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УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ  
 
Всеукраїнська громадська організація  

 
Шановні члени і друзі Української Асоціації Європейських Студій (УАЄС)! 

 
Звертаюсь до Вас з традиційним листом на початку навчального року 2017-2018 для того, щоб 
нагадати про результати діяльності УАЄС і розповісти про плани на поточний навчальний рік. У 
минулому 2016-2017 навчальному році УАЄС здійснювала активну діяльність і організувала багато 
наукових і освітянських заходів з європейських студій в Україні та світі. 
 
Зокрема, 21-22 жовтня 2016 р. у м. Львів в Національному університеті «Львівська політехніка» з 
нагоди 200-річчя цього провідного вишу відбувся ювілейний Х Конгрес УАЄС за темою «Вирішення та 
трансформація конфліктів через науку і освіту: найкращий європейський та український 
досвід». Ювілейний Х Конгрес УАЄС було присвячено обговоренню методології та найкращих 
практик трансформації внутрішніх конфліктів в Україні та світі через науку і освіту. З промовами на цю 
тему виступили провідні українські і міжнародні науковці, фахівці і практики. В рамках Х Конгресу 
УАЄС було проведено фаховий круглий стіл за темою "Найкращий досвід, практик викладання і 
дослідження трансформації конфліктів в Україні і за кордоном". Щира подяка львівському 
осередку УАЄС (проф. Ольга Мельник, доц. Оксана Головко-Гавришева та доц. Катерина Дзюбіна) та 
керівництву Національного університету «Львівська політехніка» за гостинність та відмінну організацію 
заходу. 
 
8 грудня 2016 р за участі осередку УАЄС у м. Полтава відбулася І Всеукраїнська науково-
практична конференція «Адаптація правової системи до права Європейського Союзу: 
теоретичні і практичні аспекти». 
 
21 березня 2017 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) за 
підтримки програми ім. Жана Моне та проекту технічної допомоги ЄС “Association4U” відбувся 
міжнародний семінар “EU Security Strategy and its Impact on Conflict Transformation in Ukraine”. 
Організаторами заходу виступили: УАЄС; НаУКМА; Інститут євро-атлантичного співробітництва, м. 
Київ; Університет ім. Матей Бела, м. Банська Бистріца, Словаччина; Міжнародний інститут соціальних 
наук, м. Гаага, Нідерланди. 
 
11-12 травня 2017 р. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна і Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди разом з харківським осередком УАЄС в 
рамках реалізації модуля Моне «Історія об’єднаної Європи: ідеї, проекти, інтеграція” провели XVII 
Кирило-Мефодіївські читання на тему «Освітньо-культурний простір Центрально-Східної 
Європи: національні моделі та західні впливи». 
 
18-19 травня 2017 р. члени УАЄС взяли участь в міжнародній веб-конференції «Україна та ЄС: 
можливості і перспективи співпраці», яку організувала кафедра ім. Жана Моне Донецького 
державного університету управління (м. Маріуполь) за активної участі донецького осередку УАЕС 
(проф. Ніна Діденко). 
 
26 червня-3 липня 2017 р. на базі юридичного факультету «Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана» відбулася друга міжнародна Літня школа за темою «Association 
with the EU: what does it mean for You». Активно працюють викладачі юридичного факультету 
«Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» в рамках Модулю ім. 
Жана Моне. 
 
Ці події були гарним продовженням традиції експертних зустрічей членів УАЄС, присвячених 
актуальним питанням європейських студій. В заходах взяли участь майже усі провідні фахівці з 
європейських студій в Україні, а також експерти і державні службовці, які безпосередньо обізнані з 
практичними аспектами реалізації відносин між ЄС і Україною. 
 
