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НА КОНГРЕСІ В КИЄВІ ФАХІВЦІ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ ОБГОВОРЯТЬ ВПЛИВ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ПОДОЛАННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЮ 

ВНУТРІШНІХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ  
 
 

Делегати понад двадцяти локальних осередків ВГО "Українська асоціація 
європейських студій" (УАЄС) зустрінуться 20-21 жовтня в Харьківському 
національному університеті ім. В.Н. Каразіна та Харьківському національному 
економічному університеті ім. С.А. Кузнеця на Одинадцятому Конгресі УАЄС. Крім 
членів УАЄС, в Конгресі, що проходитиме за підтримки Програми ЄС ім. Жана Моне та 
Європейського Парламенту, візьмуть участь дипломати, представники науки і освіти, 
а також провідні міжнародні і українські дослідники у галузі європейських студій та 
конфліктології.  
 
Щороку Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація європейських студій" 
збирає своїх учасників-представників локальних осередків з понад 20 областей України. 
Метою цьогорічного Конгресу буде експертна і наукова дискусія на тему "Дотримання 
європейських спільних цінностей як запорука вирішення та трансформації конфліктів 
в Україні", а також обговорення поточних та перспективних проектів УАЄС, найкращих 
практик викладання і дослідження європейських студій. У фокусі цьогорічного Конгресу 
УАЄС буде досвід та перспективи реалізації науково-дослідницьких проектів в рамках 
програми ЄС «Горизонт 2020» за участю українських ВНЗ та науковців. 20 жовтня в ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна відбудеться café debate результатів реалізації міжнародного науково-
дослідницького проекту «Горизонт 2020» EUNPACK (участь ЄС у вирішенні криз та 
конфліктів в Україні і третіх країнах). Традиційними завданнями Конгресу є поліпшення рівня 
внутрішньої та зовнішньої комунікації УАЄС, обмін кращим досвідом з викладання та 
здійснення наукових досліджень у сфері європейських студій, а також налагодження робочих 
контактів між фахівцями з європейської інтеграції, владою та донорськими структурами. 
 
Охочі взяти участь в роботі Конгресу УАЄС можуть зареєструватись за електронною 
адресою europa.org.ua@gmail.com чи тел. +38 (099) 429 80 98 (Аліме Асанова) до 19 жовтня 
включно. 
 

* * * * * 
ВГО "Українська асоціація європейських студій" – провідна загальнонаціональна неприбуткова 
організація, що має на меті об’єднання викладачів євростудій та фахівців у сфері європейської 
інтеграції. Створена у 2006 р., УАЄС входить до Світової асоціації євростудій (ECSA-World). 
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