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Мета тренінгу – підвищення кваліфікації цільових груп (представники 
громадських організацій, дослідники, співробітники відділів міжнародного 
співробітництва ВНЗ України) з наступних питань: 

• роль громадських організацій у розвитку відносин України та ЄС в 
контексті імплементації Угоди про асоціацію;  

• міжнародні та європейські механізми протидії корупції та шахрайству; 
• проблеми фандрайзингу, пошук та робота з донорами;  
• планування та управління проектами міжнародного співробітництва, 

підготовка проектних пропозицій;  
• наукова діяльність в рамках грантових проектів ЄС; 
• публічна дипломатія ЄС, особливості зовнішньо- та 

внутрішньоінституціональних комунікацій ЄС: досвід для України. 
 
 
Загальний обсяг 60 год., в тому числі: лекції – 40 год., самостійна робота 

– 20 год. 
 
Місце проведення: онлайн-лекції на платформі Microsoft Teams. 

 
 

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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ОРГКОМІТЕТ ТРЕНІНГУ «ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
У РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ, ПРАВОВОЇ  

І КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМ ЄС ТА УКРАЇНИ» 
 

Голова оргкомітету: 
Копійка В.В., директор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 
Шевченка, д.політ.н., професор, експерт Центру досконалості Жана Моне. 

Заступник голови оргкомітету: 
Шнирков О.І., завідувач кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин, д.е.н., керівник та академічний координатор 
проекту Центру досконалості Жана Моне. 

Члени оргкомітету: 
- Маковський С.О., к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин і 

зовнішньої політики, експерт Центру досконалості Жана Моне; 
- Миронова М.А., к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин і 

зовнішньої політики, експерт Центру досконалості Жана Моне; 
- Піпченко Н.О., д.політ.н., професор кафедри міжнародної інформації, 

експерт Центру досконалості Жана Моне.  
 

Лектори: 
- директор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, 

д.політ.н., професор, експерт Центру досконалості Жана Моне 
В.В. Копійка; 

- керівник Центру досконалості Жана Моне, академічний координатор, 
керівник секції з економіки ЄС, завідувач кафедри світового господарства 
і міжнародних економічних відносин, д.е.н., професор О.І. Шнирков; 

- заступник адміністративного координатора, експерт з економіки ЄС 
Центру досконалості Жана Моне, д.е.н., професор кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних відносин О.А. Чугаєв; 

- керівник секції з комунікацій ЄС Центру досконалості Жана Моне, 
д.політ.н., професор кафедри міжнародної інформації Н.О. Піпченко; 

- експерт з політики ЄС Центру досконалості Жана Моне, к.політ.н., 
доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики С.О. 
Маковський; 

- експерт з права ЄС Центру досконалості Жана Моне, к.ю.н., доцент 
кафедри порівняльного і європейського права О.В. Святун. 
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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

СЕРЕДА, 1 грудня 2021 
14.00-14.10    Привітання  
14.10-15.20    Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та 

стратегія розвитку 
   (д.політ.н., проф. Копійка В.В.)  

15.30-16.50   Роль громадських організацій у розвитку відносин України та  
 ЄС в контексті імплементації Угоди про асоціацію 

  (к.політ.н., доц. Маковський С.О.) 
17.00-18.20   Зовнішньо- та внутрішньоінституціональні комунікації ЄС 

(д.політ.н., проф.Піпченко Н.О.)  

ЧЕТВЕР, 2 грудня 2021 
14.00-15.20   Україна у процесах європейської економічної інтеграції та 

 дезінтеграції. 
(д.е.н., проф.Шнирков О.І.) 

15.30-16.50   Публічна дипломатія ЄС 
(д.політ.н., проф.Піпченко Н.О.)  

17.00-18.20   Практичне заняття «Сприйняття ЄС: стереотипи та їх  
        подолання» 

(д.політ.н., проф.Піпченко Н.О.)  
 

П’ЯТНИЦЯ, 3 грудня 2021 
14.00-15.20   Міжнародні та європейські механізми протидії корупції  

  та шахрайству 
(к.ю.н., доц. Святун О.В.) 

15.30-16.50   Прикладні аспекти позиціонування України в ЄС 
(д.політ.н., проф.Піпченко Н.О.)   

17.00-18.20   Практичне заняття «Тематична інформаційна кампанія» 
(д.політ.н., проф. Піпченко Н.О.)  

СУБОТА, 4 грудня 2021 
10.00-11.20   Фандрайзинг. Підходи до типологізації організацій «донорів» і 

проектів міжнародного співробітництва 
(к.політ.н., доц. Маковський С.О.) 

11.30-12.50   Принципи відбору проектних заявок 
(к.політ.н., доц. Маковський С.О.) 

13.00-14.20   Підходи до формування проектної команди.  Функції і   
                   завдання проектного менеджера (керівника проектної групи) 

(к.політ.н., доц. Маковський С.О.) 
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ПОНЕДІЛОК, 6 грудня 2021 
14.00-15.20   Практичне заняття. Підготовка проектних заявок. Структура 

 проектної заявки і супутні документи.  
(к.політ.н., доц. Маковський С.О.)  

15.30-16.50    Вимоги і обмеження донорів щодо змісту і наповнення заявок 
(к.політ.н., доц. Маковський С.О.) 

17.00-18.20    Економічні відносини між Україною і ЄС в умовах ЗВТ 
(д.е.н., проф. Чугаєв О.А.) 
 

ВІВТОРОК, 7 грудня 2021 
14.00-15.20    Фінансова складова проектного менеджменту. Практика  
  формування бюджетів проектних пропозицій  

(к.політ.н., доц. Маковський С.О.)  
15.30-16.50    Фінансова складова проектного менеджменту. Практика 

 формування бюджетів проектних пропозицій  
(к.політ.н., доц. Маковський С.О.) 

17.00-18.20    Наукова діяльність в рамках грантових проектів ЄС  
(д.е.н., проф. Чугаєв О.А.) 
 

СЕРЕДА, 8 грудня 2021 
14.00-15.20    Особливості звітування при реалізації проектів  

міжнародного співробітництва 
(к.політ.н., доц. Маковський С.О.) 

15.30-16.50   Особливості звітування при реалізації проектів  
міжнародного співробітництва  
 (к.політ.н., доц. Маковський С.О.) 

16.50-17.00   Підведення підсумків тренінгу 
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