івана Франка на 
факультеті міжнародних 
відносин відбувся науковий 
семінар “Роль і значення 
Східного партнерства в 
процесі трансформації країн 
Східної Європи та Південного 
Кавказу. Досвід України”, 
який проводився в рамках 
міжнародного проекту “Роль 
і значення Східного партнер-
ства в процесі трансформації 
країн Східної Європи та 
Південного Кавказу”.

Проект реалізується 
міжнародним консорціумом 
університетів, до складу 
якого входять Ягеллонський 
університет у Кракові, 
Єреванський державний 
університет, Кишинівський 
державний університет, 
Тбіліський державний 
університет, Львівський 
національний університет 

імені Івана Франка та Центр 
міжнародної безпеки та пар-
тнерства.

Семінар розпочався із 
виступів професора Маркіяна 
Мальського, декана факуль-
тету міжнародних відносин, 
пана Томаша Коваля, Кон-
сула з політично-економічних 
питань Генерального кон-
сульства Республіки Польща 
у Львові, професора Адріана 
Тишкевіча, директора 
Інституту політичних наук 
та міжнародних відносин 
Ягеллонського університету в 
Кракові, професора Пйотра 
Байора, заступника ди-
ректора з міжнародного 
співробітництва Інституту 
політичних наук та 
міжнародних відносин Ягел-
лонського університету в 
Кракові, доцента Романа 
Вовка, заступника дирек-
тора Центру міжнародної 
безпеки та партнерства. 
Виступаючі відзначили 
особливості співробітництва 
Європейського Союзу із 
країнами-партнерами в 
рамках програми Схід-
ного партнерства, роз-
крили механізми та на-
прями двосторонньої та 
багатосторонньої співпраці 
України з країнами ЄС в 

Новини Центру
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Маркіян Мальський роз-
крив політичні та соціально-
економічні аспекти співпраці 
Євросоюзу з Україною в 
рамках Східного партнер-
ства та її вплив на суспільно-
політичні процеси в Україні. 
Доповідач відзначив особли-
вості діяльності укра-їнського 
дипломатичного корпусу в 
ході підготовки та прийняття 
“Угоди про асоціацію України 
з ЄС”, а також проаналізував 
нові напрями міжнародної 
співпраці, які отримала 
Україна після підписання 
Угоди.

Про співпрацю України 
з Європейським Союзом 

сучасних умовах. Також 
виступаючі наголосили на 
важливості співробітництва 
між Україною та Республікою 
Польща в різних галузях 
та відзначили активну 
співпрацю між Львівським 
національним університетом 
імені Івана Франка та Ягел-
лонським університетом в 
Кракові.

У другій частині семінару 
учасники робочої групи про-
екту “Роль і значення Східного 
партнерства в процесі 
трансформації країн Східної 
Європи та Південного Кав-
казу” доповіли про результати 
своїх досліджень.
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у сфері безпеки йшлося у 
доповіді Романа Вовка. Де-
тально була охарактеризо-
вана європейська політика 
безпеки та оборони ЄС та 
механізми її реалізації. Було 
представлено ключові на-
прями “Стратегії спільної без-
пеки” країн Євросоюзу, яка 
передбачає план дій до 2025 
р. Доповідач представив 
основні досягнення України в 
реалізації Східного партнер-
ства та плани на найближчу 
перспективу,

Після презентації учас-
ники семінару обмінялися 
думками та висловили 
своє бачення розвитку 
співробітництва України з 
Євросоюзом, відзначили пе-
реваги та недоліки існуючих 
механізмів співпраці та 
вказали на необхідності 
адаптації Східного партнер-
ства до нових реалій у системі 
міжнародних відносин.

У семінарі, який прово-
дився з використанням MS 
Teams, взяли участь викладачі 
та студенти факультету 
міжнародних відносин.

