
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОРІЧНИЙ 

ЗВІТ 

 

2019 



Заходи УАЄС у 2019  
У 2019 році в Українській Асоціації Європейських Студій відбулася низка подій і заходів, 

спрямованих на поширення і дослідження євроінтеграційної тематики та посилення її інституційної 

спроможності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Лідерство, інновації та 

співучасть» - нові засади 

діяльності УАЄС.  

13 лютого 2019 року у Національному 

університеті «Києво-Могилянська Ака-

демія» відбулася перша стратегічна сесія 

Української Асоціації Європейських Сту-

дій, завданням якої стало визначення 

стратегічних напрямів роботи УАЄС у 

короткотерміновій та довгостроковій 

перспективах, визначення пріоритетів у її 

діяльності. «Лідерство, інновації та спів-

участь» - на основі таких засад УАЄС 

формує своє бачення експертно-

аналітичного і освітньо-інформаційного 

супроводу процесів інтеграції України у 

європейський простір.  

УАЄС підтримала ІІІ щорічний 

з’їзд Асоціації Кавказу з 

європейських студій, Одеса 

(Україна), 19-20 квітня 2019 

“The Experience of Inter-Regionalism 
in the Black Sea and Caucasus 
Regions: Norm Diffusion, Legal 
Approximation and Contestation” 

19-20 квітня 2019 року у м. 
Одеса (Україна) відбувяя третій щорічний 
з’їзд Асоціації Кавказу з європейських 
студій (Association of European Studies for 
the Caucasus). Основною тематикою 
заходу стане обговорення досвіду між-
регіоналізму в регіонах Чорного і 
Балтійського морів у контексті дифузії 
норм, правової апроксимації і 
змагальності. 
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17-18 жовтня 2019 року у м. Одеса (Україна) 

відбувся ХІІІ-й щорічний Конгрес Української 

Асоціації Європейських Студій, тематикою 

якого були нові стратегії і нові виміри 

співробітництва між Україною та ЄС. Під час 

ХІІІ Конгресу УАЄС обговорювалися тенденції 

розвитку економіки знань, цифрової економіки та 

концепцій сталого розвитку у відносинах між 

Україною та ЄС; сучасним викликам у 

забезпеченні верховенства права, розвитку 

демократії і сучасного стану адаптації 

національного законодавства до правових 

стандартів ЄС; проблемам забезпечення доброго 

врядування і ролі освіти, науки та інновацій у 

стратегіях стабілізації регіону. Під час заходу 

було представлено проекти імені Жана Моне, які 

реалізовуються членами УАЄС. Конгрес відбувся 

у співпраці із Одеським регіональним інститутом 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові 

України, програмою Європейського Парламенту 

«European Parliament to Campus» та за сприяння 

Національного Еразмус+ Офісу в Україні. 

До УАЄС було прийнято: 

 

ХІІІ Конгрес Української Асоціації Європейських Студій 

Бояр Андрій 
Східноєвропейський  національний університет імені Лесі 
Українки 

Гайванович Наталія Національний університет «Львівська політехніка» 

Гвоздій Світлана  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Головченко Вячеслав Одеський національний політехнічний університет 

Горбаль Наталія Національний університет «Львівська політехніка» 

Жук Тетяна Новопсковський професійний аграрний ліцей Луганської області 

Колінець Леся Тернопільський національний економічний університет  

Матвійчук Оксана Київський університет імені Бориса Грінченка 

Мушинський Олег Хмельницький університет управління та права 

Руда Маряна Національний університет «Львівська політехніка» 

Самойлов Олексій Київський міжнародний університет 

Смеляков Кирило Харківський національний університет радіоелектроніки 

Тараненко Ганна Київський міжнародний університет 

Чернявська Олена Полтавський університет економіки і торгівлі 

Чуприна Анастасія Харківський національний університет радіоелектроніки 
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 Під час  

ЯК НАПИСАТИ УСПІШНИЙ ПРОЄКТ 

НАПРЯМУ ЖАНА МОНЕ? 

2 грудня 2019 року у Національному 

університеті «Києво-Могилянська Академія» 

відбувся вже традиційний захід Української 

Асоціації Європейських Студій у співпраці з 

Національним Еразмус+ Офісом в Україні, 

присвячений написанню грантів за напрямом 

Жана Моне у програмі «Еразмус+». Учасники 

заходу із Києва, Львова, Харкова, Ужгорода, 

Миколаєва, Краматорська отримали 

інформацію про порядок, процедури і 

особливості подання грантових заявок за 

напрямом Жана Моне і мали нагоду 

поділитися своїм досвідом написання 

проєктів напряму Жана Моне.  

 

 

 

 

НАШІ МАЙБУТНІ ЗАХОДИ 

Лютий 
2020 

семінар з 
фінансового 
менеджменту 
проектів Жана 
Моне 
 

Жовтень 
2020 
 

XIV Конгрес УАЄС 
 

Грудень 
2020 

Майстер-клас «Як 
написати успіш-
ний проєкт напря-
му Жана Моне» 

  
 

E-mail: europa.or.uag@mail.com 

https://jmce.ukma.edu.ua/uk/uaes 

Follow us: https://www.facebook.com/groups/UESA1/ 
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НАШІ АКТИВНІ ОСЕРЕДКИ:           Активно діяли 

протягом цього року  наші осередки в регіонах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

У рамках проєктів імені Жана Моне учасники 

УАЄС організовували та брали участь у заходах у 

Львові, Києві, Харкові та інших містах України. 

Запрошуємо надсилати інформацію про Ваші 

заходи і проєкти для розміщення у нашому звіті і 

на наших інформаційних площадках. 

 

Максим Колісник (Харків)  та 

Марина Литвин (Дніпро) 

брали участь у парламентсь-

ких слуханнях про побудову 

ефективної системи захисту 

інтелектуальної власності 

(16.12.2019). Також Марина 

Литвин у Дніпрі активно 

розвиває ідеї інноваційних 

університетів і лідерства. 
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