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Проект N° 542395-LLP-1-2013-1-UA-AJM-CH «Університетські курси з європейської 

економічної інтеграції» за програмою Жана Моне Європейського Союзу.  

Виконавець д.е.н., професор О.І.Шнирков. 

 

Програма Жана Моне фінансується Європейським Союзом і спрямована на 

стимулювання навчання, досліджень та відображення інформації про європейські 

інтеграційні процеси на рівні внз ЄС та за його межами. Програма заснована у 1989 р., в ній 

беруть участь представники більше 70 країн по всьому світу, реалізовано близько 3700 

проектів. Програма названа на честь Жана Моне, активного захисника ідей європейської 

інтеграції у післявоєнні часи, керівника Європейського об’єднання вугілля та сталі. 

Проект розрахований на 3 роки (вересень 2013 – серпень 2016 рр.), має за мету 

формування кафедри Жана Моне на базі кафедри світового господарства і міжнародних 

економічних відносин, розробку в Інституті міжнародних відносин курсів з тематики 

європейської економічної інтеграції, здійснення наукових досліджень з проблем 

європейської інтеграції, проведення методичної конференції для викладачів інших внз 

України, видання навчально-методичних матеріалів. Виконавець проекту – завідувач 

кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту 

міжнародних відносин, проф., д.е.н. О.І. Шнирков. 

За 2013-2014 рр. в рамках проекту здійснено: 

1. Викладання курсів або змістовних частин курсів для студентів денного стаціонару, 

післядипломної освіти, слухачів з Кабінету Міністрів України та літньої школи: 

- Конкурентне регулювання в ЄС - 28 (аудиторних) год.; 

- Регулювання міжнародних економічних відносин в ЄС -70 год. ; 

- ЄС у світовій економіці – 8 год.; 

- Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС – 4 год.; 

2. Публікація основних проектних видань: 

- 3 глави у Практикумі з міжнародних економічних відносин; 

- 1 глава у монографії «Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття»; 

- 7 робочих навчальних програм. 

3. Публікації в рамках дослідницької теми «Встановлення поглибленої і всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі між ЄС та Україною»:  

- 4 наукових статті; 

- 2 тези доповідей на конференціях; 

- 1 розділ у англомовній монографії «Post-Crisis Global Economy: Restoration of 

Equilibrium»; 

- 18 статей в Українській дипломатичній енциклопедії; 

- 1 тези доповіді на конференції за кордоном. 

4. Створення та підтримка розділу на сайті Інституту, присвяченого проекту: 

(http://www.iir.edu.ua/en/international_cooperation/project_university_courses/). 

5. Інформування на сайті про можливості бакалаврської та магістерської програми 

«Економіка європейської інтеграції» (перелік курсів, їх структура, презентації 

окремих лекцій). 

6. Додаткові результати в рамках Інституту: 

- захист дисертації аспірантки Л.Харкової на тему «Вплив митних союзів на 

структурні зміни в економіках-країн-членів» (керівник О.І.Шнирков); 

- 3 додаткові лекції з актуальних подій для студентів та співробітників Інституті 

(Ukraine and the Free Trade Areas with the EU and the CIS Countries, How the EU may 

influence Russia economically in the Crimean crisis); 

- інформування про проект студентів, співробітників кафедри; 

- участь в організації наукової конференції «Україна – ЄС: новий етап інтеграції», 

10 квітня 2014 р.; 



- ініціювання в рамках Інституту лекторію «Асоціація між ЄС та Україною» для 

студентів внз України; 

- участь у редагуванні монографії «Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття» і 

«Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium». 

7. Додаткові результати за межами Інституту: 

- публікація статті про проект у газеті «Київський університет»; 

- 12 лекцій з євроінтеграційної тематики в інших установах: Українська академія 

банківської справи при Національному банку України, Національна академія 

державного управління при Призидентові України, Інститут підготовки кадрів 

державної служби зайнятості України, Товариство «Знання» України.  

- підтримка звернення Української асоціації європейських студій до Кабінету 

Міністрів України щодо експертизи імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, підтримка звернення співробітників Інституту міжнародних 

відносин до колег у Російській Федерації щодо ситуації у Криму; 

- участь у 6 наукових конференціях та схожих заходах в Україні; 

- участь як члена експертної комісії у Всеукраїнському студентському конкурсі з 

міжнародної економіки; 

- участь у 2 закордонних конференціях:  

o the 5th Network Conference “EU Neighbourhood Policy – Survey & 

Perspectives”, organized by Europa Institute at the University of Zurich (held in 

Jerusalem, Israel) with the report “Political Association and Economic 

Integration with the EU as a Driver of Core Reforms in Ukraine” – October 20-

23, 2013; 

o Jean Monnet Conference “The Political Implications of European Economic 

Integration – towards a Political Union” held in Brussels, Belgium – November 

14-15, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


