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Даний Каталог видано з метою поширення інформації про  досвід реалізації 
проектів Програми  ім. Жана Моне серед академічної спільноти як в Україні так і в  
усьому світі, і перш за все  серед всесвітньої спільноти Програми ім. Жана Моне; а 
також для заохочення використання  результатів проектів для міжпроектної 
співпраці та подальшого сталого розвитку. 

Видання ініційовано Українською Асоціацією Викладачів та Дослідників  
Європейскої Інтеграції  та здійснено в рамках проекту 575385-EPP-1-2016-1-UA-
EPPJMO-SUPPA: "Enhanced Visibility on European Integration Teaching and 
Research". Більш детальна інформація на сайті: aprei.com.ua 

Каталог підготовлено за інформацією, наданою  академічними координатами 
проектів та отриманою з відкритих джерел.  

 

CATALOGUE OF the PROJECTS  of JEAN MONET  ERASMUS+ PROGRAM IN 
UKRAINE (2001-2017) 

The issued Catalogue is aimed to disseminate the information on implementing the 
projects of the Jean Monet Erasmus+ Program within the academic communities in 
Ukraine and around the world, but primarily for the international community of the Jean 
Monet Program; as well as to encourage the use of the projects’ outcomes for inter-
project cooperation, further development and sustainability. 

The publication was initiated by the Ukrainian Association of Teachers and Researchers 
of European Integration and was implemented within the framework of the project. 
575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: "Enhanced Visibility on European 
Integration Teaching and Research".  

More detailed information can be found on aprei.com.ua 

The Catalogue data is based on the information provided by the projects’ academic 
coordinators,   and obtained  from open sources. 
  

http://www.aprei.com.ua/
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2017 
Jean Monnet Academic Module 
EU Food Safety Control 
№ 587548-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2017 – 31/08/2020 
Project Beneficiary NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE OF UKRAINE 
Academic coordinator, contact data PhD, Assoc. Prof. Glaburda M.  

E-mail: mariya.melnyk77@gmail.com  
Project objective and specific tasks Project could contribute to better 

understanding of the applied system of 
European food safety assurance and the 
objectives of official food control at EU level 
within the frameworks of different types of 
competencies 

Target group Master’s students in Veterinary Medicine and 
Master’s students in Veterinary Hygiene, 
Sanitary and Expertise; MA students of other 
specialties; veterinary practitioners and 
stakeholders 

Specific activities Teaching course (44 hs for each academic 
group) and two summer schools 20 hs each 

Expected outcomes An increase in the number of EU related 
courses in the curriculum (new compulsory 
course for MA students); new teaching and 
research materials (handbook) 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС 
№ 587548-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2017 – 31/08/2020 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
Академічний координатор. Контактні дані Доц. Галабурда М. 

Ел. пошта: mariya.melnyk77@gmail.com 
Цілі та завданні проекту Проект сприятиме кращому розумінню 

системи європейської безпечності 
продуктів харчування та цілей офіційного 
контролю харчових продуктів на рівні ЄС в 
рамках різних видів компетенцій 

Цільова група Основна цільова група: студенти ОС 
Магістр спеціальностей «Ветеринарна 
медицина» та «Ветеринарна гігієна, 
санітарія та експертиза; студенти ОС 
Магістр інших спеціальностей; практикуючі 
лікарі ветеринарної медицини та 
зацікавлені сторони 

Види діяльності Навчальна дисципліна (44 години для 
кожної академічної групи) та дві літні 
школи кожна по 20 годин 

Очікувані результати  Збільшення кількості навчальних 
дисциплін, пов'язаних із ЄС, у навчальному 
плані (новий обов'язковий курс для 
студентів магістрів); нові навчальні та 
наукові матеріали (довідник) 

 
  

mailto:mariya.melnyk77@gmail.com
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Jean Monnet Academic Module 
Social Cohesion in Education and Governance: European Studies 
№ 587057-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 1/09/2017-31/08/2020 
Project Beneficiary NATIONAL PEDAGOGICAL DRAGOMANOV 

UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data PhD, Assoc. Prof. Nesterova M. 

E-mail: marja@nesterova.com.ua 
Project objective and specific tasks Elaboration of new courses in the field of the 

European social cohesion studies, including 
development of methodology and research 
techniques and teaching of a theoretical and 
practical material; conducting of inter-
university training; elaboration of improvement 
of professional skill program for leaders of civil 
society and heads of  public administrations 

Target group Students, leaders of civil society, local public 
administrators, deans and teachers of 
secondary schools, etc 

Specific activities Module course, seminars and trainings re. EU 
best practices in various social cohesion 
topics, joint round-tables, distance course, 
webinar on the topic of European cohesion 
policy, study visits to the EU countries 

Expected outcomes Development of Module course and  two 
relatively new events – roundtable debates 
and web conference on actual  themes for 
European integration and civil society 
development in Ukraine; 5 seminars on vital 
topics of EU issue; 2 study visits to the 
Member States for European experience 
exchange; development of virtual platform, 
web portal of the project;  publishing of 6 
academic papers about the methodology of 
the project; didactic materials 

 

 
 

  

mailto:marja@nesterova.com.ua
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Жан Моне Академічний Модуль 
Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: Європейські студії 
Період реалізації проекту 1/09/2017 - 31/08/2020 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.П. ДРАГОМАНОВА 
Академічний координатор. Контактні дані Доц. Нестерова М. 

Ел. пошта: marja@nesterova.com.ua 
Цілі та завданні проекту Розробка нових курсів у галузі дослідження 

європейської соціальної згуртованості, 
включаючи розробку методології та 
методів дослідження та викладання 
теоретичного та практичного матеріалу; 
проведення міжвузівської підготовки; 
розробка удосконалення програми 
професійної майстерності для лідерів 
громадянської спільноти та керівників 
державних адміністрацій 

Цільова група Студенти, голови місцевих органів 
управління, лідери громадянського 
суспільства, керівники та вчителі 150 
шкільних закладів України 

Види діяльності Модульний курс та семінари із 
результатами кращих європейських 
практик, дистанційний курс, вебінари, 
круглі столи, веб-конференції, навчальні 
візити до країн ЄС 

Очікувані результати  Створення модульного курсу, розробка 
двох відповідних нових заходів - круглого 
столу та веб-конференції з актуальних 
питань європейської інтеграції та розвитку 
громадянського суспільства в Україні; 
проведення 5 семінарів з актуальних тем 
питань ЄС; здійснення 2 навчальних візитів 
до країн-членів ЄС для обміну 
європейським досвідом; розробка 
віртуальної платформи, веб-порталу 
проекту; видання наукових праць про 
методологію проекту; розробка 
дидактичних матеріалів 

 

 

  

mailto:marja@nesterova.com.ua
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Jean Monnet Academic Module 
European Project Culture 
№ 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2017 – 31/08/2020 
Project Beneficiary ZAPORIZHZHYA NATIONAL UNIVERSITY  
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Zhurakovska L.  

E-mail: kovalenkoznu@gmail.com 
Project objective and specific tasks The objective of the project is the development 

of skills and competencies required for the joint 
implementation of educational and scientific 
projects with partner organizations of the EU.  
Project tasks are: theoretical generalization and 
transfer of practical experience gained by young 
scientists - members of the European programs 
of academic mobility and scientific cooperation; 
dissemination of European experience in the 
implementation of project activities; teaching 
undergraduate and postgraduate students the 
concept of the European Research Area, the 
principles of scientific work in the EU; 
popularization of the European model of 
managing research and scientific activities; 
forming new generations of scientists with regard 
to European requirements 

Target group Postgraduates and masters from fields of 
science and mathematics, teaching staff, 
administrative unit, External stakeholders 
(teachers and students from other institutions, 
management and business structures, public 
organizations, etc.) 

Specific activities Development training course "Basics of European 
Project Activities" and didactic materials to it, 
placing them free on the project web-site; its 
inclusion in the accredited curricula for masters and 
postgraduates on a regular basis; conducting of 
discussion events with attraction of European 
experts; publication of conference materials, 
publication of scientific articles in international 
journals 

Expected outcomes Generalization of experience of project activity 
and its extensive discussions with assistance of 
external experts through different tools and 
development of recommendations for the 
Ministry of Education and Science of Ukraine on 
introduction of the course in the training of 
masters and postgraduate students in other 
universities of Ukraine 

mailto:kovalenkoznu@gmail.com
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Жан Моне Академічний Модуль 
Європейська проектна культура 
№ 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2017 – 31/08/2020 
Отримувач гранту ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Доц. Жураковська Л. 
Ел. пошта: kovalenkoznu@gmail.com 

Цілі та завданні проекту Метою проекту є розвиток навичок та 
компетенцій, необхідних для спільної 
реалізації навчальних та наукових проектів з 
партнерськими організаціями ЄС. 
Завдання проекту: теоретичне узагальнення 
та передача практичного досвіду, 
накопиченого молодими вченими - 
учасниками європейських програм 
академічної мобільності та наукової 
співпраці; поширення європейського досвіду 
в реалізації проектної діяльності; викладання 
студентам та аспірантам концепції 
Європейського дослідницького простору, 
принципів наукової роботи в ЄС; 
популяризація європейської моделі 
управління науково-дослідною діяльністю; 
формування нового покоління вчених з 
урахуванням європейських вимог 

Цільова група Аспіранти та магістри природничо-
математичних спеціальностей, викладацький 
склад, адміністрація університету, зовнішні 
зацікавлені учасники  (вчителі та студенти з 
інших ВНЗ, представники бізнес-структур, 
громадські організації тощо) 

Види діяльності Розробка навчального курсу "Основи 
європейської проектної діяльності" та 
дидактичних матеріалів до нього, розміщення їх 
на веб-сайті проекту; включення курсу до 
акредитованих навчальних програм для 
магістрів та аспірантів на регулярній основі; 
проведення дискусійних заходів із залученням 
європейських експертів; видання матеріалів 
конференції; публікація наукових статей у 
міжнародних виданнях 

Очікувані результати  Узагальнення досвіду впровадження 
проектної діяльності та його обговорення за 
участю зовнішніх експертів, розробка 
рекомендацій для Міністерства освіти і науки 
України щодо запровадження курсу в 
підготовці магістрів та аспірантів в інших 
університетах України 

mailto:kovalenkoznu@gmail.com
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Jean Monnet Academic Module 
European Values and Identity Studies  
№ 587684-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2017 –  31/08/2020  
Project Beneficiary NATIONAL UNIVERSITY OF OSTROH ACADEMY  
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Lebediuk V. 

E-mail: vitalii.lebediuk@oa.edu.ua  
Project objective and specific tasks - raise awareness of the target audience in the field 

of European values and identity Studies, of the EU 
and the EU-Ukraine relations, based on new 
teaching technologies and visions; 
- initiate active public debate on European values 
and identity policy at local, regional and national 
levels; 
- involvement of the academic community, civil 
society, local authorities and the representatives of 
institutions, interested in the sustainable 
development of Ukraine, based on European values, 
that will ensure European standards of living and 
decent place of Ukraine in the world; 
- coordination of partner cooperation in informing 
the society on European integration of Ukraine 
between authorities at the regional level, NGOs and 
other interested institutions 

Target group Students, scientists and experts, members of 
interested institutions; government officials, 
practitioners from Ukraine and UE countries, 
NGOs members and Internet users 

Specific activities Teaching courses, book, web-site, articles, 
international conferences, workshop, roundtable 

Expected outcomes - enriching interest in the topic of European 
values and promotion of idea of a United Europe; 
- getting an adequate level of information on the 
education of young people in a spirit of common 
European values, promoting partnerships with 
European youth NGOs, supporting Ukraine's 
course toward integration into European 
structures; 
- creating online platform for the knowledge 
exchange on the most pressing issues of the EU; 
- carrying out of research activities on the themes 
about EU, European values and identity; 
- learning to form leadership skills, ability to 
make responsible decisions, and gain experience 
in organizing information campaigns, spreading 
knowledge about European values and identity 
studies 

mailto:vitalii.lebediuk@oa.edu.ua
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Жан Моне Академічний Модуль 
Студії європейських цінностей та ідентичностей  
№ 587684-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2017 – 31/08/2020  
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА 

АКАДЕМІЯ» 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Доц. Лебедюк В. 
Ел. пошта: vitalii.lebediuk@oa.edu.ua  

Цілі та завдання проекту - підвищення обізнаності цільової аудиторії у 
сфері досліджень європейських цінностей та 
ідентичностей, відносин ЄС та ЄС-Україна; 
- ініціювати активну громадську дискусію щодо 
європейських цінностей та політики 
ідентичності різних рівнях; 
- залучення академічної та громадянської 
спільноти, органів місцевого самоврядування, 
зацікавлених у сталому розвитку України, на 
основі європейських цінностей, які забезпечать 
європейські стандарти життя та гідне місце 
України в світі; 
- координація партнерської співпраці щодо 
інформування суспільства з європейської 
інтеграції України між органами влади на 
регіональному рівні, НУО та іншими 
зацікавленими установами 

Цільова група Студенти, вчені та експерти, члени 
зацікавлених установ, державні чиновники, 
практики з України та країн-членів ЄС, члени 
НУО та користувачі Інтернету 

Види діяльності 3 навчальних курси, посібник, веб-сайт, статті в 
наукових виданнях, міжнародні конференції, 
тренінг, круглий стіл 

Очікувані результати  - підвищення інтересу до теми ЄС; 
- отримання адекватного рівня інформації про 
освіту молоді в дусі загальноєвропейських 
цінностей, заохочення партнерських відносин з 
європейськими молодіжними НУО, підтримка 
курсу України на інтеграцію до європейських 
структур; 
- створення Інтернет-платформи для обміну 
знаннями з найбільш актуальних питань ЄС; 
- проведення дослідницької діяльності на теми ЄС, 
європейських цінностей та ідентичності; 
- навчитися формувати навички лідерства, 
вміння приймати відповідальні рішення та 
набути досвіду в організації інформаційних 
кампаній, поширення знань про європейські 
цінності та дослідження ідентичності 

mailto:vitalii.lebediuk@oa.edu.ua
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Jean Monnet Academic Module 
Higher education quality and its expert support: Ukraine's movement towards the EU 
№ 587094-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project  01/09/2017 –  31/08/2020 
Project Beneficiary BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Sysoieva S.  

E-mail: s.sysoieva@kubg.edu.ua 
Project objective and specific tasks The purpose is to provide theoretical and 

practical training of future doctors of philosophy 
(PhD) on quality assurance and its expert 
support in Ukraine based on the experience of 
the EU.  
Objectives: 1. Acquiring knowledge on the 
quality assurance in higher education by the 
future PhDs and providing its expert support in 
the EU member-states. 2. Learning the European 
Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in Higher Education by future PhDs. 3. Mastering 
technology of expert support of quality 
assurance in higher education. 4. Promoting the 
EU experience in quality assurance and its 
expert support 

Target group Future doctors of philosophy 
Specific activities Educational module provides 30 lectures (60 

hrs.). In order to consolidate the knowledge of 
future PhD on quality assurance in higher 
education and its expert support in the EU 
member-states, and for the implementation of 
the European Standards and Guidelines for 
Quality Assurance will be held 30 seminars (60 
hrs.). To meet the goal of acquiring technology 
of expert support of quality assurance by the 
future PhD the module provides interactive 
lessons (60 hrs.). It will be created a website 

Expected outcomes 1. Audience involvement - 40 people. 
2. Increased knowledge of PhD students on the 
quality assurance in higher education and its 
expert support in the EU member-states. 
3. Knowledge on European Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in Higher 
Education by future PhDs. 
4. Expert support skills of quality assurance by 
the PhD students. 
5. Dissemination of information about 
educational module through the website and 
mass media. 
6. Inclusion of the rubrics in the scientific open 
access journals 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС 
№ 587094-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту  01/09/2017 –  31/08/2020 
Отримувач гранту Київський університет ім. Бориса Гринченка 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Сисоєва С.   
Ел. пошта: s.sysoieva@kubg.edu.ua 

Цілі та завданні проекту Мета проекту: забезпечити теоретичну та 
практичну підготовку майбутніх докторів 
філософії щодо забезпечення якості вищої 
освіти та її експертного супроводу в Україні з 
урахуванням досвіду країн ЄС. 
Завдання: 1) оволодіння системою знань з 
питань якості вищої освіти та експертного 
супроводу її забезпечення в країнах ЄС; 2) 
засвоєння основних європейських стандартів і 
рекомендацій щодо забезпечення якості вищої 
освіти; 3) опанування технологій експертного 
супроводу забезпечення якості вищої освіти; 4) 
популяризація прогресивного досвіду ЄС з 
питань якості вищої освіти та експертного 
супроводу її забезпечення 

Цільова група Аспіранти 
Види діяльності Навчальний модуль забезпечує 30 лекцій (60 

годин). З метою консолідації знань 
майбутнього доктора філософії з питань 
забезпечення якості вищої освіти та його 
експертної підтримки в країнах-членах ЄС, а 
також для впровадження європейських 
стандартів та принципів забезпечення якості 
відбудеться 30 семінарів (60 годин). Для 
досягнення мети оволодіння технологіями 
експертної підтримки забезпечення якості 
модуль надає інтерактивні уроки (60 годин). 
Буде створено веб-сайт 

Очікувані результати  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Залучення аудиторії - 40 осіб. 
2. Підвищення рівня знань аспірантів щодо 
забезпечення якості вищої освіти та його 
експертної підтримки в країнах-членах ЄС. 
3. Знання європейських стандартів та керівних 
принципів для забезпечення якості вищої освіти 
майбутніми кандидатами наук. 
4. Навички експертної підтримки забезпечення 
якості аспірантів. 
5. Поширення інформації про навчальний 
модуль через веб-сайт та ЗМІ. 
6. Включення рубрик в наукові журнали 
відкритого доступу 
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Jean Monnet Academic Module 
European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine 
№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project  01/09/2017 –  31/08/2020 
Project Beneficiary NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE 

IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Shulgina L. 

E-mail: l.shulgina@kpi.ua 
Project objective and specific tasks The aim of the module is an in-depth study of 

European practices of competitiveness and 
promotion of the EU transformation process 
benefits. The main objectives: 1) to expand and 
deep knowledge on the EU and benefits of 
European business model among specially mixed 
audience;2) to promote changes in the labor 
market and educational space through the 
motivation of students employment and self-
employment;3) to prepare educational content 
based on target oriented approach (tailor-made 
courses on specific EU issues, public seminars, 
interdisciplinary trainings);4) to provide 
educational assistance to students from 
temporarily occupied territory of Ukraine, if they 
would be interested in the project activities 

Target group Students, PhD, teaching staff 
Specific activities Forum, roundtable, training, seminars and 

lectures, research, publications for dissemination 
Expected outcomes - creating interdisciplinary scientific and social 

platform in KPI to solve urgent economic 
problems in our country taking into account 
the experience of EU countries; 
- forming leaders community capable of 
working with the use of the European model of 
management;  
- raising public awareness and to oppose anti-
European aggressive propaganda due to the 
project emphasis on students – one of the 
most active parts of society;  
- creating new directions of EU studies, 
particularly through involvement of young 
scientists and doctoral students, teachers and 
diploma work supervisors, as well as new 
subjects for graduate students and bringing to 
EU-debate the teaching staff of KPI 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та впровадження в Україні 
№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту  01/09/2017 –  31/08/2020 
Отримувач гранту УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Шульгіна Л.  
Ел. пошта: l.shulgina@kpi.ua 

Цілі та завданні проекту Метою модуля є поглиблене вивчення 
європейських практик 
конкурентоспроможності та сприяння 
перевагам процесу трансформації ЄС. Основні 
цілі: 1) розширити та глибокі знання про ЄС та 
переваги європейської бізнес-моделі серед 
змішаної аудиторії; 2) сприяти змінам на ринку 
праці та освітньому просторі шляхом мотивації 
працевлаштування студентів та 
самозайнятості; 3) підготувати освітній контент 
на основі цільового орієнтованого підходу 
(спеціальні курси з конкретних питань ЄС, 
громадські семінари, міждисциплінарні 
тренінги); 4) надавати освітню допомогу 
студентам з тимчасово окупованої території 
України, якщо вони будуть зацікавлені в 
проектній діяльності 

Цільова група Студенти, аспіранти, викладачи 
Види діяльності Форум, круглий стіл, тренінги, семінари та лекції, 

дослідження, публікації для поширення 
Очікувані результати  - створення міждисциплінарної наукової та 

соціальної платформи в КПІ для вирішення 
нагальних економічних проблем в нашій країні 
з урахуванням досвіду країн ЄС;  
- формування лідерів співтовариства, здатних 
працювати з використанням європейської 
моделі управління;  
- підвищення обізнаності та протидії 
антиєвропейській агресивній пропаганді 
завдяки акценту проекту на студентів - однієї з 
найактивніших частин суспільства;  
- створення нових напрямків досліджень ЄС, 
зокрема шляхом залучення молодих науковців 
та докторів, викладачів та керівників 
дипломних робіт, а також нових предметів для 
аспірантів та висвітлення дискусій навчанню в 
навчанні персоналу KПІ 
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Jean Monnet Academic Module 
European Union Language Policy 
№ 587264-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2017 – 31/08/2020 
Project Beneficiary LESYA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN 

NATIONAL UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Biskup I. 

E-mail: prorector-euro@eenu.edu.ua 
Project objective and specific tasks An interdisciplinary approached, will help to 

cover a larger number of beneficiaries and 
foster the dialog among various target groups 
responsible for Ukraine`s integration in the 
common EU cultural, educational and 
research space 

Target group Students and post-graduates, academic stuff 
and teachers, business community and civil 
servants in Ukraine 

Specific activities Special tailor-made courses and trainings for 
high school teachers, public administrators, 
local government officials and civil society 
representatives on current issues that 
demand additional clarification, explanation 
and competencies development 

Expected outcomes The  project will help  to disseminate the 
knowledge of the EU language and 
communication policies among the target 
groups responsible for European integration, 
state and local reformation and governing, 
and international cooperation 

 



                                                                                                                

23 
 

Жан Моне Академічний Модуль 
Європейська мовна політика 
№ 587264-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2017 – 31/08/2020 
Отримувач гранту СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Біскуп І. 

Ел. пошта: euro@eenu.edu.ua  
Цілі та завданні проекту Міждисциплінарна програма допоможе 

охопити більшу кількість бенефіціарів та 
сприятиме діалогу між різними цільовими 
групами, відповідальними за інтеграцію 
України до спільного культурного, 
освітнього та дослідницького простору ЄС 

Цільова група Студенти та аспіранти, наукові 
співробітники та викладачі, бізнесмени та 
державні службовці в Україні 

Види діяльності Спеціальні індивідуальні курси та тренінги 
для викладачів середньої ланки, 
державних адміністраторів, представників 
органів місцевого самоврядування та 
представників громадянського суспільства 
з актуальних питань, що потребують 
додаткового роз'яснення, роз'яснення та 
розвитку компетенцій 

Очікувані результати  Проект допоможе поширити знання 
політики ЄС щодо мовлення та комунікації 
серед цільових груп, відповідальних за 
європейську інтеграцію, державну та 
місцеву реформу та управління, а також 
міжнародне співробітництво 
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Jean Monnet Academic Module 
Instruments of the EU Environmental Policy 
№ 587868-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2017 – 31/08/2020 
Project Beneficiary V. N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data Dr.Prof. Kireyeu V.  