Дипломатія єднає: 
новітні перспективи 
спільних традицій

8 жовтня 2021 року 
в Науковій бібліотеці 
Львівського національного 
університету імені 
Івана Франка відбулася 
Міжнародна конференція 
«Дипломатія єднає: новітні 
перспективи спільних 
традицій», присвячена 90-
річчю Дипломатичних студій, 
30-річчю відновлення ка-
федри міжнародного права 
і 360-річному ювілею ЛНУ 
ім. Івана Франка. Захід 
був організований за 
безпосередньої участі Центру 
міжнародної безпеки та пар-
тнерства. У конференції 
взяли участь міністри закор-
донних справ України і Ту-
реччини, очільники закладів 
вищої освіти України, ди-
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Львівського університету. 
Декан зауважив, що прик-
метним є проведення цієї 
зустрічі саме у Науковій 
бібліотеці, адже «в цій залі 
століттями студенти і профе-
сори читали, дискутували і 
пізнавали нове».

Ректор Університету, 
член-кореспондент НАН 
України, професор Володимир 
Мельник слушно підкреслив, 
що конференція має фунда-
ментальну промовисту назву 
«Дипломатія єднає», проте, за 
словами Ректора, дипломатія 
також вирішує. «Цьогоріч 
ми відзначаємо 360-річчя з 

пломати та експерти у сфері 
міжнародних відносин.

Відкрив урочисте 
зібрання декан факуль-
тету міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка, Надзвичайний і По-
вноважний Посол України, 
професор Маркіян Мальський. 
Маркіян Зіновійович 
привітав учасників науко-
вого форуму, відзначивши, 
що конференція має важ-
ливе історичне значення, 
адже вшановує історію 
дипломатичної школи та 
школи міжнародного права 
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часу заснування Львівського 
університету. Цей рік ми 
зустрічаємо вагомими досяг-
неннями нашого колективу: 
упродовж дев’яти місяців понад 
300-м працівникам Університету 
присуджено наукові ступені і 
присвоєно вчені звання. Не менш 
важливим є те, що Університет 
займає лідерські позиції у 
різноманітних українських рей-
тингах, зокрема й у рейтингу 
довіри абітурієнтів», – наго-
лосив Володимир Петрович, 
поділившись ключовими до-
сягненнями університетської 
спільноти та промовистими 
цифрами щодо кількості по-

даних до Університету заяв і за-
рахованих першокурсників.

«Такі досягнення можливі 
завдяки продуктивній співпраці 
з провідними установами світу. 
Надзвичайно приємно, що 
ми маємо постійну підтримку 
від Міністерства закордонних 
справ України», – зазначив 
Ректор, висловивши подяку 
Міністрові закордонних справ 
України Дмитрові Кулебі за 
підтримку університетських 
ініціатив. Володимир Петрович 
побажав усім учасникам на-
укового форуму плідної цікавої 
дискусії і приємного корисного 
перебування у Львівському 
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стороннього співробітництва 
України і Турецької Республіки, 
наголосивши на тому, що Туреч-
чина послідовно й різнопланово 
підтримує суверенітет і тери-
торіальну цілісність України. 
Він представив основні напрями 
українсько-турецької співпраці 
на різних рівнях з особливо важ-
ливих для обох сторін питань.

Слова вітання учасникам 
наукового зібрання адресував 
Міністр закордонних справ 
Турецької Республіки Мевлют 
Чавушоглу. Міністр висловив 
своє захоплення Львівським 
університетом, а також 
підкреслив, що Львівська школа 
дипломатії відома своїми ви-
пускниками, успішними дипло-
матами, серед яких колишній 
і сучасний глави дипломатич-
ного представництва України у 
Туреччині.

У своєму виступі Мевлют 
Чавушоглу зосередився на 
нових викликах, які зумовлюють 
трансформацію глобальної си-
стеми взаємозв’язків між держа-
вами, а отже спричиняють значні 
зміни у дипломатичній сфері. 
Міністр, зокрема, зазначив, що 
«сучасна дипломатія має адап-
туватися до нових стандартів, 
бути радше активною, ніж ре-

університеті.
В рамках панельної дискусії 

«Дипломатія в авангарді су-
часних трендів: творячи новий 
зміст міжнародної дійсності» 
перед учасниками конференції 
виступив Міністр закордонних 
справ України Дмитро Кулеба. 
Міністр поділився приємними 
враженнями від перебування у 
Львівському університеті: «Над-
звичайно приємним є те, що 
мене, випускника Київського 
університету, відзначили у 
Львівському університеті». 
Дмитро Кулеба наголосив, що фа-
культет міжнародних відносин 
ЛНУ ім. Івана Франка уже ба-
гато років є місцем виховання 
та професійної підготовки ви-
датних дипломатів, економістів 
та юристів-міжнародників. 
«Немає нічого у цьому світі, 
з чим би не змогла впоратися 
українська дипломатія», – за-
значив Міністр, адресуючи слова 
вітання спільноті Львівського 
університету з нагоди 360-річчя 
Університету, 90-річчя з часу за-
початкування Дипломатичних 
студій і 30-річчя відновлення 
кафедри міжнародного права.