Асоціація продовжує розвивати свою присутність у віртуальних мережах. Працює і постійно 
оновлюється веб-портал УАЄС за адресою http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/uaes. Через лист розсилки 
УАЄС Ви отримуєте актуальну інформацію про події та наукові можливості в сфері євопейських студій 
в Україні. Триває подальше удосконалення веб-порталу УАЄС. Локальні осередки запрошуються 
надавати більше інформації про свою діяльність для цього веб-ресурсу, завдяки ініциативі 
Дніпровського осередку УАЄС (доц. Марина Литвин) створено і постійно оновлюється сторніка УАЄС у 
Фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/1926914424246233/ 
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Членами УАЄС продовжується активна експертна робота. Члени УАЄС надають експертну допомогу з 
багатьох питань європейських студій урядовим і неурядовим установам, зокрема, в рамках проекту 
технічної допомоги ЄС “Association4U”. 
 
Цього року УАЄС стала партнером спеціалізованого випуску міжнародного наукового електронного 
видання «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal» за темою «Legal and political dimensions of 
contemporary conflicts in Europe». В цьому випуску Ви можете ознайомитися з науковими роботами 
провідних вчених з тематики права, політології і конфліктології з європейських студій. Планується 
подальше співробітництво УАЄС з цим престижним міжнародним виданням. 
 
Що очікується у новому навчальному році 2017-2018? 
 
УАЄС продовжує традицію подорожування регіонами України. Цього року ХІ Конгрес УАЄС 
відбудеться 20-21 жовтня у м. Харьків на базі Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна. ХІ Конгрес УАЄС буде присв’ячено впливу європейських спільних демократичних цінностей 
на подолання і трансформацію криз і конфліктів в Європі і інших країнах. Зокрема, ми обговоримо 
питання найкращих міжнародних практик викладання і дослідження європейських студій в Україні і 
Європі. Зокрема, члени та учасники УАЄС отримують можливість обговорити вплив європейських 
спільних цінностей на політичне середовище в Швеції, обговорити результати парламентських виборів 
в Німеччині. У заході візьмуть участь поважні гості з країн ЄС, європейські і українські провідні 
експерти та науковці. Одна з основних частин ХІ Конгресу УАЄС буде присв’ячена обговоренню 
результатів реалізації міжнародного проекту Horizon 2020 EUNPACK в Україні. Після завершення 
фахових дискусій на нас чекає захоплююча культурна програма в м. Харьків. Як завжди, УАЄС зможе 
взяти на себе витрати по проживанню і харчуванню одного-двох представників кожного локального 
осередку УАЄС. Ми будемо раді бачити як можна більше членів та учасників УАЄС в м. Харьків. 
Прошу Вас забронювати ці дати у Вашому діловому щоденнику. Більш детальну інформацію про ХІ 
Конгрес УАЄС буде повідомлено найближчим часом. 
 
21 листопада 2017 р. в НаУКМА відбудеться міжнародна конференція з нагоди 4-річчя Революції 
Гідності «Civil society in Ukraine: Building on the Euromaidan legacy and dealing with conflict» за 
участі УАЄС, НаУКМА та Гентського університету (Бельгія). 
 
23 листопада 2017 р. в м. Полтава на базі осередку УАЄС відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція «Адаптація правової системи до права Європейського Союзу: 
теоретичні і практичні аспекти». 
 
Інформація про ці та інші події Асоціації буде доступна на інтернет-сторінках та соціальних мережах 
УАЄС, запрошуємо також активно використовувати їх для поширення інформації про події ваших 
осередків та власного професійного розвитку. Дізнатись більше про поточні події та плани Асоціації ви 
завжди можете за адресою http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/uaes, на сторнці УАЄС у 
Фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/1926914424246233/ та е-поштою europa.org.ua@gmail.com. 
 
Запрошую представників осередків Асоціації, експертів надсилати пропозиції щодо грантових 
заявок з різноманітних питань європейських студій – Асоціація має добрий досвід залучення 
донорських коштів і управління проектами, що може допомогти вам у здійсненні ваших 
задумів! 
 
Вітаю усіх членів і друзів УАЄС із початком навчального 2017-2018 року, бажаю плідної роботи, багато 
наукових досягнень і чекаю зустрічі та продовження нашої співпраці! 
 
Щиро Ваш, 
 
Роман Петров, 
Президент УАЄС 
 
вересень 2017 
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