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Programme Scholarships

Семінар-майстерня у Сумському 
Державному Університеті

Шановні колеги, академічні 
координатори Жан Монне 

проектів!
З радістю Вас інформуємо, що вперше українською 

мовою опублікована книга спогадів Жана Монне за 
підтримки Посольства Франції в Україні:

Монне Ж. Спогади / Жан Монне ; пер. з. франц. 
Л. Прусік ; худож.-оформлювач В. Карасик. – Харків : 
Фоліо, 2017. – 567 с.

Чудова нагода дізнатись з перших вуст про 
життєвий шлях одного з «батьків Європи», про всі 
політичні події, які зрештою привели до утворення 
Європейського Союзу, та обговорити це зі студентами.



ЛИСТОПАД 2018

ЄВРОДАЙДЖЕСТ | ЛИСТОПАД 2018

Що дає Україні участь у Східному партнерстві?

Що дає Україні участь у Східному партнерстві 
(СхП)? І взагалі, чи не вичерпав цей формат свій 
потенціал?

Ці питання все частіше можна почути 
в Україні. Відповідь на них можна знайти, 
проаналізувавши стан виконання 20 поставлених 
цілей Східного партнерства, виконати які 
планується до 2020 року. Таку роботу провела 
Українська національна платформа (УНП) 
Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства.

Міжсекторальні досягнення: прогрес 
відчутний

Структурована взаємодія із ширшим колом організацій громадянського суспільстванабула додаткового 
імпульсу із запровадженням інституційної підтримки Української національної платформи Форуму 
громадянського суспільства СхП та Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС в 
рамках проекту ЄС «Громадська синергія». Це дозволило значно поліпшити якість аналітичних та інформаційних 
проектів, які реалізуються вказаними платформами, а також посилити співпрацю з суб’єктами прийняття рішень 
як в Україні, так і на рівні європейських інституцій.

В контексті гендерної рівності та недопущення дискримінації Україна створила відповідну законодавчу 
та нормативну базу, посилила національний гендерний механізм. Вартує особливої уваги запровадження 
посади урядового уповноваженого з питань гендерної політики. Використання стратегічних комунікацій через 
запровадження уніфікованих підходів щодо візуалізації проектів в Україні в рамках єдиної промоційної кампанії 
ЄС «Прямуємо разом» (Moving Forward Together) дозволило більш широко поінформувати українців щодо 
діяльності та підтримки реформ Європейським Союзом.

В подальшому спільні зусилля слід сконцентрувати на протидії дезінформації та меседжам проти ЄС, які 
будуть поширюватися у передвиборчий та виборчий період у медіа, що знаходяться під впливом Росії.

Економіка: проблеми з цифровими ринками

В рамках пріоритету І «Економічний розвиток та ринкові можливості» вдалося покращити окремі соціально-
економічні показники. Малий та середній бізнес і регуляторне середовище в Україні фіксували позитивні зміни 
завдяки підтримці з боку програм ЄС. Зокрема, підтримку отримали 840 МСП в період 2016-2017 роки.

Для зменшення прогалин у доступі до фінансів та фінансової інфраструктури Україна оновила програмні 
документи в напрямку розвитку фінансового сектора та прийняла закони щодо кредитного реєстру та управління 
кредитними ризиками. Втім, на даний час все ще недостатньо практичних кроків у сфері створення і розробки 
альтернативних джерел фінансування для МСП та стимулювання кредитування в національній валюті. Нові 
можливості на ринку праці на місцевому та регіональному рівнях створюються за рахунок таких проектів ЄС, як 
«Мери за економічне зростання» та «Smart-спеціалізація», де в 2018 році Україна брала активну участь.

Відсутність узгодженого стратегічного підходу до формування політик у сфері гармонізації цифрових ринків з 
ЄС та регіоном СхП є найбільшим викликом для України на даний момент попри окремі позитивні кроки, які були 
зроблені на національному рівні. Це не дає можливості високо оцінити поступ. Українській стороні необхідно 
розробити і затвердити узгоджену національну стратегію та дорожні карти для всіх основних напрямків даної 
сфери.

