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СВІТОВА МЕРЕЖА “ЖАН МОНЕ” (1989-2019)

• У 87  
країнах

• понад 1000 
університетів
включили курси
/ модулі Жан
Моне до
навчальних
програм

реалізовано понад 5200 проектів 

щорічно навчається >265000 студентів

www.erasmusplus.org.ua



Проекти напряму Жан Моне - цілі

Сприяння
викладанню та 
дослідженню з
європейської

інтеграції

Підтримка
діяльності закладів

вищої освіти чи
асоціацій

Сприяння науково-
експертним дебатам 

та обміном між
академічним світом

та політиками

‘Оснащення’
студентів, молодих
фахівців знаннями

предметів
Європейського

Союзу

Сприяння
інноваціям, 

викладанню та 
дослідженню



Типи проектів 

Викладання та 
дослідження 

(модулі, кафедри, 
центри 

досконалості)

Науково-експертні 
дебати з 

академічним світом 
(мережі, проекти)

Підтримка 
асоціацій

www.erasmusplus.org.ua



Проектні гранти: 
викладання та дослідження в області 

європейських студій

Цілі, що будуть підтримані:

Основні види діяльності за напрямом:
• Викладання курсів  в галузі європейської інтеграції, включених до офіційних навчальних 

планів і програм 

• Наукові розвідки, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної 
тематики 

• Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських студій 

www.erasmusplus.org.ua

МОДУЛІ

КАФЕДРИ

ЦЕНТРИ ДОСКОНАЛОСТІ

Освітня програма обсягом не менше 40 годин 
(максимальна сума гранту – € 30,000) – 3 роки

Викладацька ставка обсягом не менше 90 годин + 
мінімум 1 додаткова діяльність (максимальна сума 
гранту – € 50,000) – 3 роки

Осередки накопичення знань та компетентностей
(максимальна сума гранту – € 100,000) – 3 роки



Проектні гранти: 
ДЕБАТИ ТА АКАДЕМІЧНІ  ОБМІНИ

Цілі, що будуть підтримані :

Основні види діяльності за напрямом:

• Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою 
взаємозбагачення та поширення кращих практик;

• Посилення співпраці та створення платформ з обміну знань щодо 
найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі ЗВО, 
науково-дослідних інститутів, урядових та європейських структур, 
дослідників, експертів, громадських активістів;   

• Розроблення академічного змісту для окремих цільових груп;

• Спільне створення змісту та спільне викладання

www.erasmusplus.org.ua

МЕРЕЖІ

ПРОЕКТИ

Посилення співпраці та поширення результатів 
високоякісних досліджень (максимальна сума 
гранту – € 300,000)

Опрацьовування різноманітних методологій, 
активізація дискусій та рефлексії (максимальна 
сума гранту – € 60,000) – 12, 18, 24 міс.



Проектні гранти: 
підтримка асоціацій

Цілі, що будуть підтримані:

Основні види діяльності за напрямом:
• Організація та здійснення статутної діяльності асоціацій, що 

займаються євроінтеграційними студіями; 

• Відкритий діалог з громадськістю, активізація експертно-
фахового дискурсу;

• Популяризація ідей Об'єднаної Європи, сприяння активному 
громадянству через поширення інформації про Європейський 
Союз серед широкої громадськості;

• Створення  та підтримка веб-сайту, платформи асоціації; 
поширення інформації про ЄС через ІКТ – інструменти, 
розроблення та підтримка відкритих освітніх ресурсів

www.erasmusplus.org.ua

АСОЦІАЦІЇ Участь і внесок у дослідження євроінтеграційних 
процесів (максимальна сума гранту – € 50,000) 
-3 роки



Erasmus+

Напрям Jean Monnet – огляд проектів
Max. community grants (of total budget): 75% - 80%
*Flat rate financing system

Type of Activity Amount EUR
Min. N° of 
countries

Duration

Jean Monnet  Modules* 30.000 EUR

1 3 yearsJean Monnet Chairs* 50.000 EUR

Centres of Excellence 100.000 EUR

Jean Monnet Networks
300.000 EUR

3
3 years

Jean Monnet Projects* 60.000 EUR 1 12, 18, 24 months

Support to Associations 50.000 EUR 1 3 years

www.erasmusplus.org.ua



Досвід участі українських ЗВО 
у проектах Жана Моне

(2001-2014-2020)

