
    

 

 

 

 

 

ХІ КОНГРЕС 

УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ 

 

«Дотримання європейських спільних цінностей як запорука вирішення та трансформації 

конфліктів в Україні» 

 

м. Харків 

20-21 жовтня 2017 року 

 

Програма 

 

20 жовтня 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Зала засідань Ученої ради, IV поверх Центрального корпусу  

м. Харків, пл. Свободи, 4  

 

11.30 – 12.00 Кава, реєстрація учасників (в холі зали засідань Ученої ради університету) 

12.00 – 12.30 Урочисте відкриття Конгресу  

 

 Роман Петров – президент Української Асоціації Європейських Студій (УАЄС), 

завідувач кафедри міжнародного і європейського права Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», д.ю.н., професор) 

 Пер Гартон - колишній депутат Європейського Парламенту від партії зелених, Швеція 

 



12.30 – 12.40 Вступне слово до учасників Конгресу від ректора Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна академіка НАН України, професора Віля Савбановича 

Бакірова 

12.40 – 12.50 Вітальне слово Генерального консула Республіки Польща в Харкові Януша 

Яблонського 

12.50 – 13.00 Вітальне слово директора Центру міжнародного співробітництва Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна Ірини Штейнміллер 

 

Доповіді 

 

12.50 – 13.10 Роман Петров (президент УАЄС, завідувач кафедри міжнародного права 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.ю.н., професор)  

«Новий формат Східного Партнерства та наслідки для України» 

 

13.10 – 13.30 Михайло Станчев (завідувач кафедри нової та новітньої історії Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, д.і.н., професор) «Вплив європейських 

спільних цінностей на вирішення та трансформацію конфліктів в Україні» 

 

13.30 – 13.50 Пер Гартон - колишній депутат Європейського Парламенту від партії зелених, 

Швеція “Вплив європейських спільних цінностей на політичне середовище в державах-

членах ЄС. Приклад Швеції” 

 

13.50 – 14.10 Штефан Лоренцмейер (Аугсбургзький університет, Німеччина, доктор права)  

“Вплив європейських спільних цінностей на вибори 2017 р. в Німеччині” 

 

14.10 – 14.30 Обговорення 

 

14.30 – 15.30 Обід 

 

15.30 – 16.10  Екскурсія експозицією музею історії Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

 

16.10 – 18.00 Обговорення (café debate) результатів реалізації міжнародного науково-

дослідницького проекту Horizon 2020 EUNPACK (участь ЄС у вирішенні криз та конфліктів в 

третіх країнах)  

 

http://www.eunpack.eu/the-project


Модератор – Роман Петров (президент УАЄС, завідувач кафедри міжнародного і 

європейського права Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.ю.н., 

професор) 

 

 Катерина Пишчікова (науковий співробітник Відкритого університету та Інституту Св. 

Анни Пізанського університету, Італія) 

 Катерина Іващенко-Стаднік (науковий співробітник інституту соціології НАН України) 

 

18.00 Дружня вечеря 

  



 

21 жовтня  

 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця  

Науково-бібліотечний корпус, 4 поверх, Інформаційний центр ЄС, ауд. 311 

м. Харків, пер. Інженерний, 1-А 

 

09.30 – 10.00 Кава (буфет, 1-й поверх) 

 

10.00 – 10.20 Привітальне слово ректора Харківського національного економічного 

університету ім.С. Кузнеця члена-кореспондента НАПН України, професора Володимира 

Степановича Пономаренка 

 

10.20 – 12.00 Обговорення найкращого досвіду, практик викладання і дослідження 

європейських студій та трансформації конфліктів в Україні і за кордоном 

 

Регламент доповіді - 15 хв. 

Модератор – Ірина Золотарьова (координатор міжнародних проектів, професор кафедри 

інформаційних систем) 

 Ганна Плеханова - проект Horizon 2020 “Планування забезпечення гендерної рівності в 

інформаційних науках і технологіях науково-дослідних інститутів”“EQUAL -IST” 

 Олена Плоха - проект Erasmus+ «Створення мережі та інфраструктури підтримки 

молодіжного інноваційного підприємництва на платформі фаблабів»  «FABLAB» 

 Олексій Беседовський - проект Erasmus+ «Створення сучасної магістерської програми в 

галузі інформаційних систем «MASTIS» 

 Тетяна Борова - проект Erasmus+ «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень 

шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у 

відповідності до європейських вимог «C3QA» 

 Ірина Золоторьова - проект Erasmus+ “Структуризація співпраці щодо аспірантських 

досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному 

рівні України «DocHub» 

 Оксана Цукан - проект Erasmus+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти 

шляхом співпраці Університета- Бізнесу-Уряду у вищих навчальних закладах» 

 

12.00 – 12.10  Закриття Конгресу  

 

12.10 – 13.00 Перерва 

 



13.00 – 14.00  Екскурсія Харьківським національним економічним університетом ім. С. 

Кузнеця 

 

14.00 – 15.30  «Тайни старого міста» - мандрівка історічним Харьковом 

 

15.30 – 16.00 Вільний час, ексурсія до Ландау-центру м. Харькова 

 

16.00 Від’їзд учасників 

 

 

Партнери заходу: 

 

 

 

 

 

The EUNPACK project (693337) is funded by the European Commission under its H2020 programme 

 

 

 

 


