
 

 

 

«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЖАНА МОНЕ У ЧАС ПАНДЕМІЇ» 

 

8 квітня 2020 р. УАЄС у 

співпраці із Національ-

ним Еразмус+ Офісом в 

Україні провела вебінар, 

присвячений  проблем-

ним питанням управлін-

ня проєктами Жана Мо-

не у час пандемії. Під час 

заходу обговорювалися 

питання фінансового уп-

равління проєктами, по-

няття форс-мажору і 

його законодавче вре-

гулювання, практика і 

правила комунікації із 

стейкхолдерами і ЕА-

СЕА та важливість між-

проєктних зв’язків і 

синергії. 
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Неурядовий сектор внаслідок 

COVID– 19 постав перед ці-

лою низкою викликів, подола-

ти які з плином часу стає 

складніше. Громадське життя 

і громадський активізм, які 

спрямовані на формування 

небайдужого до суспільних 

проблем середовища, перш 

за все потребує активних 

комунікативних стратегій для 

роботи у цифровому середо-

в и щ і .  А д ж е  о н л а й н -

комунікація, її ефективність та 

можливості громадського 

сектора конструктивно впли-

вати на суспільні процеси 

суттєво обмежені.  

На відміну від бізнес-

середовища, де надається 

базова підтримка різним 

секторам національної еконо-

міки, неурядовий сектор за-

лишається віч-на-віч із систе-

мними проблемами, які ста-

ють гострішими внаслідок 

пандемії. Все гострішою стає 

потреба переведення роботи 

неурядового сектора у інфор-

маційно-аналітичну площину, 

що вимагає нових ресурсів і 

навиків роботи з цифровими 

технологіями у віртуальному 

середовищі. 

Саме тому заходи УАЄС тран-

сформовано у он-лайн фор-

мат, де вчимося спільно тво-

рити європейське майбутнє 

України.  

У 2020 р. XIV Конгрес УАЄС 

було скасовано через панде-

мію,  ми сердечно дякуємо за 

зацікавленість у нашому захо-

ді, адже досвід дистанційних 

форматів роботи у європейсь-

ких студіях залишається осно-

вним.   

ROMEO; Ulrichsweb. Авто-

ри запрошуються подава-

ти статті. Інформація для 

авторів за посилан-

ням  http://kmlpj.ukma.edu.ua/

information/authors.  

 

Члени УАЄС стали автора-

ми підручників та навчаль-

них посібників з питань 

європейської інтеграції. 

 

У 2020 р. вийшов 6 номер 

K y i v - M o h y l a  L a w 

and Politics Journal (2020), 

спільне видання НаУКМА 

та УАЄС. Kyiv-Mohyla Law 

and Politics Journal індексо-

ваний  у таких базах: findr; 

BASE; Crossref; Digital Li-

brary of the Commons; Di-

mensions; DOAJ; EBSCO; 

ERIH PLUS; Index Coperni-

cus; Google Scholar; 

Lens.org, OUCI, Scilit; Se-

mantic Scholar; SHEPPA/

 

НАУКА І УАЄС 

Лекції Школи  Жана Моне 

C.2 
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

Упродовж жовтня—грудня 2020 року з ініціативи Центру досконалості імені 
Жана Моне Національного університету «Києво-Могилянська Академія» за 
підтримки УАЄС було проведено серію онлайн-лекцій з провідними вітчизня-
ними і закордонними фахівцями з актуальних питань євроінтеграційних про-
цесів і відносин Україна-ЄС. За цей час доповідачами стали: 

Посилання на лекції:  http://jmce.ukma.edu.ua/uk/jm_chair/school/lectures.  

 

Неурядовий сектор і пандемія 

8 жовтня 2020 р.—Грегор Тцуріс,  Делегація 
ЄС в Україні 

16 листопада 2020 р.—Дмитрій Коченов, завіду-
вач кафедри європейського і конституційного 
права Університету Гронінгена (Нідерланди). 