E-mail: kirejeu@yahoo.com  
Project objective and specific tasks The overall aim of INENCY is to develop and 

disseminate a module focusing on gaps in educational 
provision as regards EU environmental policy 
instruments. This will be achieved through the 
objectives:- To analyse applicability of instruments 
offered by EU environmental directives (most of all 
WFD, DWD, HABITAT, BIRD, EIA) and European Climate 
Change Programs (ECCP) in UA context, and integrate 
the research findings to a 8 ECTS module 

Target group Students, academics, experts, business community and 
civil servants in Ukraine 

Specific activities 3 courses on ICT tools for environmental policy and 
management in the EU, global change economics and 
EU environmental management, and advanced topics of 
sustainability in relation to relevant EU policies; 
To launch the courses at the Kharkiv National University 
(KKNU) 

Expected outcomes Ensure transfer of expertise in the subject area, 
teaching, learning and curriculum development from 
the EU, and provide first teaching/curriculum 
development experience to early stage faculty and PhD 
students (at least 3/year involved as teaching assistants 
and co-presenters); 
- To disseminate project research findings, curricula, 
learning materials and teaching/curriculum 
development experience, and foster exchange of ideas 
between EU and UA academia through international (at 
least 2) and national (at least 3) peer-reviewed 
publications, INENCY site and open-access e-learning, 
annual science-policy-practice seminars and talks on 
national and international conferences (at least 6) 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Інструменти екологічної політики ЄС 
№ 587868-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту  01/09/2017 – 31/08/2020 
Отримувач гранту ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

В. Н. КАРАЗІНА 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Киреев В. 
Ел-пошта: kirejeu@yahoo.com  

Цілі та завданні проекту Розробка та поширення модуля, який зосереджує 
увагу на прогалинах у забезпеченні освіти щодо 
інструментів екологічної політики ЄС. Аналіз 
придатність інструментів, запропонованих 
директивами ЄС щодо захисту навколишнього та 
Європейськими програмами зміни клімату в 
контексті УА 

Цільова група Студенти, науковці, експерти, підприємці та 
державні службовці України 

Види діяльності 3 курси з інструментів для екологічної політики та 
менеджменту в ЄС, глобальної економіки змін та 
управління екологічною ситуацією в ЄС.  
Запустити курси в Харківському національному 
університеті) 

Очікувані результати  Забезпечити передачу досвіду у предметній області, 
навчання, вивченню та розробці навчальних програм 
та забезпечити перший досвід викладання 
навчальних програм для факультетів та аспірантів; 
- поширювати результати досліджень проекту, 
навчальних програм, навчальних матеріалів та 
досвід навчання, а також сприяти обміну думками 
між академіями ЄС та України через міжнародні 
(принаймні 2) та національні (принаймні 3) 
рецензовані публікації, сайт та електронне навчання 
з відкритим доступом, щорічні науково-практичні 
семінари та переговори на національних та 
міжнародних конференціях (принаймні 6) 
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Jean Monnet Chair 
EU Policies, Regulations and Best Practices in Sustainable Food Production and Consumption 
Timing of the Project 01/09/2017 – 31/08/2020 
Project Beneficiary NATIONAL UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Yakymenko I.  

E-mail: iyakymen@gmail.com 
Project objective and specific tasks The project addresses to studying policies, 

technical regulations and best practices in 
sustainable food production and consumption in 
the European Union. The main teaching activity 
comprises three interconnected university 
teaching courses on 1) The EU strategy for 
sustainable development; 2) European Union 
regulations and standardization on food 
production and consumption; 3) Sustainable 
approaches in food production and consumption 
in the EU. The target group for these courses is 
Master’s students in Environmental Science & 
Environmental Protection, and Master’s 
students in Environmental Control & Audit of 
the Department of Biochemistry and 
Environmental Control, National University of 
Food Technologies (NUFT). Additionally, an 
introductory teaching course on sustainable 
food production and consumption for Master’s 
students in Power Engineering of the 
Department of Heat Power and Refrigeration, 
NUFT will be delivered. Also, the Chair activities 
include two summer schools for policy makers, 
food industry experts and NGO representatives. 
The Chair comprises 748 contact hours and 
covers about 420 students/learners 

Target group University Master-students, policy makers, 
industry experts, researchers, NGOs, the public 

Specific activities Teaching courses for the Master students in 
Environmental Science; Summer Schools for 
non-university audience 

Expected outcomes The main outputs of the Chair are an increased 
awareness of future professionals, policy 
makers, food industry experts and NGO 
representatives in key aspects of sustainable 
food production and consumption in the 
European Union, and promotion to applying this 
knowledge in Ukraine. The Chair will increase 
the competitiveness of the learners on the 
national and international labor market 
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Жан Моне Кафедра 
Політика, регулювання та кращі практики зі сталого виробництва та споживання 
харчових продуктів у ЄС 
Період реалізації проекту 01/09/2017 – 31/08/2020 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Якименко І. 

Ел. пошта: iyakymen@gmail.com 
Цілі та завданні проекту Проект спрямованйи на вивчення 

політики, технічного регулювання та 
кращих практик Європейського союзу зі 
сталого виробництва та споживання 
продуктів харчування. Викладацька 
активність у рамках проекту включає три 
взаємопов’язаних університетських курси: 
1) зі стратегії сталого розвитку ЄС; 2) 
технічного регулювання щодо 
виробництва та споживання продуктів 
харчування у ЄС; 3) екологічної 
модернізації харчових виробництв у ЄС. 
Курси будуть викладатися студентам-
магістрам екологічних спеціальностей. 
Один узагальнений вступний курс буде 
читатися студентам-енергетикам. Літні 
школи проекту будуть спрямовані на 
представлення матеріалів проекту 
позауніверситетській аудиторії (політикам, 
представникам промисловості та 
громадських організацій). Усього в рамках 
проекту буде проведено 748 академічних 
годин і залучено біля 420 слухачів 

Цільова група Студенти-магістри, представники 
державних структур, промисловості, 
неурядових організацій, громадськість 

Види діяльності Університетські лекційні курси, літні школи 
для позауніверситетської аудиторії 

Очікувані результати  Очикуваними результатами діяльності 
Кафедри є підвищення обізнаності 
майбутніх фахівців, політиків, спеціалістів 
харчової галузі та представників 
неурядових організацій у ключових 
аспектах сталого виробництва та 
споживання продуктів харчування в 
Європейському Союзі та сприяння 
застосуванню цих знань в Україні. Кафедра 
підвищить конкурентоспроможність учнів 
на національному та міжнародному ринку 
праці 
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Jean Monnet Chair 
Effective Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement: Contribution of EU 
Studies to the Legislative Approximation in Ukraine 
№ 587613-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR 
Timing of the Project 01/09/2017 – 31/08/2020 
Project Beneficiary NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-MOHYLA 

ACADEMY 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Petrov R. 

Email: petroveulaw@gmail.com 
Project objective and specific tasks The Jean Monnet Chair is relevant for students 

who do not automatically come into contact 
with EU studies but are interested in applying 
expert knowledge about the EU-Ukraine 
Association Agreement in their research and 
other activities. The proposed courses offered 
by Jean Monnet Chair will be offered to post-
graduate students and students 

Target group Students, experts, civil servants, NGO leaders 
and academics 

Specific activities The project envisages the development of 
course materials, web resources and research 
publications, international conference and 
academic events 

Expected outcomes 1) improving knowledge of professors and 
researchers, who are already involved in 
teaching and researching EU Studies – through 
access to informational resources, local and 
foreign expertise, scholarly networks, 
assistance in conducting research in 
multilateral research projects, publishing their 
results, presenting them at various fora, aiming 
at their practical use; raising awareness about 
EU legal studies with relevance to the 
implementation of the EU-Ukraine Association 
Agreement among other members of the 
academia – not yet involved in teaching and 
research of EU Studies; 
2) raising awareness about political, legal and 
economic foundations of the EU-Ukraine 
Association Agreement among legislators, 
judges and civil servants, leaders and activists 
of NGOs, on how to improve understanding of 
the EU through their activities; 
3) improving knowledge and raising awareness 
among civil servants which will gradually change 
their mind on the prospects of Ukraine's 
European integration through participation in 
the JM Chair activities and events 

https://www.researchgate.net/institution/National_University_of_Kyiv-Mohyla_Academy
https://www.researchgate.net/institution/National_University_of_Kyiv-Mohyla_Academy
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Жан Моне Кафедра 
Ефективне втілення Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною: внесок Європейських 
Студій до  адаптації законодавчої бази в Україні  
№ 587613-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR 
Період реалізації проекту 01/09/2017 – 31/08/2020 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-

МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Док. проф. Петров Р. 
Ел. пошта: petroveulaw@gmail.com 

Цілі та завдання проекту Кафедра Жан-Моне створена для студентів, 
які не стикаються з дослідженнями ЄС, але 
зацікавлені в застосуванні експертних знань 
про Угоду про асоціацію між Україною та ЄС 
у своїх дослідженнях та інших заходах. 
Навчальні курси Кафедри пропонуються 
аспірантам та магістрам 

Цільова група Студенти, експерти, державні службовці, 
керівники неурядових організацій та науковці 

Види діяльності Проект передбачає розробку курсових 
матеріалів, веб-ресурсів та науково-
дослідницьких публікацій, міжнародну 
конференцію та інші академічні заходи  

Очікувані результати  1)покращення знань викладачів та 
дослідників ЄС - через доступ до 
інформаційних ресурсів, місцеву та іноземну 
експертизу, наукові мережі, допомогу в 
проведенні досліджень у багатосторонніх 
дослідницьких проектах, публікація їх 
результатів, презентація їх на різних форумах, 
спрямовані на їх практичне використання; 
підвищення обізнаності щодо юридичних 
досліджень ЄС, що стосуються реалізації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС серед 
інших членів академічних кіл, які ще не брали 
участі у навчанні та дослідженні досліджень 
ЄС 
2)підвищення рівня поінформованості про 
політичні, правові та економічні основи Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС серед 
законодавців, суддів та державних 
службовців, лідерів та активістів неурядових 
організацій щодо вдосконалення розуміння 
ЄС через їх діяльність; 
3)покращення знань та підвищення 
обізнаності серед державних службовців, які 
поступово змінять своє бачення щодо 
перспектив європейської інтеграції України 
через участь у діяльності та заходах проекту 
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Jean Monnet Chair 
Integration as security 
№ 587633-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR 
Timing of the Project 01/09/2017 – 31/08/2020 
Project Beneficiary NATSIONALNIY UNIVERSYTET "KYEVO-

MOHYLYANSKA ACADEMIYA" 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Gnatiuk M. 

Email: mgnatyuk@gmail.com  
Project objective and specific tasks Naukma starts a Bachelor programme focusing on 

International Relations 
Target group Students, academics, experts, business community 

and civil servants in Ukraine 
Specific activities As a response to launching the programme in 

International Relations the JM Chair will raise the 
profile and increase the university's supply of EU-
specific courses as well as strengthen teaching and 
research on European integration 

Expected outcomes JM Chair creates greater synergy with the security 
interests of Ukrainian society and greater levels of 
engagement and discussion on European 
integration as a driving force for more secure and 
prosper Ukraine, within the national community 
overall 
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Жан Моне Кафедра 
Інтеграція як безпека 
№ 587264-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту  01/09/2017 – 31/08/2020 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-

МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Гнатюк М.  
Електронна пошта: mgnatyuk@gmail.com  

Цілі та завданні проекту Бакалаврська програма, присвячена 
міжнародним відносинам 

Цільова група Студенти, науковці, експерти, підприємці та 
державні службовці України 

Види діяльності Курси  в галузі міжнародних відносин,  пов'язані 
з діяльністю ЄС, посилення навчання та 
досліджень з питань європейської інтеграції 

Очікувані результати  Створення більшої синергії з інтересами безпеки 
українського суспільства та більшим рівнем 
участі та обговорення питань європейської 
інтеграції як рушійної сили для більш безпечної і 
процвітаючої України 
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Jean Monnet Support to Association 
European Quality of Educational Research for Empowering Educators in Ukraine 
№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA 
Timing of the Project  01/09/2017 –  31/08/2020 
Project Beneficiary UKRAINIAN EDUCATIONAL RESEARCH 

ASSOCIATION 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Shchudlo S. 

E-mail: ukrainian.era@gmail.com 
Project objective and specific tasks • foster the dialogue between the academic 

world and policy-makers in the field of 
education, in particular to enhance 
governance of EU educational policies 
• promote innovation in research through 
cross-sectorial and multi-disciplinary studies, 
as well as networking with other institutions 
• promote excellence in research in EU 
educational issues 
• equip young professionals with knowledge 
of European Educational Research Quality 
Indicators relevant for their academic and 
professional lives 
• foster the engagement of young academics 
in teaching and research on European subjects 

Target group Educational researchers  
Specific activities The scope of the project includes the 

following activities:  
• organisation of the annual Winter school; 
• delivering the Trainer course; 
• conducting comparative interdisciplinary 
research; 
• conducting research based on the collected 
data; 
• organisation of National conference;  
• UERA annual council meeting; 
• Presenting UERA at European Conference; 
• Starting the Journal of Ukrainian 
Educational Research Association  

Expected outcomes The research will produce some evidence that 
can be used to advise policy makers at local, 
regional, national and European levels. The 
UERA will provide a critical, data-driven input 
to policy debate in the form of roundtable 
discussions, policy briefs, literature review, 
research papers and policy recommendations, 
etc. Thus, Ukrainian Educational Research 
Association will build on sharing knowledge 
across disciplines and across European cultures 
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Жан Моне Підтримка Асоціацій 
Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні 
№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA 
Період реалізації проекту  01/09/2017 –  31/08/2020 
Отримувач гранту УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСЛІДНИКІВ ОСВІТИ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Щудло С.  

 Ел. пошта: ukrainian.era@gmail.com,  
Цілі та завданні проекту • вести діалог між представниками 

академічної сфери і політиками в галузі 
освіти з метою забезпечення відповідності 
освітній політиці ЄС; 
• забезпечувати впровадження інновацій у 
наукові дослідження через 
міждисциплінарні дослідження, а такою 
мережеву співпрацю з іншими 
інституціями; 
• забезпечувати якість досліджень з 
європейським виміром; 
• надавати молодим професіоналам 
знання про європейські індикатори якості 
досліджень; 
• заохочувати молодих викладачів та 
дослідників до викладання дисциплін з 
європейської тематики 

Цільова група Дослідники в галузі освіти 
Види діяльності Проектом передбачено: 

• організація щорічної зимової школи; 
• проведення курсу підготовки тренерів; 
• проведення порівняльного 
міждисциплінарного дослідження; 
• проведення подальшого дослідження; 
• організація Національної конференції 
дослідників освіти; 
• проведення щорічної зустрічі правління УАДО; 
• презентація УАДО на Європейській 
конференції дослідників освіти; 
• відкриття Часопису Української асоціації 
дослідників освіти  

Очікувані результати  Дослідження забезпечать інформацію, що може 
стати підставою для рекомендацій освітнім 
політикам на локальному, регіональному, 
національному і європейському рівнях. УАДО 
зробить критичний внесок у політичні дебати 
у формі круглих столів, рецензій, науково-
дослідних робіт, рекомендацій тощо. Отже, 
УАДО працюватиме на розповсюдження 
знань на поєднанні дисциплін і культур 
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2016 
Jean Monnet Academic Module 

 EU trade opportunities and challenges for Ukraine 
№ 573581-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2016 – 31/08/2019 
Project Beneficiary SUMY STATE UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Kubatko O. 

E-mail: okubatko@ukr.net  
Project objective and specific tasks The main idea is to develop training and open 

online courses to enlarge knowledge among 
students about EU trade opportunities and 
challenges for Ukraine 

Target group University students 
Specific activities Providing lectures among the civil society on 

the following themes: «European economy 
and EU trade policy», «Basics of European 
economy and EU trade policy», EU trade and 
Ukraine», «EU trade policy: experience from 
the Visegrad States 

Expected outcomes The main outcomes are: textbook and 
monograph on EU trade policy and Ukraine 
relations; guides for teachers on how to teach 
the following courses on EU trade policy and 
Ukraine; e-learning courses at open course 
ware (OCW) platform at SSU 

 

 
  

mailto:okubatko@ukr.net


                                                                                                                

35 
 

Жан Моне Академічний Модуль 

Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України 
№ 573581-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2016 – 31/08/2019 
Отримувач гранту СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Академічний координатор. Контактні дані Доц. Кубатко О. 

Ел. пошта: okubatko@ukr.net 
Цілі та завданні проекту Основна ідея полягає у розробці тренінгів 

та відкритих онлайн курсів з метою 
поширення  знань серед студентів про 
можливості та виклики торгівлі з ЄС для 
України 

Цільова група Студенти університетів 
Види діяльності Проведення лекцій серед громадянського 

суспільства за такими темами: 
«Європейська економіка та торгівельна 
політика ЄС», «Основи європейської 
економіки та торгової політики ЄС», 
торгівля ЄС та України», «Торговельна 
політика ЄС: досвід країн Вишеградської 
групи» 

Очікувані результати  Основні результати: підручник і 
монографія про торгівельну політику ЄС та 
відносини з Україною; посібники для 
вчителів про те, як викладати розроблені 
курси з торговельної політики ЄС та 
України; відкриті онлайн курси на 
платформі OCW СумДУ. 

  

mailto:okubatko@ukr.net
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Jean Monnet Academic Module 
History of the United Europe: Ideas, Projects and Integration 
№ 574727-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2016-31/08/2019 
Project Beneficiary V. N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Stanchev M. 

E-mail: drinovcenter@gmail.com 
Project objective and specific tasks - reforming of the existing and introduction of 

new courses at the university with a priority to 
the study of European Studies; 
- approbation and dissemination of innovative 
methods of teaching at the university and 
beyond considering tasks of reforming of the 
higher educational system in Ukraine; 
- the development of intercultural dialogue and 
mutual understanding between Ukraine and 
the partner universities and academic 
organizations of the EU countries through 
inter-university collaboration and cooperation; 
- adaptation of European experience in the 
teaching of courses on European Studies at the 
University and the region; 
- ensuring of compatibility of courses 
developed between the University and partner 
organizations in Ukraine and the EU 

Target group MA students, school teaching staff, researchers, 
representatives of the civil society and local civil 
servants  

Specific activities New teaching courses, international scientific 
conferences methodical workshop and round-
tables, publication of science articles, 
monographies and methodical materials 

Expected outcomes 1) for students: 
- increasing the level and quality of the 
academic preparation of future teachers, 
improving their understanding of the history of 
the integration process and EU; 
2) for teaching staff: 
- improving of the scientific, pedagogical and 
methodological level of teaching staff on the 
history of the European studies; 
3) for researchers: 
- attracting the interest to the European studies; 
4) for civil society and civil servants: 
- increasing of social and political figures 
professional competence 

 

mailto:drinovcenter@gmail.com
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Жан Моне Академічний Модуль 

Історія об’єднаної Європи: ідеї, проекти та інтеграція 
№ 574727-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2016 - 31/08/2019 
Отримувач гранту ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА   
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Станчев М.  

Ел. пошта: drinovcenter@gmail.com  
Цілі та завданні проекту - реформування існуючого та 

впровадження нових курсів в університеті з 
пріоритетом на викладання та 
дослідження європейських студій; 
- апробація та поширення інноваційних 
методів навчання в університеті з 
урахуванням завдань реформування 
системи вищої освіти в Україні; 
- розвиток міжкультурного діалогу і 
взаєморозуміння між Україною і 
партнерськими університетами й 
академічними організаціями країн ЄС; 
- адаптація європейського досвіду у 
викладанні дисциплін європейських студій 
в університеті та регіоні; 
- забезпечення сумісності курсів, що 
розробляються між університетом та 
партнерськими організаціями в Україні та ЄС 

Цільова група Магістранти,  вчителі шкіл, дослідники, 
представники громадянського суспільства  
та  місцеві державні службовці  

Види діяльності Нові навчальні курси, методичні семінари 
та круглі столи, наукові статті, монографії 
та методичні матеріали 

Очікувані результати  1) для студентів: 
- підвищення якості академічної підготовки 
майбутніх учителів, покращення їх 
розуміння історії інтеграційних процесів 
ЄС; 
2) для викладацького складу: 
- удосконалення наукового, педагогічного 
та методичного рівня викладачів у сфері 
викладання Європейських студій; 
3) для дослідників: 
- залучення молодідо Європейських студій; 
4) для громадянського суспільства та 
державних службовців: 
- підвищення професійної компетентності 
громадянських та державних діячів 

mailto:drinovcenter@gmail.com
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Jean Monnet Academic Module 
Ukraine-EU: Cross-cultural Comparisons in Educational Research 
№ 574774-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 1/09/2016 – 31/08/2019 
Project Beneficiary INSTITUTE OF PEDAGOGY OF THE NATIONAL 

ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES 
Academic coordinator, contact data Doc., Prof. Zabolotna O.  

E-mail: international.projects.undip@gmail.com 
Project objective and specific tasks By the end of the module, students will: 

- be aware of EU requirements for educational 
research; 
- be aware of the importance of introducing 
European component in research and teaching; 
- be familiar with cross-cultural issues in 
European school education; 
- have developed skills in inter-disciplinary 
research 

Target group Postgraduate students 
Specific activities The Module is composed of 3 parts: theoretical, 

methodological, and practical. The theoretical 
part deals with the outline of conventional and 
alternative school education in the EU countries. 
The methodological part relies on European 
academic experience to advance empirical, data-
driven educational research in Ukraine. The 
practical part of the module in the form of 
intensive summer course will promote critical 
dialogue, feedback and accountability between 
researchers, institutions and a wider society, as 
well as disseminate research findings 

Expected outcomes The expected tangible results are: 
- Curriculum of the course “UA-UE Cross-
cultural Comparisons in Educational Research”; 
- An e-course book for MA and PhD students; 
- Research reports of the course participants; 
- Information leaflets. 
As a result of learning on this module, students 
should have demonstrated: 
- knowledge and experience in interdisciplinary 
research methodology in the EU educational 
issues; 
- ability to use methods, findings and research 
ethics in line with EU high standards; 
- cultural awareness of the EU educational 
matters 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Україна-ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях 
№ 574774-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 1/09/2016 – 31/08/2019 
Отримувач гранту ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Заболотна О.  

Ел. пошта:international.projects.undip@gmail.com 
Цілі та завданні проекту Модуль спрямований на те, щоб аспіранти в 

галузі освітніх досліджень: 
- знали вимоги ЄС до освітніх досліджень; 
- усвідомлювали важливість впровадження 
європейського компоненту в освітні 
дослідження і викладання; 
- були ознайомлені з крос-культурними 
підходами до європейської шкільної освіти; 
- набули навичок здійснення 
міждисциплінарних досліджень 

Цільова група Аспіранти 
Види діяльності Модуль складається з 3-х частин: теоретичної, 

методологічної і практичної. Теоретична 
частина пов’язана з конвенціональною і 
альтернативною освітою в країнах ЄС. 
Методологічна частина пов’язана з вимогами 
проведення емпіричних досліджень, що 
ґрунтуються на реальних даних, в Україні. 
Практична частина  – це інтенсивний літній 
курс, спрямований на забезпечення критичного 
діалогу, зворотного зв’язку і відповідальності 
між дослідниками, інституціями і суспільством, 
а також на поширення результатів досліджень 

Очікувані результати  Очікувані результати: 
- програма курсу “Україна-ЄС: крос-культурні 
порівняння в освітніх дослідженнях”; 
- електронний підручник для магістрантів і 
аспірантів; 
- звіти слухачів курсу про проведені 
дослідження; 
- інформаційні буклети. 
У результаті навчання учасники покажуть: 
- знання і досвід проведення 
міждисциплінарних досліджень з 
проблематики, пов’язаної з освітою в ЄС; 
- здатність використовувати методи і 
дослідницьку етику у відповідності до 
європейського стандарту; 
- культурне розуміння специфіки освіти ЄС  
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Jean Monnet Academic Module 
 EU Project Management 
№ 575124-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2016 – 31/08/2019 
Project Beneficiary LESYA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN 

NATIONAL UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data Doc., Prof. Pavlikha N. 

