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 2016-2017 для того, щоб
нагадати про результати діяльності УАЄС і розповісти про плани на поточний навчальний рік.
У минулому 2015-2016 навчальному році УАЄС разом з партнерами (мережею грантерів
Програми Жана Моне) продовжувала активну діяльність і організувала багато наукових і
освітянських заходів з європейських студій.
Зокрема, 30 жовтня 2015 р. у м. Київ в Національному університеті «Києво-Могилянська
академія» (НаУКМА) з нагоди 400 річчя Києво-Могилянської академії відбувся ІХ Конгрес
УАЄС за темою «Наукові і практичні виклики подолання внутрішніх конфліктів в Україні
і пост-радянському просторі». IХ Конгрес УАЄС було присвячено обговоренню методології
та найкращих практик подолання внутрішніх конфліктів в Україні та світі. З промовами на цю
тему виступили провідні українські і міжнародні науковці, фахівці і практики. В рамках ІХ
Конгресу УАЄС було проведено фаховий круглий стіл за темою "Сучасні виклики подолання
внутрішніх конфліктів. Погляд з пост-радянського простору", на якому виступили фахівці
з Нідерландів, Грузії, Росії, Румунії, Білорусі, Словаччини.
25 листопада 2015 р за участі осередку УАЄС у м. Полтава відбулася X Міжнародна науковопрактична конференція «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду
удосконалення діяльності органів влади».
26 лютого 2016 р. УАЄС разом з Центром соціальної психології та управління конфліктами
НаУКМА виступила співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції
«КОНФЛІКТОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА»
8 квітня 2016 року у Національній академії державного управління при Президентові України
відбувся міжнародний семінар «Теоретичні і практичні засади трансформації конфліктів:
світовий досвід». Організаторами заходу виступили УАЄС, НАДУ, Інститут дослідження
проблем трансформації конфліктів та соціальної справедливості при Королевському
університеті Белфаста (Великобританія).
20-21 квітня 2016 р. кафедрою ім. Жана Моне та осередком УАЄС в м. Чернівці було
проведено міжнародну конференцію «Відносини між ЄС та країнами Східного
Партнерства: стратегія, можливості і виклики».
21 квітня 2016 члени УАЄС взяли участь в міжнародній веб-конференції «Право та
інтеграція: глобальний, регіональний, національний виміри», яку організувала кафедра
міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного
університету в м. Одеса.
Секцією європейської економіки УАЄС у співпраці з кафедрою зовнішньоекономічної та митної
діяльності Національного університету «Львівська політехніка» у 2016 р. організовано
проведення в центрі м. Львів вікторини «Цікава економіка», проведено ряд екскурсій на
міжнародні підприємства Західного регіону України, публічних тематичних лекцій.
22 квітня 2016 р. кафедра ім. Жана Моне в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка
провела міжнародну конференцію «Європейські студії в університетах України»
4-10 липня 2016 р. на базі юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулася міжнародна Літня школа за темою
«Економічного права ЄС».
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29 серпня-3 вересня 2016 р. на базі Львівського осередку УАЄС була проведена міжнародна
Літня школа з європейського підприємницького права.
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.
Результативно
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(http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/uaes-network) в Україні. Також були проведені заходи з
європейських студій у м. Київ, м. Чернівці, м. Харків, м. Дніпро, м. Херсон та інших містах
України.
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 вебресурсу.
Весною 2016 р. було оновлено керівництво фахових секцій УАЄС. Правління УАЄС
призначило директора Центру верховенства права Українського католицького університету
доц. Оксану Головко-Гавришеву керівником секції права ЄС, директора Інформаційного
центру Європейського Союзу Ужгородського національного університету проф. Ігоря
Тодорова керівником секції європейської та євроатлантичної інтеграції, завідувача кафедри
зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська
політехніка» проф. Ольгу Мельник керівником секції європейської економіки. Бажаємо нашм
колегам плідної діяльності та ефективної роботи секцій УАЄС.
Членами УАЄС продовжується активна експертна робота. Члени УАЄС надають експертну
допомогу з багатьох питань європейських студій урядовим і неурядовим установам.
Цього року УАЄС оновила видання фахового часопису через приєднання в якості
співзасновника та підтримку міжнародного наукового електронного видання «Kyiv-Mohyla
Law and Politics Journal». Часопис виходить англійською мовою і підримує високі стандарти
рецензування наукових статей. Незабаром вийде новий тематичний випуск часопису,
присв’ячений питанням трансформації конфліктів, до якого увійшли статті членів УАЄС.
Запрошуємо членів та учасників УАЄС надсилати статті для публікації в перших випусках
зазначеного часопису.
Що очікується у новому навчальному році 2016-2017?
УАЄС продовжує традицію подорожування регіонами України. Цього року ювілейний Х
Конгрес УАЄС відбудеться 21-22 жовтня у м. Львів на базі Національного університету
«Львівська політехніка» з нагоди 200 річчя цього всесвітньо відомого навчального закладу. Х
Конгрес УАЄС буде присв’ячено тематиці подолання і трансформації криз і конфліктів.
Зокрема ми обговоримо питання найкращих міжнародних практик викладання і дослідження
зазначених питань. Члени та учасники УАЄС отримують можливість вивчити досвід
європейських та пост-радянських країн з подолання внутрішніх конфліктів. У заході візьмуть
участь поважні гості з країн ЄС, європейські і українські провідні експерти та науковці.
Відбудуться чергові вибори керівництва УАЄС (президента та Правління). Після завершення
фахових дискусій на нас чекає захоплююча культурна програма. 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. Львів.
Прошу Вас забронювати ці дати у Вашому діловому щоденнику. Більш детальну інформацію
про Х Конгрес УАЄС буде повідомлено найближчим часом.
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
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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 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 2016-2017 року, бажаю плідної роботи,
багато наукових досягнень і чекаю зустрічі та продовження нашої співпраці!
Щиро Ваш,
Роман Петров,
Президент УАЄС
вересень 2016
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