15 жовтня 2020 р.—Жак Пелькманс,  асоційо-
ваний старший науковий співробітник Центру 
європейських політичних студій, професор 
Коледжу Європи (Бельгія). 

13 грудня 2020 р.—Ольга Стефанішина, віце-
прем’єрка України з питань європейської та євро-
атлантичної інтеграції 

Редактор— 

А. Бояр, СНУ 
імені Лесі Укра-
їнки  

Редактор—Р. Петров, 
НаУКМА 

http://kmlpj.ukma.edu.ua/information/authors
http://kmlpj.ukma.edu.ua/information/authors
https://1findr.1science.com/search?query=kyiv-mohyla%20law%20and%20politics%20journal
https://search.crossref.org/?q=2414-9942&page=1
https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_text=kyiv-mohyla%20law&search_type=kws&search_field=full_search&and_facet_source_title=jour.1291599&search_text=kyiv-mohyla%20law&search_type=kws&search_field=full_search
https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_text=kyiv-mohyla%20law&search_type=kws&search_field=full_search&and_facet_source_title=jour.1291599&search_text=kyiv-mohyla%20law&search_type=kws&search_field=full_search
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491161
http://jmce.ukma.edu.ua/uk/jm_chair/school/lectures


 Основні події ТКЖМ у 2021: 

• відкриття Тренінгового 

офісу; 

• Відкриття Лабораторії дос-

ліджень Центру; 

• Міжнародна інтернет-

конференція «Євроінтегра-

ційні аспекти розвитку 

вищої освіти України в 

контексті сучасних 

викликів і трендів»  

 

• організовано та проведено 

три тренінги «Європейська 

інтеграція України»;  

• розроблено та розміщено на 

сайті навчально-інформаційні 

та методичні матеріали до 

передбачених Проєктом кур-

сів та тренінгів;  

• організовано написання і 

опубліковано навчальний по-

сібник «Європейський Союз»;  

• проведено презентацію 

Проєкту та навчального посіб-

  
Проєкт Кафедра 

Жана Моне «Студії 

Європейського Со-

юзу у Волинському 

національному університеті 

імені Лесі Українки» програ-

ми ЄС Еразмус+ (№ 611478

-EEP-1-2019-1-UA-EPPJMO-

CHAIR) у 2019–2022 рр. 

Протягом першого року реа-

лізації Проєкту проведено 

такі заходи та здійснено такі 

види діяльності:  

 

ника для регіональних ЗМІ 

та громадськості. 

Реалізація заходів відбувається 

у співпраці з Волинським обла-

сним центром перепідготовки 

та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого само-

врядування, державних підпри-

ємств, установ і організацій та 

Волинським інститутом післяди-

пломної педагогічної освіти.  

 

 

Кафедра імені Жана Моне у Схдіноєвропейському національному 

університеті імені Лесі Українки 

Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських 

стратегій розвитку в Ужгородському національному університеті 

С.3 2020 
ПОДІЇ У НАШИХ ОСЕРЕДКАХ 

•Розвиток транскордонної 

співпраці з ВНЗ Карпатсько-

го регіону; 

•Створення інформаційно-

консультативного Тренінгово-

го офісу; 

•Організація роботи Транс-

карпатського центру Жана 

Моне в УжНУ; 

•Підвищення якості європей-

ських студій; 

•Розроблення стратегій роз-

витку ДВНЗ «УжНУ» .  

 

З 15 жовтня 2020 р. 

в Ужгородському 

національному уні-

верситеті реалізо-

вується проєкт імені 

Жана Моне, резуль-

татом якого є створення і функ-

ціонування на базі Університе-

ту Транскарпатського центру 

Жана Моне з дослідження єв-

ропейських стратегій розвитку. 