• Модулі – 26+81  (до 2014 р+після 2014 р)

• Кафедри / викладацькі ставки – 8+12

• Центри досконалості – 2+4  

• Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності (до 2014 р.) – 3

• Науково-експертні дебати з академічним світом (з 2014 р.) – 22

• Підтримка асоціацій (з 2015 р.) – 8 

Повний список проектів Жан Моне в Україні :
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/baza-
proektiv.html

www.erasmusplus.org.ua
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Класичні дисципліни 

• EU and Comparative Regionalism Studies

• EU Communication and Information Studies

• EU Economic Studies

• EU Historical Studies

• EU Intercultural Dialogue Studies

• EU International Relation and Diplomacy Studies

• EU Legal Studies

• EU Political and Administrative Studies

• EU Interdisciplinary Studies

46 предметних сфер / тематичних 
напрямів (topics):
Сільське господарство, креативність і 
культура, соціальний діалог, етика, 
міжрелігійний діалог, гендерна рівність, 
інклюзія та рівні можливості, інновації та 
дослідження, транспорт і               
мобільність, навчання             
підприємництву тощо 



Erasmus+

• Мусульманські меншини і міграційна криза в Європі (Польща) 

• Ядерна медицина відповідно до Стандартів ЄС (Сербія) 

• Викладання європейської інтеграції: уроки для африканського регіоналізму 
(Південна Африка) 

• Діалог ASEAN-EU: навчаючись один в одного (Малайзія) 

• Від державного будівництва до європейської інтеграції: роль залізничної 
мережі у соціальній та територіальній інтеграції Європи (1850 – 2017 рр.) 
(Іспанія) 

• Права мігрантів, кордони ЄС та внутрішня безпека: цінності ЄС та глобальні 
виклики (Іспанія) 

• Креативні індустрії та цифрова економіка як драйвери інтеграції та 
інновацій в ЄС (Австралія) 

• Цифрові технології, трансформації та навички: роботи та їх сприйняття в ЄС 
(політики та інвестиції ЄС для просування цифрових технологій) (Австралія)
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Erasmus+

• Соціологія: Ідентичність дитини та громадянство 
(порівняльне дослідження) 

• Релігія: Міжрелігійний діалог в Європі як стратегія проти 
радикалізації 

• Географія: Управління природними ресурсами 
(Європейська перспектива) 

• Література: Приз ЄС для літератури: хто переможці 

• Мистецтво: Цифрове мистецтво в ЄС 

• Науки, екологічні дослідження: європейська практика 
використання відновлюваної енергії 

• Глобальні студії: ЄС та Китай: партнери чи суперники в 
Африці 

1
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Конкурс за напрямом 
Жан Моне

Часові рамки

Оголошення конкурсу Жовтень 2020

Кінцевий термін подання 

заявки

лютий 2021 р. (за часом 

Брюсселю)

Період оцінювання заявок 5 місяців

Повідомлення для 

аплікантів

Липень 2021

Стартова дата проекту 1 вересня 2021 р.

www.erasmusplus.org.ua



Єдиний цифровий ринок 
ЄС: політика, інтеграція та 

гармонізація
ПРОЄКТ 

ЕРАЗМУС + ЖАН МОНЕ
Кафедра ЕК

2019-2022

тиждень



АНОТАЦІЯ ПРОЄКТ ЖМ EUDISIM

• Проєкт пов’язаний зі специфічною тематикою діяльності
Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, яка
раніше не розглядалася в програмі Жана Моне в Україні і
є новою ерою політики Європейської інтеграції в
контексті підвищеного запиту на побудову суспільства
знань.

• Керівник проєкту: Максим Колісник,
к.н. держ.упр., доцент кафедри ЕК

Виконавці проєкту:

• Цукан Оксана, к.ю.н.

• Василь Россіхін, д.ю.н., проф.

• Олександр Безсонов, д.т.н., проф.



