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УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ  
 
Всеукраїнська громадська організація  

 
 
Шановні члени і друзі УАЄС! 

 
Звертаюсь до Вас з традиційним листом наприкінці навчального року 2012-2013 для того, 
щоб нагадати про результати діяльності УАЄС за цей період, і розповісти про плани на 
наступний навчальний рік. Цього навчального року УАЄС організувала та провела декілька 
наукових і освітянських заходів, що сприяли подальшому розвитку європейських студій в 
Україні. 
 
Зокрема, на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили у м. Миколаїв 
18-19 жовтня 2012 року відбувся VІ Конгрес УАЄС за темою “Сучасні методики викладання 
і дослідження європейських студій: міжнародний та український досвід”. Завдяки 
Вашій активній участі, відбулася цікава і змістовна наукова дискусія з багатьох питань 
викладання і дослідження європейських студій, в якій взяли участь Христина Одді (колишній 
депутат Європейського Парламенту), Валерій Трабант (викладач європейських студій 
Фундації Боша (Німеччина)), Якоб Мішке (координатор проекту "Німецькі та Європейські 
студії" НаУКМА з Університетом ім. Ф. Шиллера у м. Єна (Німеччина), представники 
Чорноморського державного університету (ЧДУ) імені Петра Могили, провідні українські 
експерти і науковці. Крім того, було проведено традиційне обговорення досвіду викладання 
євростудій в Україні та збори учасників мережі Жана Моне. Велика подяка нашому осередку 
в м. Миколаїв (Юлії Подаєнко та Аліні Йовчевій) та ректорові ЧДУ імені Петра Могили 
Леоніду Клименко за чудову підготовку заходу та за теплу гостинність. 
 
Під час VІ Конгресу УАЄС було оголошено результати Третього конкурсу “Краща наукова 
стаття з європейських студій 2012 року”, організовану фаховим часописом “Європейські 
студії і право”. Цей захід виявився гарною нагодою ознайомитись з роботами найкращих 
досвідчених і молодих вчених з європейських студій в Україні та за її кордонами. Фіналістів 
конкурсу було нагороджено грошовими преміями та подарунками. 7-й номер часопису 
“Європейські студії і право” містить статті переможців конкурсу. 
 
14 вересня 2012 року  в Національному університеті “Києво-Могилянська Академія” відбувся 
експертно-фаховий семінар з обговорення сучасних методик та перспектив 
викладання і дослідження європейських студій в країнах Європейського Партнерства 
(http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/node/57) за підтримки Вишеградської Фундації. Під час цієї події 
освітяни, науковці і експерти з європейських студій з провідних університетів Чехії, 
Словаччини, Польщі, Вірменії та України обговорили сучасний стан і перспективи 
викладання і дослідження європейських студій в державах-членах ЄС та країнах 
Європейського Партнерства. 8-9 жовтня 2012 р. в Національному університеті “Києво-
Могилянська Академія” відбулася міжнародна конференція “Готовність України 
виконувати обов’язки в рамках асоціації з ЄС в сферах зближення законодавства, 
верховенства права і захисту прав людини” (http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/node/58). Ця 
конференція відбулася у рамках програми Жана Моне за співучастю провідних університетів 
Чехії, Словаччини та Німеччини.  
28 листопада 2012 року в м. Полтава в рамках реалізації проекту “Розвиток спроможності 
державної служби у сфері європейської інтеграції” за участі українських та зарубіжних вчених 
і практиків відбулася VIІ Міжнародна науково-практична конференція “Вивчення та 
впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади”. 
Під час цієї події було розглянуто вузлові питання реформування державного управління та 
державної служби України з урахуванням європейського досвіду. 
22 квітня 2013 року в Національному університеті “Києво-Могилянська Академія” відбулась 
друга міжнародна конференція Центру ім. Жана Моне з європейських студій “Угода про 
асоціацію між Європейським Союзом та Україною: на шляху до глибокої інтеграції без 
набуття повного членства?” (http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/node/72). 23 квітня 2013 року в 
Національному університеті “Києво-Могилянська Академія” відбувся Третій міжнародний 
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семінар з права ЄС ім. Жана Моне “Зближення законодавства і застосування права ЄС 
у правових системах країн-сусідів ЄС. 
8 червня 2013 року на базі кафедри Жана Моне Чернівецького національного університету 
ім. Юрія Федьковича відбулася міжнародна конференція “Поширення інформації про 
політику Європейського Союзу поза його межами: пропозиції щодо конструктивних 
сусідських взаємин та нова зовнішня комунікаційна стратегія”. 
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. 
 