Завданнями проєкту є: 

•Запровадження базових стра-

тегій ЄС у сфері вищої освіти в 

контексті положень Угоди про 

Асоціацію; 

Сайт Центру:  

http://eurodev.uzhnu.edu.ua/

index.php/uk/ 

 

На базі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельни-

цького з 28 по 30 грудня 2020 року пройшов триденний курс-інтенсиву «Європейська 

політика соціальної згуртованості» в рамках реалізації проєктів імені Жана Моне 

«Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) - 620635-EPP-1-2020-1-

UA-EPPJMO-CHAIR та «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвит-

ку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT. В заході прийняли участь проф. Москальова 

Людмила, проф. Троїцька Олена  та проф. Троїцька Тамара. Активну участь на міжнародному рівні 

було також відмічено і здобувачів вищої освіти (третій рівень PHD) спеціальності «011.—Освітні, педа-

гогічні науки» Дем’яненка Анатолія, Пінігіної Юлії  та Георгадзе Тетяни. За час інтенсивної роботи 

учасники отримали глибокі знання практики ЄС щодо соціальної згуртованості, соціальної моделі, 

молодіжної стратегії у розвитку громадянського суспільства; вдосконалили практичні інструменти 

впровадження ідей згуртованості в розвиток українського громадянського суспільства; знайшли ос-

новні принципи стійкості соціального, економічного та територіального розвитку. 

І наукові керівники, і здобувачі вищої освіти щиро вдячні за отримання якісної інформації, що 

надихає на подальше удосконалення індивідуальної траєкторії розвитку. Окрема вдячність Марії 

Нестеровій, доктору філософських наук, професору кафедри менеджменту та інноваційних техноло-

гій соціокультурної діяльності НПУ імені М. П. Драгоманова за підтримку і фасилітацію!  

Учасники проекту висловили згоду на подальшу співпрацю, зокрема, організацію у 2021 році 

літньої школи у МДПУ ім. Богдана Хмельницького, що, без сумніву, підвищить  інтенсивність нав-

чання за освітньо-наукової програми спеціальності з педагогічних наук. 

Дякуємо міжнародним партнерам (і окремо − д-р наук, професору Діані Спулбер, Італія, Геноа), 

за сприяння яких відбулося якісне покращення освітньо-наукової діяльності!  

Мелітополь, 

28-30 грудня 2020 р.  

ВИВЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 



У ЛНУ імені Івана 

Франка  є значний 

досвід реалізації 

проєктів імені Жа-

на. З  2018 року на 

базі Університету 

реалізовується проєкт імені 

Жана Моне «Західноукраїн-

ський дослідницький   Центр з 

європейських студій». Упро-

довж 2020 р. Центр провів ІІ 

Зимову Школу з європейських 

студій, серію тренінгів з розро-

бки публічної політики та стар-

тував онлайн сертифікатну 

програму «Доказова публічна 

політика: кращі практики ЄС». 

Цього року вийшли друком 

наукові статті співробітників 

Центру в журналах «Przegląd 

Europejski»  та «Studia 

Politologiczne», (Польща). 

 

У 2020 році на факультеті уп-

равління фінансами та бізнесу 

реалізовується проєкт «Ревіта-

лізація міст - досвід ЄС для Ук-

раїни» 620957-EPP-1-2020-1-

UA-EPPJMO-MODULE»- EUREVIT, 

завданнями якого є:  

• розробка та викладання 

інноваційного курсу з місь-

кої політики ЄС;  

• вдосконалення та поши-

рення знань серед студен-

тів, молодих дослідників, 

політиків, суспільства в 

цілому з питань європейсь-

кої інтеграції;  

• проведення досліджень 

європейського розвитку 

міст;  

• набуття практичних нави-

чок шляхом проведення 

практичних семінарів з 

найкращих практик країн 

ЄС щодо ревіталізації міст; 

• сприяння активному гро-

мадянству та популяриза-

ції цінностей ЄС.   

