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Мета та завдання проєкту: 

Цілі проєкту: 

сприяти миру, політичній та соціально-економічній стабільності в Україні подолання 

опору європейським змінам у Східній Україні, особливо в Харківській області, шляхом 

надання освітніх послуг 

Завданнями проєкту є: 

сприяти діалогу між науковим світом та політиками, зокрема, для посилення управління 

політикою ЄС  

надання студентам та молодим спеціалістам знання з предметів Європейського Союзу, 

що стосуються їх академічного та професійного життя, та вдосконалення своїх 

громадянських навичків 

Напрями діяльності за проєктом: 

 проведення конференції «Розвиток партнерства Україна - ЄС у сфері державного 

управління»;  

 виїзне заняття «Бути українцем, бути європейцем».  

 проведення європейського модуля «Демократична децентралізація як європейський 

досвід державного управління»  

 підготовка дистанційного курсу "Демократична децентралізація як європейський досвід 

державного управління";  

 проведення літньої школи «Європейський вектор розвитку України. Це твій вибір? "  

підготовка методичних матеріалів;  
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 створення веб-сторінки та активна робота з соціальними медіа 

Очікувані результати: 

Протягом життя проекту планується охопити цільові групи шляхом:  

- створена сприятлива атмосфери для навчання нового покоління європейських 

державних службовців (магістри та бакалаврські програми з державного управління та 

державної служби).  

- освіта молодих поколінь (школярів Харкова та об’єднаних територіальних громад), 

створено європейські настрої шляхом надання інформації про економічні, геополітичні 

особливості європейського континенту.  

- надані можливості майбутнім працівникам державного сектору вивчити досвід 

демократичних змін у Східній та Центральній Європі (Польща, Македонія, Чехія, 

Словенія, Угорщина), вивчення їх трансформаційних подорожей та подолання опору 

населення.  

- Створено наукове середовище (конференції, вебінар, наукові праці) для дослідження 

європейського досвіду децентралізації та ефективності адміністративних реформ в 

Україні;  

- Створено інформаційного середовища (дистанційний курс, веб-сторінка, соціальні 

медіа).  

- У проекті взяли участь не менше 350 студентів, школярів, державних службовців, 

викладачів, дослідників, представників громадянського суспільства, професійних груп. 

Інформація про проєкт на сайті університету:  

https://cafpubladm.hneu.edu.ua/index.php/programa-erazmus-zhan-mone/ 

 

Facebook сторінка:  якщо є  

 

 