E-mail: tksbug@gmail.com 
Project objective and specific tasks The objective of the module is to provide 

students with the needed and comprehensive 
knowledge and essential skills of EU cooperation 
policy including the aspects of EU project 
management. Furthermore, the module aims is 
at contributing to the preparation of a students 
to use the tools offered by the EU and to 
participate to calls proposed by the EU in order 
to get funding for the proposals as well as to 
increase the awareness, knowledge and skills for 
successful, cost-effective preparation a funding 
proposal and to develop management 
capabilities for implementation of projects 

Target group Students, young researchers, journalists, 
members of professional and non-governmental 
organizations, as well as employees in state, 
public, political institutions and other non EU 
related studies persons from Ukrainian, EU and 
non EU countries institutions 

Specific activities Teaching courses, International conference 
Expected outcomes The course will provide students with the 

needed and essential knowledge and skills of 
European Union and Project Management. On 
one hand the students will be familiar with EU as 
well as the EU cooperation policy. On the other 
hand, students will gain the necessary 
knowledge and skills of the Project Management 
including the aspects of EU Funds. The module 
gives the students an understanding of how 
projects have developed, and an insight in how 
they can be applied and used in their 
professional life. The module will both 
strengthen the students’ ability to think 
theoretically and their empirical knowledge 
about EU and EU Project Management 
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Жан Моне Академічний Модуль 

Управління проектами ЄС 
№ 575124-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2016 – 31/08/2019 
Отримувач гранту СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Павліха Н. 

Ел. пошта: tksbug@gmail.com 
Цілі та завданні проекту Мета модулю  - надання студентам 

необхідних, ґрунтовних знань та навичок 
щодо політики співробітництва ЄС, 
включаючи аспекти управління проектами 
ЄС. Крім того, мета модулю полягає в 
підготовці студентів до використання 
фінансових інструментів ЄС та участі у 
ініціативах спрямованих на фінансування 
проектів, а також на підвищення рівня 
обізнаності, знань та вмінь задля успішної 
підготовки та розвитку управлінських 
можливостей для реалізації проектів 

Цільова група Студенти, молоді дослідники, журналісти, 
члени професійних та неурядових 
організацій, а також працівники 
державних, громадських, політичних 
установ та інших навчальних закладів, що 
не є членами ЄС, представники установ 
України, країн ЄС та країн, що не є членами 
ЄС 

Види діяльності Викладацькі курси, Міжнародна 
конференція  

Очікувані результати  Модуль надасть змогу студентам отримати 
потрібні і необхідні знання та навички 
щодо тематики Європейського Союзу та 
Управління проектами. З однієї сторони, 
студенти будуть ознайомлені з діяльністю 
ЄС, а також із політикою співпраці з 
країнами -  не членами ЄС. З іншої сторони, 
студенти отримають необхідні знання та 
навички управління проектами, включаючи 
аспекти фінансування проектів з фондів ЄС. 
Модуль надасть  студентам розуміння того, 
як писати проекти, а також, як вони можуть 
бути застосовані та використані у 
професійній сфері життєдіяльності. Модуль 
покращить емпіричні знання слухачів про 
Європейський Союз та Управління 
проектами ЄС 
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Jean Monnet Academic Module 
The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy 
Reform and Networked Economy Perspectives 
№ 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2016  – 31/08/2019  
Project Beneficiary ACADEMY OF LABOR, SOCIAL RELATIONS AND 

TOURISM (ALSRT) 
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Huliaieva L. 

Email: glp2002@ukr.net 
Project objective and specific tasks - promote the innovative view on the EU 

financial business as a sustainable sector of the 
European economy; 
- equip students and young professionals with 
knowledge of EU financial sector development 
relevant for their academic and professional lives 
and enhance their civic skills; 
- improve the quality of professional training in 
Ukraine and EU through creating a course on new 
European subjects; 
- forming a new type of consumers of financial 
services;  
- promote research and first teaching experience 
for young researchers in EU issue;  
- foster the publication and dissemination of the 
result of academic researchers  

Target group Students and teachers, young researchers, 
interested individuals  

Specific activities 1. The teaching course; 
2. The research «Best sustainable practices in the 
European banking»; 
3. Events: the international conference, the 
workshop, the contest of young scientists, 
roundtable debate 

Expected outcomes - support for professors and young researchers 
who carry out research and teaching on problems 
of EU financial sector sustainable development; 
- improve the quality of educational services 
through improving innovative curriculum and the 
application of innovative pedagogical tools, actual 
informational technologies for the new course in 
the EU field; 
- providing a positive view on the EU integration; 
- improving career prospects for young graduates 
and researchers, by including a European dimension 
in their studies and learning  

 

mailto:glp2002@ukr.net
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Жан Моне Академічний Модуль 

Фінансовий сектор ЄС як двигун для сталого розвитку: європейська інтеграція, політична реформа 
та мережеві перспективи економіки 
№ 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2016 – 31/08/2019 
Отримувач гранту Академія праці, соціальних відносин і 

туризму  ( АПСВТ) 
Академічний координатор. Контактні дані Доц. Гуляєва Л.   

Ел. пошта: glp2002@ukr.net,   
Цілі та завданні проекту - просування інноваційного погляду на 

фінансовий бізнес в ЄС як на стійкий сектор 
європейської економіки; 
- підвищення якості професійної підготовки в 
Україні та ЄС шляхом створення нового курсу 
з європейських студій; 
- набуття слухачами курсу актуальних знань 
про розвиток фінансового сектора ЄС, 
формування навичок цінних для їх 
академічного та професійної зростання,  
підвищення їх громадянської активності; 
- формування нового типу споживачів 
фінансових послуг; 
- сприяння науковим дослідженням та 
допомога у отриманні першого 
викладацького досвіду; 
- поширення результатів наукових 
досліджень серед молодих дослідників  

Цільова група Студенти та викладачі, молоді дослідники, 
зацікавлені особи  

Види діяльності 1. Навчальний курс;   
2. Наукове дослідження «Кращі сталі 
практики європейської банківської справи» з 
публікацією результатів в українських і 
зарубіжних журналах; 
3. Заходи: міжнародна конференція, воркшоп, 
конкурс наукових робіт; круглий стіл  

Очікувані результати  -  підтримка   молодих науковців, що 
досліджують проблеми сталого розвитку 
фінансового сектору ЄС та України; 
-  підвищення якості освітніх послуг через  
впровадження нового інноваційного 
навчального курсу з європейських студій; 
-  сприяння формуванню позитивного погляду 
на європейський фінансовий сектор; 
- поліпшення кар'єрних перспектив для 
молодих випускників та дослідників, через 
включення європейського вектору у   наукову 
та навчальну діяльність 

mailto:glp2002@ukr.net
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Jean Monnet Academic Module 
 EU Agricultural Policy 
№ 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2016 – 31/08/2019 
Project Beneficiary ZHYTOMYR NATIONAL AGROECOLOGICAL 

UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Levkivska L. 

E-mail: Larisa_zt@ukr.net 
Project objective and specific tasks The main objective is obtaining, learning and 

dissemination of knowledge about the evolutionary 
principles, the current state and prospects of the EU 
Agricultural Policy development. 
The basic tasks for the module are: 
- to popularize the system knowledge about the 
EU integration and the EU; 
- to systematize theoretical and practical 
knowledge in peculiarities of forming EU 
agricultural policy; 
- to spread basic results, risks, challenges and 
perspectives of EU CAP; 
- to determine geopolitical perspectives and interests 
of Ukraine in the European integration process 

Target group Students, teachers, civil servants and members 
of NGOs, entrepreneurs and employees of the 
agrarian sector of economy, leaders and 
members of rural communities and all 
interested persons of civil society  

Specific activities 1. Implementation into the University’s 
educational process of the teaching courses; 
2. Publication of the didactic materials, paper-
brochure-newsletter, the articles and the 
monograph; 
3. Holding the workshop "and the conference 

Expected outcomes - providing professional training in the field of 
organization and management of modern 
agricultural business based on innovation and 
European approaches; 
- expansion of competence on theoretical and 
methodological principles of European 
agricultural policy; 
- definition of goals and tools of agricultural policy; 
- assessment of the effectiveness and priorities 
of European agricultural policy; 
- allocation of rural development as the most 
important component of the EU CAP; 
- possession of the basics of modern EU practice 
in the ecological development of agriculture 
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Жан Моне Академічний Модуль 

Аграрна політика ЄС 
№ 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2016-31/08/2019 
Отримувач гранту ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Канд., проф. Левківська Л.  
Ел. пошта: Larisa_zt@ukr.net 

Цілі та завданні проекту Основна мета проекту: отримання, засвоєння та 
розповсюдження знань щодо еволюційних 
засад, сучасного стану і перспектив розвитку 
спільної аграрної політики ЄС. 
Основними завданнями модуля є: 
- популяризація системних знань про 
євроінтеграцію та ЄС; 
- систематизація теоретичних та практичних 
знань щодо особливостей формування 
аграрної політики ЄС; 
- поширення основні результатів, ризиків, 
викликів та перспектив CAП ЄС; 
- визначення геополітичних перспектив та 
інтересів України у процесі євроінтеграції 

Цільова група Студенти, викладачі, державні службовці та 
члени громадських організацій, підприємці та 
працівники аграрного сектора економіки, 
лідери та члени сільських громад і всі 
зацікавлені особи громадянського суспільства 

Види діяльності 1. Впровадження в навчальний процес 
університету навчальних курсів; 
2. Публікація дидактичних матеріалів, брошур 
та інформаційних бюлетенів, статей та 
монографії; 
3. Проведення семінару та конференції 

Очікувані результати  – забезпечення фахової підготовки в сфері 
організації та ведення сучасного аграрного 
бізнесу на інноваційній основі та європейських 
підходах;  
– розширення компетенції з питань 
теоретично-методологічних засад 
європейської аграрної політики; 
– визначення цілей та інструментів аграрної 
політики;  
– оцінка ефективності та пріоритетів 
європейської аграрної політики;  
– виділення сільського розвитку як 
найважливішої складової САП ЄС; 
– оволодіння основами сучасної практики ЄС в 
екологічному розвитку сільського господарства 
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Jean Monnet Academic Module 
 Tools, Policies and Best Practices for Environmental Protection  in the European Union 
№ 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2016 – 31/08/2019 
Project Beneficiary NATIONAL UNIVERSITY OF FOOD 

TECHNOLOGIES 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Yakymenko I. 

Email: iyakymen@gmail.com 
Project objective and specific tasks The Jean Monnet Module addresses to better 

understanding of European policy and 
effective practices for environmental 
protection and sustainability.  
The Module aims at highlighting positive 
examples of European environmental policies 
and practices for sustainable development 
from an interdisciplinary perspective. The 
main outputs of the Module are an increase of 
awareness of learners in key aspects of EU 
environmental policies effectiveness and 
challenges, and transformation of this 
knowledge into practical approaches for 
effective environmental protection in Ukraine.  
This Jean Monnet Module will be one of the 
very first European study courses at the 
National University of Food Technologies, and 
will prepare future professionals in 
environmental protection and in food 
technologies for effective implementation of 
best European practices into transforming 
economy of Ukraine. Also, summer schools 
will promote the dissemination of knowledge 
on European policies and best practices into 
policy-maker bodies and NGOs in Ukraine. The 
public will also have an access to added value 
of the Module through the free online course 
and through the website of the project. 

Target group University Master-students, policy makers, 
industry experts, researchers, NGOs, the 
public 

Specific activities The Module will include university course and 
two summer schools, will comprise 356 
contact hours 

Expected outcomes Enhancing of awareness of learners on EU 
environmental policy and the best practices  
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Жан Моне Академічний Модуль 

Інструменти, політика та кращі практики ЄС із захисту довкілля 
№ 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2016 – 31/08/2019 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Якименко І. 

Ел. пошта: iyakymen@gmail.com 
Цілі та завданні проекту Модуль Жана Моне спрямований на краще 

розуміння європейської політики та 
ефективної практики охорони навколишнього 
середовища та сталого розвитку. 
Метою цього модуля є висвітлення 
позитивних прикладів європейської 
екологічної політики та практики сталого 
розвитку з міждисциплінарної точки зору. 
Головними результатами Модуля є 
підвищення обізнаності студентів з 
ключовими аспектами ефективності 
екологічних політик ЄС та викликів та 
перетворення цих знань у практичні підходи 
до ефективного захисту навколишнього 
середовища в Україні. 
Цей модуль Жана Моне стане одним з 
перших європейських навчальних курсів у 
НУХТ, а також підготує майбутніх фахівців у 
галузі охорони навколишнього середовища 
та харчових технологій для ефективного 
впровадження найкращих європейських 
практик у трансформацію економіки 
України. Також, літні школи сприятимуть 
поширенню знань про європейську політику 
та найкращі практики в органах, що 
формують політику та неурядових 
організаціях в Україні. Громадськість також 
матиме доступ до модуля через 
безкоштовний онлайновий курс та через 
веб-сайт проекту 

Цільова група Студенти-магістри, представники 
державних структур, промисловості, 
неурядових організацій, громадськість 

Види діяльності Модуль буде включати університетський 
курс та дві літні школи, складатиме 356 
аудиторних годин 

Очікувані результати  Підвищення обізнаності слухачів з 
екологічної політики ЄС та кращих 
європейських практик із захисту довкілля 
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Jean Monnet Academic Module 
Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension 
№ 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2016 – 31/08/2019 
Project Beneficiary IVAN FRANKO L’VIV NATIONAL UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Zelenko V. 

E-mail: vasylzelenko@gmail.com 
Project objective and specific tasks - launch a course on economic aspects of 

European integration for MA students; 
- develop teaching materials for the course; 
- publish 4 peer-reviewed articles; 
- conduct 4 research. 
- hold 2 roundtables; 
- hold 3 scientific disputes; 
- invite professionals for public lectures; 
- participate in teacher-educational program 
(internship) at partner institutions in the EU; 
- publish a handbook; 
- hold a thematic conference 

Target group - MA students and other students at the 
Faculty of Financial Management and 
Business (FFMB) in IFNUL; 
- PhD students; 
- teaching staff of the FFMB at IFNUL 

Specific activities - teaching a new training course; 
- conducting scientific public events; 
- conducting research and publishing them; 
- participation in other events on the Euro-
integration direction; 
- popularization of project results; 
- summing up the project to the final 
conference. 

Expected outcomes - course “Economics in European Integration:  
Internal Challenges and External Dimension”; 
- published handbook “Economics in 
European Integration”; 
- 2 roundtables for the representatives of 
public and private sector; 
- 3 student disputes; 
- internship at the Department of European 
Integration and International Marketing in 
Lodz Polytechnic (Poland); 
- 6 public lectures; 
- closing conference. 

 
  

mailto:vasylzelenko@gmail.com
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Жан Моне Академічний Модуль 

Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір 
№ 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2016 – 31/08/2019 
Отримувач гранту Львівський національний університет ім. 

Івана Франка 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Доц. Зеленко В. 
Ел. пошта: vasylzelenko@gmail.com  

Цілі та завданні проекту - запровадити нову дисципліну про 
економічні аспекти європейської інтеграції 
для поступаючих магістрантів; 
- підготувати методичні матеріали; 
- розробити та запровадити курс для 
студентів-магістрів; 
- опублікувати чотири наукові статті; 
- провести два тематичні круглі столи; 
- провести три наукові диспути; 
- залучити професіоналів для проведення 
відкритих лекцій; 
- здійснити стажування у країні ЄС; 
- написати та видати навчальний посібник; 
- провести заключну конференцію по проекту 

Цільова група - студенти-магістри та інші бажаючі студенти; 
- викладачі/науковці; 
- аспіранти; 

Види діяльності - викладання нового навчального курсу; 
- проведення наукових публічних заходів; 
- здійснення та публікація наукових досліджень; 
- участь у інших заходах з євроінтеграційного 
напрямку; 
- популяризація результатів проекту; 
- підведення підсумків проекту на заключній 
конференції 

Очікувані результати  - впроваджений курс «Економіка у 
європейській інтеграції: внутрішні виклики та 
зовнішній вимір»;  
- опублікований навчальний посібник 
«Економіка у європейській інтеграції»; 
- 2 круглих столи, проведені за участі 
представників громадськості та приватного 
сектору; 
- 3 студентських диспути; 
- стажування у Лодзькій політехніці на 
кафедрі європейської інтеграції та 
міжнародного маркетингу (Польща); 
- публікація чотирьох наукових статей; 
- 6 відкритих лекцій; 
 - заключна конференція 

mailto:vasylzelenko@gmail.com
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Jean Monnet Project 
The EU’s Comprehensive Approach to External Conflict and Crisis Management  
№ 574646-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-PROJECT 
Timing of the Project 01/09/2016 – 31/08/2018 
Project Beneficiary PUBLIC ORGANIZATION UKRAINIAN INSTITUTE 

OF CRISIS MANAGEMENT AND CONFLICT 
SOLUTION 

Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Malyarenko T. 
E-mail: tatjana@dsum.edu.ua 

Project objective and specific tasks Project aim is to increase the quality of higher 
education in the field of European integration in 
the area of European security and contribute to 
the development of research-lead teaching by 
promoting independent and critical thinking, 
empowerment of the academics as agents of 
change and applying new research and teaching 
tools from an interdisciplinary and cross-cultural 
perspective. 
Project objectives:  
- to stimulate excellence in teaching, research 
and policy-making in European Security Studies; 
- to enhance current knowledge and 
understanding of the complexity of contemporary 
conflict and conflict management; 
- to mobilize the strengths, capacities and 
competencies of all project stakeholders to 
facilitate coordination, share information and 
contribute to development of effective and 
efficient mechanisms of Ukraine-EU cooperation in 
crisis management and conflict resolution; 
- to raise professional, teaching and research 
skills of participating policy-makers and faculty; 
- to promote the implementation of new 
information and communication technologies in 
the learning, teaching and research processes 

Target group PhD holders, PhD students 
Specific activities Lectures, seminars, panel discussions, briefings 

and simulation games  
Expected outcomes  The project will generate, accumulate, 

synthesize and disseminate knowledge about 
European Security Strategy, policy and initiatives 
and promote discussion on EU’s emerging role 
as a global conflict manager  
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Жан Моне Проект 

Комплексний підхід ЄС до зовнішніх конфліктів та врегулювання криз 
№ 574646-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-PROJECT   
Період реалізації проекту 01/09/2016 – 31/08/2018 
Отримувач гранту ГО "Український інститут кризового 

менеджменту та врегулювання конфліктів" 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Маляренко Т. 

Ел. пошта: tatjana@dsum.edu.ua 
Цілі та завданні проекту Мета: підвищити якість вищої освіти у сфері 

європейської інтеграції у галузі європейської 
безпеки та сприяти розвитку науково-
дослідницького викладання шляхом 
заохочення незалежного та критичного 
мислення, розширення повноважень 
науковців як агентів змін та використання 
нових дослідницьких та навчальних 
інструментів з міждисциплінарної та 
міжкультурної перспективи. 
Цілі: 
- стимулювати вдосконалення у 
викладанні, дослідженні та формуванні 
політики студій європейської безпеки; 
- удосконалити сучасні знання та 
усвідомлення складності сучасних 
конфліктів та управління конфліктами; 
- мобілізувати сильні сторони, можливості 
та компетенції всіх зацікавлених сторін 
проекту для полегшення координації, 
обміну інформацією та сприянню розробці 
ефективних та дієвих механізмів співпраці 
між Україною та ЄС у сфері врегулювання 
криз та врегулювання конфліктів; 
- підвищувати професійні, викладацькі та 
дослідницькі навички членів проекту та 
факультету; 
- сприяти впровадженню нових 
інформаційних та комунікаційних технологій у 
процеси викладання, навчання та дослідження 

Цільова група Кандидати наук, аспіранти 
Заходи Лекції, семінари, групові дискусії, брифінги 

та імітаційні ігри  
Очікувані результати  Проект буде генерувати, накопичувати, 

синтезувати та поширювати знання про 
стратегію, політику та ініціативи з 
Європейської безпеки, а також сприятиме 
обговоренню ролі ЄС в якості глобального 
менеджера з питань конфлікту 

mailto:tatjana@dsum.edu.ua
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Jean Monnet Support to Associations 
Enhanced Visibility on European Integration in Teaching and Research 
№ 75385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA 
Timing of the Project 01/09/2016 – 31/08/2019 
Project Beneficiary UKRAINIAN ASSOCIATION OF PROFESSORS 

AND RESEARCHERS OF EUROPEAN 
INTEGRATION  

Academic coordinator, contact data PhD, Assoc. Prof. Sikorskaya I. 
Email: aprei.ukraine@gmail.com 

Project objective and specific tasks • to construct the platform for uniting 
national intellectual resources in European 
Integration Studies;  
• to provide a national vehicle for promoting 
a better understanding of the European 
integration processes; 
• to develop a policy advice capacity on EU 
an EIS for government and civic 
organizations; 
• to serve as a national hub of Academic 
Excellence and Expertise on EIS; 
• to increase the quality of teaching and 
research in the field of European Integration 
Studies highlighting their different areas; 
• to develop a national network of EU 
expertise that can be accessed by the 
academia, media, government and public 

Target group Professors and researchers of the EU 
European integration, wider public 

Specific activities Seminars, Conferences, publications 
Expected outcomes • the platform for live ongoing discussion 

among the academia and wider society will 
be established 
• strong intellectual community in the field 
of EIS will be formed in Ukraine 
• academic network will be created that will 
trigger the progress of academic expertise in 
EI teaching and learning  
• positive attitude towards European 
integration processes of Ukraine in general 
public will be nurtured 
• Ukrainian scholars on European Integration 
will be visible for international academic 
community  
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Жанн Моне Підтримка Асоціацій 
Більш широке висвітлення викладання та досліджень європейської інтеграції 
№ 75385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA 
Період реалізації проекту 01/09/2016 – 31/08/2019 
Отримувач гранту УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ І 

ДОСЛІДНИКІВ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ 

Академічний координатор. Контактні дані Доц. Сікорська І. 
Ел. пошта: aprei.ukraine@gmail.com 

Цілі та завданні проекту Створити платформу для об'єднання 
національних інтелектуальних ресурсів в 
сфері європейської інтеграції 
•поширювати знання, досвід, кращі 
практики викладання та дослідженя з 
європейської інтеграції як серед 
академічної спільноти України, так і більш 
широкої громадськості 
•стимулювати принцип мульти- та 
міждисциплінарності викладання і 
досліджень 
•проводити широку інформаційну 
діяльність шляхом організації семінарів, 
круглих столів та конференцій, тощо 
•створити майданчик для розбудови 
мереж і співпраці між викладачами та  
інституціями в рамках Програми Жана 
Моне в Україні, а також з партнерами країн 
ЄС та за його межами. 

