ІХ КОНГРЕС
Української асоціації європейських студій
"Наукові і практичні виклики подолання внутрішніх конфліктів в Україні
і пост-радянському просторі"
з нагоди 400 річчя Києво-Могилянської академії
м. Київ
(музей звитяги НаУКМА, вул. Сковороди, 2)
30 жовтня 2015 року

Програма

30 жовтня
09.00 – 09.30

Кава

09.00 – 09.30

Реєстрація учасників

09.30 – 10.00

Урочисте відкриття Конгресу



Роман Петров - президент Української Асоціації Європейських Студій (УАЄС)



Андрій Мелешевич – президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” (НаУКМА)



Джефрі Ерліх – представник ОБСЄ в Україні

10.00 – 10.20

Ігор

Тодоров

(професор

кафедри

країнознавства

факультету

міжнародної

політики,

менеджменту та бізнесу Ужгородського національного університету) "Міжрегіональні історичні, культурні і
політичні відмінності як чинник виникнення та подолання внутрішніх конфліктів в Україні"
10.20 – 10.40

Роман Петров (голова Центру ім. Жана Моне з європейських студій, завідувач кафедри

міжнародного права та спеціальних правових наук НаУКМА) "Вплив внутрішніх конфліктів в Україні на
міжнародне право"
10.40 – 11.00

Ольга Мельник (завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного

університету "Львівська політехніка") "Економічні наслідки внутрішніх конфліктів в Україні"
11.00 – 11.20

Володимир Стрельцов (професор кафедри права та європейської інтеграції Харківського

регіонального інституту державного управління) "Реформа державного управління як інструмент подолання
внутрішніх конфліктів в Україні"

11.20 – 11.40

Катерина Крахмальова (ст. викладач кафедри міжнародного права та спеціальних правових

наук НаУКМА) "Права внутрішньо переміщених осіб і внутрішні конфлікти в Україні"
11.40 – 12.00

Обговорення

12.00 – 12.30

Кава

12.30 – 13.30

Круглий стіл "Сучасні виклики подолання внутрішніх конфліктів. Погляд з пострадянського простору"

Модератор:
Роман Петров (НаУКМА, Центр Жана Моне з європейських студій)
Доповідачі:
доктор Аарон Матта (Інститут глобального правосуддя в м. Гаага, Нідерланди)
проф. Гага Габрігідзе (університет Нового Мислення, Грузія)
проф. Женіс Кембаєв (університет КІМЕП, Казахстан)
проф. Пауль Калініченко (Московський державний юридичний університет ім. О. Кутафіна, Російська Федерація)
проф. Міхаела Тофан (Ясський університет, Румунія)
Максим Карлюк (Білоруський державний університет, Білорусь)
13.30 – 14.30

Обід

14.30 – 15.15
Діана Проценко (НаУКМА, член Правління Національної асоціації медіаторів України)
"Використання технік діалогів для подолання внутрішніх конфліктів в Украіні: на основі практики ОБСЄ
по впровадженню національного діалогу в Україні"
15.15 – 16.15

Андрій Гірник (НаУКМА, керівник Центру дослідження конфліктів та психоаналізу) Тренінг з

побудови консенсусу
16.15 – 16.45

Оксана Головко-Гавришева (доцент кафедри європейського права Львівського національного

університету ім. Івана Франка) Обговорення реалізації проектів Програми Жана Моне в Україні

16.45

Закриття Конгресу

17.00

Дружня вечеря

