
ПЛАН 

заходів кафедри європейської інтеграції 

 ОРІДУ НАДУ при Президентові України  

до Дня Європи 2016  

 

1. 05-07 квітня 2016 року - Тематичний короткостроковий семінар за 

темою: «Інтеграція України до Європейського Союзу» з підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської 

областей (на базі Управління ПКК) за участю представника 

Міністерства закордонних справ України в Одесі К.І. Ржепішевського, 

а також народного депутата України 3-го, 6-го і 7-го скликань 

С.Р.Гриневецького.  

2. 07 квітня 2016 р.  - «круглий стіл» для державних службовців Півдня 

України та слухачів заочної форми навчання факультету державного 

управління на тему: «Європейські виклики XXI століття: досвід для 

України». Модератори: відомий український політик, народний 

депутат України 3-го, 6-го і 7-го скликань С.Р. Гриневецький, 

представник Міністерства закордонних справ України в Одесі К.І. 

Ржепішевський, завідувач кафедри європейської інтеграції Кривцова 

В.М., професор кафедри європейської інтеграції  Горячук В.Ф. 

3. 17 травня 2016 р. - Круглий стіл «Угода про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом: імплементація і європейський ринок». 

Організатори: Одеська обласна державна адміністрація, 

Представництво Європейського Союзу в Україні, Всеукраїнський 

центр болгарської культури, Інститут Євро - Атлантичного 

співробітництва, Центр міжнародних досліджень ОНУ ім. І.І. 

Мечникова, Кафедра права ЄС та порівняльного права НУ «ОЮА», 

Кафедра міжнародних економічних відносин ОНУ ім. І.І. Мечникова 

Кафедра європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

4. 17 травня 2016 р. – ЄВРОВІКТОРИНА для слухачів 1 курсу денної 

форми навчання факультету «Державне управління» /Остапенко О.А./ 

5. 19 травня 2016 р. - проведення виїзного засідання Дипломатичного 

клубу за участю представника Міністерства закордонних справ 

України в Одесі К.І. Ржепішевського для слухачів 1 курсу денної 

форми навчання факультету «Державне управління» спеціалізації 

«Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» на тему: 

«Угода про асоціацію між Україною та ЄС як нова фаза європейської 

інтеграції України». 

6. Протягом травня 2016 р. - виступи викладачів кафедри європейської 

інтеграції Кривцової В.М. та Остапенко О.А. з актуальних проблем 

європейської інтеграції на телебаченні та в інших ЗМІ. 



7. 16-21 травня 2016 р. - тематичне супроводження святкування Днів 

Європи в Україні за допомогою сайту, радіо та екрану в ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. /Усатюк І.Ф., Кривоцюк П.С., Кадук Н.І./ 

8. 16-21 травня 2016 р. - організація разом із бібліотекою ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України  тематичної виставки навчально-методичної 

та наукової літератури з проблематики європейської інтеграції 

/Кривцова В.М., Кадук Н.І., Макарова В.О./ 

9. 19-21 травня 2016 р. – участь у заходах Кампанії відзначення Днів 

Європи в Україні-2016 «RE-ФОРМУЮСЬ Європейцем!», яка 

організована Мережею центрів європейської інформації України 

/Колісніченко Н.М./  
 