освіти і науки Дніпропетровсь-

кої обласної державної адмі-

ністрації. Метою школи є залу-

чення молоді до процесів фор-

мування якісного освітнього 

середовища та активізації нау-

кової діяльності, створення 

умов для інноваційного середо-

вища, залучення інвестицій у 

Дніпропетровську область, че-

У жовтні 2020 р. у Дніпрі 

пройшла Школа молодого ліде-

ра-2020, присвячена фор-

муванню спільноти якісного 

освітнього, інноваційного сере-

довища та наукової діяльності в 

умовах глобалізації. Школа 

щорічно проводиться Радою мо

-лодих вчених Дніпропетровсь-

кої області та Департаментом 

рез підвищення якості надання 

освітніх послуг та проведення 

наукових заходів. Члени Ради 

долучились до команди тре-

нерів: Марина Литвин провела 

тренінг «Акре-дитація PhD про-

грам: досвід Галузевих 

експертних рад», Олеся Ва-

щук - тренінг «Критерії якості 

дистанційної освіти». 

Проєкти імені Жана Моне у ЛНУ імені Івана Франка 

Школа молодого лідера-2020  у Дніпрі 

Циркулярна економіка у Національному університеті «Львівська політехніка» 

 У результаті студенти 

не лише глибше розуміти-

муть навколишнє середо-

вище ЄС та циркулярну 

економіку, здобуватимуть 

нові знання та  підвищува-

тимуть професійні навички, 

необхідні в контексті інтег-

рації в ЄС, залучатимуться 

до спеціалізованих дослі-

джень з даної тематики 

разом із викладачами 

та дослідниками, але 

й очікується, що вони ста-

нуть активними агентами 

змін на етапі європейсько-

го переходу українського 

суспільства. У 2020 р. у 

рамках проєкту запровадже-

но нові наукові дисципліни у 

навчальні плани.  7-9 берез-

ня відбувся науковий пікнік 

«EU for You!»  , 26 листопада 

2020 р. пройшла міжнародна 

і н т е р н е т - к о н ф е р е н ц і я 

«Розвиток співробітництва 

між Європейським Союзом та 

Україною» (EU-Ukraine Coop-

eration). У проєкті також пра-

цює EURO SPEAKing Club.  

У Національному 

університеті «Львів-

ська Політехніка» 

р е а л і з о в у є т ь с я 

проєкт імені Жана Моне 

«Підвищення конкуренто-

спроможності ЄС: циркулярна 

економіка» (CirclE, 610641-

EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-

MODULE), метою якого є роз-

виток досліджень, пов’язаних 

з економікою, шляхом впро-

вадження двох нових курсів 

щодо конкурентоспроможно-

сті ЄС, які сприяють підви-

щенню рівня адаптації 

до циркулярної економіки 

та комплексу відповідних 

заходів. 

Науковий пікнік  

«EU for You!» 

с. Зозулі, Золочівський 

район, Львівська обл. 

7-9 березня 2020 р. 

С. 4 ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

Дніпро,  

16-18 жовтня 2020 р. 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОЄКТИ У ЛЬВОВІ 



05 березня 2020 р. 

у Західноукраїнсь-

кому національно-

му університеті 

офіційно розпочав-

ся перший модуль програми 

ім. Жана Моне, що реалізову-

ється в рамках проекту 

612067-EPP-1-UA-EPPJMO-

MODULE «Європейська регіо-

нальна політика: баланс лока-

льних, національних і пан’євро-

пейських інтересів». 

Основна мета поточно-

го Модуля – сприяння поши-

ренню досвіду ЄС в сфері роз-

витку територіального потенці-

алу регіонів та впровадження 

найкращих практик в Україні. У 

листопаді 2020р. у  Західноук-

раїнському національному 

університеті було проведено 

тренінговий курс  “Практика 

впровадження місцевого ме-

неджменту в ЄС” для держав-

них службовців та практиків в 

рамках програми ім. Жана 

Моне, що реалізовується для 

виконання завдань проєкту 

612067-EPP-1-UA-EPPJMO-

MODULE «Євро-пейська регіо-

нальна політика: баланс лока-

льних, національних і пан’єв-

ропейських інтересів». 

