
ОПИС ПРОЕКТУ
 

Проект Центру досконалост� Жана Моне
«Поглиблений розвиток європейських
студ�й в Україн�: м�ждисципл�нарний
п�дх�д» спрямований на поглиблення  та
удосконалення викладання європейських
студ�й, розвиток европейських досл�джень в
економ�чн�й, пол�тичн�й, правов�й та
комун�кац�йн�й сферах � сфер�  �нтеграц�ї
України до ЄС. 

 

Мета проекту – формування в�дкритих
осв�тн�х � наукових ресурс�в у сфер�
європейських студ�й та популяризац�я фахової
�нформац�ї щодо функц�онування ЄС в
економ�чн�й, пол�тичн�й, правов�й та
комун�кац�йн�й сферах.

 

Тривал�сть проекту: 2019-2022 рр.

ЗАХОДИ
 

М�ждисципл�нарн� конференц�ї:
- Нормативна сила ЄС (2020); 

- «Принциповий прагматизм» ЄС: насл�дки
для Сх�дної � П�вденної Європи: пол�тичн�,
економ�чн�, правов� та комун�кац�йн� аспекти
(2021);

- Угода про асоц�ац�ю з ЄС як �нструмент
забезпечення ст�йкост� економ�ки України (2021).

 

Спец�альна сес�я 

«Єдиний цифровий ринок ЄС» (2019).

 

Навчальн� судов� змагання (moot courts) –

конкурси з права ЄС (2020, 2021).

КУРСИ І ТРЕНІНГИ
 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

- ЄС в м�жнародних �нтеграц�йних �
дез�нтеграц�йних процесах (2020);

- Право ЄС � його вплив на Україну (2021);

- Пол�тична суб’єктн�сть ЄС (2022).

 

ДЛЯ УЧНІВ ШКІЛ:

- Інтеграц�я України з ЄС для молод� (2020-21).

 

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І ДОСЛІДНИКІВ:

- Зовн�шня пол�тика � комун�кац�ї ЄС (2020);

- Економ�чна �нтеграц�я ЄС � Угода про
асоц�ац�ю з Україною (2021);

- Вплив права ЄС на правовий порядок в
Україн� (2022).

 

ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ:

- Економ�ка, пол�тика, право � комун�кац�ї в ЄС та
Угода про асоц�ац�ю з Україною (2019-22).

 

ДЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:

- Громадськ� орган�зац�ї у розвитку пол�тичної,
економ�чної, правової � комун�кац�йної систем ЄС
(2021-22).



 

ПРОЕКТНА КОМАНДА
- академ�чний координатор, д.е.н., проф. 

 О. І. Шнирков;

- д.пол�т.н., проф. В. В. Коп�йка;

- д.ю.н., проф. К. В. Смирнова; 

- д.пол�т.н., доц. Н. О. П�пченко;

- д.е.н., доц. О. А. Чугаєв;

- к.пол�т.н., доц. М. А. Миронова;

- к.ю.н., доц. О. В. Святун;

- к.пол�т.н., доц. С. О. Маковський.
 

КОНТАКТИ
м. Київ, вул. Ю. Іллєнка 36/1, каб. 313

+38044 481-45-12

jmcoe.iir@gmail.com

iir.edu.ua/jean-monnet-center/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П�дтримка Європейською Ком�с�єю створення ц�єї публ�кац�ї не передбачає п�дтримку її зм�сту,

який в�дображає думку т�льки автор�в, � Ком�с�я не може нести в�дпов�дальн�сть за будь-яке
використання �нформац�ї

ДОСЛІДЖЕННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ
 

МОНОГРАФІЇ:     
- Асоц�ац�я м�ж ЄС � трет�ми країнами;

- Європейський Союз у м�нливому св�т�.
 

 НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: 

- Валютно-ф�нансова �нтеграц�я в ЄС;

- Європейське б�знес-середовище;

- ЄС в м�жнародних в�дносинах;

- Європейськ� комун�кац�ї;
- Європеїзац�я конкурентного права.
 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ:

- Сп�льна зовн�шня � безпекова пол�тика ЄС;

- Рег�онал�зац�я � транскордонне 

сп�вроб�тництво в ЄС;

- Вир�шення спор�в в прав� ЄС;

- Основн� свободи внутр�шнього ринку ЄС: 

кейси � схеми.
 

БУКЛЕТИ:

- маг�стерська спец�ал�зац�я «Сх�дноєвропейськ�
досл�дження»;

- маг�стерська спец�ал�зац�я «Європейське право»;

- Навчальн� судов� змагання (moot courts) –

конкурси з права ЄС.
 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ:

- Економ�ка європейської �нтеграц�ї;
- Європейський б�знес;

- Сх�дноєвропейськ� досл�дження;

- Європейське право;

- Європейське б�знесове право;

- Європейськ� комун�кац�ї.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА
 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ЦЕНТР ДОСКОНАЛОСТІ ЖАНА МОНЕ