Спірні успіхи в посиленні інститутів

Пріоритет ІІ «Посилення інституцій та належного врядування» можна вважати найбільш контроверсійним 
з точки зору виконання досягнень. З одного боку, проведення реформи системи державного управління 
може вважатися найбільш результативним, що, зокрема, відображено і у звіті програми ЄС SIGMA (2017) за 
результатами оцінювання сфери держуправління в Україні. З іншого боку, посилення механізмів верховенства 
права та боротьби з корупцією, а також реалізація ключових реформ у сфері судочинства в Україні не можуть 
потішити значними практичними результатами, що відзначено і нижчими оцінками від експертів УНП. Нині 
Україні не вдається забезпечити ефективну та результативну діяльність системи антикорупційних інституцій, а 
також впровадити повноцінну автоматичну перевірку декларацій чиновників у єдиній системі декларування.
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Активні контакти між людьми

Пріоритет ІV «Мобільність і контакти між людьми» спрямований на окремий суспільний вимір співпраці між 
ЄС та Україною. 

Візова лібералізація та партнерства з мобільності як досягнення в червні 2018 року означилось першою 
річницею безвізового режиму України з країнами ЄС та Шенгену. За перший рік його дії було видано близько 5 
мільйонів біометричних паспортів та майже мільйон українських громадян скористалися безвізовими поїздками.
Молодь, освіта, розвиток навичок і культура мають непересічне значення для формування високої динаміки 
мобільності громадян України. Україна активно користується програмами EU4Youth, Erasmus+ та Creative Europe.

В контексті досліджень та інновацій варто наголосити, що Україна є асоційованим членом програми «Горизонт 
2020», а кількість проектів програми, в яких беруть участь українські організації, збільшилася. Задля посилення 
інтеграції в європейський дослідницький простір доцільно оцінити виконання рекомендацій аудиту системи 
досліджень та інновацій України в рамках інструменту peer-review (PSF) програми «Горизонт 2020» (2016).

Документ «20 досягнень СхП до 2020 року» містить також бачення реформування багатостороннього формату. 
Офіційно запущена в березні 2018 року оновлена багатостороння архітектура СхП покликана посилити його 
політичну складову. Позитивно сприймається запровадження формату зустрічей старших посадових осіб (Senior 
Officials Meetings, SOM), надання більшої політичної ваги міжурядовим платформам.Поряд з активною участю 
в багатосторонніх форматах для шести країн СхП Україна виявляє інтерес до побудови інституційної співпраці в 
рамках трьох країн СхП, які підписали угоди про асоціацію.

Варто відзначити, що позитивною є згадка про такі форми співпраці в підсумкових документах саміту 
Східного партнерства (листопад 2017) та саміту Україна-ЄС (липень 2018 року). 2018 рік став роком практичної 
імплементації інституційної побудови. У вересні 2018 року відбулася перша неформальна міністерська зустріч у 
форматі ЄС+3 з питань торгівлі, яка підтвердила перспективність та вагомість такого майданчика для обговорення 
питань, пов’язаних з імплементацією ПВЗВТ. На громадському рівні в Києві у вересні 2018 року проведено ІІ 
Форум асоціації (Association Exchange Forum), де представники НДО та аналітичних центрів могли обмінятися 
думками щодо перебігу імплементації угод про асоціацію в трьох країнах. У жовтні в Тбілісі підписано статут 
Міжпарламентської асамблеї України, Грузії і Молдови.

***

Загалом моніторинг, проведений експертами УНП, вказує на додану вартість для України 20 досягнень СхП 
до 2020 року у порівнянні з нормами Угоди про асоціацію України з ЄС та відповідними імплементаційними 
документами. Окремі досягнення доповнюють, уточнюють сфери співпраці та інструменти, які передбачені в УА, 
та сприяють глибшому реформуванню життєво важливих сфер для українського суспільства.

Предметна дискусія щодо майбутнього Східного партнерства може бути офіційно запущена під час ювілейного 
заходу в травні 2019 року. За окремими стратегічними напрямами українській владі спільно з громадянським 
суспільством доцільно напрацювати окремі дорожні карти чи плани дій з чіткими індикаторами успіху.