Цільова група Викладачі та дослідники ЄС та 
європейської інтеграції, громадськість 

Види діяльності Семінари, конференції, публікації 
Очікувані результати  - в Україні буде сформовано міцне 

інтелектуальне співтовариство в галузі 
Європейських Студій; 
- буде створена академічна мережа, яка 
запускає прогрес академічного досвіду в 
навчанні та навчанні; 
- очікується більш позитивне ставлення до 
євроінтеграційних процесів України в 
широкому загалу;  
- очікується підвищення критичного 
усвідомлення важливості європейських 
процесів інтеграції як серед академічної 
спільноти України, так і більш широкої 
громадськості 
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Jean Monnet Support to Associations 
European Studies as a Tool of Conflict Transformation in Ukraine 
№ 564934-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-SUPPA 
Timing of the Project 01/09/2015 - 31/08/2018 
Project Beneficiary UKRAINIAN ASSOCIATION OF EUROPEAN 

STUDIES 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Petrov R. 

Email: petroveulaw@gmail.com  
Project objective and specific tasks The project will improve transparency of ES 

in Ukraine and enhance networking between 
professors and researchers, their connection 
with local communities and their 
contribution to Conflict Transformation in 
Ukraine 

Target group Professors and researchers, local 
communities 

Specific activities 1. Annual European Studies Congresses and 
academic workshops in different regions of 
Ukraine, involving major stakeholders, 
discussing objectives and methodology of 
Conflict Transformation and ES in Ukraine 
and developing the academic community's 
recommendations on the strategy and 
tactics of the process of Conflict 
Transformation and EI of Ukraine. 
2. A quarterly academic, multidisciplinary 
and peer-reviewed Ukrainian Journal of 
European Studies. 
3. On-line resource Ukrainian European 
Studies Portal. 
4. Setting up a network of experts in Conflict 
Transformation by regular discussion 
webinars combining leading scholars and 
experts 

Expected outcomes The project will contribute to the process of 
Conflict Transformation in Ukraine via 
promotion of ES and European common 
values in all regions of Ukraine including the 
East, South, West including, if possible, the 
separatist areas and Crimea 
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Жан Моне Підтримка Асоціацій 
Європейські студії як інструмент трансформації конфліктів в Україні 
№ 564934-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-SUPPA 
Період реалізації проекту 01/09/2015 - 31/08/2018 
Отримувач гранту УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТУДІЙ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Петров Р. 

Ел. пошта: petroveulaw@gmail 
Цілі та завданні проекту Посилення співпраці професорів та 

дослідників європейських студій, 
покрашення їх зв'язків з місцевими 
громадами та вирішення конфліктів в 
Україні 

Цільова група Викладачі та дослідники, місцеві громади 
Види діяльності 1. Щорічні конгреси з європейських студій 

та навчальні семінари в різних регіонах 
України із залученням основних 
зацікавлених сторін, обговорення цілей та 
методології трансформації конфліктів в 
Україні та розробка рекомендацій 
академічного співтовариства щодо 
стратегії та тактики процесу трансформації 
конфліктів в Україні. 
2. Квартальний науковий, 
міждисциплінарний та рецензований 
Український журнал європейських студій. 
3. Он-лайн ресурс Українських 
європейських студій. 
4. Створення мережі фахівців з 
трансформації конфліктів шляхом 
регулярних вебінарів, що будуть 
поєднувати провідних вчених та експертів. 

Очікувані результати  Сприяння процесу трансформації 
конфліктів в Україні через пропаганду 
спільних цінностей ЄС в усіх регіонах 
України, включаючи Схід, Південь, Захід і, 
якщо можливо, сепаратистські райони та 
Крим 
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2015 
Jean Monnet Academic Module 
Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the EU: advantages and downsides for 
the Ukrainian society 
№ 562453-ЕРР-1-20151-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2015-31/08/2018  
Project Beneficiary KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF TRADE AND 

ECONOMICS 
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Duginets G. 

E-mail: anna.douginets@gmail.com 
Project objective and specific tasks Spreading information on the functioning of 

the European Union and its relations with 
Ukraine; promoting the dissemination of 
research results on the subject of the module 
in professional and international publications 

Target group Students and teachers at KNUTE and other 
education institutions of Ukraine, teachers and 
students of senior classes of general and 
specialized schools, colleges, etc. 

Specific activities Raising the populace’s awareness of the 
European integration processes, namely, of 
the CEEW through lectures and seminars for 
students and professors from subject-
unrelated fields, from KNUTE and other 
educational institutions of Ukraine 

Expected outcomes - spread of information due to organizational 
and informative activities at the national and 
European level; 
- improving the qualifications of specialists in 
the field of economics and foreign trade, 
whose activities will be directly impacted by 
European integration processes 
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Жан Моне Академічний Модуль 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським 
Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства 
№ 562453-ЕРР-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/ 2015 – 31/08/2018 
Отримувач гранту КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ 

Академічний координатор. Контактні дані Доц. Дугінець Г. 
Ел. пошта: anna.douginets@gmail.com 

Цілі та завданні проекту Просвітянська робота з питань 
функціонування Європейського Союзу та 
його взаємовідносин  з Україною; сприяти 
поширенню результатів наукових 
досліджень у фахових та міжнародних 
виданнях за тематикою модулю 

Цільова група Студент та аспіранти, навчальна програма 
яких не включає європейські студії; 
державні службовці та  посадові особи 
місцевого самоврядування, керівники та 
спеціалісти підприємств різних форм 
власності; представники громадянського 
суспільства, які не мали можливості 
дізнатися про європейську інтеграцію 
більше 

Види діяльності Підвищення рівня обізнаності населення 
про євроінтеграційні процеси, а саме про 
ПВЗВТ шляхом проведення лекцій та 
семінарів для непрофільних слухачів, 
зокрема: студентів і викладачів КНТЕУ та 
інших навчальних закладів України 

Очікувані результати  - розповсюдження інформації за рахунок 
проведення організаційно-інформаційних 
заходів на національному та 
європейському рівні;  
- поглиблення підготовки спеціалістів у 
сфері економіки та зовнішньої торгівлі, на 
діяльність яких євроінтеграційні процеси 
мають безпосередній вплив 
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Jean Monnet Academic Module 
Seminar Economics of the European Union (EU) and EU-Ukraine relations 
№ 564705-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2015 – 31/08/2018 
Project Beneficiary ODESSA NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data 
 

Prof. Dr. Fernandes Alv. 
E-mail: ajlfernandes777@yahoo.de 

Project objective and specific tasks The specific objectives of the project are: 
- to promote excellence in European Union 

Economic Studies; 
- to increase the skills and employability of 

future graduates; 
- to create the basis for a future pole of 

European knowledge 
Target group Students,  civil servants 
Specific activities Seminars 
Expected outcomes The expected outcomes of realization of the 

project: 
- promote excellence in research, learning 
and teaching for young academics in EU 
studies; 
- contribute through One-Drive platform of 
the Seminar to dissemination of research in 
European Union studies specially needed at 
academic national level; 
- contribute to the basis for future poles of 
European knowledge 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Семінар Економіка Європейського союзу (ЄС) та відносини ЄС-Україна 
№ 564705-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2015 – 31/08/2018 
Отримувач гранту ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Фернандес А. 

Ел. пошта: ajlfernandes777@yahoo.de 
Цілі та завданні проекту 
 

Конкретні цілі проекту: 
- сприяння передачі досвіду 

економічних досліджень в країнах 
Європейського Союзу;  

- підвищення кваліфікації та 
працевлаштування майбутніх 
випускників;  

- створення основи для майбутнього 
полюса європейських знань 

Цільова група Студенти та державні службовці 
Види діяльності Семінари 
Очікувані результати  
 

Очікувані результати реалізації проекту: 
- передача досвіду в галузі наукових 
досліджень, навчання і викладання для 
молодих вчених для дослідження ЄС; 
- поширення за допомогою One-Drive 
платформи досліджень в галузі 
Європейського Союзу, особливо 
необхідних на академічному 
національному рівні; 
- створення основи для майбутнього 
полюсу європейських знань 
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Jean Monnet Academic Module 
European Union Leadership in Climate Change Mitigation 
№ 564689-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2015-31/08/2018 
Project Beneficiary NATIONAL METALLURGICAL ACADEMY OF 

UKRAINE 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Shatokha V. 

E-mail: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 
Project objective and specific tasks Project objective - to develop knowledge base 

and human resource needed to harmonise the 
socio-economic agenda in Ukraine with the EU 
climate change mitigation policies. 
Specific tasks: 

1) to introduce the European angle into non-EU 
related studies for university students; 

2) to deliver and disseminate in-depth analysis 
of EU climate policies and tools to academics 
and policy-makers; 

3) to upgrade skills of academics on the issue of 
the EU climate change mitigation leadership; 

4) to promote research experience for young 
researcher in European Union issues 

Target group - students (non EU related studies) Master and 
PhD levels; 
- academics; 
- professionals from industry and public 
organisations; 
- policy makers, responsible for industrial and 
research and innovations policies 

Specific activities -development and teaching of the module 
"European Union Leadership in Climate Change 
Mitigation"; 
- research activities; 
- writing and publishing of book and research 
papers; 
- participation in conferences; 
- other dissemination activities. 

Expected outcomes -graduates capable to support EU integration 
processes; 
-policy makers familiar with EU approaches 
and policies for climate change mitigation; 
-industry stakeholders equipped with EU 
practices and tools; 
-academics acquainted with the EU resources 
and activities in the project field 
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Жан Моне Академічний Модуль 

Європейське лідерство у запобіганні зміни клімату 
№ 564689-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2015-31/08/2018 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ 

УКРАЇНИ 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Шатоха В.І. 
Ел. пошта: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 

Цілі та завдання проекту Ціль: розвинути базу знань та людський 
ресурс, необхідні для гармонізації соціально-
економічного розвитку в Україні з політикою ЄС 
у сфері запобігання зміни клімату 
Завдання: 

1) запровадити європейський вимір до 
навчання студентів, освіта яких не 
пов‘язана з європейськими студіями; 

2) проаналізувати та довести до ширшого 
кола викладачів та політиків Європейську 
політику та інструменти з запобігання зміни 
клімату; 

3) підвищити кваліфікацію викладачів з 
питань лідерства ЄС у сфері клімату; 

4) просувати досвід у сфері європейських 
студій для молодих дослідників 

Цільова група - Студенти,  освіта яких не пов‘язана з 
європейськими студіями (магістри та 
аспіранти); 
- викладачі; 
- фахівці з промисловості та громадських 
організацій; 
- політики, відповідальні за промислову, 
наукову та інноваційну політику 

Види діяльності - розробка та впровадження навчального 
модуля "Європейське лідерство у запобіганні 
зміни клімату"; 
- наукові дослідження; 
- підготовка та публікація монографії та 
дослідницьких статей; 
- участь у конференціях; 
- розповсюдження інформації 

Очікувані результати  - випускники ВНЗ здатні підтримати 
євроінтеграційні процеси; 
- політики обізнані з європейськими 
підходами з запобігання зміни клімату; 
- промисловці, озброєні знанням 
європейських практик та інструментів; 
- викладачі обізнані з європейськими 
ресурсами та заходами у сфері проекту 



                                                                                                                

62 
 

Jean Monnet Academic Module 
The Concept of Europe: from idea to realization   
№ 565243-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2015 – 31/08/2018 
Project Beneficiary CHERNIHIV NATIONAL T.G. SHEVCHENKO 

PEDAGOGICAL UNIVERSITY  
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Keda M. 

E-mail: kedam@meta.ua 
Project objective and specific tasks The main objective: to give the students deeper 

understanding of the history of the idea of 
European integration, to clear up the Ukraine`s 
place in this process, outline the future models 
and perspectives for our country on 
cooperation with EU.  
The specific tasks: to form in the process of 
education such skills and competences, which 
will help to investigate and understand 
international political, legal and social 
processes; to think critically and work with 
large amounts of information; to create 
conditions for scientific researches of the 
process of EU integration in the region 

Target group University students and teaching stuff, school 
pupils and teachers of the region, scientists, 
interested in the theme of EU integration, public 

Specific activities Lectures and practical classes, competition, 
«round tables», debates, International scientific 
conference for researchers and three annual 
conferences for students and young researches, 
different variety of deliverables 

Expected outcomes The course provides deeper understanding of 
EU as a unique concept with specific 
mechanisms of institutions regulation. It makes 
students and general publicity become more 
aware of possibilities of implementation of EU 
law into Ukrainian practice.   
Formation of modern European values among 
youth; consideration of common and different 
features in the political, economic and social 
spheres of Ukraine and Europe; define the 
principles and prospects of integration into 
Europe in the context of Ukrainian realities and 
evaluation of opportunities and threats in the 
future. 
Activation of academic understanding of the present 
in the context of the European integration process; 
and encouraging its development as part of 
training at the master's program 

mailto:kedam@meta.ua
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Жан Моне Академічний Модуль 

Концепт Європи: від ідеї до реалізації 
№ 565243-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2015 – 31/08/2018 
Отримувач гранту ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Т.Г 
ШЕВЧЕНКА  

Академічний координатор. Контактні дані Доц. Кеда М. 
Ел. пошта: kedam@meta.ua 

Цілі та завданні проекту Головною метою є поглиблення розуміння 
студентами історії ідеї європейської інтеграції, 
висвітлення ролі України в цьому процесі, 
окреслення можливих моделей та перспектив 
співробітництва нашої країни з ЄС.   
Завдання проекту визначені як: формування 
в процесі навчання таких умінь і 
компетенцій, які допоможуть досліджувати 
й краще розуміти політичні, законодавчі,  
соціальні процеси; розвивати критичне 
мислення й уміння працювати зі значними 
обсягами історичної інформації; створити 
умови для наукових досліджень процесу 
європейської інтеграції в регіоні. 

Цільова група Студенти та викладачі університету, школярі 
та вчителі області, вчені, що спеціалізуються 
на євроінтеграційних студіях, широкий загал  

Види діяльності Лекції та практичні заняття, змагання, 
дискусійні клуби, «круглі столи», дебати, 
міжнародна наукова конференція для 
дослідників та три конференцій для 
студентів та молодих науковців,  кілька 
видів видань  

Очікувані результати  Більш глибоке розуміння цільовою 
аудиторією ЄС, як унікального концепту та 
механізмів регулювання його окремих 
інституцій. Краще усвідомлення студентами 
та широким загалом можливостей 
імплементації європейського досвіду у 
вітчизняні реалії. Обізнаність на сучасних 
європейських цінностях у молоді; 
усвідомлення й урахування спільного та 
відмінного у політичній, економічній та 
соціальній сферах України та Європи; 
уміння визначати засадничі принципи та 
перспективи інтеграції до ЄС з урахуванням 
українських реалій та оцінкою імовірних 
можливостей і загроз  

 

mailto:kedam@meta.ua
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Jean Monnet Academic Module 
Implementing the environmental security strategy: integrating the European experience 
№ 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2015 – 31/08/2018 
Project Beneficiary OLEKSANDR DOVZHENKO HLUKHIV NATIONAL 

PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data Ph.D., Assoc. Prof. Melnyk O.  

E-mail: olena_melnyk12@ukr.net 
Project objective and specific tasks The project is aimed at forming students, 

preschool teachers, teachers and other target 
groups ecological culture with a wide European 
positive experience on ecological issues 
implicating. 
Tasks: 
1. Increasing the interest on the ecological 
safety problem and ways of its solution in the 
EU and Ukraine; 
2. Providing listeners with a deep knowledge 
system on the EU experience on environmental 
security issues; 
3. Developing the ability to design eco-safe 
cultural and educational environment in 
Ukraine, based on the EU experience; 
4. Training the intending teachers focus on 
constant professional skills improvement on 
environmental security in line with the 
European integration processes; 
5. Forming the European experience analysis 
and evaluation professional skills in 
implementing environmental safety strategy 
and its creative implementing in their own 
professional activities; 
6. Forming the active public position on the 
ecological security establishment based on the 
European public society experience; 

Target group Students, teachers, environmental 
organizations representatives, civil officials 

Specific activities The project will include the following activities: 
specialized course, internship, publishing the 
teaching and research activities results, 
scientific events 

Expected outcomes The teaching course will form the high 
environmental competence level of  intending 
teachers, an important component of which is 
the ability to use the European experience 
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Жан Моне Академічний Модуль 

Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду 
№ 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2015 – 31/08/2018 
Отримувач гранту ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 

Академічний координатор. Контактні 
дані 

Канд.,  доц. Мельник О. 
Ел. пошта: olena_melnyk12@ukr.net 

Цілі та завданні проекту Ціль: формування еколого-педагогічної 
культури майбутнього вихователя, вчителя, 
викладача професійно-технічного училища, 
викладача вищого  навчального закладу на 
засадах європейського досвіду реалізації 
стратегії екологічної безпеки. 
Завдання: 
1. Збільшення інтересу до проблеми 
екологічної безпеки та шляхів її вирішення в 
Україні та ЄС; 
2. Забезпечення слухачів ґрунтовними 
системними знаннями про досвід ЄС з 
питань екологічної безпеки; 
3. Розвиток здібностей проектувати 
екобезпечне культурно-освітнє середовище 
спираючись на досвід країн ЄС; 
4. Виховання спрямованість майбутнього 
педагога на постійне вдосконалення 
фахових умінь з екологічної безпеки у руслі 
євроінтеграційних процесів; 
5. Створення низки екологічних компетенцій, 
заснованих на європейському досвіді, 
необхідних в професійному житті; 
6. Формування активної громадянської 
позиції щодо питань екологічної безпеки 
заснованої на досвіді Європейського 
громадянського суспільства 

Цільова група Студенти, викладачі, представники громадських 
екологічних організацій, держслужбовці 

Види діяльності Проект передбачатиме такі заходи: 
спеціалізований курс, стажування, публікація 
результатів викладацької та наукової 
діяльності в рамках проекту у академічних та 
публічних виданнях; наукові заходи 

Очікувані результати  Навчальний курс  дозволить сформувати 
високий рівень екологічної компетентності 
майбутнього педагога, вагомою складовою 
якої є здатність до використання 
європейського досвіду 



                                                                                                                

66 
 

Jean Monnet Support to Associations 
Everything about Europe: Read, Listen, Learn at European Information Centers at Libraries 
№ 564696-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-SUPPA 
Timing of the Project 01/09/2015 – 31/08/2018 
Project Beneficiary UKRAINIAN LIBRARY ASSOCIATION 
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Soshynska Y. 

 E-mail: info@ula.org.ua 
Project objective and specific tasks Project objective:  

- expand the European Information Centers 
(EICs) network in Ukraine through creation of 
100 more EIC points in libraries in small towns; 
- provide information and methodological 
support of librarians to help promote European 
values among Ukrainian residents in 
communities across the country.  
Specific tasks: information and methodological 
support to equip librarians with relevant 
knowledge and skills; creation of 100 EICs in 
libraries in small towns of Ukraine; raising 
awareness in communities about EU-related 
issues through the libraries 

Target group Librarians, residents of small towns of Ukraine 
Specific activities  Conduct a conference of the existing EICs 

network representatives, generalizing their 
experience and determining specific locations in 
each region to create additional EICs; 

 Compile a handbook featuring the work of EICs, 
with recommendations on how to establish a 
network, EU-related information resources, 
relevant library services, and other practical tips; 

 Conduct 10 workshops for 100 librarians 
working in the EIC points network; 

 Create 100 EIC points for the project with 
possibility of increasing the number upon 
project completion; 

 Create a web-based information platform “Civic 
European Square” for experience exchange 
among the network of EICs and promoting the 
network of EICs at libraries 

Expected outcomes Project implementation will provide information 
and methodological support to 100 librarians of 
the EICs network, provide learning opportunities 
for librarians, provide electronic information 
resources and tools and reach out to over 
300,000 local communities’ representatives, thus 
increasing the percentage of Ukrainians 
supporting European choice of the country 
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Жан Моне Підтримка Асоціацій 
Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках 
№ 564696-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-SUPPA 
Період реалізації проекту 01/09/2015 – 31/08/2018 
Отримувач гранту УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Доц. Сошинська Я.  
Ел. пошта: info@ula.org.ua 

Цілі та завдання проекту Цілі проекту: 
- розширити мережу Європейських 
інформаційних центрів (ЄІЦ) в Україні шляхом 
створення 100 пунктів у бібліотеках малих міст; 
- надати інформацію та методологічну 
підтримку бібліотекарів для сприяння 
пропаганді європейських цінностей серед 
мешканців України в громадах по всій країні. 
Конкретні завдання: інформаційно-
методологічна підтримка для забезпечення 
бібліотекарів відповідними знаннями та 
навичками; створення 100 інформаційних 
центрів у бібліотеках малих міст України; 
підвищення обізнаності громад щодо питань, 
пов'язаних з ЄС через бібліотеки 

Цільова група Бібліотекари, мешканці малих міст України 
Види діяльності - Проведення конференцій для та за участю 

координаторів Центрів і пунктів ЄІ у 
бібліотеках; 
- Підготовка навчально-методичного 
посібника для бібліотекарів; 
- Проведення 10 навчальних семінарів для 
100 бібліотекарів- координаторів пунктів ЄІ; 
- Створення 100 пунктів ЄІ у бібліотеках малих 
міст та локальних спільнот з можливістю 
подальшого розширення цієї мережі; 
- Створення веб-платформи «Громадський 
європейський майданчик»  

Очікувані результати  Реалізація проекту забезпечить інформаційно-
методичну підтримку 100 бібліотекарям-
координаторам пунктів ЄІ, надасть 
бібліотекарям можливості для навчання, 
електронні інформаційні ресурси та 
інструменти для обслуговування мешканців 
місцевих громад. Доступ до інформації про ЄС 
через бібліотеки отримають понад 300000 
мешканців, збільшуючи таким чином відсоток 
українців, які підтримують європейський вибір 
нашої держави 
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2014 
Jean Monnet Academic Module 

Initiating Course of EU Law 
№ 553472-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2014-31/08/2017 
Project Beneficiary V.N.KARAZIN KHARKIV NATIONAL 

UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Cherviatsova Al.  

E-mail: alinaCH@ukr.net 
Project objective and specific tasks The idea of the project is to invite foreign 

professors to have a short-visit to our 
university to teach several lectures on 
different issues of the EU law and European 
Integration  

Target group Students and professors of the Faculty of Law 
Specific activities Lectures 
Expected outcomes - to introduce the course of EU law to the 

training program of the Law Faculty based on 
methodological and informational support 
from the EU universities; 
- to set and develop contacts with the EU 
universities and professors 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Започаткування курсу «Європейське право» 
№ 553472-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2014-31/08/2017 
Отримувач гранту ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
Академічний координатор. Контактні дані Доц. Червяцова А. 