Курс тренінгів «Євро-

пейська практика місцевого 

управління» націлений на 

підвищення навиків територі-

ального планування та обмін 

досвідом з інститутами місце-

вого самоврядування, держа-

вними службовцями, громад-

ськими організаціями та сус-

пільством загалом. Інституцій-

ною базою тренінгу є кафедра 

міжнародної економіки На-

вчально-наукового інституту міжна-

родних відносин ім. Б. Д. Гаврили-

шина. 

11 грудня  2020р. відбувся 

міжнародний круглий стіл "Виклики 

Європейської регіональної політики 

в умовах пандемії COVID-19", в 

рамках реалізації цього проєкту, 

упродовж якого доповідачі:  

- детермінували нову COVID-

географію та розглядали  знищення 

європейської політики когезії; 

- аналізували   розвиток міжна-

родної співпраці Тернопільської 

області; 

- розглядали перспективи пост-

брекзитної Європи та можливості 

формування  інноваційного альянсу 

Вишеградських держав; 

- розглядали  стратегії тери-

торіальних реформ в ЄС та аналізу-

вали фінансову безпеку України в 

умовах пандемії. 

комерційного права ЄС.  

Серед очікуваних результа-

тів проекту: 1) опубліку-

вання результатів дослі-

дження щодо гармонізації 

комерційного права України 

до стандартів ЄС; 2) підви-

щення рівня зайнятості ви-

пускників університету у 

сфері правового обслугову-

вання корпоративного біз-

несу (зокрема підприємств з 

іноземними інвестиціями, 

підприємств зорієнтованих 

на споживачів з ЄС); 3) опу-

блікування практичного 

Ключовою складо-

вою євроінтеграції 

України є гармоні-

зація комерційного 

права України до 

права ЄС, без чого неможлива 

ефективна співпраця підприєм-

ницьких структур та бізнесу в 

цілому, налагодження підприєм-

ницьких зв’язків між партнера-

ми з України та ЄС.  

Головне завдання проекту 

«Комерційне право ЄС»(600196-

EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODU-

LE, 2018-2021) є забезпечення 

глибокого розуміння природи 

посібника ("Комерційне право 

ЄС"); 4) поповнення бібліотечного 

фонду підручниками зі Словаччи-

ни, Чеської республіки, Польщі та 

Німеччини. Також було проведено 

лекції професорами Німеччини та 

Польщі, організовано конференції 

на тематику корпоративного права 

ЄС, проведено дослідження в Ін-

ституті Макса Планка (Гамбург, 

Німеччина),  Католицькому Універ-

ситеті Ружомберок, Словаччина), 

Університеті Адама Міцкевича 

(Познань, Польща). Зареєстровано 

ряд авторських свідоцтв.  

Європейський проєкт у Західноукраїнському національному університеті 

Вивчення комерційного права ЄС в Івано-Франківську: досвід Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

ЄВРОПЕЙСКІ ПРОЕКТИ У НаУКМА 

го Ринку ЄС. Метою цього 

проєкту є підтримка дослі-

джень і викладання про 

єдиний ринок, зокрема у 

сферах оборони, цифрового 

ринку, енергетики та фінан-

сів. До проєкту залучені екс-

перти університетів Франк-

фурта, Брістоля, Тарту та 

Києва і 2 think tanks (IAI-

Rome & CEPS- Brussels).  

Фахівці НаУКМА залучені до 

реалізації проєкту Жана 

Моне COMPASS «Comparing 

Approximation Strategies 

and Solutions», спрямований 

на покращення практики ви-

кладання європейських студій 

в Вірменії, Грузії та Україні з 

перспективи  порівняння прак-

тик правової апроксимації в 

цих країнах.  

З 2020 року в НаУКМА розпо-

чав свою роботу проєкт модуль 

Жана Моне «Research Labora-

tory in EU Studies», метою якого 

є сприяння проведенню якіс-

них досліджень у сфері євро-

пейської інтеграції серед моло-

дих дослідників. 

