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Мета проведення зимової школи – розповсюдження знань про: 
- економічні досягнення і новітні виклики для ЄС, сценарії 

реформування Союзу;  
- диференціацію інтеграційних процесів в ЄС та з третіми 

країнами; 
- місце України в процесах європейської економічної інтеграції та 

дезінтеграції; 
- трансформацію європейського середовища для бізнесу;  
- забезпечення інтересів осіб в умовах різношвидкісної 

європейської інтеграції; 
- мультидисциплінарні аспекти інтеграційних та дезінтеграційних 

процесів  за участю ЄС. 
 
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 ЗИМОВОЇ ШКОЛИ 
 

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: 
Філіпенко А.С., Президент Всеукраїнської громадської організації 
«Українська асоціація економістів-міжнародників», професор 
кафедри світового господарства та міжнародних економічних 
відносин, д.е.н., професор.  
Чугаєв О.А., професор кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент, заступник 
адміністративного координатора Центру досконалості Жана Моне; 
Піпченко Н.О., професор кафедри міжнародної інформації, 
д.політ.н., експерт Центру досконалості Жана Моне. 

Лектори: 
- 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 права ЄС Центру досконалості Жана Моне, д.ю.н., 
професор кафедри порівняльного і європейського права 
К.В. Смирнова; 

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

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

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

ВІВТОРОК, 12 січня 
09.00-09.10 – Привітання  
09.10-10.20 – Концептуальні засади процесів міжнародної 

економічної інтеграції та дезінтеграції  
(професор О.І. Шнирков) 

10.30-11.50 – Економічна сила ЄС у світовому господарстві 
(професор О.А. Чугаєв) 

12.20-13.40 – Розширення ЄС і економічна інтеграція з третіми 
країнами (професор О.А. Чугаєв) 

СЕРЕДА, 13 січня 
09.00-10.20 – Спільна торговельна політика ЄС в умовах 

глобальних торговельних війн.  
(професор О.І. Шнирков) 

10.30-11.50 – Брексіт як форма міжнародної економічної 
дезінтеграції (професор О.І. Шнирков) 

12.20-13.40 – Кореляція економічних і політичних факторів 
трансформацій в ЄС (доцент С.О. Маковський)  

ЧЕТВЕР, 14 січня 
09.00-10.20 – Україна в процесах європейської економічної 

інтеграції та дезінтеграції  
(професор О.І. Шнирков) 

10.30-11.50 – Формування цифрового союзу ЄС як фактор 
конкурентоспроможності Союзу: можливості для 
України (професор О.І. Шнирков) 

12.20-13.40 – Валютна інтеграція в ЄС в умовах диференціації 
економічної інтеграції (професор О.А. Чугаєв) 
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П’ЯТНИЦЯ, 15 січня 
09.00-10.20 – Валютна інтеграція в ЄС: уроки для України. 

Дебати (професор О.А. Чугаєв) 
10.30-11.50 – Захист прав споживачів в ЄС і трансформація 

бізнес-середовища в Україні: дискусія 
(професор О.А. Чугаєв) 

12.20-13.40 – Нові тенденції в розвитку європейського 
економічного права (професор О.В. Святун) 

ПОНЕДІЛОК, 18 січня 
09.00-10.20 – Європеїзація правового порядку України  

(професор К.В. Смирнова) 
10.30-11.50 – Технічне регулювання в ЄС та виклики для України 

(професор О.А. Чугаєв) 
12.20-13.40 – Технічне регулювання в ЄС: промислові товари 

(кейс-стаді) (професор О.А. Чугаєв) 

ВІВТОРОК, 19 січня 
09.00-10.20 – Конкурентна політика Європейського Союзу 

(професор О.І. Шнирков) 
10.30-11.50 – Регулювання продажу продуктів  
                       харчування в ЄС (професор О.А. Чугаєв) 
12.20-13.40 – ЄС і Україна в умовах пандемії COVID-19 

(професор О.А. Чугаєв) 

СЕРЕДА, 20 січня 
09.00-10.20 – Комунікації в ЄС в умовах економічних викликів 

(професор Н.О. Піпченко) 
10.30-11.50 – Економічні санкції ЄС щодо третіх країн:  

колективна аналітика (професор О.І. Шнирков) 
11.50-12.10 – Підведення підсумків зимової школи 
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