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European Studies can be considered a coherent

’interdisciplinary area’ based on fundamental

questions about the conceptual, cultural, socio-

political and economic entity ’Europe’…(P.

Morgan, 1999)

Європейські Студії це міждисциплінарна галузь

знань, яка охоплює фундаментальні питання з

концептуальної, культурної, соціально-

політичної та економічної сутності Європи.



Європейські студії

• Виникли близько 60 років тому в Європі

• Європейські студії є унікальними

• Мають виключно міждисциплінарний / 

мультидисциплінарний характер

• Окремі модулі,  дисципліни на рівні бакалавра

• Магістерські програми та програми подвійного 

диплому

• PhD дослідження в інститутах чи центрах 

європейських досліджень в університетів або бізнес-

шкіл.



Перспективи

працевлаштування

випускників ЄС
• Міжнародні організації

• Адміністративні структури на центральному, регіональному та 

місцевому рівнях управління

• Компанії, що ведуть торгівельні відносини з компаніями країн ЄС

• Дослідницькі центри політики; НДО; засоби масової інформації; 

інформаційні центри

• Політичні партії та інші організаційні структури, що мають 

особливий інтерес до європейських справ.

• "Дослідження студій ЄС. Точка зору студентів на студії ЄС "(ЄК" Жан 

Моне ", липень 2014 р.).

• Питання. Чому ви обрали Європейські Студії?

• Відповідь. Це  міцна основа для міжнародної кар'єри (45%)



Європейські студії в Україні
• З кінця 1990-х років  були ініційовані в окремих ЗВО; вони 

могли бути створені в рамках міжнародного партнерства або як 

результат спільних проектів

• Окремі модулі, освітня пропозиція на рівні бакалавра: (право, 

економіка, історія, державне управління, міжнародні відносини, 

бізнес, політичні науки, соціологія)

• Спеціалізація за окремими спеціальностями  магістерських 

програм

• КНУ ім.Шевченка, магістерська програма «Міжнародні 

економічні відносини», спеціалізація «Економіка європейської 

інтеграції»

• ДонДУУ. Магістерська програма Менеджмент ЗЕД, 

спеціалізація «Європейський менеджмент ЗЕД»

• Києво-Могилянська Академія  магістерська програма «Німецькі 

та Європейські Студії», програма подвійного диплому



Європейські Студії для держслужбовців

• Наказ МОН від 24.03.2005 р. № 182 "Про затвердження Переліку спеціальностей та 

спеціалізацій, Критеріїв та порядку відбору, складу Міжвідомчої експертної групи із 

забезпечення відбору вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти для 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції";

• Наказ Головдержслужби, МОН від 30.03.2005 року № 75/191 „Про затвердження Порядку 

проходження мовної підготовки державними службовцями, які займаються питаннями 

європейської та євроатлантичної інтеграції України";

• Наказ МОН від 31.05.2005 р. № 325 "Про затвердження Переліку вищих навчальних закладів і 

закладів післядипломної освіти для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції";

• Наказ МОН від 02.09.2005 р. № 506 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції".

• Кабінетом Міністрів України 5 листопада 2008 року затверджено Державну цільову програму 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції України на 2008 - 2011 роки. (СТАН РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТУДІЙ В УКРАЇНІ – 2011, НаУКМА)



Європейські Студії в Україні
• Одна із “soft power" поступової європейської

інтеграції України до ЄС

• Формування європейської ментальності молоді

• Випускники, здатні підтримувати плідні відносини з

ЄС у різних сферах

• Ефективний засіб підвищення іміджу ЄС в країні у

часи суспільних трансформацій

• Платформа для об'єктивного та всебічного

розуміння сильних та слабких сторін ЄС



Європейські Студії: інноваційність
• English-taught program/ courses

• Позакласна робота (Євроклуби, EU StudyDays, 

публічні лекції, тренінги для неакадемічної 

спільноти)