Національний університет 

«Києво-Могилянська Акаде-

мія» має тривалі традиції 

реалізації наукових і освіт-

ніх проектів  міжнародної 

співпраці з європейської 

тематики. Так, триває уч-

асть групи дослідників УАЄС 

та НаУКМА (Р. Петров та О. 

Головко-Гавришева) у Жан 

Моне Нетворку—Jean Mon-

net Network VISTA https://

fasos-research.nl/vista-

jmn/, досліджується темати-

ка гармонізації Внутрішньо-

С.5 2020 
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Харківський на-

ціональний уні-

верситет внутрі-

шніх справ роз-

починає реаліза-

цію проєкту Горизонт 2020 

EQUALS-EU «Європейське 

регіональне партнерство з 

гендерної рівності в епоху 

ц иф р ов и х  т е х но л о г і й » .  

EQUALS-EU має сприяти ген-

дерній рівності в соціальних 

інноваціях шляхом: 

1) нарощування потенці-

алу за допомогою ба-

гатостороннього парт-

нерства, що зміцнює 

наявні та формалізує 

нові мережі в галузі 

соціальних інновацій 

та підприємництва; 

2) створення розумних, 

стійких та інклюзивних 

екосистем соціальних 

інновацій у місцевих 

громадах, містах Євро-

пи та в неєвропейсь-

ких країнах на глобаль-

них Півночі та Півдні. 

На базі ХНУВС проходить реа-

лізація проєкту «Під-тримка 

реформ з розвитку верховен-

ства права в Україні». Донор: 

ЄС, виконавець: The United 

Nations Office for Project Ser-

vices (UNOPS). Мета проєкту: 

забезпечення безперебійно-

го функціонування Інформа-

ційно-телекомунікаційної систе-

ми «Освітньо-науковий портал 
МВС України».  

Ще один проєкт за підтримки Кон-

сультативної місії ЄС в Україні на 

базі ХНУВС–«Операційна підтрим-

ка у наданні стратегічних консуль-

тацій щодо реформування сектору 

цивільної безпеки України (2019-

2021 рр.)», спрямований на роз-

будову спроможностей НПУ в за-

безпеченні публічного порядку, 

посилення сталості концепції 

«поліції діалогу» в системі охорони 

громадської безпеки та порядку; 

посилення спроможності право-

охоронних органів України в розс-

лідуванні злочинів, з акцентом на 

протидію організованій злочиннос-

ті і домашньому насильству. 

EPPJMO-MODULE) є підготов-

ка фахівців з євроінтеграції в 

сфері протидії злочинності. В 

межах реалізації проєкту у 

2020 році було розроблено та 

проведено курс лекцій для 

студентів юридичного факуль-

тету Харківського національ-

ного університету імені 

В. Н. Каразіна, тренінг для 

практикуючих юристів та 

представників правозахист-

них організацій та громадсь-

ких об’єднань, зареєстровано 

свідоцтво про право на твір 

Процес євроінтеграції Украї-

ни вимагає гармонізації 

матеріального та процесуа-

льного законодавства Украї-

ни із законодавством Євро-

пейського Союзу, розробки 

загальних принципів та пра-

вової бази співпраці між 

українськими органами 

кримінальної юстиції та від-

повідними органами ЄС. 

Головне завдання проєкту 

«Кримі-нальна політика Єв-

р о п е й с ь к о г о  С о ю -

зу» (611432-EPP-2019-1-UA-

«Альбом презентацій учбо-

вого курсу «Кримінальна 

політика Європейського 

Союзу», автори Давиден-

ко М. Л., Москаленко О. М., 

Житний О. О., Слінько Д.   