Асоціація продовжує розвивати свою присутність у віртуальних мережах. Цього року з 
організаційних і фінансових причин веб-портал УАЄС “переїхав” на нову адресу 
http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/uaes. Триває подальше удосконалення веб-порталу УАЄС. 
Локальні осередки запрошуються надавати більше інформації про свою діяльність для цього 
веб-ресурсу. 
 
Членами УАЄС продовжується активне вивчення зарубіжного досвіду реформ державної 
служби відповідно до найкращого європейського досвіду. Так, у Полтаві опубліковано 
монографію голови полтавського осередку УАЄС Лахижі М.І. “Модернізація публічної 
адміністрації: досвід Республіки Польща”. 
 
Окрім успішного проведення другого конкурсу “Краща наукова стаття з європейських студій-
2012”, голова секції права ЄС проф. О. Вишняков випустив 6-й та 7-й номери фахового 
часопису “Європейські студії і право”. Результативно працює мережа центрів, кафедр і 
модулів Жана Моне (http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/uaes-network) в Україні. Також було 
проведено багато заходів з європейських студій у м. Київ, м. Чернівці, м. Харків, м. Чернігів, 
м. Донецьк, м. Суми, м. Дніпропетровськ та інших містах України. 
 
 
Що очікується у новому навчальному році 2013-2014? 
 
Секретаріат УАЄС готує багато цікавих подій для членів і друзів УАЄС. 
 
Перше, це проведення VІІ Конгресу УАЄС, який відбудеться 17-18 жовтня у м. Київ на базі 
Національної академії управління при Президенті України та Інституту досліджень миру і 
безпеки Гамбурзького університету (Німеччина) за темою “Внутрішні і зовнішні аспекти 
євроінтеграційної політики України”. У заході візьмуть участь поважні гості з інституцій 
ЄС, дипломатичних представництв, українські провідні експерти та науковці. Цього року, з 
фінансових причин, УАЄС зможе взяти на себе витрати по проживанню і харчуванню тільки 
одного представника локального осередку УАЄС. Але ми будемо ради бачити як можна 
більше членів та учасників УАЄС в м. Києві. Прошу Вас забронювати ці дати у Вашому 
діловому щоденнику. Більш детальну інформацію про VII Конгрес УАЄС буде надіслано у 
вересні цього року. 
 
Друге, під час VІІ Конгресу УАЄС буде оголошено переможців Четвертого конкурсу “Краща 
наукова стаття з європейських студій-2013”, організованого фаховим часописом 
“Європейські студії і право”. Нагадуємо, що кінцевий термін подання статей на конкурс 16 
вересня 2013 р. на адресу uesa.journal@gmail.com. Детальна інформація у додатку. 
 
Третє, у листопаді 2013 року в м. Полтава відбудеться VIІІ Міжнародна науково-практична 
конференція “Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення 
діяльності органів влади”, співорганізатором якої є УАЄС. Ключовими питаннями 
конференції будуть наступні питання: адміністративно-територіальна реформа та 
вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, реформування системи 
адміністративних послуг у контексті підвищення ефективності державного управління, 
іноземний досвід, упровадження сучасних систем та методів управління в діяльність органів 
влади, кадрова політика держави у сфері публічного управління, навчання та підвищення 
кваліфікації кадрів. 
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Четверте, у квітні чи травні 2014 р. відбудеться Четвертий міжнародний семінар з права 
Європейського Союзу ім. Жана Моне. Тема заходу і вимоги до участі в цьому заході 
будуть відомі пізніше. 
 
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 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 закінченням навчального 2012-2013 року, бажаю гарного 
літнього відпочинку і чекаю зустрічі та продовження нашої співпраці у новому навчальному 
році! 
 
 
Щиро Ваш, 
 
Роман Петров, 
Президент УАЄС 
 
червень 2013 
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