ПРОЄКТ ЖМ EUDISIM

Проєкт відповідає положенням

▪Національної стратегії цифровізації на
2018-2020 роки України

▪Стратегії розвитку Єдиного цифрового
ринку ЄС

▪Гармонізації цифрових ринків із країнами
Східного партнерства

▪Талліннської декларації про цифрову
економіку (2017)



ПРОЄКТ ЖМ EUDISIM: ЦІЛІ 

• 1: Сприяти економічній інтеграції України до Єдиного
цифрового ринку ЄС шляхом гармонізації правових норм та
участі у цифрових проектах, програмах та ініціативах.

• 2: Здійснити інноваційне оновлення викладання та
дослідження у просторі вищої освіти України у
співробітництві зі студентами, аспірантами, академічним
персоналом, громадянським суспільством та публічними
службовцями.

• 3: Зробити внесок у зближення України з ЄС згідно
Стратегічної рамки європейського співробітництва в освіті та
навчанні (ET 2020) та Стратегії розумного, сталого та
всеосяжного зростання (Європа 2020).



ПРОЄКТ ЖМ EUDISIM: завдання

• 1: Стимулювати інтерес до європейської інтеграції України 
шляхом проведення університетських курсів у рамках 
бакалаврських, магістерських та докторcьких програм.

• 2: Підготувати наступне покоління, адаптоване до змін, через 
навчання студентів шляхом розробки та подання нового курсу 
по Єдиному цифровому ринку ЄС.

• 3: Залучити всіх зацікавлених, хто безпосередньо не 
пов’язаний з європейськими студіями, та підвищити їхнє 
розуміння процесу інтеграції України до простору ЄС.

• 4: Розповсюдити наукові результати в галузі Єдиного 
цифрового ринку на регіональному, національному та 
міжнародному рівнях, реалізуючи інклюзивний підхід 
панельних сесій на Конференціях.

• 5: Поширювати інформацію про європейську інтеграцію серед 
широкої громадськості України.



ПРОЄКТ ЖМ EUDISIM: КУРСИ

• - Єдиний цифровий ринок ЄС (координатор проєкту) –
аналіз, оцінка та дослідження особливостей і викликів
європейської економічної інтеграції в контексті формування
єдиного цифрового ринку

• - Право ЄС – апроксимація законодавства України до права
ЄС, краще регулювання, захист персональних даних в ЄС
(члени команди проєкту) – теоретичні та практичні питання
права ЄС та України

• - Штучний інтелект (член команди проєкту) – розуміння
основних напрямків розвитку ШІ та взаємозв’язків між ними
та іншими ключовими напрямками машинне навчання,
робототехніка, мульти-агентні системи тощо



ПРОЄКТ ЖМ EUDISIM: 

РЕЗУЛЬТАТИ

• 3 курси, 3 конференції та 2 круглі столи з Єдиного
цифрового ринку ЄС

• 3 наукові публікації та видання

• 2 нових спеціалізованих + 1 оновлений курси пов’язані з
Європейським цифровим ринком та Європейськими
студіями

• залучення більш широкого кола стейкхолдерів до реалізації

• розвиток діалогу між університетом, професійними
мережами, експертним середовищем та публічним сектором



Довідкові матеріали

• Сторінка: Jean Monnet Activities –
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-
monnet_en

• Erasmus+ Programme Guide –

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

• Інструкції щодо подання заявок: : 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding_en

• E-tutorials: Introduction to the international dimension of 
Erasmus+ How to prepare a competitive proposal :

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-
international-dimension-erasmus-plus_en

www.erasmusplus.org.ua
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Erasmus+

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Максим Колісник, ХНУРЕ, к.624 (корпус І)

maksym.kolisnyk@nure.ua

Інформація та запис на курси проєкту

https://nure.ua/universytet/mizhnarodna-diyalnist/mizhnarodni-programi-ta-

akademichna-mobilnist/erasmus/pro-programu-erazmus/programa-zhana-

mone/proekt-zhan-mone
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕРАЗМУС+ ОФІС В УКРАЇНІ
Петро Крайник
м. Київ, вул. Бастіонна 9, Вул. 
Бастіонна, буд. 9, пов. 8

Тел: +38 (044) 286-66-68, +38 (044) 
332-26-45,
Ел.пошта: office@erasmusplus.org.ua
Skype: erasmusplus_ua
Facebook: facebook.com/NEOinUkraine
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