Міжнародні проєкти у Харківському національному університеті внутрішніх справ 

Проєкти Жана Моне у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 

Рис. 1. Презен-

тація проєкту 

INENCY на ХІ 

Конгерсі УАЄС,  

20-21 жовтня 

2017 року  

 

Проєкт Жан Моне модуль 

«Інфраструктура, яка об’єдна-

ла Європу: історія, сучасний 

стан та погляд у майбутнє» 

Інвестиції в інфраструктуру — 

один із пріоритетних напря-

мів розвитку економіки будь-

якої країни. Саме тому слід 

привернути більше уваги мо-

жливостям зробити Україну 

енергоефективною, ресурсо-

заощаджувальною та екологічно 

чистою шляхом збільшення інвес-

тицій в інфраструктуру. При цьому 

Україна має використовувати свої 

переваги: сприятливе географічне 

та геополітичне положення, найдо-

вші транспортні коридори в Євро-

пі, великий транзитний потенціал, 

наявність важливих вузлів світової 

торгівлі, та розвивати інфраструк-

туру з урахуванням досвіду та най-

кращих практик ЄС. 

У Харківському націо-

нальному університеті 

імені В.Н. Каразіна 

успішно реалізовують-

ся проєкти ЄС: 

1) «Інструменти екологічної 

політики ЄС - INENCY». Метою 

INENCY є розробка та розпов-

сюдження модуля, зосередже-

ного на прогалинах в освітньо-

му процесі стосовно інструмен-

тів політики ЄС у галузі навко-

лишнього середовища та ста-

лого розвитку. Цільовою гру-

пою проєкту є  студенти бака-

лаврату та магістратури. 

 

С. 6 ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

Харківський осередок УАЄС  

Дослідження кримінальної  політики ЄС у Харківському національному університеті 

імені В.Н. Каразіна 



У Харківському наці-

ональному універси-

теті активно прово-

диться проєктна 

діяльність. Метою проєкту 

Жана Моне програми 

Еразмус+ «Єдиний цифровий 

ринок ЄС: політика, інтегра-

ція та гармонізація» (2019 – 

2022) є вивчення та до-

слідження цифрової транс-

формації, найкращих ідей та 

практик диджиталізації, спри-

яння розвитку інноваційного 

співро-бітництва України та 

ЄС. Його сновні завдання: 

• Стимулювати доско-

налість у викладанні та 

наукових дослідженнях 

у галузі європейської 

інтеграції України шля-

хом проведення 

університетських 

курсів у рамках нав-

чальних програм ба-

калаврських, 

магістерських та док-

торcьких програм 

відпо-відно до стан-

дартів ЄС. 

• Підготувати наступне 

покоління, адапто-

ване до змін, шляхом 

навчання студентів 

шляхом розробки та 

подання нового курсу 

по Єдиному цифрово-

му ринку ЄС, розбудо-

ви потенціалу пред-

ставників громадян-

ського суспільства та 

державних служ-

бовців у сфері європейсь-

кої інтеграції; 

• Залучити студентів, які 

безпосередньо не пов’я-

зані з європейськими 

студіями, та підвищити 

їхнє розуміння та участь у 

процесі інтеграції України 

до простору ЄС. 

• Розповсюдити наукові 

результати в галузі Єдино-

го цифрового ринку на 

регіональному, націо-

нальному та міжнародно-

му рівнях. 

• Поширювати інформацію 

про європейську інтегра-

цію серед широкої гро-

мадськості України до 

цифрових питань. 

Університетом Павла Йозефа 

Шафарика (Кошице, Словач-

чина).  

Також 4 червня 2020 р. у 

ХНУРЕ на базі наукового пар-

ку  «Синергія», в режимі ві-

деоконференції, відбувався 

фінал ІІ Всеукраїнського кон-

курсу молодих дослідників ім. 

Георгія Гамова.  Цей конкурс 

покликаний сприяти 

розповсюдженню наукових 

За програмою ERASMUS + 

KA107 з Міжнародної кредит-

ної мобільності, студенти ХНУ-

РЕ проходять навчання протя-

гом весняного семестру в 

Університеті Вальядолід, (Іспа-

нія), а також в Університеті  

WSG, (Бидгощ, Польща), 

знань, в якому учасники виступа-

ють на французькій мові.  

26-29 жовтня 2020 р. у ХНУРЕ 

відбулася міжнародна школа 

«Digital Transformation: EU Trends, 

Solution and Tools»   з врученням 

міжнародних сертифікатів.  