Ел. пошта: alinaCH@ukr.net 
Цілі та завданні проекту Ідея проекту полягає у тому, щоб 

започаткувати викладання курсу 
"Європейське право" на юридичному 
факультеті за допомоги зарубіжних 
викладачів. Запросити викладачів 
європейських університетів для читання 
лекцій з різних тем, які стосуються 
Європейського права та Європейської 
інтеграції 

Цільова група студенти та викладачі юридичного 
факультету 

Види діяльності лекції 
Очікувані результати  - введення курсу "Європейське право" до 

навчальної програми юридичного 
факультету; 
- встановлення та розвиток зв'язків з 
європейськими університетами 
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Jean Monnet Academic Module 
Using best EU practices for sustainable economy forming in Ukraine 
№ 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2014 -31/08/2017 
Project Beneficiary SUMY STATE UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Melnyk L.  

E-mail: melnyksumy@gmai.com 
Project objective and specific tasks This Jean Monnet Module main idea is to 

develop training courses and e-learning 
system to improve sustainability of local 
economies based of EU practices 

Target group University students  
Specific activities Lectures for students and the general public 

for such studies: “EU practices for sustainable 
economy implementation in Ukraine”; “EU 
practices of entrepreneurship and start-up 
organization: main lessons for Ukraine”; 
“Lessons of EU strategies for sustainable 
economy (SE) ensuring in Ukraine”;  “EU 
institutes and values for sustainable economy 
implementation in Ukraine” 

Expected outcomes The main outcomes are capacity building on 
SE and SD, including: 
- developed EU related courses for students 
(published manuals); 
- developed and started e-learning courses 
for better dissemination of results; 
- published textbook and monograph on SE: 
EU and Ukraine issues 

 

  

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/en/employees/head-of-department
mailto:melnyksumy@gmai.com
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Жан Моне Академічний Модуль 
Використання кращих практик ЄС для формування стійкої економіки в Україні 
№ 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2014-31/08/2017 
Отримувач гранту СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Мельник Л.  

Eл. пошта: melnyksumy@gmal.com 
Цілі та завданні проекту В рамках даного модулю передбачено 

розроблення навчальних курсів та он-лайн 
платформи для покращення сестейновості 
місцевих економічних систем на основі 
досвіду ЄС 

Цільова група Студенти університетів  
Види діяльності Лекції для студентів та широкого загалу по 

таким курсам: «Європейські практики для 
імплементації засад стійкої економіки в 
Україні», «Європейський досвід 
підприємництва і організації стартапів в 
Україні», «Досвід ЄС в розробці стратегій 
для забезпечення сестейнової економіки в 
Україні», «Використання європейських 
інститутів і цінностей для формування 
сестейнової економіки в Україні» 

Очікувані результати  Головними результатами проекту є 
формування потенціалу для забезпечення 
сестейнового розвитку, включаючи: 
- розробку європейських курсів  для 
студентів; 
- розробку дистанційних курсів; 
- випуск монографії та підручника по 
сестейновій економіці: досвід ЄС та 
України 

 

  

http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/employees/head-of-department
mailto:melnyksumy@gmal.com
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Jean Monnet Academic Module 
EU’s Subnational Dimension 
№ 553355-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2014-31/08/2017 
Project Beneficiary IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV 
Academic coordinator, contact data 
 

PhD, Assoc. Prof. Kalytchak R.  
E-mail: kalytchak@hotmail.com 

Project objective and specific tasks The specific objectives of the project are: 
1. Design a highly specialized interdisciplinary 
course to provide more accurate, unbiased 
and comprehensive knowledge on the EU’s 
subnational related aspects; 
2. Enrich didactic offer in European Studies 
and overcome the prevailing emphasis on 
both the supranational and national levels 
within the EU; 
3. Develop a critically informed perspective 
on the implications for Ukrainian regions in 
the context of the relationship with the EU; 
4. Help to prepare students for their future 
professional life and encourage taking into 
account the EU factor not only on state-, but 
also on subnational level 

Target group Master students  
Specific activities Lectures, seminars, round-table discussions 
Expected outcomes The expected outcomes of realization of the 

project: 
  - the module will be incorporated in the 
official University curriculum; 
 - students will receive a deeper theoretical 
and practical knowledge of the third level of 
government within the European Union; 
 - students will gain specific skills and 
competence with aim at aligning with the 
requirement of the labor market, particularly 
at the local/regional level 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Субнаціональний вимір ЄС 
№ 553355-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2014-31/08/2017 
Отримувач гранту ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  
Академічний координатор. Контактні дані Доц. Калитчак Р. 

Ел. пошта: kalytchak@hotmail.com 
Цілі та завданні проекту 
 

Конкретні цілі проекту: 
1. Підготувати вузькоспеціалізований 
міждисциплінарний навчальний курс з 
метою забезпечити більш ґрунтовне, 
всебічне та об’єктивне знання про 
субнаціональний вимір ЄС; 
2. Диверсифікувати дидактичне 
наповнення Європейських студій та 
сприяти подоланню традиційно 
переважаючому акцентуванню на 
наднаціональному і національному рівнях 
врядування у ЄС; 
3. Сформувати краще розуміння впливу 
європейських інтеграційних процесів на 
українські області;  
4. Сприяти підготовці студентів до їхньої 
професійної кар’єри, зокрема враховувати 
важливість  регіонального чинника при 
взаємодії з ЄС   

Цільова група Магістри  
Види діяльності Лекції, семінари, круглі столи 
Очікувані результати  
 

Очікувані результати реалізації проекту: 
- навчальний курс буде включено у 
навчальну програму університету; 
- студенти отримають глибші  теоретичні та 
практичні знання про регіональний рівень 
врядування в ЄС; 
 - студенти розвинуть низку навичок та 
компетентностей, що збільшить їхню 
конкурентоспроможність на ринку праці, 
зокрема у сфері регіонального розвитку та 
врядування 
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Jean Monnet Academic Module 
European Business-Practices of Corporate Social Responsibility 
№ 553110-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2014 - 31/08/2017 
Project Beneficiary VADYM HETMAN KYIV NATIONAL ECONOMIC 

UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Petrashko L. 

E-mail: kneu.cr.project@gmail.com  
Project objective and specific tasks - generalization of practices of the leading 

corporations of the European Union in the field 
of social responsibility;  
- distribution of knowledge about the leading 
European Corporate Social Responsibility (CSR) 
experiences among listeners and teachers at 
KNEU, institutes affiliated with KNEU and civil 
society of Ukraine; 
- raising the quality of education due to 
modernization of the courses offered by 
University on all specialties by implementing in 
their programs the issues touched in the 
project and diversification of EU connection 
with KNEU working projects;  
- improving of modern methods of education 
due to introduction of interactive forms of 
education; 
- attracting young scientists and teachers to 
research of this subjects;  
- stimulation of the dialogue between scientists, 
businessmen and public institutions, and sharing 
the results of scientific researches.  

Target group Teachers, students, civil community and society 
Specific activities Training 
Expected outcomes 1. Creation of the new direction of scientific 

researches "Modern European Models of CSR"; 
2. Modernization of the programs and of the 
content of educational disciplines by including the 
topics and the issues related to European 
practices of corporate social responsibility; 
3. Implementation of the CSR issues in the 
working plan and conducting the MBA training; 
4. Realization of research about the " CSR 
business practices comparison: EU and Ukraine"; 
5. Realization of the interdisciplinary training 
about "European CSR Practices"; 
6. Creation of the project website about 
"European CSR Practices"; 
7. Publication of the book "European models of 
CSR: adaptation in Ukraine". 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності 
№ 553110-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2014 – 31/08/2017 
Отримувач гранту ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА 
ГЕТЬМАНА» 

Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Петрашко Л. 
E-mail: kneu.cr.project@gmail.com 

Цілі та завданні проекту - узагальнення практики провідних 
корпорацій ЄС у сфері корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ); 
- розповсюдження знань про провідний 
європейський досвід КСВ серед слухачів та 
викладачів у КНЕУ, інститутах, що входять до 
складу КНЕУ та серед громадянського 
суспільства України; 
- підвищення якості освіти за рахунок 
модернізації курсів, що пропонуються 
університетом за всіма спеціальностями, 
шляхом впровадження у свої програми 
проблем, які висвітлюються в проекті, та 
диверсифікації зв'язку ЄС з робочими 
проектами КНЕУ; 
- вдосконалення сучасних методів навчання за 
рахунок впровадження інтерактивних форм; 
- залучення молодих учених та вчителів до 
дослідження цих предметів; 
- стимулювання діалогу між вченими, 
бізнесменами та державними установами та 
обмін результатами наукових досліджень 

Цільова група Викладачі, студенти, громадськість 
Види діяльності Тренінг 
Очікувані результати  1. Створення нового напряму наукових 

досліджень "Сучасні європейські моделі КСВ"; 
2. Модернізація програм та змісту 
навчальних дисциплін, пов'язаних з 
європейськими практиками КСВ; 
3. Викладання питань КСВ у робочому плані 
та проведення тренінгів з МВА;  
4. Проведення дослідження щодо порівняння 
ділової практики "КСВ: ЄС та Україна"; 
5. Реалізація міждисциплінарної підготовки 
з питань "Європейської КСВ"; 
6. Створення веб-сайту проекту "Практика 
Європейської КСВ"; 
7. Публікація книги "Європейські моделі 
КСВ: адаптація в Україні". 
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Jean Monnet Academic Module 
Summer Courses in the European Law and Policies 
№ 553310-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2014 – 31/08/2017 
Project Beneficiary IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV  
Academic coordinator, contact data Doc., Prof. Mykievych M.  

E-mail: lsseulp@gmail.com 
Project objective and specific tasks The main objective is to create the summer 

courses on the European Union legal and 
political system on the constant basis, which 
would be run by the Ivan Franko National 
University of Lviv (Ukraine) with the deep 
involvement of the universities and HEI’s from 
the European Union and will be conducted in 
accordance with the EU standards as with the 
regard to the content and teaching methods 
applied. Besides the organization and conduct 
of the summer courses as the main project 
objective the set of the supporting activities is 
planned like the development of the web-site, 
the conduct the roundtable discussions and 
seminars and development of the summer 
courses related promotion and teaching 
materials 

Target group Bachelor and master students in different 
specialities, young researchers and 
professionals dealing with the EU issues; 
academic staff of the department 

Specific activities Summer courses, summer schools, workshops 
and public lectures 

Expected outcomes New courses, summer schools conducted, 
elaborated teaching materials and 
methodologies to work in the interdisciplinary 
environment on EU issues 

 

  

mailto:lsseulp@gmail.com
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Жан Моне Академічний Модуль 
Літні курси з права і політики ЄС 
№ 553310-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2014 – 31/08/2017 
Отримувач гранту ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Микієвич М.  

Ел. пошта: lsseulp@gmail.com 
Цілі та завданні проекту Головною метою проекту є створення 

постійних літніх курсів, присвячених 
правовій і політичній системі 
Європейського Союзу, які б відбувалися у 
Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (Україна) із залученням 
університетів і вищих навчальних закладів 
з держав-членів Європейського Союзу і 
організацією навчального процесу 
відповідно до стандартів ЄС у сфері 
викладання і змістовного наповнення 
курсів. Окрім організації і проведення 
літніх курсів у проекті передбачено 
супроводжуючі заходи як проведення 
круглих столів і методологічних семінарів, 
розробка навчальних матеріалів і 
відповідних супровід у мережі Інтернет 

Цільова група Бакалаври та магістри різних 
спеціальностей, молоді науковці і фахівці з 
питань європейської інтеграції, 
академічний персонал кафедри. 

Види діяльності Літні курси, літні школи, воркшопи і 
публічні лекції 

Очікувані результати  Нові курси, проведені літні школи, 
супровідні навчальні матеріали, 
сформовані методології роботи і 
викладання у міждисциплінарному 
середовищі у галузі європейських студій 
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Jean Monnet Academic Module 
Financial aspects of the European integration projects: summer/winter schools for young 
researchers and post-graduate students 
№ 553581-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE  
Timing of the Project 01/09/2014 – 31/08/2017 
Project Beneficiary ACADEMIC AND RESEARCH INSTITUTE OF 

BUSINESS TECHNOLOGIES "UKRAINIAN 
ACADEMY OF BANKING" 

Academic coordinator, contact data PhD, Assoc. Prof. Sysoyeva L. 
E-mail: info@uabs.sumdu.edu.ua 

Project objective and specific tasks The project aims to develop a module for 
delivering lectures and conducting research 
devoted to the development and dissemination 
of the European integration processes on the 
financial markets. Within this project young 
researchers and post-graduate students 
interested in the study of theoretical principles 
and practical aspects of the integration 
processes taking place in the European financial 
environment, are participating in the academic 
courses organized on the basis of the summer 
and winter schools. 
The main objectives of the project: 
• developing and teaching an innovative course 
on the EU financial integration; 
• improving the financial knowledge among 
post-graduate students and young researchers 
on the issues of the European integration; 
• conducting research on the European topics; 
• forming a European outlook to support 
Ukraine's European aspirations among the 
trainees; 
• acquiring practical business skills by 
conducting communication activities with 
partner universities in the EU countries. 

Target group Young researchers and post-graduate students 
Specific activities Teaching lectures and conducting research  
Expected outcomes The main result of the school’s activity is the 

dissemination of educational information 
about economic processes in the field of 
European integration among the course 
participants and organization of research on 
the issues of the European integration based 
on the results of summer and winter schools. 
An important component of the project is the 
preparation of a monograph devoted to the 
study of the European integration processes in 
the financial market 

mailto:info@uabs.sumdu.edu.ua
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Жан Моне Академічний Модуль 
Фінансові аспекти європейської інтеграції: літні/зимові школи для молодих дослідників 
та студентів 
№ 553581-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE  
Період реалізації проекту 01/09/2014 – 31/08/2017 
Отримувач гранту НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-

ТЕХНОЛОГІЙ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ  
БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ" 

Академічний координатор. Контактні 
дані 

Доц. Сисоєва Л. 
E-mail: info@uabs.sumdu.edu.ua 

Цілі та завданні проекту Мета проекту: розробка модуля для 
викладання лекцій та проведення науково-
дослідницької роботи з тематики розвитку 
та поширення євроінтеграційних процесів на 
фінансовому ринку. В рамках цього проекту 
молоді вчені та аспіранти, які зацікавлені у 
вивченні теоретичних засад та практичних 
аспектів інтеграційних процесів, що мають 
місце в європейському фінансовому 
просторі, беруть участь у академічних 
курсах, що проводяться на базі літніх та 
зимових шкіл. 
Основні цілі проекту: 
• розробка та викладання інноваційного 
курсу з фінансової інтеграції в ЄС; 
• покращення фінансових знань аспірантів 
та молодих дослідників з питань 
європейської інтеграції; 
• проведення досліджень європейських тем; 
• формування європейського світогляду для 
підтримки європейських прагнень учених; 
• набуття практичних навичок у бізнесі 
шляхом проведення комунікаційних заходів з 
університетами-партнерами у країнах ЄС 

Цільова група Молоді дослідники та аспіранти 
Заходи Викладання лекцій та проведення науково-

дослідницької роботи  
Очікувані результати  Основним результатом діяльності школи є 

поширення освітньої інформації про 
економічні процеси у сфері європейської 
інтеграції серед учасників процесу та 
організація досліджень з питань європейської 
інтеграції на основі результатів літніх та 
зимових шкіл. Важливою складовою проекту є 
підготовка монографії, присвяченої вивченню 
процесів європейської інтеграції на 
фінансовому ринку 

mailto:info@uabs.sumdu.edu.ua
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Jean Monnet Academic Module 
European studies of financial education: research and dissemination of European experience 
in the field of financial education among different population 
№ 553582-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2014 - 31/08/2017 
Project Beneficiary ACADEMIC AND RESEARCH INSTITUTE OF 

BUSINESS TECHNOLOGIES "UKRAINIAN 
ACADEMY OF BANKING" 

Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Evchenko N. 
Email: nevchenko@yandex.ru 

Project objective and specific tasks The common project aim is to improve 
financial literacy along with the of the 
financial protection of consumers through the 
organization of the European studies on 
financial education that will contribute to the 
transfer of the European knowledge and 
experience of competent financial behavior 

Target group Students, pupils, secondary school teachers, 
businessmen 

Specific activities The project envisages to organize and 
conduct various educational and promotional 
activities. For information and 
communication support of the project and 
ensuring an efficient feedback it is planned to 
set up a call-center and a web-site of the 
European studies of financial education with 
all the necessary teaching, information and 
practical materials 

Expected outcomes The expected results of the project include 
the collaboration of all educational 
institutions, coordination of the activity of 
scientists and educators to promote in the 
society the idea of financial literacy and 
improvement of financial awareness 

 

  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCqebhr-TXAhUBLZoKHfWqBfkQFghcMA0&url=https%3A%2F%2Fua.linkedin.com%2Fin%2Fnatalia-evchenko-24580349&usg=AOvVaw3Uw38eOLDSdRzHIMtGqB2d
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Жан Моне Академічний Модуль 
Європейські студії освіти з фінансів: дослідження та розповсюдження європейського 
досвіду в галузі освіти з фінансів серед населення 
№ 553582-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2014 – 31/08/2017 
Отримувач гранту НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-

ТЕХНОЛОГІЙ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ  
БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ" 

Академічний координатор. Контактні дані Доц. Євченко Н. 
Email: nevchenko@yandex.ru 

Цілі та завданні проекту Загальною метою проекту є підвищення 
рівня фінансової обізнаності та фінансової 
безпеки громадян шляхом організації 
Європейської студії фінансової просвіти, що 
сприятиме передачі знань європейського 
досвіду різним категоріям населення та 
формуванню практичних навичок 
грамотної фінансової поведінки 

Цільова група Учні, студенти, вчителі загальноосвітніх 
шкіл, бізнесмени 

Заходи Проект передбачає організацію та 
проведення різноманітних освітніх та 
рекламних заходів. Для інформаційно-
комунікаційної підтримки проекту та 
забезпечення ефективного зворотного 
зв'язку планується створити call-центр та 
веб-сайт європейських досліджень 
фінансової освіти з усіма необхідними 
навчальними, інформаційними та 
практичними матеріалами 

Очікувані результати  Очікуваними результатами проекту є 
об’єднання та співпраця закладів усіх 
ланок освіти, координація діяльності 
науковців і педагогів з метою 
популяризації в суспільстві ідеї фінансової 
грамотності та підвищення рівня 
фінансової обізнаності населення 

 

  



                                                                                                                

82 
 

Jean Monnet Academic Module 
Promoting Interdisciplinary Europeanisation Studies in Ukraine 
№ 553298-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Timing of the Project 01/09/2014 – 31/08/2017 
Project Beneficiary NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-MOHYLA 

ACADEMY 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Kyselova T. 

Email: tkyselova@gmail.com 
Project objective and specific tasks - to promote research and first teaching 

experience for young researchers and 
scholars and practitioners in EU issues; 
- to foster the publication and dissemination 
of the results of academic research; 
- to foster the introduction of a EU angle into 
mainly non EU related studies 

Target group Students, academics, lecturers, experts, civil 
servants 

Specific activities Teaching courses, round-table debate, 
conference, workshop, research and 
publication of the articles, JM School in 
European Studies 

Expected outcomes 1) improving knowledge of professors and 
researchers through access to informational 
resources, local and foreign expertise, 
scholarly networks, assistance in conducting 
research in multilateral research projects, 
publishing their results, presenting them at 
various fora, aiming at their practical use;  
2) raising awareness about EU 
Interdisciplinary Studies among leaders and 
activists of NGOs; 
3) improving knowledge and raising 
awareness among civil servants which will 
gradually change their mind on the prospects 
of Ukraine's European integration; 
4) improving quality of expertise in the 
sphere of European Integration; 
5) raising awareness about EU 
Interdisciplinary Studies among the youth – 
through offering choice in studying subjects 
they would be interested to study; 
6) improving knowledge of journalists on 
various issues of European Integration; 
7) developing on line teaching and 
dissemination of knowledge and expertise in 
area of EU Studies 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Розвиток міждисциплінарних студій з європеїзації в Україні 
№ 553298-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Період реалізації проекту 01/09/2014 – 31/08/2017 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-

МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Кисельова Т. 
Ел. пошта: tkyselova@gmail.com 

Цілі та завданні проекту - сприятиме проведенню досліджень та 
отриманню першого викладацького досвіду 
молодими вченими, науковцями та 
практиками у питаннях ЄС; 
 - сприятиме публікації та поширенню 
результатів академічних досліджень; 
- сприятиме представленню позицій ЄС під 
час викладання студій, що основним чином 
не стосуються ЄС 

Цільова група Студенти, вчені, викладачі, експерти, 
державні службовці 

Види діяльності Навчальний курс, круглий стіл, конференція, 
дослідження та публікації статей, Школа 
європейських студій ім. Жана Моне 

Очікувані результати  1) покращення знань викладачів та дослідників 
шляхом надання доступу до інформаційних 
ресурсів, вітчизняних  та іноземних експертних 
висновків, наукових мереж співпраці, 
допомоги в проведенні досліджень у 
багатосторонніх дослідницьких проектах, 
публікацій та презентацій їхніх результатів під 
час  форумів, спрямованих на практичне 
застосування здобутих знань;  
2) покращення рівня обізнаності про між-
дисциплінарні дослідження ЄС серед  
керівників та активістів НУО; 
3) покращення знань та підвищення рівня 
обізнаності державних службовців, що 
сприятиме зміні їхніх поглядів на користь 
перспектив європейської інтеграції України; 
4) покращення якості експертних висновків у 
сфері європейської інтеграції; 
5) підвищення рівня обізнаності про 
міждисциплінарні дослідження ЄС серед 
молоді шляхом надання вибору предметів, 
які вони були б зацікавлені вивчати; 
6) покращення знань журналістів з різних 
питань європейської інтеграції; 
7) розробка он-лайн  курсу та поширення 
знань і досвіду у сфері досліджень ЄС 

http://erasmusplus.org.ua/projects-map/kijiv/251-natsionalnij-universitet-kievo-mogilyanska-akademiya.html
http://erasmusplus.org.ua/projects-map/kijiv/251-natsionalnij-universitet-kievo-mogilyanska-akademiya.html
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Jean Monnet Chairs 
Analysis and implementation of the European experience in the area of democracy and 
governance in Ukraine 
№ 553417-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-CHAIR 
Timing of the Project 01/09/2014 - 31/08/2017 
Project Beneficiary DONETSK STATE UNIVERSITY OF 

MANAGEMENT  
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Didenko N. 

E-mail: info@dsum.edu.ua       
Project objective and specific tasks The project aims to spread knowledge and 

information about the European Union, the 
system of governance and democracy, 
protection of human rights, social and 
humanitarian policy of European states. The 
use of a positive European experience is an 
important component of reforms in Ukraine 
and of the European prospects of Ukraine 

Target group Students, graduate students, public servants 
Specific activities The project is scheduled for teaching study 

courses on "Democracy and Governance in 
the EU", "European social and humanitarian 
policy", "Civil society institutions and 
protection of foreign citizens in the EU" for 
students, graduate students, public servants. 
Among the communication activities the 
seminars, public lectures, conferences, and 
publication of the references and  text-books 
will be provided 

Expected outcomes Increase of knowledge about the EU and 
activation of interest and communication 
activities in the area of European integration 
of Ukraine among target groups. 
Activation of cognitive capabilities of 
students and PhD students and attraction of 
them to scientific researches and preparation 
of scientific publications.  
Formation of the positive image of DSUM 
among the national and international 
institutes of higher education, extension of 
possibilities for mobility of students and 
teachers of DSUM within EHEA. 
Deepening of scientific researches in the field 
of democracy and governance in the EU, 
social integration and introduction of their 
results in the state governance 
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Жан Моне Кафедра 
Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в 
Україні 
№ 553417-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-CHAIR 
Період реалізації проекту 01/09/2014 - 31/08/2017 
Отримувач гранту ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ  
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Діденко Н. 

