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Мета проведення курсу – покращення теоретичних знань і
аналітичних навичок державних службовців щодо питань ЄС та
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Загальний обсяг 24 год.
Місце проведення: Україна, м. Київ, Академіка Ромоданова,
12/2.
Лектор: керівник Центру досконалості Жана Моне, академічний
координатор, керівник секції з економіки ЄС, завідувач кафедри
світового господарства і міжнародних економічних відносин
Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти
України, д.е.н., професор О.І. Шнирков;
За підтримки програми Еразмус+ Європейського Союзу
в межах проекту Центру досконалості Жана Моне
№611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE
«Поглиблений розвиток європейських студій в Україні:
міждисциплінарний підхід»
Підтримка Європейською Комісією створення цієї публікації не передбачає
підтримку її змісту, який відображає думку тільки авторів, і Комісія не може
нести відповідальність за будь-яке використання інформації, яка тут міститься.

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union
within the Jean Monnet Centre of Excellence Project
№ 611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE
“Advancing European Studies in Ukraine: Interdisciplinary Approach”.
The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.
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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
для державних службовців 1-5 груп оплати праці Апарату Верховної
Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Національного агентства з питань запобігання корупції,
Національного антикорупційного бюро України та інших органів
влади, діяльність яких здійснюється у сфері антикорупційної
політики; служби статистики України, її територіальних органів та
інших органів влади, діяльність яких здійснюється у сфері статистики
17 жовтня
12.30 – 13.50
(ауд. 308)
17 жовтня
14.00 – 15.20
(ауд. 305)

Україна в міжнародних інтеграційних та
дезінтеграційних процесах
Європейська та євроатлантична інтеграції України
як основні моделі стратегічного партнерства

для державних службовців 1-5 груп оплати праці Апарату Верховної
Ради України, Центральної виборчої комісії України, Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Національного антикорупційного бюро
України, Антимонопольного комітету України, Фонду державного
майна України та їх територіальних органів, інших органів влади
06 листопада
12.30 – 13.50
(ауд. 302)
06 листопада
14.00 – 15.20
(ауд. 308)
07 листопада
09.00 – 10.20
(ауд. 406)

Європейська модель соціально-економічного
розвитку
Україна в європейських інтеграційних та
дезінтеграційних процесах
Досвід імплементації Угоди про асоціацію України
з ЄС і поглибленої та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі

для голів, заступників голів районних рад;
голів, заступників голів об’єднаних територіальних громад
03 грудня
09.00 – 10.20
(ауд. 308)

Україна в міжнародних інтеграційних та
дезінтеграційних процесах
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03 грудня
10.30 – 11.50
(ауд. 308)

Україна в міжнародних інтеграційних процесах.
Досвід імплементації Угоди про асоціацію України
з ЄС і поглибленої та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі

для державних службовців 1-5 груп оплати праці Міністерства
юстиції України, Конституційного Суду України, Верховного Суду,
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Державної судової адміністрації України, Національного
агентства з питань запобігання корупції, Національного
антикорупційного бюро України, юридичних підрозділів обласних
державних адміністрацій, інших органів влади
09 грудня
12.30 – 13.50
(ауд. 305)
09 грудня
14.00 – 15.20
(ауд. 309)

Інтеграційна складова забезпечення економічних
реформ. Досвід імплементації Угоди про асоціацію
України з ЄС і поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі
Міжнародна грантова діяльність: досвід Інституту
міжнародних відносин

для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій
10 грудня
10.30 – 11.50
(ауд. 302)

Україна в міжнародних інтеграційних та
дезінтеграційних процесах

4