Насамкінець важливо зазначити, що попри відсутність чітких юридичних зобов’язань з боку України щодо 
виконання плану-2020 все ж офіційний Київ має максимально використовувати фінансові інструменти підтримки 
в рамках 20 досягнень Східного партнерства, які сприяють імплементації започаткованих реформ та виконанню 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/11/2/7088871/

Жан Монне. СПОГАДИ

Жан Монне (1888-1979) – видатний французький громадський 
діяч, один із творців сучасної геополітики та її культурного утворення 
– Євросоюзу, за що його називали «батьком Європи». У 1920-х рр. був 
заступником Генерального секретаря Ліги Націй, у 1939 р. очолив франко-
британський економічний координаційний комітет, а в 1940-му звернувся 
до Черчилля з пропозицією створити спільну конфедерацію Франції та 
Великої Британії. Після війни Монне розбудовував економіку рідної країни. 
У «Спогадах» Жан Монне розповідає про своє дитинство, в місті Коньяк 
на узбережжі Атлантики, про свій подальший життєвий шлях, про всі 
політичні хитросплетіння, які зрештою привели до утворення нової Європи. 
Українською мовою публікується вперше.
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1 вересня 2018 року розпочалася реалізація освітнього проекту «600115-EPP-1-2018-
1-UA-EPPJMO-MODULE Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу», що 
співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіту, аудиовізуальних засобів та культури 
в рамках напряму Модуль Жана Монне програми Erasmus+. Виконавцем є кафедра 
міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права 
Сумського державного університету. 

Координатором проекту є Кунцевич Марія Павлівна m.kuntsevich@uabs.sumdu.edu.ua.

Місія проекту полягає у дослідженні права ЄС, 
розповсюдженні інформації, публічному діалозі та 
обговоренні, які сприятимуть сприйняттю цінностей 
ЄС серед студентів-правників, юристів-практиків 
та серед громадськості загалом та їх втіленню в 
правозастосовну діяльність. У результаті реалізації 
проекту передбачається досягнення таких цілей:

• сприяння впровадження передового досвіду 
викладання та досліджень у сфері права ЄС в цілому 
та цінностей ЄС та їх правового захисту зокрема;

• покращення якості підготовки професійних 
юристів з акцентом на важливість поваги до 
людської гідності, свободи, демократії, рівності, 
верховенства права та поваги до прав людини;

• надання студентам, випускникам, організаціям громадянського 
суспільства та широкій громадськості знань щодо законодавства ЄС, 
сприяння розумінню та сприйняттю ними цінностей ЄС;

• сприяння інноваціям у навчанні та дослідженнях, включаючи розробку 
відкритих он-лайнових курсів, присвячених цінностям ЄС, що будуть 
доступні кожному.

Програма реалізації проекту розрахована на 3 роки і, окрім безпосереднього 
викладання предмету «Цінності права ЄС» студентам ННІ права в рамках 
навчальної програми, передбачає також низку заходів, які будуть цікаві 
правникам, викладачам ЗВО та вчиталям шкіл, студентам усіх спеціальностей та школярам, а саме:

• щорічний Турнір із судових дебатів на тему «Толерантність і недискримінація як цінності ЄС» (у поточному 
році - 20 грудня 2018);

• щорічний Відкритий воркшоп “Значення цінностей ЄС для України” (березень 2019 року);

• щорічний Воркшоп для викладачів закладів вищої освіти України “Цінності ЄС: новітні методики та засоби 
навчання” (травень 2019 р.).

Крім того, в рамках проекту планується створення онлайн-курсу «Цінності права 
Європейського союзу» (українською та російською мовами), який буде розміщений у 
відкритому доступні на платформі OCW СумДУ для всіх бажаючих. Презентація онлайн-
курсу відбудеться у лютому 2019 р.