Під час виступу Міністр 
звернув увагу присутніх на 
стратегічну важливість дво-
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активною у світі змін. Однак 
основоположні принципи 
повинні бути незмінними».

Мевлют Чавушоглу означив 
зовнішню політику Турецької 
Республіки як «підприємливу та 
гуманітарну» (enterprising and 
humanitarian): вона відкрита 
до нових ідей та спрямована на 
їхню реалізацію, але водночас 
ставить у центр цієї діяльності 
людину. Міністр наголосив 
на важливості гуманітарної 
дипломатії, особливо у контексті 
пандемії коронавірусу. Він 
також вказав на центральність 
мультилатералізму, багатосторо-
нньої дипломатії, для ефектив-
ного подолання глобальних 
проблем та криз, водночас 
відзначивши необхідність ви-
користання інструментів 
регіональної співпраці. По-
годжуючись з українським 
міністром закордонних справ, 
Мевлют Чавушоглу зазначив, 
що персональні контакти 
дуже важливі для реалізації 
зовнішньополітичних цілей 
держави, для продовження 
офіційного діалогу. Міністр 
зазначив, що при підготовці 
фахових дипломатів нового 
покоління слід враховувати усі 
вимоги сучасності.

У рамках засідання обидва 
міністри поспілкувалися зі 
студентами та викладачами 
Львівського університету й об-
говорили актуальні питання 
дипломатичної сфери, у тому 
числі й проблему світової 
пандемії.

Надалі учасники заходу 
продовжили роботу у другій 
панелі – «Міжнародні студії в 
епоху постправди: озброюючи 
світ знаннями», в якій взяли 
участь директор Інституту 
міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, професор Валерій 
Копійка, ректор Прикар-
патського національного 
університету імені Василя Сте-
фаника, професор Ігор Цепенда, 
декан факультету міжнародних 
і політичних досліджень Ягел-
лонського університету в 
Кракові, доктор габілітований, 
професор Павел Лаідлер, ди-
ректор Дипломатичної Академії 
України імені Геннадія Удовенка 
при МЗС України, Надзвичайний 
і Повноважний Посол України 
Геннадій Надоленко, декан фа-
культету міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
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19 листопада на факультеті 
міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка. Ініціатором заходу 
виступив Центр міжнародної 
безпеки та партнерства за 
підтримки Центру інформації та 
документації НАТО у Києві.

Відкриваючи форум, Над-
звичайний і Повноважний 
посол України, декан факуль-
тету міжнародних відносин, 
професор Маркіян Мальський 
зазначив, що форум став гарною 
традицією обміну думками на 
актувльну сьогодні проблема-
тику безпеки в інформаційній 
сфері.

З вітальним словом до 
учасників звернувся про-
ректор х науково-педагогічної 
роботи та міжнародного 
співробітництва Львівського 
університету професор Сергій 
Різник, який побажав учасникам 
форуму плідних дискусій та на-
голосив на важливості таких 
заходів у підготовці фахівців-
міжнародників.

Звертаючись до учасників 
форуму керівник проектів 
Центру інформації НАТО 
у Києві Світлана Ротаєнко, 

Надзвичайний і Повноважний 
Посол України, професор 
Маркіян Мальський.

В рамках роботи конференції 
також відбувся круглий стіл 
«Міжнародне право у світі 
динамічних змін: контури май-
бутнього міжнародного право-
порядку». Проблематика заходу 
охоплювала теми, пов’язані з 
верховенством міжнародного 
права у світі динамічних змін, 
сучасною інтерпретацією 
міжнародного договору, до-
триманням прав людини в 
умовах кризи, міжнародною 
юстицією як фактором забез-
печення верховенства права та 
європейським правом, як ос-
новою регіонального правопо-
рядку.