• Зустріч з політиками, видатними діячами ЄС

• Залучення іноземних фахівців до навчального 

процесу 

• Академічна мобільність 

• Проекти програми ЄС Еразмус+  Жан Монне



Компетенції випускників
• Здатність інтерпретувати та аналізувати європейські 

події, політику у національних, регіональних та 

місцевих середовищах

• Здатність критично  інтерпретувати та ставитися до 

політики ЄС та євроінтеграційних процесів

• Здатність критично тлумачити ідеї та концепції ЄС та 

європейської інтеграції

• Здатність спілкуватися  іноземною мовою, 

використовуючи відповідну термінологію

• Підвищення міжкультурної обізнаності



Сприятливі фактори / Виклики

• Європейська інтеграція -

мета зовнішньої політики  

України

• Інтернаціоналізація 

(європеїзація) вищої освіти

• Імідж ЗВО

• Міжнародна діяльність 

викладачів / студентів

• Міжнародні проекти

• Якість випускників 

• Професійний розвиток 

викладачів

•Гарантія якості

•Недостатня інформації про 

найкращі практики, методи 

навчання, підручники

• Низький рівень публікацій  у за 

кордонних виданнях

•Рівень володіння англійською 

мовою (викладачі / студенти)

• Невисокий  інтерес широкої 

академічної спільноти до 

європейських студій

•Відсутність фінансової 

підтримки сталого розвитку цих 

програм.





Erasmus+

Jean Monnet a worldwide Network 1989 - 2018

87 countries throughout the world 
more than 1000 universities 
offering Jean Monnet courses as 
part of their curricula

Over 5,200 projects in the 
field of European integration 
studies.
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1255 Jean Monnet Applications in 2018



1255 Jean Monnet 

applications in 2018



235 Jean Monnet grants 

awarded in 2018



Jean Monnet projects,2018
Top 5 – Applications 2018

Worldwide 

Russia (260) 

Ukraine (165) 

Italy (125) 

Spain (70) 

France (35) 

Top 5 - Grants Awarded 2018

Worldwide 

Russia (23) 

Italy (22) 

United States (21) 

Ukraine (14) 

Australia (12) 







Jean Monnet Programme- Objectives

Promote teaching 
and research on 

European 
integration

Support activities 
of academic 

institutions or 
associations 

Promote policy 
debate and 

exchange between 
the academic world 
and policy-makers 

Equip students, 
young professionals 
with knowledge of  
European Union 

subjects 

Promote 
innovation, 

teaching and 
research



Jean Monnet Programme - how does it 

work

Teaching and 
research 
(Modules, 

Chairs, Centres 
of Excellence)

Policy debate 
with academic 

world (Networks, 
Projects) 

Support to 
Associations



Програма Жана Монне: переваги

• Знак якості!

• Це інструмент надання поглиблених знань про 

ЄС, європейську інтеграцію

• Це стимулює досконалість у викладанні та 

дослідженні європейських інтеграційних 

процесів

• Інновації та креативність у викладанні!!!

• Академічна мережа та обмін інформацією

• Отримання додаткового фінансування



Переваги для викладачів

• Іноземні мови

• Міжнародне співробітництво

• Візуалізація своїх досліджень 

академічній спільноті в Україні та за її 

межами

• Проектна робота

• Відкриває горизонти
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Напрями для поліпшення

• Зробити наші зусилля видимими та відчутними

• Переосмислити - що таке «Педагогічна діяльність»

• Досягати  цілей проектів, зазначених у формі заявки

• Полегшити бюрократичниі, трудомісткі, 

адміністративні процедури для реалізації проектів в 

університетах

• Залучити студентів до проектів та позакласних 

заходів

• Покращити внутрішнє та зовнішнє поширення 

результатів



Erasmus+

Українська Асоціація Викладачів та 

Дослідників  Європейської Інтеграції

• майданчик для розбудови мереж і співпраці між

викладачами та інституціями в рамках Програми

Жана Моне в Україні та за її межами

• ресурс щодо поширення знань та досвіду, кращих

практик та досліджень з європейської інтеграції

як серед академічної спільноти України, так і

більш широкої громадськості
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Useful references

Erasmus+ Programme Guide and 2017 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

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

Frequently Asked Questions (FAQ):

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en

Jean Monnet selection results: 

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

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

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu


Thank you all for your attention!

mail@aprei.com.ua

597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE
MODULE: «The Best European Practices for the «Water 

Security» Platform to Achieve the Goals of Sustainable 

Development» 

Terms of the Project: 01.09.2018–31.08.2021

Contacts:

Coordinator: prof. Olena Mitryasova

e-mail: eco-terra@ukr.net;
phone: +380952880479
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