
Звіт про виконання проекту Центра досконалості Жана Моне Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка у жовтні 2019 – вересні 2020 рр. 

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка виграв грант в рамках 

Проекту ЄС Еразмус + Центру досконалості Жана Моне «Поглиблений розвиток 
європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (номер проекту 611625-
EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE) згідно Грантової угоди № 2019-1767/001-001. Проект 
розрахований на 3 роки (2019-2022 рр.) і має виконуватися на базі Інституту 
міжнародних відносин. Членами Центру Жана Моне є 8 професорів і доцентів Інституту. 
Діє 4 секції Центру (економіка, політика, право, комунікації ЄС).  

За перший рік виконання проекту здійснено: 
1. Публікації: 

- Створено сайт Центру (http://www.iir.edu.ua/jean-monnet-center/) і 
мультидисциплінарна база навчальної і наукової інформації про ЄС (https://e-
learning.iir.edu.ua/course/view.php?id=29&lang=uk). 

- Підготовлено текст 2 навчальних посібників (Європейське бізнес-середовище, 
ЄС у міжнародних відносинах), 1 конспект лекцій (Вирішення суперечок у 
праві ЄС),  17 навчальних програм курсів в сфері європейських студій, 3 
буклети (про проект і 2 магістерські програми). 

- 8 проектних наукових статей і 16 тез. 
2. Навчання: 

- 20 годин лекцій для державних службовців, що підвищують свою 
кваліфікацію (разом по групах більше 200 слухачів). 

- 48 годин лекцій для слухачів Школи молодого українського дипломата (разом 
по групах більше 50 слухачів). 

- Розпочата підготовка до проведення весняної школи для студентів про 
економіку європейської інтеграції. 

3. Заходи: 
- Проведено секцію конференції «Цифровий ринок ЄС» і онлайн конференцію 

«Нормативна сила ЄС», опубліковані тези виступів учасників. 
- Представник Центру відвідав методичну конференцію Жана Моне у 

Брюсселі. 
- Проведено перший дистанційний етап навчального судового процесу в сфері 

права ЄС. 
4. Управління: 

- Підписання грантової угоди, реєстрація проекту в Міністерстві економічного 
розвитку, торгівлі і сільського господарства, детальний план дій на 1-й і 2-й 
роки, деталізація бюджету, звітування перед Міністерством і ЕАСЕА, 
інформування про результати проекту (веб-сайт, платформа результатів 
Еразмус+, соціальні мережі, ЗМІ, під час заходів). 

Національні карантинні обмеження і зміни в процедурах згідно законодавства 
призвели до вимушених змін у порядку реалізації проекту (частина аудиторних заходів 
була відкладена на пізніший термін або проведені онлайн, відтермінування процесу 
закупівель і друку паперових екземплярів публікацій). Разом з тим низку заходів (лекції 
для державних службовців і школярів, навчальні посібники, база даних) було реалізовано 
із випереджанням плану. Прямими і опосередкованими учасниками заходів, пов’язаних з 
проектом стали більше 400 осіб. 



Діяльність Центру також була пов’язана з експлуатацією результатів у формі 
позапроектних заходів та публікацій: 

- Організація церемонії відкриття Центру за участю Віце-Прем’єр- Міністра з 
європейської та євроатлантичної інтеграції. 

- Зустріч Директора ІМВ з Представником Європейської Комісії. 
- Участь експерту Центру у фокус-групі щодо оцінки прогресу реформ України, 

передбачених згідно пакету Макрофінансової допомоги від ЄС. 
- Серія інтерв’ю керівника проекту про євроінтеграційні аспекти для ЗМІ та 

діяльність Центру.  
- Участь керівника Центру в засіданні Науково-методичної ради з МЕВ під егідою 

Міністерства освіти і науки України. 
- Додаткова конференція і секція студентської конференції, присвячені проблемам 

євроінтеграції. 
- Додаткові 11 наукових публікацій експертів Центру в сфері євроінтеграції, їх 

участь у 12 інших профільних конференціях та заходах. 
- Оновлення 6 освітніх програм згідно нових державних стандартів з МЕВ із 

включенням мультидисциплінарних компетенцій в сфері європейської інтеграції. 
- Оновлення звичайних курсів для студентів ІМВ. 
- Керування, рецензування або опонування 3 дисертацій, пов’язаних з 

європейськими студіями. 
Науково-педагогічну діяльність в межах Центру забезпечують академічний 

координатор і керівник секції з економіки ЄС, д.е.н. проф. О.І. Шнирков; керівник секції 
з політики ЄС, д.політ.н., проф. В.В. Копійка; керівник секції з права ЄС, д.ю.н., проф. 
К.В. Смирнова; керівник секції з комунікацій ЄС, д.політ.н., доц. Н.О. Піпченко; експерт 
к.ю.н., доц. О.В. Святун; експерт к.політ.н., доц. С.О. Маковський; експерт, 
адміністративний координатор, к.політ.н., доц. М.А. Миронова; експерт, заступник 
адміністративного координатора, д.е.н., доц. О.А. Чугаєв. 

Існуючі Методичні рекомендації щодо розробки стандартів вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України (редакції 2019р. та 2020р.) передбачають 
формування компетентностей в сфері європейської інтеграції у бакалаврських і 
магістерських програмах підготовки фахівців у галузі знань Міжнародні відносини. 
Матеріали, підготовлені в межах проекту Центра досконалості Жана Моне, сприяють 
забезпеченню формування таких компетентностей у студентів закладів вищої освіти 
України. На основі реалізації проекту Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка може відігравати провідну роль у 
системі вищої освіти України у цілому як національний міждисциплінарний центр 
наукового, навчального та методичного забезпечення формування компетентностей у 
студентів у галузі знань Міжнародні відносини у цілому.  
 
 
 
Керівник Центру досконалості Жана Моне, д.е.н., проф.                          О.І. Шнирков 


