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Міжнародна наукова конференція «Шлях до Європи: польський та 

український досвід» 

18 травня 2018 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф. Кураса НАН України відбулася міжнародна наукова конференція 

«Шлях до Європи: польський та український досвід», організаторами якої, 

окрім ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, стали Інститут політичних досліджень 

Польської академії наук,  Польський інститут у Києві та Представництво 

Польської академії наук у Києві  (Інститут політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України).  

 

 
 

Учасників конференції привітали керівники установ-організаторів цього 

наукового заходу. 

Директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. 

Кураса НАН України член-кореспондент НАН України О. Рафальський 

закцентував увагу на тому, що Україна і Польща зробили свій вибір у 

складному глобалізованому світі. Головне полягає в тому, що країни готові 

до обміну досвідом в євроінтеграційних прагненнях. Незважаючи на 

зростання націоналістичних настроїв в українському суспільстві, зумовлене 

агресією з боку  Росії, українці проти конфронтації у польсько-українських 

взаєминах. Їх увагу зосереджено на тому, що  Польща є найбільшим 

торговельним та інвестиційним партнером України. Підсумовуючи, 

доповідач зазначив, що конференція, яка має науковий характер, є кроком до 

поглиблення українсько-польської співпраці. 

Директор Інституту політичних досліджень Польської академії наук  

Г. Мотика зазначив, що європейський вибір Польщі не був однозначним. Її 

особливість полягала в наявних націоналістичних проявах щодо реалізації 

польського сценарію розвитку в європейському просторі. Але, незважаючи 

на глибокі політичні суперечності,  метою політичної еліти була інтеграція у 
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Європейський Союз. Завдяки щоденним крокам у суспільно-політичному 

житті, праці щодо адаптації законодавства Польща приєдналася до 

Європейського Союзу. Аналізуючи сучасний стан українсько-польських 

відносин, наголошено, що дискусії навколо різноманітних питань сучасної 

історії не заважають продовженню наукової співпраці, оскільки позбавлені 

політичної кон’юнктурності. 

Директор Польського інституту в Києві Б. Мусялович висловив думку, 

що приєднання Польщі до НАТО та Європейського Союзу – одне з головних 

подій польської історії. Цей процес сприяв посиленню позицій країни в 

економічному просторі Європи. У контексті з цим доповідач звернув увагу 

на  роль господарського чинника в українсько-польських відносинах. 

Ключовим питанням сучасного розвитку країн є економіка, яка вимагає 

інвестицій. Умовою поглиблення інвестиційного клімату є подолання 

корупції в Україні. 

Сподівання  на співпрацю Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України  з Представництвом Польської 

академії наук у Києві висловив його директор Генрик Собчук. Конференції 

поглиблюють контакти між науковцями, сприяють обміну та аналізу  

українського і польського досвіду. Він висловив думку, що через Польщу 

пролягає шлях України до європейського світу. 

Офіційна частина заходу завершилася підписанням угоди про співпрацю 

між Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 

НАН України та Інститутом політичних досліджень Польської академії наук 

Згідно з програмою, конференція мала відбутися в рамках трьох 

панелей, під час кожної з яких передбачалося дві основні доповіді з 

доповідачами українського і польського Інститутів, виступи двох дискутантів 

на тему доповідей та широке обговорення порушених ними проблем 

науковим загалом. 

<…> Підсумовуючи роботу конференції, О. Рафальський та Г. Мотика 

висловили спільну думку про обопільну зацікавленість у продовженні 

наукової співпраці між Інститутом політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Інституту політичних 

досліджень Польської академії наук, сподіваючись, що подібні заходи 

сприятимуть встановленню дружніх добросусідських відносин між 

українським і польським народами. 

 


