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Важливий та своєчасний симпозіюм «Визначаючи 
кордони: порівняння досвіду Канади, Европи та України» 

2 жовтня 2014 р.— Політичні події в сучасній Україні, частину якої було анексовано Росією, а в 
іншій частині якої вирує війна з проросійськими сепаратистами, висвітлили чимало проблем, з 
якими зіткається та зіткатиметься Европа та весь світ, зокрема — криза сучасної «архітектури» 
европейської безпеки. Ознаками цієї кризи є курс на реваншизм та численні факти зухвалого 
порушення російським урядом базових принципів міжнароднього права, таких як гарантії безпеки 
і принцип недоторканости існуючих державних кордонів, та порушення головних засад 
українсько-російського договору про дружбу та співробітництво. Останні події безумовно 
вказують на нагальну потребу сконцентрувати зусилля науковців з метою проведення аналізи 
минулої й сучасної історії та динаміки прикордонних відносин, визначення певних констант і 
відмінностей, притаманних прикордонним реґіонам, і, якщо можливо, визначення 
найвірогіднішого розвитку подій і перспектив міжнародніх та реґіональних відносин. 

З урахуванням цих завдань, 16–17 жовтня 2014 р. Центром політичних та регіональних студій 
КІУСу буде проведено міжнародній науковий симпозіюм «Визначаючи кордони: порівняння 
досвіду Канади, Европи та України», в якому візьмуть участь як починаючі, так і досвідчені 
науковці. Теми їхніх виступів стосуватимуться різних проблем, що мають відношення до 
політичних і регіональних студій: геополітики, реґіональної політики, европейського, 
реґіонального та транс-кордонного співробітництва, питання кордонів і міжнароднього права.  

У симпозіюмі візьмуть участь: Джеймс Скот (Карельський інститут при Університеті Східньої 
Фінляндії) та Гезер Нікол (Трентський університет) з доповіддю «Критичні оцінки 
реґіонального співробітництва: геополітика у Північній Америці та Европі»; Ілка Лііканен 
(Карельський інститут при Університеті Східньої Фінляндії) з доповіддю «Чи втрачено нагоду 
збудувати ширшу Европу? Зміни у просторових уявленнях та концепціях суверенітету з боку 
ЕС у своїх зовнішньополітичних відносинах»; Іґнаций Юзьвяк (Варшавський університет) з 
доповіддю «Між інтеґрацією та виключенням: Україна та її західній кордон»; Джеймс Веслі 
Скот (Карельський інститут при Університеті Східньої Фінляндії) з доповіддю «Геополітичні 
ідентичності як продукт діялогу: образ ЕС у сприйнятті українських недержавних 
організацій»; Володимир Куліков (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) з 
доповіддю «Кордони поміж кордонів: міжнародня мобільність промисловців та зміни в 
урбаністичному просторі промислового Півдня Російської імперії»; Стен Федун (Торонтський 
університет) з доповіддю «Розкол справжній чи все ж таки штучний? Конструювання іншої 
реґіональної реальности В. Путіним як виправдання неорадянської експансії»; Тетяна 
Журженко (ІВМ—Інститут гуманітарних студій (Відень, Австрія)) з доповіддю «Східне 
прикордоння України: чи вже настав кінець невизначености?»; Тарас Кузьо (Альбертський 
університет, КІУС) з доповіддю «Новітня історія Криму: від риторики до анексії (1991–2014 
рр.)»; та Іван Качановський (Оттавський університет) з доповіддю «Чи призведе збройний 
конфлікт на Донбасі до розпаду України?».  
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Д-р Еманюель Бруно-Жаї (Університет Вікторії) виголосить промову з нагоди відкриття 
симпозіюму. 

Симпозіюм відбудеться у залі «Уайлд Роуз» конференц-центру «Лістер Гол», який розташований 
у головному студентському містечку Альбертського університету. 

Запрошуємо всіх бажаючих безкоштовно відвідати цей симпозіюм! 

Просимо всіх заздалегідь повідомити нас про Вашу присутність на події електронною поштою: 
cius@ualberta.ca, або задзвонивши 780-492-2972. 

The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) is a leading centre of Ukrainian studies outside Ukraine that conducts research and 
scholarship in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies. If you would like more information on the Institute, please visit our website at 
www.cius.ca or contact Dr. Bohdan Klid at (780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 
 
Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок українознавчих студій поза межами України, покликаний 
розвивати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської тематики. Щоб отримати детальнішу інформацію, просимо 
відвідати наш веб-сайт www.cius.ca або зв’язатися з д-ром Богданом Клідом (780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 
 