Актуальну інформацію про діяльність кафедри за проектом 
та найближчі заходи можни отримати на сайті кафедри (http://
kmeep.law.sumdu.edu.ua/uk/vprovadzhennya-v-ukrayini-cinnostey-
yevropeyskogo-soyuzu) та на сторінці проекту на Facebook.

ЛИСТОПАД 2018

Стартував новий проект 
ім. Жана Монне в СумДУ

mailto:m.kuntsevich%40uabs.sumdu.edu.ua?subject=
http://kmeep.law.sumdu.edu.ua/uk/vprovadzhennya-v-ukrayini-cinnostey-yevropeyskogo-soyuzu
http://kmeep.law.sumdu.edu.ua/uk/vprovadzhennya-v-ukrayini-cinnostey-yevropeyskogo-soyuzu
http://kmeep.law.sumdu.edu.ua/uk/vprovadzhennya-v-ukrayini-cinnostey-yevropeyskogo-soyuzu
https://www.facebook.com/euvaluesinukraine/
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22 жовтня 2018 року у Запорізькому національному 
університеті за ініціативою координаторів міжнародних 
проектів, що реалізуються у ЗНУ за програмою Еразмус+, Вікторії 
Меняйло, Олени Тупахіної, Катерини Сіріньок-Долгарьової 
відбувся масштабний захід: День європейських проектів у ЗНУ, 
під час якого було урочисто відкрито Залу європейських студій, 
презентовано всі проекти за програмою  Еразмус+, що діють в 
університеті, оголошено університетський конкурс проектів, а 
також проведено ряд тренінгів з написання проектних заявок.

Захід розпочав ректор університету Микола Фролов, 
який спільно з німецькими партнерами з Європейського 
університету Віадріна (Німеччина), що перебувають у ЗНУ в 
рамках реалізації європейського проекту «U-LEAD», відкрили 
Залу європейських студій ЗНУ, ініціаторами створення якої 
була проектна команда EUROPROC. Cаме за кошти цього 
проекту  придбано мультимедійне обладнання (комп’ютер, 
проектор, система конференц-зв’язку) для цієї спеціалізованої 
аудиторії, а ректорат університету взяв на себе зобов’язання 

щодо проведення в ній ремонтних робіт та закупівлі 
необхідних меблів. 

Крім того, учасники проекту EUROPROC 
започаткували нову традицію в університеті щодо 
створення у Залі європейських студій галереї 
європейських проектів ЗНУ і презентували її перший 
експонат – стенд з інформацією про свій проект, 
сподіваючись, що невдовзі цих стендів у Залі буде 
розміщено чимало.

Під час заходу академічний координатор проекту 
«Європейська проектна культура» Вікторія Меняйло 
презентувала основні досягнення проекту за 
попередній рік (викладання курсу «Європейська 
проектна діяльність», проведення Регіонального круглого столу «Європейська проектна культура в Україні: стан 
та перспективи», тренінгів для викладачів з проектної діяльності, Літньої школи з кар’єрного розвитку молодих 
науковців та ін., а також анонсувала низку заходів, що будуть реалізовані за проектом у 2018-2019 році. 

Зокрема, за ініціативою проектної команди EUROPROC оголошено загальноуніверситетський конкурс міні-
проектів з вдосконалення іміджевої діяльності 
факультетів, проведення якого знайшло активну 
підтримку з боку ректорату вишу, що виділив 100 
тис. грн на реалізацію проектів-переможців конкурсу. 
З метою формування проектних компетентностей 
у викладачів та співробітників Запорізького 
національного університету та підвищення інтересу 
до проектної діяльності члени проектної команди 
EUROPROC  Вікторія Меняйло та Олена Тупахіна 
проведуть цикл тренінгів з підготовки проектних 
заявок на цей конкурс, форма яких максимально 
наближена до форми європейського проекту на 
конкурс Жана Монне. Офіційну презентацію конкурсу 
проектів провів учасник проектної групи, проректор з 

науково-педагогічної Юрій Каганов.