Ел. пошта: info@dsum.edu.ua    
Цілі та завданні проекту Метою проекту є розповсюдження знань 

та інформації про Європейський Союз, 
систему державного управління та 
демократії, захист прав громадян, 
соціальну та гуманітарну політику 
європейських держав. Використання 
позитивного європейського досвіду є 
важливою складовою проведення реформ 
в Україні та реалізації євроінтеграційних 
перспектив України 

Цільова група Студенти, аспіранти, державні службовці 
Види діяльності В рамках проекту заплановано викладання 

спецкурсів «Демократія і управління в ЄС», 
«Європейська соціальна і гуманітарна 
політика», «Інститути громадянського 
суспільства та захист прав іноземних 
громадян в ЄС», проведення семінарів, 
публічних лекцій, конференції, публікація 
довідкових та навчальних посібників 

Очікувані результати  Підвищення знань про ЄС та активізація 
інтересів та комунікаційної діяльності у 
сфері європейської інтеграції України 
серед цільових груп. 
Активація пізнавальних можливостей 
студентів та аспірантів та залучення їх до 
наукових досліджень та підготовка 
наукових публікацій. 
Формування позитивного іміджу ДонДУУ 
серед національних та міжнародних вищих 
навчальних закладів, розширення 
можливостей для мобільності студентів та 
викладачів в рамках ЄПВО. 
Поглиблення наукових досліджень у сфері 
демократії та управління в ЄС, соціальної 
інтеграції та впровадження їх результатів у 
державне управління 
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2013 
Jean Monnet Academic Module 
Immersion into the EU: training for school teachers 
№ 542844-LLP-1-2013-1-UA-AJM-MO 
Timing of the Project 01/09/2013 – 31/08/2016 
Project Beneficiary CHERKASY REGIONAL INSTITUTE OF 

POSTGRADUATE EDUCATION 
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Chepurna N. 

E-mail: eu_teach@ukr.net  
Project objective and specific tasks Increasing the level of competence and 

knowledge of secondary schools teachers on 
the functioning of the EU and European 
integration and the effective use of new skills 
in practice.  
Informing pupils on the activities of the EU 
and other international organizations, their 
current functions and priorities of 
cooperation with Ukraine 

Target group Secondary school teachers and 
methodologists from Cherkasy region, pupils 

Specific activities Development of the alternative course for 10 
(11) grade pupils "The Way to the EU" 
Conducting the series of trainings "Immersion 
into the EU: training for school teachers"  

Expected outcomes Preparation of teachers, who participated in 
trainings "Immersion into the EU: training for 
school teachers"  and received certificates to 
teaching  the alternative course for 10 (11) 
grade pupils "The Way to the EU". 
Development of the program of the 
alternative course for 10 (11) grade pupils 
"The Way to the EU" 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Занурення в ЄС: тренінги для вчителів 
№ 542844-LLP-1-2013-1-UA-AJM-MO 
Період реалізації проекту 01/09/ 2013 – 31/08/2016 
Отримувач гранту ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ  

Академічний координатор. Контактні дані Доц. Чепурна Н. 
E-mail: eu_teach@ukr.net 

Цілі та завдання проекту Підвищення рівня компетенції та 
розширення знань вчителів 
загальноосвітніх шкіл з питань 
функціонування  ЄС та європейської 
інтеграції, а також ефективне застосування 
нових навичок на практиці. 
Інформування учнівської молоді про 
діяльність ЄС та інші міжнародні 
організації, їх сучасні функції та пріоритети 
співпраці із Україною 

Цільова група Шкільні вчителі та методисти з Черкаської 
області, учні шкіл  

Види діяльності Розробка варіативного курсу для учнів 10 
(11) класів «Шлях до ЄС». 
Проведення серії тренінгів  «Занурення в 
ЄС: тренінг для шкільних вчителів» 

Очікувані результати  Підготовлено учителів,  які взяли участь у 
тренінгах «Занурення в ЄС: тренінги для 
вчителів» і отримали сертифікати, до 
викладання варіативного курсу для учнів 
10 (11) класів «Шлях до ЄС». 
Розроблено програму курсу за вибором 
для учнів 10 (11) класу загальноосвітніх 
навчальних закладів «Шлях до ЄС» 
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Jean Monnet Chair 
University Courses in European Economic Integration 
№ 542395-LLP-1-2013-1-UA-AJM-CH 
Timing of the Project 01/09/2013 – 31/08/2016 
Project Beneficiary TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY 

OF KYIV 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Shnyrkov O. 

E-mail: aisch@ukr.net 
Project objective and specific tasks The project aim at providing knowledge for 

Bachelor and Master students, as well as civil 
servants about the EU economic policies, at 
contributing to researching the issue, 
informing about further study opportunities 
in the field, and sharing experience on 
teaching methods 

Target group Interested people, future and current policy-
makers, managers, and other professionals in 
the field of international economics and 
business, students, employees of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine  

Specific activities - to enhances the teaching courses; 
- to share experience in teaching methods 
via methodological conference for Ukrainian 
lecturers in the EU Studies; 
- to disseminate Information about the study 
program on Economic of European 
Integration via booklets and website; 
- to write a collection of lectures on 
Competition Policy of the EU, syllabi and 
other teaching and research books; 
- to release articles, monographs, 
encyclopedias, analytical reports; 
- to participate in conferences 

Expected outcomes The project contributes to the long-term 
objective to enlarge the Bachelor and Master 
study programs "Economy of European 
Integration". 
The project provides knowledge of legal 
provisions, trends, and effects of the EU 
Regulation of competition, foreign trade in 
goods, services, international investment, 
transfer of knowledge, migration, social and 
integration policy, as well enhanced analytical 
skills of future or current Ukrainian policy-
makers, businessmen, managers, professors, 
researcher, analysts and other professionals 
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Жан Моне Кафедра 
Університетські курси з європейської економічної інтеграції 
№ 542395-LLP-1-2013-1-UA-AJM-CH 
Період реалізації проекту 01/09/2013 – 31/08/2016 
Отримувач гранту КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф.  Шнирков О. 
Ел. пошта: aisch@ukr.net 

Цілі та завданні проекту Проект має на меті навчання студентів 
бакалаврату і магістратури, а також 
державних службовців знанням в сфері 
економічної політики ЄС; внесок у наукові 
дослідження цієї тематики; інформування про 
подальші можливості навчання в цій сфері; 
поширення досвіду викладання  

Цільова група Зацікавлені особи, майбутні і діючі державні 
службовці, менеджери та інші професіонали в 
сфері міжнародної економіки та бізнесу, 
студенти,  працівники Кабінету Міністрів 
України  

Види діяльності - покращити викладання навчальних курсів; 
- поширити досвід методики викладання 
завдяки методологічній конференції для 
викладачів України в сфері європейських 
студій; 
- поширити Інформацію про навчальну 
програму «Економіка європейської інтеграції» 
за допомогою буклетів і веб-сайту; 
- написати конспект лекцій «Конкурентна 
політика ЄС», робочі навчальні програми та 
інші наукові та навчальні посібники; 
- опублікувати наукові статі, монографії, 
енциклопедії, аналітичні звіти 

Очікувані результати  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проект робить внесок у реалізацію 
довгострокової мети розширити програму 
спеціалізації «Економіка європейської 
інтеграції» для студентів бакалаврату і 
магістратури. 
Проект забезпечує поширення знань про 
нормативні акти, тенденції та наслідки 
політики ЄС в сфері конкуренції, зовнішньої 
торгівлі товарами та послугами, міжнародних 
інвестицій, трансферу знань, міграції, 
соціальної та інтеграційної політики, а також 
покращив аналітичні вміння майбутніх і діючих 
державних службовців, бізнесменів, 
менеджерів, викладачів, науковців, аналітиків 
та інших професіоналів 
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Jean Monnet Chair 
Enhancing Visibility and Attractiveness of EU Studies in Ukraine 
№ 542487-LLP-1-2013-1-UA-AJM-CH 
Timing of the Project 01/09/2013 - 31/08/2016 
Project Beneficiary NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC 

ADMINISTRATION, OFFICE OF THE PRESIDENT 
OF UKRAINE 

Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Grytsak I.  
E-mail: academy_pa@ukr.net  

Project objective and specific tasks Raising profile of EU Integration Department 
at NAPA and academic community at large; 
increasing attractiveness of EU studies among 
civil servants, potential civil servants and 
public at large via the combination of 
several activities and creation of synergy to 
promote the EU values and ideas 

Target group Students, young researchers, civil servants of 
the State Administration and local 
government 

Specific activities Teaching, research, website, conferences 
Expected outcomes Reinforced knowledge and increased interest 

of civil servants to the values, purposes and 
principles of the EU, to the principles and 
ways of Ukraine's European integration; 
Promotion of building of the Ukrainian State 
institutional capacity in the sphere of 
European integration 
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Жан Моне Кафедра 
Підвищення видимості та привабливості досліджень ЄС в Україні 
№ 542487-LLP-1-2013-1-UA-AJM-CH 
Період реалізації проекту 01/09/2013 - 31/08/2016 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Грицак І. 

Ел. пошта: academy_pa@ukr.net 
Цілі та завданні проекту Підвищення профілю кафедри Інтеграції ЄС 

у НАДУ та академічної спільноти в цілому; 
підвищення привабливості досліджень ЄС 
серед державних службовців, потенційних 
державних службовців та громадськості в 
цілому за рахунок поєднання результатів 
заходів і створення синергії для 
просування цінностей та ідей ЄС  

Цільова група Студенти, молоді дослідники, державні 
службовці Державної адміністрації та 
місцевого самоврядування 

Види діяльності Викладання, дослідження, конференції 
Очікувані результати  Посилення знань та підвищення інтересу 

державних службовців до цінностей, цілей 
і принципів ЄС, до принципів та шляхів 
європейської інтеграції України; 
Сприяння побудові державного 
інституційного потенціалу України у сфері 
європейської інтеграції 
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Jean Monnet Information and Research Activities  
Towards a More Resilient European Neighborhood: Security Cooperation and the 
Management of Current and Future Threats in Europe's Strategic Orbit 
№ 542429-LLP-1-2013-1-UA-AJM-IC 
Timing of the Project 01/09/2013 – 31/08/2014 
Project Beneficiary INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 

INSTITUTIONAL STUDIES  
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Malyarenko T. 

E-mail: tatjana@dsum.edu.ua 
Project objective and specific tasks The aim of this project is to introduce the 

spirit and form of a truly interactive and 
meaningful collaboration between 
representatives of academic, policy and civil 
society communities from EU and NATO 
member states and partner countries in order 
to increase the quality of higher education in 
the area of European and Euro-Atlantic 
security, develop research-led teaching by 
promoting independent and critical thinking, 
empowerment of the academics as agent of 
change and applying new research and 
teaching tools from an interdisciplinary and 
cross-cultural perspective 

Target group Junior scientists, representing academia, 
public and semi-public research institutions 
and think tanks as well as representatives of 
local, national and international 
governmental and non-governmental 
organizations, the mass media and business 

Specific activities Lectures, seminars, panel discussions, 
briefings 

Expected outcomes The project will make a contribution to 
increasing the total number of research 
projects, courses and hours devoted to 
European integration and European security 
in participants’ home institutions and will 
increase the number of publications by 
participants in the area of European security 
studies. The project also will generate a 
number of follow-up activities among 
participants individually and in groups, 
including individual and collaborative 
research projects. By mobilizing networks and 
accessing established dissemination networks 
also will increase use, beyond participants, of 
web-based resources created as part of this 
project  

  

mailto:tatjana@dsum.edu.ua
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Жан Моне Інформаційно-Дослідницька Діяльність 
На шляху до більш стійкого європейського сусідства: співробітництво в галузі безпеки та 
управління поточними та майбутніми загрозами на стратегічній орбіті Європи 
№ 542429-LLP-1-2013-1-UA-AJM-IC 
Період реалізації проекту 01/09/2013-31/08/2014 
Отримувач гранту МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Маляренко Т. 
Ел. пошта: tatjana@dsum.edu.ua 

Цілі та завданні проекту Метою проекту є впровадження духу та 
форми інтерактивної та значущої співпраці 
між представниками академічних, політичних 
та громадських спільнот країн-членів ЄС та 
країн-членів НАТО та країн-партнерів з метою 
підвищення якості вищої освіти в регіоні 
європейської та євроатлантичної безпеки, 
розвивати наукове керівництво шляхом 
сприяння незалежному і критичному 
мисленню, розширення можливостей 
академіків як агентів змін та застосування 
нових дослідницьких та навчальних 
інструментів з міждисциплінарної та 
міжкультурної перспективи 

Цільова група Молоді науковці, що представляють 
академічні, громадські та напівдержавні 
науково-дослідні установи та аналітичні 
центри, а також представники місцевих, 
національних та міжнародних урядових та 
неурядових організацій, засобів масової 
інформації та бізнесу 

Заходи Лекції, семінари, групові дискусії, брифінги  
Очікувані результати  Проект сприятиме збільшенню загальної 

кількості дослідницьких проектів, курсів та 
годин, присвячених європейській інтеграції 
та європейській безпеці в установах 
учасників, і збільшить кількість публікацій 
учасників у галузі досліджень з європейської 
безпеки. Проект сформує план подальших 
індивідуальних та групових заходів серед 
учасників, включаючи індивідуальні та 
спільні дослідницькі проекти. Мобілізація 
мереж та доступ до встановлених мереж 
передачі інформації також збільшить 
використання веб-ресурсів, створених у 
рамках цього проекту 

 

mailto:tatjana@dsum.edu.ua
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2012 
Jean Monnet Academic Module 
Economic convergence of Ukraine  and the EU 
№ 528764-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO 
Timing of the Project 01/09/2012 – 31/08/2015 
Project Beneficiary KHERSON INSTITUTE OF ECONOMICS AND 

LAW 
Academic coordinator, contact data 
 

Prof. Dr. Pokotilova V. 
E-mail: vnshapovalova@rambler.ru 

Project objective and specific tasks The specific objectives of the project are: 
- to create in the sphere of economic 
education in Ukraine the new direction of 
study and research of the state and the 
development of integrated processes in 
Europe; 
- to develop and implement the educative 
course, 
 - to disseminate the information among 
scientific workers, scientific-pedagogical 
colleagues, representatives of local authority 
and interested public figures concerning the 
issues of the project 

Target group Students, scholars, local authorities  
Specific activities lectures, seminars, conferences 
Expected outcomes The expected outcomes of realization of the 

project: 
- the training course, which gives the 
prospects and directions in the process of 
approaching the economy of Ukraine to the 
level of macroeconomic indexes countries– 
members of the EU having achieved the high 
level in economic and political integration, 
the unification of the right and the social 
welfare.  
- the acquaintance  with the primary 
directions  of integrated processes in the EU 
and adaptation of the legislation of Ukraine 
to the legislation of the EU; with the 
guarantee of rights of the man; with the 
development of trade relations between 
Ukraine and the EU; with political 
consolidation and strengthening the 
democracy; with adaptation a social policy of 
Ukraine to standards of the EU 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Економічна конвергенція України та ЄС 
№ 528764-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO 
Період реалізації проекту 01/09/2012 – 31/08/2015 
Отримувач гранту ХЕРСОНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 

ПРАВА 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Покотилова В. 

Ел. пошта: vnshapovalova@rambler.ru 
Цілі та завданні проекту 
 

Конкретні цілі проекту: 
- створити у сфері економічної освіти 
України новий напрям навчання та 
дослідження розвитку інтеграційних 
процесів у Європі. 
- розробити та впровадити навчальний 
курс 
- поширювати інформацію серед науковців, 
педагогів, представників місцевої влади 
щодо реалізації  проекту 

Цільова група Студенти, наковці, місцева влада  
Види діяльності Лекції, семінари, конференції  
Очікувані результати  
 

Очікувані результати реалізації проекту: 
- навчальний курс, що фокусуватиме увагу 
на перспективах та напрямах у процесі 
наближення економіки України до 
макроекономічних показників країн-членів 
ЄС, що досягли високого рівня у політичній 
та економічній інтеграції, уніфікації права 
та соціального добробуту 
- ознайомлення з визначальними 
напрямами інтеграційних процесів ЄС та 
адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС; забезпеченням прав 
людини; розвитком торговельних відносин 
між Україною та ЄС; політичною 
консолідацією та зміцненням демократії; 
адаптації соціальної політики до стандартів 
ЄС 
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Jean Monnet Academic Module 
European integration strategy of Ukraine in the Eastern Partnership 
№ 528841-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO 
Timing of the Project 01/09/2012 – 31/08/2015 
Project Beneficiary TAURIDA NATIONAL V.I. VERNADSKY 

UNIVERSITY   
Academic coordinator, contact data 
 

PhD, Assoc. Prof. Yarosh O. 
E-mail: yarosh.tnu@gmail.com 

Project objective and specific tasks The specific objectives of the project are: 
- to improve competence of students, adult 
education in the field of European Integration 
of Ukraine within the Eastern Partnership 
-to introduce five new disciplines in the 
program forming a multidisciplinary approach 
on stimulating excellence in the teaching, 
research and debate on the culture, politics, 
economics and diplomacy of the European 
integration process. 
- to publish new training books and organize 
a scientific conference and a workshop 

Target group Students, scientists  
Specific activities lectures, workshops, conferences 
Expected outcomes The expected outcomes of realization of the 

project: 
- increase knowledge about the European 
Union and relations between the EU and its 
partner countries  
- stimulate different academic discussion 
existing within the Ukraine theoretical and 
practical approaches – unitarianism versus 
federalism, cooperation versus integration, 
integration versus EU or integration versus 
Russia etc. 
-publish the course and methodical materials 
in separate brochures at a special website to 
help students in learning 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Стратегія європейської інтеграції України в Східному Партнерстві 
№ 528841-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO 
Період реалізації проекту 01/09/2012 – 31/08/2015 
Отримувач гранту ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 
Академічний координатор. Контактні дані Доц. Ярош О.  

Ел. пошта: yarosh.tnu@gmail.com 
Цілі та завданні проекту 
 

Конкретні цілі проекту: 
- покращити рівень студентської освіти, так 
і освіти для дорослих у сфері європейської 
інтеграції України у рамках Східного 
партнерства  
- впровадити п’ять нових курсів з метою 
сформувати мультидисциплінарний підхід  
з метою підвищити якість у викладанні та 
дослідженнях та дебатах про культурні, 
політичні, економічні та дипломатичні 
аспекти європейських інтеграційних 
процесів. 
-опублікувати нові начальні посібники та 
провести наукову конференцію та воркшоп 

Цільова група Студенти, науковці 
Види діяльності Лекції, воркшопи, конференції  
Очікувані результати  
 

Очікувані результати реалізації проекту: 
- покращення знань про Європейський 
Союз та його відносини з країнами-
партнерами 
- стимулювати проведення дискусії у 
рамках українських теоретичних і 
практичних підходів – унітаризм чи 
федералізм, кооперація чи інтеграція, 
інтеграція з ЄС чи інтеграція з Росією   
- опублікувати матеріали курсів та 
методичні брошури на окремому вебсайті  
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Information and Research Activities 
European integration: implementation of European standards and principles in Ukraine 
№ 529061-LLP-1-2012-1-UA-AJM-IC 
Timing of the Project 01/09/2012 - 31/08/2015 
Project Beneficiary PETRO MOHYLA BLACK SEA STATE UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data 
 

Prof. Dr. Bagmet M. 
E-mail: ines@kma.mk.ua 

Project objective and specific tasks The specific objectives of the project are: 
-to organize and hold four events with the 
goal of unification of information and 
research efforts of scientists and society;  
-to enhance the discussion between 
scientists, policymakers and civil society in 
the area of European integration of Ukraine;  
-to support the public policy of Ukraine 
towards European integration through 
dissemination of research results and 
information about the EU including practical 
recommendations in this area 

Target group Civil society, policymakers, scientists, 
students 

Specific activities Workshops, round tables, conferences, 
seminars 

Expected outcomes The expected outcomes of realization of the 
project: 
- firstly, the involvement of the civil society 
and policymakers into the project realization 
and dissemination of the results;  
- secondly, to even wider auditorium through 
project’s publications, presentations and the 
mass media coverage of the project’s 
implementation and results;  
- thirdly, through recommendations made 
based on the research and the discussion 
between the scientists and youth, civil 
society and governance bodies in Ukraine to 
accelerate the implementation of European 
standards and principles in Ukraine 
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Інформаційна та Дослідницька Діяльність 
Європейська інтеграція: впровадження європейський стандартів та принципів в Україні 
№ 529061-LLP-1-2012-1-UA-AJM-IC 
Період реалізації проекту 01/09/2012 – 31/08/2015 
Отримувач гранту ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Багмет М.   

Ел. пошта: ines@kma.mk.ua 
Цілі та завданні проекту 
 

Конкретні цілі проекту: 
- організувати та провести чотири заходи з 
метою консолідації інформації та 
дослідницьких зусиль науковців і 
суспільства; 
- посилити діалог між науковцями, 
політиками та громадянським 
суспільством у сфері європейської 
інтеграції в Україні; 
- підтримати політику України щодо 
європейської інтеграції шляхом поширення 
результатів досліджень та інформації про 
ЄС, включно з відповідними 
рекомендаціями 

Цільова група Громадянське суспільство, політичні діячі, 
науковці, студенти 

Види діяльності Воркшопи, круглі столи, конференції, 
семінари  

Очікувані результати  
 

Очікувані результати реалізації проекту: 
-по-перше, залучення громадянських і 
політичних діячів у реалізацію проекту та 
дисемінація знань; 
-по-друге, залучення ширшої аудиторії за 
допомогою публікацій, презентацій та  
поширення у мас-медіа інформацію про 
імплементацію та проекту і його 
результати; 
-по-третє, рекомендації щодо 
пришвидшення імплементації 
європейських стандартів і принципів в 
Україні, що будуть сформовані на основі 
досліджень, а також дискусій за участю 
молоді, представників громадського 
суспільства та державних органів влади 
України 
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2011 
Jean Monnet Academic Module 
Intercultural Europe: Diversity and Social Cohesion 
№ 200181-LLP-1-2011-1-UA-AJM-MO 
Timing of the Project 01/09/2011-01/09/2014 
Project Beneficiary DONETSK STATE UNIVERSITY OF 

MANAGEMENT 
Academic coordinator, contact data PhD., Assoc. Prof. Sikorskaya Ir. 

E-mail: intdep@dsum.edu.ua 
Project objective and specific tasks The specific objectives of the project are: 

- to work out the European Module which 
will bring the vitality of intercultural theories 
to the curriculum of Master Program 
“Sociology”; 
- to present an advanced theory and 
extended knowledge on the Module subject; 
- to raise the interest of students to the 
European integration phenomenon in general 
and to the intercultural diversity of European 
countries in particular; 
- to provide students with the skills to 
promote intercultural competence in a wide 
variety of settings 

Target group Master students majoring in Sociology 
Specific activities Lectures, seminars, round-table discussions 
Expected outcomes The expected outcomes of realization of the 

project: 
  - the Module will be included in the 
curriculum as a compulsory one; 
 - students will generate the gained 
knowledge on the Module subject; 
 - students will acquire practical ideas of the 
social policy realization in intercultural 
communities and citizens’ involvement in 
realization in this process 
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Жан Моне Академічний Модуль
 Міжкультурна Європа: різноманітність та соціальна єдність 
№ 200181-LLP-1-2011-1-UA-AJM-MO 
Період реалізації проекту 01/09/2011-01/09/2014 
Отримувач гранту ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ 
Академічний координатор. Контактні дані Доц. Сікорська І. 