Інформаційна безпека 
та медіаграмотність в 
умовах гібридних загроз

Інформаційна безпека та 
медіаграмотність стали пред-
метом обговорення учас-
никами V Міжнародного 
молодіжного форуму «Без-
печна і стабільна Європа очима 
молоді* інформаційна безпека 
та медіаграмотність в умовах 
гібридних загроз», який відбувся 
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відзначила важливість роз-
гляду інформаційної безпеки 
через призму медіаграмотності 
та роботи з інформацією. Вона 
наголосила на новаторському 
підході до питань інформаційної 
безпеки та розширення пробле-
матики на мендіапростір з суто 
технічного фізичного захисту 
кібербезпеки тощо.

Перед учасниками фо-
руму виступила Марина Со-
ботюк, фахівець з вивчення 
традицій української культури, 
організаторка студентського 
самоврядування при органах 
державної влади та управління 
з доповіддю на тему «Куль-

тура поведінки у Facebook, 
Instagram, TikTok та кори-
стування соцмедіа». Серед 
іншого, важливим акцентом 
звучала пропозиція щодо 
необхідності розширення 
вивчення навчальних курсів 
та дисциплін та формування 
необхідних навичок та умінь 
у сфері медіаграмотності та 
культури використання соц-
мереж та медіаінструментів 
для поширення інформації та 
відстоювання національних 
інтересів України на 
міжнародній арені.

Взяв участь у форумі ди-
ректор Інституту світової 
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татом проведених досліджень 
медіапростору, формування 
особливостей сприйняття тих 
чи інших процесів у суспільстві 
та на міжнародній арені. Досить 
оригінальними та новаторсь-
кими виявилися дослідження 
аспектів інформаційної без-
пеки на Буковині представлені 
студенткою Чернівецького 
національного університету 
через призму концепції 
«Єдності через різноманіття». 
Викликає інтерес та дискусію 
серед учасників представлені 
результати у виступах студентів 
Львівського університету 
Тетяни Кошової, Наталі 

політики Євген Магда, який 
представив своє бачення су-
часних викликів і загроз в 
інформаційній сфері, які по-
стають як перед громадянами 
зокрема так і державою за-
галом. Після активної дискусії 
учасники форуму перейшли до 
демонстрації представлених 
за результатами конкурсного 
відбору презентацій учасників.

На форумі було представ-
лено понад півтора десятка 
презентацій, автори яких проде-
монстрували присутнім власне 
бачення проблем інформаційної 
безпеки та медіаграмотності. Ча-
стина презентацій стала резуль-
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ристання інтерактивних 
методів комунікації здобути 
не лише теоретичні знання, а 
й набути практичного досвіду 
розрізнення пропаганди, гігієни 
поведінки в медіапросторі.

Підводячи підсумки дискусій 
та виступів на форумі заступник 
директора Центру міжнародної 
безпеки та партнерства Олек-
сандр Кучик наголосив на 
необхідності продовження 
такої практики співпраці різних 
інституцій та фахівців для по-
кращення розуміння актуальних 

Калантаєнко, студента Донець-
кого національного університету 
імені Василя Стуса Ігоря Щерба-
кова.

Після завершення 
презентацій учасники фо-
руму взяли участь у 
тренінгу з медіаграмотності 
організованому доцентом 
факультету журналістики 
Львівського університету 
Наталією Войтович, яка за-
пропонувала учасникам доволі 
динамічний формат роботи, 
який дозволив через вико-
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національного університету 
ім.Тараса Шевченка, Ужгородсь-
кого державного університету, 
Ягеллонського університету у 
Кракові, Республіка Польща. 
Захід проходив на платформі 
командної роботи MS Teams/

питань інформаційної без-
пеки та медіаграмотності серед 
громадян держави, зокрема 
молоді. Відбулося відзначення 
учасників форуму та вручення 
сертифікатів учасника.

У заході взяли участь сту-
денти з різних міст та вишів 
України та Республіки Польща, 
як от, Львівського національного 
університету, Прикарпатського 
національного університету 
ім.В.Стефаника, Чернівецького 
національного університету 
ім. Ю.Федьковича, Донецького 
національного університету 
ім. В.Стуса, Луганського 
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