Під час проведення Дня європейських проектів у ЗНУ слухачі курсу «Європейська проектна діяльність» 

День європейських проектів 
у Запорізькому Національному Університеті
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мали можливість поспілкуватися з працівниками Центру 
ключових компетенцій Європейського університету 
Віадріна, що наразі перебувають в університеті та 
ознайомитися з особливостями організації проектної 
діяльності у цьому виші та у Німеччині в цілому.

Наприкінці заходу координаторами європейських 
проектів, що реалізуються у ЗНУ, були проведені тренінги 
для усіх охочих щодо участі у програмах академічних 
обмінів, підготовки проектних заявок на участь у конкурсі 
Жана Монне та «Розвиток потенціалу вищої освіти».

За підсумками проведення заходу академічний 
координатор проекту Вікторія Меняйло  взяла участь у 
програмі «Тема дня» в ефірі Суспільного телебачення, де 
мова йшла про європейську освіту в Україні: є чи нема; 
та виступила в ефірі радіо UA: Zапоріжжя у передачі 
«Палітра», де розповіла про міжнародні проекти, який 
наразі реалізує Запорізький національний університет та до виконання яких він залучений як партнер. 

Більш детально з цими та іншими заходами за 
проектом EUROPROC можна ознайомитись на сайті 
проекту: 

https://europroc.znu.edu.ua.
Академічний координатор 
проекту EUROPROC,
доцент ЗНУ
Вікторія Меняйло

https://europroc.znu.edu.ua.
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Зустріч із лектором з Великобританії у Київському 
Національному Торговельно-Економічному 

Університеті

12 листопада було проведено цікаву  зустріч з проблематики ЄС 
та європейської інтеграції  для студентів та викладачів Київського 
національного торговельно-економічного університету за участю 
проф. Жан-Марк Труйя (кафедра Жана Монне «European Economic 
Integration and European Business Management», Школа менеджменту, 
Університет Бредфорду (Великобританія) 

Українська асоціація викладачів та дослідників європейської 
інтеграції організувала цю зустріч  в рамках імплементації проекту 
575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: «Enhanced Visibility of 
European Integration in Teaching and Research» разом з Кафедрою 
міжнародних економічних відносин  для студентів І курсу освітнього 
ступеня «магістр» за  спеціалізацією «Міжнародна економіка», 
«Менеджмент ЗЕД», «Торговельний менеджмент» та «Фінансове посередництво», а також для студентів 
освітнього ступеня «бакалавр» спеціалізації «Міжнародна економіка» та «Менеджмент ЗЕД».

Проведення семінару сприяло інтелектуальному діалогу на тему домінуючих уявлень і позицій стосовно ЄС 
і європейської інтеграції як в Україні, так і за її межами. Гість із задоволенням відповів на всі запитання молоді, 
яких, слід зауважити, було досить багато. Також проф. Жан-Марк Труй відвідав навчальні та лекційні аудиторії, 
приємно був вражений простором KNUTE HUB.

Щиро дякуємо шановним колегам Київського Національного торговельно-економічного університету та 
особливо пані Ганні Дугинець, академічному координатору проекту ім. Жана Монне за відмінну організацію  
заходу та гостинність!

Детальніше на сайті університету: https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=27950&uk

https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=27950&uk
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13 листопада в Конгрес-
центрі Сумського Державного 
Університету відбувся 
міжнародний семінар-
майстерня  з викладання та 
дослідження проблематики 
ЄС та європейської інтеграції. У 
заході взяли участь академічні 
координатори проектів Жана 
Монне в СумДУ, педагоги, 
залучені до викладання 
різних аспектів європейських 
інтеграційних процесів та ЄС; студенти та аспіранти, 
які цікавляться цією проблематикою, та представники 
громадських організацій м. Суми. 

Мета семінару - обмін досвідом та знаннями, 
виявлення проблем, представлення найкращих здобутків 
і результатів щодо підвищення якості викладання та 
досліджень ЄС та європейської інтеграції.