Ел. пошта: intdep@dsum.edu.ua 
Цілі та завданні проекту Цілі проекту: 

- розробити навчальний курс стосовно 
міжкультурних теорій та 
мультикультуралізму в Європі для 
студентів магістерської програми 
"Соціологія"; 
- представити студентам передову теорію і 
розширені знання з предмету; 
- підвищити інтерес студентів до 
європейської інтеграції  як соціального 
явища в цілому, так і до культурного 
різноманіття європейських країн; 
- сприяти отриманню студентами 
міжкультурної компетентності, та її 
імплементації в різних умовах 

Цільова група Магістри спеціальності «Соціологія» 
Види діяльності Лекції, семінари, круглі столи 
Очікувані результати  Очікувані результати реалізації проекту: 

- навчальний курс буде включений в 
навчальну програму в якості 
обов'язкового;  
- студенти будуть виявляти подальший 
інтерес щодо отримання знань з предмету; 
 - студенти отримають практичні ідеї та 
знання щодо реалізації соціальної політики 
в міжкультурних громадах та щодо участі 
громадян  в цьому процесі 
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Jean Monnet Academic Module 
European Integration Advocacy Training 
№ 199755-LLP-1-2011-1-UA-AJM-MO 
Timing of the Project 01/09/2011 – 31/08/2014 
Project Beneficiary VADYM HETMAN KYIV NATIONAL ECONOMIC 

UNIVERSITY  
Academic coordinator, contact data 
 

Dr.,Prof. Chuzhykov V. 
E-mail: chuzhikov.viktor@mail.ru 

Project objective and specific tasks The project is aimed to overcome the 
stereotypes and correct the false information 
about the EU among the general public, 
especially in the peripheral regions of our 
country.  
The project includes: 
- active use of an interdisciplinary approach;  
- establishment of an interdepartmental 
team of professional trainers (training was 
developed by the representatives of the 
departments of European integration, 
international finance, international 
management, and the Centre for 
International Relations);  
- professional specialization of training 
developers (trainers) on a narrow range of 
selective educational topics for which they 
have high personal achievements in research 
and applied studies;  
- geographical diversification of trainees’ 
groups and departure from the traditional 
over-centralization of such projects in the 
capital-city;  
- combination of quantitative and qualitative 
methodologies to assess the educational 
product value added, created in the flow of 
the project 

Target group Teachers and students from the economic 
and non-economic specialities (geography, 
regional studies, law, political science, 
economics, journalism, information 
technology, computer science and other 
technical occupations) 

Specific activities Trainings, business-games, micro-
presentations, and team-work 

Expected outcomes Increasing the level of competence of the 
project participants of the European studies 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Адвокація європейської інтеграції 
№ 199755-LLP-1-2011-1-UA-AJM-MO 
Період реалізації проекту 01/09/2011 – 31/08/2014 
Отримувач гранту КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВАДИМА ГЕТЬМАНА 

Академічний координатор. Контактні дані Проф. Чужиков В. 
Ел. пошта: chuzhikov.viktor@mail.ru 

Цілі та завданні проекту 
 

Проект спрямовано на подолання 
стереотипів і відверто неправдивих 
відомостей про ЄС серед широких верств 
населення, особливо в регіонах нашої 
держави 
Проект передбачає:  
- активне застосування 
міждисциплінарного підходу;  
- створення міжкафедральної фахової 
команди тренерів (тренінг розроблявся 
представниками кафедр європейської 
інтеграції, міжнародних фінансів, 
міжнародного менеджменту, центру 
міжнародних зв’язків КНЕУ);  
- професійну спеціалізацію розробників 
тренінгу на вузькому колі селективних 
навчальних тем, за якими вони мають 
персональні наукові та прикладні 
розробки;  
- географічну диверсифікацію груп 
слухачів тренінгу та відхід від надмірної 
централізації такого роду проектів у 
столиці;  
- поєднання кількісних та якісних методик 
оцінки доданої вартості створеного 
педагогічного (освітнього) продукту, 
котрий в ЄС має чітку якісну ідентифікацію 

Цільова група Викладачі та студенти економічних та 
неекономічних спеціальностей (географія, 
регіональні дослідження, право, 
політологія, лінгвістика, журналістика, 
інформаційні технології, екологія та інші 
технічні спеціальності)  

Види діяльності Тренінги,  ділові ігри, мікропрезентації, 
робота у мікрогрупах 

Очікувані результати  
 

Підвищиння рівня євроінтеграційних 
компетенцій учасників проекту 
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Jean Monnet Academic Module 
European Public Communication: practices for European Neighborhood countries 
№ 200361-LLP-1-2011-1-UA-AJM-MO 
Timing of the Project 01/09/2011 – 31/08/2014 
Project Beneficiary RIVNE INSTITUTE OF SLAVONIC STUDIES OF 

KYIV SLAVIC UNIVERSITY 
Academic coordinator, contact data 
 

PhD., Assoc. Prof. Shynkaruk А., 
E-mail: anton.shynkaruk@gmail.com 

Project objective and specific tasks The specific objectives of the project are: 
-to present EU public communications for 1st 
year students in MSc programs in Rivne 
Institute of Slavonic studies (communication 
studies, economists) in the frames of 3-
module course: a/ EU communication policy; 
b/ EU cultural policy and engagement; c/ EU 
inclusion and e-governance; 
-to engage officials into discussion during the 
conference about practices of EU public 
communications; 
-to inform interested groups in other regions 
of Ukraine about EU public communication 
with publication of the handbook and web-
site with Moodle based course for distance 
learning 

Target group Students, civil servants, citizen activists 
Specific activities Lectures, seminars, conferences 
Expected outcomes The expected outcomes of realization of the 

project: 
-present the EU experience and policy of 
modern public communications for Ukrainian 
students, officials, citizen activists; 
- provide practical experience of public 
communication on different levels of EU 
activity; 
- ensure knowledge transfer for Ukrainian 
officials how to organize public 
communication in Ukraine between 
governmental institutions and citizens 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Європейські публічні комунікації: практики для країн Європейського сусідства 
№ 200361-LLP-1-2011-1-UA-AJM-MO 
Період реалізації проекту 01/09/2011 – 31/08/2014 
Отримувач гранту РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВА КИЇВСЬКОГО 
СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Академічний координатор. Контактні дані Доц. Шинкарук А.  
Ел. пошта: anton.shynkaruk@gmail.com 

Цілі та завданні проекту 
 

Конкретні цілі проекту: 
- розробити навчальний курс для першого 
курсу магістрів спеціальності «Міжнародна 
інформація» Рівненського Інституту 
Слов'янознавства за такими напрямами: а) 
комунікаційна політика ЄС, б) культурна 
політика ЄС, в) електронне управління ЄС; 
- проводити ознайомлення чиновників з 
європейськими особливостями публічних 
комунікацій у рамках щорічних 
конференцій; 
- інформувати зацікавлені групи в інших 
регіонах України про досвід ЄС та окремих 
європейських країн шляхом публікації 
навчального посібника та за допомогою 
веб-сайту для дистанційного навчання 

Цільова група Студенти, державні службовці, громадські 
активісти  

Види діяльності Лекції, семінари, конференції  
Очікувані результати  
 

Очікувані результати реалізації проекту: 
- ознайомлення з досвідом ЄС та сучасною 
комунікаційною політикою українських 
студентів, державних службовців, 
громадських активістів; 
- отримання практичного досвіду публічної 
комунікації на різних рівнях 
функціонування ЄС; 
- передача знань українським 
держслужбовцям, як організовувати 
публічну комунікацію між державними 
інституціями та громадянами  
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Jean Monnet Chair 
EU governance system and development of civil society in Ukraine 
№ 200661-LLP-1-2011-1-UA-AJM-CH 
Timing of the Project 01/09/2011-31/08/2014 
Project Beneficiary KHARKIV REGIONAL INSTITUTE OF PUBLIC 

ADMINISTRATION (KRIPA) OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Academic coordinator, contact data Dr., Assoc. Prof. Streltsov V.  
E-mail: dist@kbuapa.kharkov.ua 

Project objective and specific tasks - strengthening training capacities and 
distance learning facilities at the KRIPA NAPA 
in the area of European Studies/ European 
Integration by June 2014; 
- development of competences for further 
professional formation and a stronger cooperation 
between universities and the civil society; 
- development of 2 new Module for the 
NAPA system in the area of European Studies/ 
European Integration in line with recognized 
international standards by June 2014; 
- permanent information of the target 
groups on European problems and the activity 
performed by KRIPA, in view of perfecting the 
research activity and involving them in the 
process of information dissemination 

Target group Young candidates, graduate students, civil 
officials and officers of local self-government 
bodies, representatives of non-governmental 
organizations 

Specific activities Jean Monnet Chair offers two course of studies 
for M.A. students and traditional scientific 
conference and round tables 

Expected outcomes a) The development of competences for 
further professional formation 
b) Attracting young candidates and graduate 
students towards a formation and 
specialization in the field of European 
integration and governance 
c) The development of material and human 
resources inside KRIPA for teaching and 
research purposes 
d) The permanent information of the target 
groups regarding European problems and the 
activity of KRIPA 
e) The increased cooperation between 
universities and the civil society 

 



                                                                                                                

107 
 

Жан Моне Кафедра 
Система Європейського врядування  та розвиток громадянського суспільства в Україні 
№ 200661-LLP-1-2011-1-UA-AJM-CH 
Період реалізації проекту 01/09/2011-31/08/2014 
Отримувач гранту ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАДУ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

Академічний координатор. Контактні 
дані 

Док., доц. Стрельцов В.  
Ел. пошта: dist@kbuapa.kharkov.ua 

Цілі та завданні проекту - зміцнення навчальних можливостей та 
засобів дистанційного навчання в Інституті у 
сфері європейських студій / європейської 
інтеграції до червня 2014 року; 
- розвиток компетентностей для 
подальшого професійного становлення та 
зміцнення співпраці між університетами та 
громадянським суспільством; 
- розробка 2 нових модулів для системи 
НАДУ у сфері європейських студій / 
європейської інтеграції у відповідності до 
визнаних міжнародних стандартів до червня 
2014 року; 
- постійне інформування цільових груп про 
європейські проблеми та діяльність, яку 
виконує Інститут, з метою вдосконалення 
дослідницької діяльності та залучення їх до 
процесу розповсюдження інформації 

Цільова група Молоді кандидати наук, аспіранти, державні 
службовці та посадові особи органів 
місцевого самоврядування, представники 
неурядових організацій 

Види діяльності Кафедра Жана Моне пропонує два навчальних 
курси для магістрантів, а також традиційні 
наукові конференції та круглі столи 

Очікувані результати  а) розвиток компетентностей для 
подальшого професійного розвитку; 
б) залучення молодих кандидатів та 
аспірантів до формування та спеціалізації у 
сфері європейської інтеграції та управління; 
в) розвиток матеріальних та людських 
ресурсів всередині Інституту для навчально-
дослідницьких цілей; 
г) постійне інформування цільових груп 
щодо європейських проблем та діяльності 
Інституту; 
д) посилення співпраці між університетами 
та громадянським суспільством 
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Jean Monnet Chair 
Approaching towards comprehensive knowledge of the European integration in Ukraine 
№ 200166-LLP-1-2011-1-UA-AJM-CH 
Timing of the Project 01/09/2011 – 31/08/2014 
Project Beneficiary JURIY FEDKOVYCH CHERNIVTSI NATIONAL 

UNIVERSITY   
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Kruglashov A. 

E-mail: a.kruglashov@chnu.edu.ua 
Project objective and specific tasks The project aims to train qualified experts in the 

field of European integration from among 
students and postgraduates  

Target group BA and MA students, majoring in Political Science 
and MA students majoring in Public  Administration   

Specific activities Lectures, seminars, round-table discussions, 
conferences  

Expected outcomes 1) for the students:   
- acquisition of the comprehensive knowledge 
about European Integration processes, improving 
the standards and quality of academic training of 
students and their analytical capabilities; 
- obtaining helpful textbooks and other teaching 
materials, which can be used in the process 
of studying different issues of European 
Integration processes;  
- enhancing motivations, quality and improving 
results of graduate and postgraduate students’ 
involvement in learning European Studies and 
research on European integration issues; 
2) for the teaching staff:  
- engagement the teachers of Social and Political 
Science of Universities and High schools in 
studying the issues of European integration; 
- improvement of their teaching skills and 
methods of delivering the courses on European 
Studies; 
- strengthening cooperation between teachers 
and researchers working in the field of European 
Integration in the region and in Ukraine; 
- dissemination of professional information and 
forming positive attitude towards studying and 
teaching the subjects of “European Studies” in 
higher educational institutions of Ukraine; 
 3) for the public servants: 
- improvement of the professional competence 
and effectiveness of graduates and future 
officials in the region, neighboring with the 
European Union and country aspiring towards 
integration in the EU 

mailto:a.kruglashov@chnu.edu.ua
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Жан Моне Кафедра 
Наближаючись до всебічних знань про європейську інтеграцію в Україні 
№ 200166-LLP-1-2011-1-UA-AJM-CH 
Період реалізації проекту 01/09/2011-31/08/2014 
Отримувач гранту ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Круглашов А.   

Ел. пошта: a.kruglashov@chnu.edu.ua 
Цілі та завданні проекту Проект має на меті підготовку 

кваліфікованих фахівців у сфері 
європейської інтеграції з середовища 
студентів і аспірантів  

Цільова група Бакалаври та магістри спеціальності 
«Політологія», магістри спеціальності 
«Державна служба»  

Види діяльності Лекції, семінари, круглі столи, конференції  
Очікувані результати  1) для студентів: 

- здобуття всебічних знань про європейські 
інтеграційні процеси, підвищення рівня та 
якості академічної підготовки студентів та 
їх аналітичних можливостей; 
- отримання корисних посібників та інших 
навчальних матеріалів, які можуть бути 
використані в процесі вивчення різних 
питань європейських інтеграційних процесів; 
- підвищення мотивації, якості та 
поліпшення результатів участі аспірантів і 
студентів у вивченні європейських студій і 
дослідженні питань європейської інтеграції; 
2) для викладачів: 
- участь викладачів соціальних і політичних 
наук університетів і середніх шкіл у 
вивченні питань європейської інтеграції; 
- удосконалення навичок і методів 
викладання курсів з європейських студій; 
- посилення співробітництва між викладачами 
і дослідниками, що працюють у сфері 
європейської інтеграції в регіоні та в Україні; 
- поширення професійної інформації та 
формування позитивного ставлення до 
вивчення предметів з європейських студій 
у вищих навчальних закладах України; 
3) для державних службовців: 
- підвищенні професійної компетентності 
та ефективності випускників і майбутніх 
посадових осіб у сусідньому з ЄС регіоні, і в 
країні, що претендує на інтеграцію в ЄС 

 

mailto:a.kruglashov@chnu.edu.ua
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Jean Monnet Centre of Excellence 
Jean Monnet Centre of Excellence at Donetsk State University of Management 
№ 200208-LLP-1-2011-1-UA-AJM-PO 
Timing of the Project 01/09/2011 – 31/08/2015 
Project Beneficiary DONETSK STATE UNIVERSITY OF 

MANAGEMENT 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Batchenko L. 

E-mail: k_mzd@dsum.edu.ua 
Project objective and specific tasks The long-term goal of the project is to 

provide an advanced life-long learning in the 
field of European Integration Studies for 
academic community and civil society in 
Eastern region of Ukraine. 
The specific objectives of the project are: 
• To increase the quality of education in the 
field of European Integration Studies 
highlighting their different areas; 
• To establish a solid theoretical, 
methodological and practical ground for 
teaching, research and outreach activities in 
the field of European Integration Studies; 
• To stimulate excellence in teaching and 
research in European Integration Studies; 
• To build networks and cooperation 
between scholars and institutions under Jean 
Monnet Program umbrella and beyond 
dealing with European Integration Studies 

Target group The target groups of the project activities will 
be addressed to the university students and 
teachers, researchers and practitioners, civil 
citizens, schoolchildren 

Specific activities JMCE functioning will focus on three types of 
activities: 1) teaching, 2) research, 3) 
outreach activities 

Expected outcomes The expected outcomes and impacts: 
• The legitimate structure JMCE will be 
established as a solid ground for spreading 
the European Integration ideas 
• The strong intellectual community in 
the field of European integration will be 
formed in the Eastern region of Ukraine 
• The cooperation and networking with 
individuals/institutions interested in 
European affairs will be provided 
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Жан Моне Центр Досконалості 
Центр Досконалості ім. Жана Моне у Донецькому державному університеті управління 
№ 200208-LLP-1-2011-1-UA-AJM-PO 
Період реалізації проекту 01/09/2011 – 31/08/2015 
Отримувач гранту ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Батченко Л. 

Ел. пошта: k_mzd@dsum.edu.ua 
Цілі та завданні проекту Довгострокова мета проекту полягає у 

забезпеченні передового навчання в галузі 
європейської інтеграції для академічного 
співтовариства та громадянського 
суспільства у східному регіоні України. 
Конкретними цілями проекту є: 
Підвищити якість освіти в галузі 
досліджень європейської інтеграції, 
висвітлюючи їхні різні сфери 
Створити міцну теоретичну, методологічну 
та практичну основу для навчання, 
досліджень та інформаційно-
пропагандистської діяльності в галузі 
досліджень європейської інтеграції 
Заохочення досконалості у навчанні та 
дослідженні в галузі вивчення 
європейської інтеграції 
Побудувати мережі та співпрацю між 
науковцями та установами в рамках 
програми ім. Жана Моне з вивчення та 
дослідження питань європейської 
інтеграції. 

Цільова група Студенти, викладачі, держслужбовці, 
школярі 

Види діяльності Функціонування  Центру зосереджується 
на трьох видах діяльності: 1) навчання, 2) 
дослідження, 3) інформаційно-
просвітницькі заходи. 

Очікувані результати  Очікувані результати та наслідки: 
- буде створена легітимна структура 
Центру в якості міцної основи для 
поширення ідеї європейської інтеграції; 
- буде сформована потужна 
інтелектуальна спільнота у сфері 
європейської інтеграції у східному регіоні 
України; 
- буде забезпечено співпрацю  з 
окремими викладачами та дослідниками/ 
установами зацікавленими у європейських 
студіях 
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Jean Monnet Centre of Excellence 
Promoting European Studies in Ukraine: The European Union Centre of Excellency at the 
Kyiv-Mohyla Academy 
№ 200352-LLP-1-2011-1-UA-AJM-PO 
Timing of the Project 01/09/2011 - 31/08/2013 
Project Beneficiary National University "Kyiv-Mohyla Academy" 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Petrov R. 

E-mail: romanpetrov23@gmail.com  
Project objective and specific tasks The objective of the project is to promote 

interdisciplinary teaching and research in 
area of EU Studies in Ukraine. 
Ukrainian academic, expert and wider 
communities need to be better informed 
about the EU and to contribute their expert 
knowledge to integration of Ukraine with the 
EU through EU interdisciplinary studies 

Target group Students, academics, experts and civil 
servants in Ukraine 

Specific activities New interdisciplinary teaching activities in EU 
studies at undergraduate, master, 
postgraduate and doctoral levels in Ukrainian 
and English. JM Centre of Excellency will 
serve as an academic and educational center 
and resource hub in European Studies in 
Ukraine and will promote teaching and 
research in various fields of European Studies 
at Ukrainian universities 

Expected outcomes The project will impact enhancement of 
expertise in EU law, European political 
studies and European economics among 
students, academics, experts and civil 
servants in Ukraine 
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Жан Моне Центр Досконалості 
Сприяння європейським студіям в Україні: центр досконалості ЄС в Києво-Могилянській 
академії 
№ 200352-LLP-1-2011-1-UA-AJM-PO 
Період реалізації проекту 01/09/2011 - 31/08/2013 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-

МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Петров Р. 

Ел. пошта: petroveulaw@gmail.com 
Цілі та завданні проекту Сприяння міждисциплінарному 

викладанню та дослідженням в галузі 
європейських студій в Україні. 
Українські академічні, експертні та 
громадські громади повинні бути краще 
інформовані про ЄС та надавати свої 
експертні знання для інтеграції України з 
ЄС через міждисциплінарні дослідження 
ЄС 

Цільова група Студенти, науковці, експерти та державні 
службовці в Україні 

Види діяльності Нова міждисциплінарна педагогічна 
діяльність у вивченні європейських студій 
на рівнях бакалаврату, магістратури, 
аспірантури та докторантури українською 
та англійською мовами.  
Центр досконалості програми Жана Моне 
буде служити академічним та освітнім 
центром та ресурсним центром 
європейських студій в Україні та сприятиме 
викладанням та дослідженням у різних 
галузях європейських студій у вищих 
навчальних закладах України через різного 
роду медіа-ресурси та комунікативно-
інформаційні заходи 

Очікувані результати  Підвищення кваліфікації у сфері 
законодавства ЄС, європейських 
політичних досліджень та європейської 
економіки серед студентів, науковців, 
експертів та державних службовців 
України 
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2010 
Jean Monnet Chair 
Modern Problems of the EU Economy and Business  
№ 176390-LLP-1-2010-1-UA-AJM-CH 
Timing of the Project 01/09/2010 - 31/08/2013 
Project Beneficiary DONETSK STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT  
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Batchenko L. 

