
                

 

 

Прес-реліз         24  квітня 2019 року 

СТАБІЛЬНІСТЬ І СПІВПРАЦЯ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА НА КАВКАЗІ Є ЗАПОРУКОЮ БЕЗПЕКИ У 

ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ 

19-20 квітня 2019 р. у Одеському національному університеті імені І. Мечнікова відбувся 3-ій з’їзд 

Асоціації європейських студій Кавказу, темою якого став досвід міжрегіональної співпраці у 

Чорноморському регіоні та на Кавказі з особливим наголосом на питаннях дифузії норм, правового 

наближення і викликів. Під час відкриття заходу декан факультету міжнародних відносин, соціології 

та політології ОНУ Віктор Глєбов наголосив на ключовій ролі Чорноморського регіону у забезпеченні 

миру і стабільності як у локальному, так і глобальному вимірах. Президент Української Асоціації 

Європейських Студій Оксана Головко-Гавришева відзначила, що регіони Чорного Моря і країни 

Кавказу, маючи великий  досвід співіснування, мають великий потенціал у формуванні візій спільного 

мирного співіснування у цьому просторі, і саме академічна спільнота має стати незалежним форумом 

для їхнього формування і обговорення. Президент Асоціації Європейських Студій Кавказу Томас 

Крюссманн представив основні цілі і завдання Асоціації Європейських Студій Кавказу, розкрив 

основні цілі завдання ІІІ-го її з’їзду, та відзначив ті виклики, які стоять перед країнами регіону  і 

вимагають поєднання зусиль задля їхнього успішного вирішення.  

Під час з’їзду учасники із України, Німеччини, Азербайджану, Австрії, Грузії, Туреччини, Молдови, 

CША та Вірменії обговорювали проблеми реалізації Угод про Асоціацію в Україні та Грузії,  проблеми 

правової методології у процесі європеїзації Чорноморського і Кавказького регіонів, механізми 

співробітництва між Азербайджаном та ЄС, досвід співпраці ЄС із країнами Кавказу, Крим і питання 

безпеки у Чорноморському регіоні,  засади співпраці Вірменії та Європейського Союзу, регіоналізацію 

у Чорноморському регіоні в контексті забезпечення діяльності ГУАМ, Організації Чорноморського 

економічного співробітництва і політики Туреччини у Чорному морі, культурні і суспільні 

трансформації на Південному Кавказі і у районі Чорного моря, та особливості співпраці у Балто-

Чорноморському регіоні.  Окрім цього, учасникам представили можливості щодо публікації 

результатів їхніх досліджень у спеціалізованих виданнях AESC Working Paper Series, AESC Book Series 

та у Kyiv-Mohyla Law& Politics Journal. Увазі учасників було також представлено нову магістерську 

програму з Балто-Чорноморських регіональних студій (https://youtu.be/P8nX08yOXpk), яка відкривається на базі 

Львівського національного університету імені Івана Франка у вересні 2019 року.  

 

Захід відбувався у рамках реалізації проекту імені Жана Моне ProAESC 600053-EPP-1-2018-1-GEEPJMO-

SUPPA. 

https://youtu.be/P8nX08yOXpk?fbclid=IwAR1ndsPKNe0DThYynzgnSp0uHz_qtww-PZ9d17mKxhZZEBlTfQtCDJ23Cx0


                

 

 

Press-release         April 24, 2019 

STABILITY AND COOPERATION IN BLACK SEA REGION AND IN THE CAUCASUS ARE KEY ELEMENTS OF THE 

GLOBAL SECURITY   

On April 19-20, 2019 the third Annual Convention of the Association of European Studies for the Caucasus 

took place at Odessa I.I. Mechnikov National University (ONU) dedicated to the inter-regional cooperation 

experience in the Black Sea area and in the Caucasus with particular attention to the issues of norm 

diffusion, legal approximation and contestation. In the welcome speech Victor Hlebov, the Dean of the 

Faculty of International Relations, Sociology and Political Sciences of the ONU stressed upon the key role of 

the Black Sea region in ensuring peace and stability in local and global dimensions. Oksana Holovko-

Havrysheva, the president of the Ukrainian Association of European Studies noted that the Black Sea and 

Caucasus countries have huge potential in developing visions for peaceful coexistence in these areas, and 

the academic community has to be an independent forum for their formation and disputation. Thomas 

Kruessmann, the President of the Association of European Studies for the Caucasus presented the AESC 

aims and tasks, welcomed the participants and shortly described challenges which the countries around the 

Black Sea and in the Caucasus face and mutual efforts for their successful solution are required.  

AESC Convention participants from Ukraine, Germany, Azerbaijan, Austria, Georgia, Turkey, Moldova, the 

USA and Armenia discussed problems of the realization of the Association Agreements between the EU and 

Georgia, the EU and Ukraine, the Europeanization of legal methodology in Black Sea and Caucasus regions, 

cooperation between the EU and Azerbaijan, EU’s experiences of the cooperation with the Caucasus 

countries, cooperation between the EU and Armenia, regionalization in the Black Sea region with a 

particular attention to GUAM, Black Sea Economic Cooperation Organization and Turkey’s vision of 

Transatlantic relations in the Black Sea, cultural and social transformations in the South Caucasus and Black 

Sea as well the cooperation between the Baltic and Black Sea countries. Besides the academic discussions 

the AESC participants were introduced with the publication possibilities in AESC Working Paper Series, AESC 

Book Series and Kyiv-Mohyla Law& Politics Journal. The new Master program in Baltic-Black Sea Regional 

Studies (https://youtu.be/_uT2dzUDYhE ) has been also presented to AESC participants. The MA Program will be launched 

in September 2019 at Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine).  

 

 

The III AESC Annual Convention has been organized within the framework of Jean Monnet project ProAESC 

600053-EPP-1-2018-1-GEEPJMO-SUPPA. 

https://youtu.be/_uT2dzUDYhE?fbclid=IwAR0XxaL5sdvCo16mZ1XGgvow7-j24b46WnpMNWahw2AgOKg0bLd1u4rrOLQ

