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Мета проведення весняної школи – розповсюдження знань про: 
- еволюцію права Європейського Союзу, сучасний стан та 

перспективи розвитку, вплив Брекзіту на право ЄС;  
- практичні аспекти функціонування внутрішнього ринку 

Європейського Союзу; 
- мультидисциплінарні аспекти інтеграційних та дезінтеграційних 

процесів (проблеми розширення і виходу з ЄС, інтеграція з іншими 
країнами, політика санкцій, політичні фактори економічної інтеграції, 
напрями реформування права ЄС, європейські комунікації);  

- правові основи спільних політик Євросоюзу (спільної міграційної 
політики, конкурентної політики ЄС, простору свободи, безпеки і юстиції 
тощо);  

- основи «європеїзації» правового порядку 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 ВЕСНЯНОЇ ШКОЛИ 
 

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

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

Члени оргкомітету: 
- Смирнова К.В., професор кафедри порівняльного і європейського 

права, керівник секції з права ЄС Центру досконалості Жана Моне, 
д.ю.н., професор; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- адміністративний координатор, експерт з політики ЄС Центру 
досконалості Жана Моне, доцент кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики, к.політ.н., доцент Миронова М.А. 
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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
 

ПОНЕДІЛОК, 15 березня 
 

14.00-14.10 – Привітання 
14.10-15.30– Еволюція становлення Європейського Союзу 

(д.політ.н., проф. Копійка В.В.) 
15.40-17.00 – Право Європейського Союзу: сучасне розуміння та 

напрям руху  
(д.ю.н., проф. Смирнова К.В.) 

17.10-18.30 – Інституційний механізм, процедури прийняття рішень в 
Європейському Союзі та джерела права ЄС  
(д.ю.н., проф. Смирнова К.В.) 
 

ВІВТОРОК, 16 березня 
 

14.00-15.20– Засади та принципи функціонування спільної зовнішньої 
політики та політики безпеки ЄС. Перспективи воєнно-
політичного співробітництва в ЄС та участі в ньому 
України.  
(к.політ.н., доц. Миронова М.А.) 

15.30-16.50 – Основи внутрішнього ринку ЄС: поняття, структура  
(д.ю.н., проф. Смирнова К.В.) 

17.00-18.20 – Право конкуренції в Європейському Союзі та вплив на 
Україну 
(д.ю.н., проф. Смирнова К.В.) 

 
СЕРЕДА, 17 березня 

 
14.00-15.20 – Свобода пересування осіб в ЄС та міграційне право ЄС 

(к.ю.н., доц. Святун О.В.) 
15.30-16.50 – Захист прав людини в ЄС: частина 1  

(к.ю.н., доц. Святун О.В.) 
17.00-18.20 – Економічні відносини ЄС з Україною у сучасних 

правових рамках 
 (д.е.н., проф. Чугаєв О.А.) 
 

ЧЕТВЕР, 18 березня 
 

14.00-15.20 – Захист прав людини в ЄС: частина 2  
(к.ю.н., доц. Святун О.В.) 
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15.30-16.50 – Простір свободи, безпеки та юстиції в ЄС та його вплив 
на Україну  
(к.ю.н., доц. Святун О.В.) 

17.00-18.20 – Комунікаційна політика Європейського Союзу 
(д.політ.н., проф. Піпченко Н.О.) 

 
ПЯТНИЦЯ, 19 березня 

 

14.00-15.20 – Основні тенденції в розвитку європейського 
економічного права  
(к.ю.н., доц. Святун О.В.) 

15.30-16.50 – Інтеграційні та дезінтеграційні відносини в 
Європейському Союзі та Україна  
(д.е.н., проф. Шнирков О.І.)  

17.00-18.20 – Вплив Брекзіту на право Європейського Союзу та 
відносини з Україною  
(д.ю.н., проф. Смирнова К.В.) 

 
ПОНЕДІЛОК, 22 березня 

 
14.00-15.20 – Міжнародні та європейські механізми протидії корупції 

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

15.30-16.50 – Правове регулювання відносин ЄС з третіми країнами  
(д.ю.н., проф. Смирнова К.В.) 

17.00-18.20 – Правове регулювання відносин асоціації між Україною 
та ЄС: еволюція становлення 
(д.ю.н., проф. Смирнова К.В.) 
 

ВІВТОРОК, 23 березня 
 

14.00-15.20 – Механізми вирішення спорів в Угоді про асоціацію між 
Україною та ЄС  
(к.ю.н., доц. Святун О.В.) 

15.30-16.50 – «Європеїзація» правопорядку України  
(д.ю.н., проф. Смирнова К.В.) 

17.00-17.40 – Підведення підсумків весняної школи 
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