Email: ludavic@meta.ua 
Project objective and specific tasks Aim is to develop a scientific and methodical 

support for improvement and dissemination 
of knowledge in problems of European 
economy and business and the relations of 
Ukraine and the EU among a wide range of 
target audiences. 
Specific Tasks: 
Development of modules: European 
Economics (for MA and BA levels), EU’s 
Economy and Comparative Analysis of Social 
and Economic Systems of the Countries of 
Europe, International Business Relations 
Management in Europe, International 
communications in European business (for 
MA level), Modern problems of European 
Economic Integration (for public servants and 
business), Modern problems of EU’s 
development and relations between EU and 
Ukraine (for PhD students) 

Target group BA, MA, PhD students of the specialty 
Management of Foreign Economic Activities, 
public  and local servants, businessmen 

Specific activities Lectures, seminars, conferences, trainings  
Expected outcomes  - Educational, scientific and enlightenment 

activities for problems of the European 
economic integration develop at the Donetsk 
state university of management; 

- Educational, information resources and 
platforms for expert opinions of the EU and 
cooperation between the EU and Ukraine are 
created in east region of Ukraine; 

- Wider audience (students, graduate 
students, public servants and local 
governments, representatives of business) 
get access to training materials and 
information resources in general; 

- Target groups become more informed in 
problems and threats of the European 
integration 

mailto:ludavic@meta.ua
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Жан Моне Кафедра 
Сучасні проблеми економіки та бізнесу ЄС 
№ 176390-LLP-1-2010-1-UA-AJM-CH 
Період реалізації проекту 01/09/2010 - 31/08/2013  
Отримувач гранту ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Батченко Л.  
E-mail: ludavic@meta.ua 

Цілі та завданні проекту 
 
 

Мета: розвиток наукового і навчально-
методичного забезпечення удосконалення та 
поширення знань з проблем розвитку ЄС та 
відносин України та ЄС.  
Специфічні завдання: 
Розвиток навчальних курсів: «Європейська 
економіка» (для магістрів та бакалаврів з 
менеджменту); «Економіка ЄС та порівняльний 
аналіз соціально-економічних систем країн 
Європи», «Європейський менеджмент 
міжнародної діяльності», «Європейські бізнес-
комунікації» (для магістрів з управління), 
«Сучасні проблеми європейської економічної 
інтеграції» (для слухачів післядипломної освіти 
та Центру перепідготовки і підвищення 
кваліфікації), «Сучасні проблеми розвитку ЄС та 
відносин між ЄС та Україною» (для аспірантів) 

Цільова група Студенти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів 
бакалавр, магістр спеціальності «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності», аспіранти, 
державні службовці та посадові особи місцевого 
самоврядування, бізнес-представники  

Види діяльності Лекції, семінари,  конференції, тренінги 
Очікувані результати  - створення і удосконалення освітньої, 

дослідницької та просвітницької діяльності; 
- охоплення навчально-науковим 
забезпеченням та інформаційними ресурсами 
широких кіл: студентів, державних службовців, 
представників органів місцевого 
самоврядування, бізнес-структур; 
- створення навчальних та інформаційних 
ресурсів та платформ для обміну експертними 
думками з питань функціонування ЄС та 
співробітництва ЄС з Україною; 
- удосконалення на основі наукових 
досліджень, навчальної та просвітницької 
діяльності з питань розвитку ЄС та 
європейської інтеграції України 
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Jean Monnet Chairs 
The EU and its Neighborhood. Towards the association between the EU and Ukraine  
№ 175886-LLP-1-2010-1-UA-AJM-CH 
Timing of the Project 01/09/2010 - 31/08/2012 
Project Beneficiary NATIONAL UNIVERSITY "KYIV-MOHYLA 

ACADEMY" 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Petrov R. 

E-mail: petroveulaw@gmail.com  
Project objective and specific tasks The project will stimulate excellence in 

teaching, research and promotion of expertise 
in EU law in Ukraine.  
The major objectives of the project are: a) to 
enhance knowledge and awareness among 
students, academics and civil servants about 
issues related to the EU-Ukraine relations in 
the fields of EC business activities and EU 
external relations; b) to provide high standard 
research supervision and teaching in EU law to 
postgraduate students; c) to produce high 
quality books and course materials in EU law 
and their wide dissemination in Ukraine and 
abroad; d) to organize educational and 
research events on most contemporary issues 
of the EU-Ukraine relations 

Target group Students, academics, lecturers, experts, civil 
servants 

Specific activities Undergraduate course “EU Business Law”, 
postgraduate course “EU External Relations 
Law”, seminar, workshop, conference, books  

Expected outcomes 1) improving knowledge of professors and 
researchers, who are already involved in 
teaching and researching EU Studies; 
2) raising awareness about EU Studies among 
leaders and activists of NGOs, on how to 
improve EU visibility through their activities; 
3) improving knowledge and raising awareness 
among civil servants which will gradually 
change their mind on the prospects of 
Ukraine's European integration through 
participation in the JM Chair activities and 
events; 
4) improving quality of expertise in the sphere 
of European Integration, by stimulating the 
linkages in area of EU Law and EU Studies 
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Жан Моне Кафедра 
ЄС та його сусіди. На шляху до асоціації між ЄС та Україною 
№ 175886-LLP-1-2010-1-UA-AJM-CH 
Період реалізації проекту 01/09/2010 - 31/08/2012 
Отримувач гранту НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-

МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Петров Р. 
Ел. пошта: petroveulaw@gmail.com 

Цілі та завданні проекту Проект сприятиме підвищенню кваліфікації в 
галузі викладання, досліджень та 
розповсюдження досвіду щодо 
законодавства ЄС в Україні. 
Основними завданнями проекту є:  
а) посилення знань та обізнаності студентів, 
науковців та державних службовців з питань, 
пов'язаних з відносинами між ЄС та Україною 
у сферах діяльності ЄС та зовнішніх зв'язків 
ЄС; б) забезпечити високий рівень науково-
дослідного нагляду та навчання в 
законодавстві ЄС аспірантам; в) випускати 
високоякісні книги та матеріали курсу щодо 
законодавстві ЄС та розповсюджувати їх в 
Україні та за кордоном; г) організувати 
навчальні та дослідницькі заходи з більшості 
актуальних питань відносин між Україною та 
ЄС 

Цільова група Студенти, науковці, експерти та державні 
службовці України 

Види діяльності Бакалаврський курс "Бізнес-право 
Європейського Союзу", аспірантура 
"Законодавство ЄС з зовнішніх відносин", 
семінар, студія, конференція, книги 

Очікувані результати  1) покращення знань професорів та 
дослідників, які вже беруть участь у 
викладанні та дослідженні ЄС; 
2) підвищення рівня обізнаності про 
дослідження в ЄС серед лідерів та активістів 
неурядових організацій щодо шляхів 
покращення видимості ЄС через їхню 
діяльність; 
3) покращення знань та підвищення обізнаності 
державних службовців, які поступово змінять 
свою точку зору на перспективи європейської 
інтеграції України через участь у діяльності та 
заходах кафедри ЖМ; 
4) покращення якості експертизи у сфері 
європейської інтеграції шляхом стимулювання 
зв'язків у сфері права ЄС та досліджень ЄС 
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Information and Research Activities  
Human Security and Security Strategy: Institutions and Policies in a European Perspective 
№ 176046-LLP-1-2010-1-UA-AJM-IC   
Timing of the Project 01/09/2010-31/08/2012 
Project Beneficiary INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 

INSTITUTIONAL STUDIES 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Malyarenko T. 

E-mail: tatjana@dsum.edu.ua 
Project objective and specific tasks - to stimulate interdisciplinary cross-national 

research and knowledge transfer in the area 
of human security in EU foreign and security 
policy and democratic security governance 
between universities, research institutions, 
think-tanks and security organizations in EU 
member states and non-EU countries; 
- to establish and examine the theoretical and 
methodological grounding of security sector 
reform in countries through the review of key 
concepts, public policy documents and 
implementation approaches- to challenge 
where necessary the existing orthodoxies in 
the related academic subjects locally, 
regionally and internationally; 
- to build networks and enhance 
cooperation between experts and 
institutions, dealing with security policy  to 
encourage collaborative research projects on 
new important topics 

Target group Post-doctoral and advanced doctoral level 
students, young practitioners from civil 
society groups, and policy staff from national 
governments and international organizations 

Specific activities  The project includes an annual summer 
school, a winter and a spring contact session, 
and a range of inter-session activities.  
The programme offers two online Module on 
Theories of Ethnic Conflict and Conflict 
Resolution and on The Economics of Conflict 
and Peace 

Expected outcomes The project will help to better understand the 
human security problems in EU and, in 
particularly, in EU neighborhood that arise 
from defects in democracy and a politically 
unstable state, and thereby posing the risk of 
disintegration and regional conflict 

mailto:tatjana@dsum.edu.ua
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Жан Моне Інформаційно-Дослідницька Діяльність 
Безпека людей та стратегія безпеки: інституції та політики в європейській перспективі 
№ 574646-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-PROJECT 
Період реалізації проекту 01/09/2010-31/08/2012 
Отримувач гранту МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Маляренко Т. 
Ел. пошта: tatjana@dsum.edu.ua 

Цілі та завданні проекту - стимулювання міждисциплінарного 
міжнаціонального дослідження та передачі 
знань у сфері безпеки людей у зовнішній і 
внутрішній політиці ЄС та демократичного 
управління безпекою, між університетами, 
науково-дослідними установами, 
аналітичними центрами та безпековими 
організаціями країн-членів ЄС та країн, що не 
є членами ЄС; 
- створення та вивчення теоретичної та 
методологічної основи реформування сектору 
безпеки в країнах ЄС шляхом ознайомлення з 
ключовими концепціями, документами 
державної політики та підходами до її 
впровадження, щоб вирішити, де необхідні 
існуючі традиції у відповідних академічних 
тематиках на місцевому, регіональному та 
міжнародному рівнях для побудови мереж та 
поглиблення співпраці між експертами та 
установами, що стосуються політики безпеки 
та заохочення спільних дослідницьких 
проектів з нових важливих тем 

Цільова група Студенти післядипломної освіти, докторанти, 
молоді практики з громадських організацій, а 
також політики від національних урядів та 
міжнародних організацій 

Заходи Проект включає щорічну літню школу, зимову 
та весняну контактну сесію та низку 
міжсесійних заходів.  
Програма пропонує два онлайн-модулі «Теорії 
етнічних конфліктів та  теорії їх вирішення» та 
«Економіка конфліктів і миру» 

Очікувані результати  Проект допоможе краще зрозуміти проблеми 
безпеки людини в ЄС та, зокрема, в сусідніх з ЄС 
країнах, що виникають унаслідок прогалин 
демократії та політичної нестабільності держав, 
а отже, створюють ризик розладу та 
регіональних конфліктів 
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2009 
Jean Monnet Academic Module 
European social policy and model of social partnership 
№ 154312-LLP-1-2009-1-UA-AJM-MO   
Timing of the Project 01/09/2009-31/08/2012 
Project Beneficiary DONETSK STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Didenko N.  

E-mail: ngdidenko@mail.ru 
Project objective and specific tasks 1. Expansion and improvement of quality of 

knowledge of European integration, in 
particular, in the field of social policy and social 
partnership, formation of need for lifelong 
learning; 
2. Activization of interest for development of 
social dialogue in Europe; 
3. Formation of practical skills in achievement 
of the European social standards, participations in a 
social discourse, protection of the social rights 
guaranteed by the European Social Charter; 
4. Raising students’ awareness of gender 
equality and social partnership; 
5. Improvement of quality of conducting the 
comparative analysis of the social phenomena 

Target group Master students of the specialty Sociology  
Specific activities Lectures and seminars, “roundtable debates”, 

student’s scientific conference, publications  
Expected outcomes – students will generate qualitative knowledge 

of European integration, the basic directions of 
social policy and partnership in EC; 
– students will acquire the tools of 
comparative analysis, a social discourse and a 
social reflection; 
- students will acquire ideas of social progress in 
Europe, will define their own opportunities in 
realization Life-long learning, gender equality, 
achievement of the European social standards; 
– students can realize knowledge of the European 
social policy, partnership, gender equality, 
multiculture in sphere of practical activities; 
– the teaching staff will improve essentially the 
quality of training, raise educational and 
scientific activity of students, bring in 
innovations to educational process which can 
be used in future in the system of post diploma 
education at the university 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства 
№ 154312-LLP-1-2009-1-UA-AJM-MO   
Період реалізації проекту 01/09/2009-31/08/2012 
Отримувач гранту ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ 
Академічний координатор. Контактні 
дані 

Проф. Діденко Н.  
Ел. пошта: ngdidenko@mail.ru 

Цілі та завданні проекту 1. Розширення та покращення якості знань про 
європейську інтеграцію, зокрема, у сфері 
соціальної політики та партнерства, формування 
потреби у навчанні протягом усього життя; 
2. Активізація інтересу до розвитку соціального 
діалогу в Європі; 
3. Формування практичних навичок у 
досягненні європейських соціальних 
стандартів, участь у соціальному дискурсі, 
захист соціальних прав, гарантованих 
Європейською соціальною хартією; 
4. Підвищення обізнаності студентів щодо 
ґендерної рівності та соціального партнерства; 
5. Поліпшення якості проведення 
порівняльного аналізу соціальних явищ 

Цільова група Магістранти спеціальності «Соціологія» 
Види діяльності Лекції, семінари, "дебати за круглим столом", 

студентська наукова конференція, публікації  
Очікувані результати  - студенти опанують якісні знання про 

європейську інтеграцію, основні напрями 
соціальної політики та партнерства в ЄС; 
- студенти оволодіють інструментами 
порівняльного аналізу, соціального дискурсу та 
соціальної рефлексії; 
- студенти опанують ідеї соціального прогресу в 
Європі, визначать свої власні можливості у 
реалізації ідей навчання протягом усього життя, 
гендерної рівності, досягнення європейських 
соціальних стандартів; 
- студенти зможуть усвідомити засади 
європейської соціальної політики, партнерства, 
гендерної рівності, мультикультури у сфері 
практичної діяльності; 
- викладацький персонал суттєво покращить 
якість підготовки, підвищить освітню та наукову 
діяльність учнів, впровадить інновації у 
навчальний процес, які зможуть бути 
використані у майбутньому в системі 
післядипломної освіти в університеті 
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2008 
Jean Monnet for Information and Research Activities 
Advanced Study «Institutes Europe's Evolving Security Architecture: Integration, Cooperation 
or Confrontation?» 
№ 141602-LLP-1-2008-1-UA-AJM-IC 
Timing of the Project 01/09/2008 - 31/08/2009 
Project Beneficiary DONETSK STATE UNIVERSITY OF 

MANAGEMENT 
Academic coordinator, contact data PhD, Assoc. Prof. Mayarenko T. 

E-mail: intdep@dsum.edu.ua 
Project objective and specific tasks The main objectives of the project are to 

inform the public about European 
integration, to stimulate the study of 
European security issues in universities in 
Europe as a whole and in Eastern Europe in 
particular 

Target group PhD students, junior researchers of DSUM, as 
well as participants from 13 countries 
(Ukraine, Russia, USA, Poland, Canada, 
Hungary, Ireland, Bulgaria, United Kingdom, 
Romania, Serbia, Sweden, Turkey) 

Specific activities Winter Institute, Summer School 
Expected outcomes The project was implemented in two stages: 

the Winter School "Enlargement and 
Prospects: the process of joining the EU and 
NATO and its impact on the architecture of 
European security" and the Summer School 
"The EU as a Manager of Global Conflicts: 
From Accidental Reaction to Strategic 
Political Sequence", at which the participants 
discussed the urgent security issues of their 
countries and Europe as a whole 
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Жан Моне Інформаційно-Дослідницька Діяльність 
Дослідницькі інститути «Нова архітектура Європейської безпеки: інтеграція, кооперація 
або конфронтація» 
№ 141602-LLP-1-2008-1-UA-AJM-IC 
Період реалізації проекту 01/09/2008 - 31/08/2009 
Отримувач гранту ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ 
Академічний координатор. Контактні дані Доц. Маляренко Т. 

Ел. пошта: intdep@dsum.edu.ua 
Цілі та завданні проекту Основними завданнями проекту є 

інформування громадськості про  
євроінтеграцію, стимулювання вивчення 
питань європейської безпеки у ВНЗ Європи 
в цілому і в Східній Європі зокрема 

Цільова група Аспіранти, молоді дослідники ДонДУУ, a 
також учасники проекту  представники  13 
країн  (Україна, Росія, США, Польща, 
Канада, Угорщина, Ірландія, Болгарія, 
Великобританія, Румунія, Сербія, Швеція, 
Туреччина) 

Види діяльності Зимовий інститут, літня школа 
Очікувані результати  Реалізація проекту проходила в два етапи: 

проведення Зимової Школи «Розширення і 
перспективи: процес вступу до ЄС і НАТО та 
його впливу на архітектуру європейської 
безпеки» і Літньої Школи «ЄС як менеджер 
глобальних конфліктів: від випадкової 
реакції до стратегічної політичної 
послідовності», на яких учасники 
обговорювали актуальні проблеми 
безпеки своїх країн і Європи в цілому 
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Jean Monnet Centre of Excellence 
Ukrainian Euro-Synergy: Transparency, Networking and Building the Capacity in the Field of 
European Integration Studies in Ukraine 
№  141589-LLP-1-2008-1-UA-AJM-XA 
Timing of the Project 01/09/2008 - 31/08/2010 
Project Beneficiary UKRAINIAN ASSOCIATION OF EUROPEAN 

STUDIES 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Petrov R. 

E-mail: petroveulaw@gmail.com  
Project objective and specific tasks Achieve a systemic breakthrough in building 

the capacity of European integration studies 
Target group Students, academics, experts, business 

community and civil servants in Ukraine 
Specific activities Providing professional training in the field of 

European Studies. Communicative measures 
(conferences, seminars) on establishing 
interaction between professors and 
researchers of European integration (EI), 
business ties and the government (in 
particular, with those branches of power 
dealing with the EU) 

Expected outcomes Development of European Studies (ES) in 
Ukraine, the training of experts in the EU, 
and those with qualifications in the EU, have 
access to the formation of EU policy 
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Жан Моне Центр Досконалості 
Українська євро-синергія: прозорість, налагодження зв'язків та розвиток потенціалу в 
галузі вивчення європейської інтеграції в Україні 
№ 141589-LLP-1-2008-1-UA-AJM-XA 
Період реалізації проекту 01/09/2008 - 31/08/2010 
Отримувач гранту УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ 
Академічний координатор 
Контактні дані 

Проф. Петров Р 
Ел. пошта: petroveulaw@gmail.com 

Цілі та завданні проекту Досягти системного прориву у розбудові 
можливостей досліджень європейської інтеграції. 

Цільова група Студенти, науковці, експерти, підприємці та 
державні службовці України 

Види діяльності Забезпечення професійної підготовки в галузі 
європейських студій (тренінги, курси). 
Комунікативні заходи (конференції, семінари) 
щодо встановлення взаємодії професорів та 
дослідників з питань європейської інтеграції з 
підприємцями та  представниками уряду 
(зокрема, з тими які працюють у сфері 
європейської інтеграції) 

Очікувані результати  Розвиток європейських студій в Україні, 
підготовка фахівців з питань європейської 
інтеграції та тих, хто матимуть доступ до 
інформації щодо формування політики ЄС 
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2006 
Jean Monnet Academic Module 
Jean Monnet Module: European economic integration 
№ W06/0028 
Timing of the Project 01/09/2006 - 31/08/2009 
Project Beneficiary DONETSK STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT 
Academic coordinator, contact data Prof. Dr. Batchenko L. 

E-mail: ludavic@meta.ua 
Project objective and specific tasks Aim – to create educational and scientific 

capacities for teaching educational modules for 
the European economic integration. 
Specific Tasks: 
• creation of laboratory on the European 
economic integration issues; 
• accreditation of the MA program on the 
European economic integration in the Ministry 
of Education and Science of Ukraine; 
• development of the courses "Economy of the 
EU and Comparative Analysis of Social and 
Economic Systems of the Countries of 
Europe", "European Economic Integration" 

Target group BA, MA students, majoring in Management of 
Foreign Economic Activities 

Specific activities Lectures, seminars, round-tables 
Expected outcomes 1) Students and faculty raised awareness of 

European Economic Integration of; this 
covered studying the issues of the EU countries 
economic systems, common EU market, 
comparative analysis of EU member-states 
economic systems and other as well as critical 
evaluation of the problems related to the 
integration of Ukraine to European Union; 
2) Staff improved teaching and research 
methodologies which were further 
disseminated within the local academic 
community; 
3) Eastern Ukraine universities got more 
confidence in creation of curricula for 
specialization of students in the European 
studies; 
4) Adjacent target audiences (public servants, 
business) got access to critical mass of 
knowledge and competences concerning the 
European economic integration for 
understanding of the history of the European 
integration and mechanisms of cooperation 
and governing in the economic sphere 
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Жан Моне Академічний Модуль 
Європейська економічна інтеграція 
№ W06/0028 
Період реалізації проекту 01/09/2006 – 31/082009 
Отримувач гранту ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ 
Академічний координатор. Контактні дані Проф. Батченко Л. 

Ел-пошта: ludavic@meta.ua 
Цілі та завданні проекту Мета – створення освітніх та наукових 

ресурсів для викладання навчальних 
модулів з європейської економічної 
інтеграції. 
Специфічні завдання: 
• створення лабораторії з проблем 
європейської економічної інтеграції; 
• підвищення рівня кваліфікації викладачів 
за проектом через стажування у 
європейських університетах; 
• створення авторських курсів: «Економіка 
ЄС та порівняльний аналіз соціально-
економічних систем країн Європи», 
«Європейська економічна інтеграція» та 
«Регуляторна політика ЄС» 

Цільова група Магістри спеціальності менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 

Види діяльності Лекції, семінари, круглий стіл 
Очікувані результати  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) підвищення рівня обізнаності та 
професійних знань студентів та викладачів 
з питань європейської економічної 
інтеграції, зокрема, проблем 
функціонування і розвитку економічних 
систем країн Європи, а також проблем, 
пов’язаних з європейською інтеграцією 
України; 
2) удосконалення методологічних 
компетенцій викладачів проекту і 
поширення кращого досвіду у 
академічному середовищі; 
3) набуття навичок розробки освітніх 
програм у східноукраїнських вишах; 
4) покращення доступності знань про 
європейську економічну інтеграцію для 
суміжних цільових аудиторій 
(держслужбовці, бізнес) з метою більш 
глибокого розуміння історії європейської 
інтеграції та механізмів співробітництва в 
економічній сфері 
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2005 

Jean Monnet Academic Module / 
Жан Моне Академічний Модуль 
European Union Enlargement and the Neighbourhood Policy/ Поширення ЄС та Політика 
Сусідства 
№ W05/0068 
Timing of the Project / Період реалізації 
проекту  

01/09/2005 – 31/082008 

Project Beneficiary / Отримувач гранту  УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

Academic coordinator, contact data / 
Академічний координатор. Контактні дані  

Проф. Лендел М. 
E-mail: mlendel@bagel.com.ua 

 

2002 
Jean Monnet Academic Module / 
Жан Моне Академічний Модуль 
Achievements and Prospects of European Educational and Scientific-Technological 
Integration / Досягнення та Перспективи Європейської Освітньої та Науко-Технічної 
Інтеграції 
№ W02/0266 
Timing of the Project / Період реалізації 
проекту  

01/09/2002 – 31/082005 

Project Beneficiary / Отримувач гранту ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Academic coordinator, contact data / 
Академічний координатор. Контактні дані 

Проф. М. Шеставін  
E-mail: ciesr@dongu.donetsk.ua  

 

2001 
Jean Monnet Academic Module / 
Жан Моне Академічний Модуль 
Fundamentals of EU Law /Основи Права ЄС 
№ W01/022 
Timing of the Project / Період реалізації 
проекту  

01/09/2001 – 31/082003 

Project Beneficiary / Отримувач гранту  ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Academic coordinator, contact data / 
Академічний координатор. Контактні дані 

Проф. Петров Р.  
E-mail: romanpetrov23@gmail.com 
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Sources / Корисні джерела 
 

National Erasmus+ Office in Ukraine www. erasmusplus.org.ua 

Erasmus+ Programme Guide and 2018 General Call for proposals: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm  

Jean Monnet Activities:  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en 

Funding - Jean Monnet Activities within Erasmus+: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

Jean Monnet Directory: 

https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/ 

Jean Monnet selection results:  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en 

Jean Monnet Cluster 2016: Good practices in the context of 'A Union of shared values – 
The role of Education & Civil Society' 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library_en 

Erasmus+ Project Results:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

Mailbox Jean Monnet: EACEA-AJM@ec.europa.eu 
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