Міжнародна академічна діяльність у ХНУРЕ 

Проєкт Еразмус + модуль Жан Моне «Інтеграція рамок і політик ЄС з 

кібербезпеки в Україні» у ХНУРЕ 

до кібербезпеки від-

повідно до рамок ЄС 

щодо обміну інфор-

мацією про кібербез-

пеку (EU Frameworks 

for Exchanging Cyber-

security Information, 

EU FESI). 

• Активне заохочування 

до участі викладачів та 

студентів з метою 

розповсюдження цін-

ностей ЄС, популяри-

зації EU FESI в Україні. 

• Розробка та викладан-

ня нового навчально-

го курсу щодо рамок 

ЄС щодо обміну інфор-

мацією про кібербезпеку 

(EU FESI) і модернізація 

трьох існуючих курсів у 

таких областях, як Інтер-

нет речей, кібер-стійкість 

та ІКТ. 

• Проведення наукового 

дослідження з цих пи-

тань. 

Основною метою проєкту імені 

Жана Моне  621250-EPP-1-

2020-1-UA-EPPJMO-MODULE  

«Інтеграція рамок і політик ЄС 

з кібербезпеки в Україні» є 

популяризація та інтеграція 

рамок, політик та найкращих 

практик ЄС у галузі кібербезпе-

ки серед наукових та освітніх 

установ, а також промисло-

вості, представників бізнесу, 

правових регулюючих органів і 

державних установ України. 

Основні завдання: 

• Вивчення стратегічної 

документації та підходів 

С.7 2020 

Георгій Гамов 

(1904-1968) 

Проєкти імені Жана Моне у ХНУРЕ 

Жан Моне  

(1888-1979) 



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

До Асоціації входять викладачі та дослідники євро-
пейської інтеграції, членами УАЄС також є представ-
ники проєвропейського громадянського суспільства, 
які реалізують проекти неформальної освіти в галузі 
євростудій, підтримують розвиток євроклубівського 
руху, надають експертну підтримку євроінтеграцій-
ним процесам на національному, регіональному та 
місцевому рівнях. УАЄС об’єднує більше двадцяти 
локальних осередків, майже у всіх регіонах України 
та підтримує активні партнерські зв’язки з асоціація-
ми європейських студій в мережі ECSA-World. 

 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ 

E-mail: europa.org.ua@gmail.com. 

Січень 2021 

НаУКМА—Круглий стіл  «Спір між Україною та 

ЄС щодо заборони експорту лісу-кругляка» 

Лютий 2021 

Он лайн вебінар “Як написати успішний 

проєкт імені Жана Моне?» 

ЛНУ—ІІІ зимова школа з європейських студій 

Центру досконалості імені Жана Моне 

Квітень 2021 

УжНУ: Міжнародна інтернет-конференція на 

тему Євроінтеграційні аспекти розвитку 

вищої освіти України в контексті сучасних 

викликів і трендів» 

Львівська політехніка: Міжнародний симпозі-

ум  “Циркулярна економіка ЄС: уроки для 

України” 

Травень 2021 

ІІ Школа молодого вченого в УАЄС (онлайн) 

Червень 2021 

ЛНУ – перша літня школа «Ревіталізація міст - 

досвід ЄС для України»  

Жовтень 2021 

(XIV) XV Конгрес УАЄС 

 

ЛНУ—панельна дискусія «Європейські струк-

турні фонди та їх співпраця з Україною»  

1. R. Petrov, G. Gabrichidze, P. Kalinichenko, “Constitutional Or-
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façade Constitutions Ensure Adequate Protection of Human 

Rights?”, 45(1) Review of Central and East European Law (Brill, 
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Oxford, 2020), 173-198. 
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(Warsaw University),61-78. 

8. Krayevska O. “Implementation of the EU Horizontal Policies in 

Ukraine in the Framework of the EU-Ukraine Association Agree-

ment”, (57) 2020, Studia Politologiczne, Warsaw University,   75

-83. 
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