Професор кафедри Жана Монне, член університетської 
асоціації сучасних європейських студій, директор 
сумісної магістерської програми європейського та 
міжнародного менеджменту Deusto/Audencia/Bradford, 
EIBM (Університет Бредфорд, Великобританія) Жан-Марк 
Труй презентував досвід з викладання та дослідження 
у сфері європейської інтеграції, обмінявся поглядами 
з українськими колегами щодо того, як розробити 
ефективний курс навчання з європейської інтеграції та 
підвищити якість викладання і досліджень за даною 
тематикою.

Подібні щорічні заходи,я кі організує Українська 
Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської 
Інтеграції за міжнародною участю покликаній сприяти 
інтелектуальному діалогу на тему домінуючих уявлень і 
позицій щодо ЄС і європейської інтеграції як в Україні, так 
і за її межами.

Детальніше: http://sumdu.edu.ua/ru/ru-news/10298-
v-sumgu-proveli-seminar-po-prepodavaniyu-evropeskikh-
integratsionnykh-protsessov.html

Семінар-Майстерня у Сумському Державному Університеті 

http://sumdu.edu.ua/ru/ru-news/10298-v-sumgu-proveli-seminar-po-prepodavaniyu-evropeskikh-integratsionnykh-protsessov.html
http://sumdu.edu.ua/ru/ru-news/10298-v-sumgu-proveli-seminar-po-prepodavaniyu-evropeskikh-integratsionnykh-protsessov.html
http://sumdu.edu.ua/ru/ru-news/10298-v-sumgu-proveli-seminar-po-prepodavaniyu-evropeskikh-integratsionnykh-protsessov.html
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Стипендії для післядипломного навчання 
у College of Europe

Коледж Європи пропонує стипендії для громадян України. 
Стипендії надаються для отримання післядипломної освіти. 
Стипендія покриває академічні витрати, проживання, 
харчування та транспортні витрати. 

Дедлайн - 16 січня 2019 р.

Description

College of Europe is offering large number of scholarships for university graduates coming from European 
Neighbourhood Policy countries (Bruges campus and Natolin campus). These scholarships will be awarded to pursue 
postgraduate studies during the academic year 2019-2020.

The College is a private university/institution and can rely on an extensive network of contacts in European 
institutions, national administrations, international organisations, European universities and professional circles.

The two working languages of the College of Europe are English and French. Candidates can apply to some study 
programmes with a lower command of one of these two languages. Occasionally students are admitted on condition 
that they improve specific language skills.

Application

Candidates are requested to visit the website of the College www.coleurope.eu and check the academic and 
language requirements.

Candidates have to register and apply online.

Candidates have to submit the online application form including the requested documents (cf. application 
instructions).

After the deadline (16th of January 2019), all applications will be evaluated by the study departments at the College 
of Europe and a preselection will be made. Preselected candidates will be invited for an interview with the Professors/
assistants of the department(s) they have applied for. The final decisions on admission and scholarships will be taken 
after all interviews of the candidates from the ENP countries. Candidates will be contacted by e-mail.

In order to apply, register HERE.

Source: https://gurt.org.ua/news/grants/49510/

Swedish Institute Visby Programme Scholarships for PhD 
Studies and Postdoctoral Research, 2019

Шведський інститут з радістю оголошує про 
стипендіальній програмі Вісбі для постдоков на термін до 
12 місяців в 2019/2020 навчальному році. Програма Вісбі 
спрямована на розвиток потенціалу фахівців в області 
культури, освіти і бізнесу, які прагнуть відігравати активну 
роль в позитивному розвитку своїх країн і регіонів.

Дедлайн: 12 грудня 2018 р.

Overview

The Visby Programme aims at building capacity in professionals who have the ambition to play an active role in 
society and to contribute to a positive development in their home countries and region.

The programme focuses on the individual mobility of academic talents to promote professional collaboration and 
lasting relations between EaP countries. The goal is to build an integrated, knowledge-based and research-intense 
region where environmental and social sustainability, innovation and responsibility in management are key factors in 
achieving sustainable economic growth and regional development.

Apply here: https://si.se/en/apply/scholarships/visby-programme-phd-postdoc/

https://admissions.coleurope.eu/login
https://gurt.org.ua/news/grants/49510/
https://si.se/en/apply/scholarships/visby-programme-phd-postdoc/

