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Програма міжнародної конференції ім. Жана Моне 

 

“Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною: на шляху до глибокої 

інтеграції без набуття повного членства?” 

 

м. Київ 

(Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9) 
  

22 квітня 2013 року 
 

Програма 

 
8.30 – 9.00 – Реєстрація учасників 
 
09.00 – 09.30  Урочисте відкриття конференції  

 
 проф. Сергій Квіт – Президент Національного університету “Києво-Могилянська 

Академія” (НаУКМА) 

 Хосе Роман Леон Лора - Делегація Європейського Союзу (ЄС) в Україні 

 доц. Роман Петров – голова кафедри ім. Жана Моне з права ЄС та Центру ім. Жана 

Моне з європейських студій НаУКМА 

 
Секція 1. “Загальний огляд Угоди про асоціацію між ЄС та Україною” 
 
Модератор - доц. Роман Петров (голова кафедри ім. Жана Моне з права ЄС та Центру ім. 
Жана Моне з європейських студій НаУКМА) 
 
9.30 – 9.50 Хосе Роман Леон Лора (Делегація ЄС в Україні) “Загальний огляд Угоди 
про асоціацію між ЄС та Україною та умови набуття юридичної сили” 
 
9.50 – 10.10 проф. Пітер Ван Елсувеге (Гентський університет, Бельгія) “Угода про 
асоціацію між ЄС та Україною: посилене інституціональне співробітництво та 
політичний діалог між ЄС та Україною” 
 
10.10 – 10.30 проф. Дмитро Коченов (Гронінгенський університет, Нідерланди) “Нові 
інструменти політики умовності в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною: як 
забезпечити відповідність правової системи України з “acquis” ЄС?” 
 
10.30 – 10.50  проф. Віктор Муравйов (завідувач кафедри порівняльного і європейського 
права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка) “Гармонізація законодавства України з правом ЄС в Угоді про асоціацію між 
ЄС та Україною” 
 
10.50 – 11.30 Обговорення 
 
11.30 – 12.00 Перерва на каву 
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Секція 2. “Секторальне співробітництво в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною” 
 
Модератор - проф. Пітер Ван Елсувеге (Гентський університет, Бельгія)  
 
12.00 – 12.20 Гійом Ван Дер Лу (Гентський університет, Бельгія) “Правові засади 
функціонування глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною” 
 
12.20 – 12.40 доц. Ксенія Смирнова (кафедра порівняльного і європейського права 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) 
“Співробітництво з питань конкуренції та застосування “конкурентного аcquis” в Угоді 
про асоціацію між ЄС та Україною” 
 
12.40 – 13.00 Тарас Качка (незалежний експерт) “Співробітництво з питань сільського 
господарства та застосування “аcquis з сільського господарства” в Угоді про 
асоціацію між ЄС та Україною” 
 
13.00 – 13.30 Обговорення 
 
13.30 – 14.30 Обід 
 
Секція 3. “Секторальне співробітництво в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною” 
 
Модератор - проф. Пауль Калініченко (кафедра права ЄС Московського державного 
юридичного університету ім. О.О. Кутафіна, Росія)  
 
14.30 – 14.50 Олена Хоменко (кафедра права ЄС та порівняльного правознавства 
Національного університету “Одеська юридична академія”) “Співробітництво з питань 
юстиції, безпеки і міграції в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною” 
 
14.50 – 15.10 доц. Оксана Головко (кафедра європейського права Львівського 
національного університету ім. Івана Франка) “Співробітництво з питань захисту 
інвестицій та застосування “інвестиційного аcquis” в Угоді про асоціацію між ЄС та 
Україною” 
 
15.10 – 15.30 Звеніслава Опейда (кафедра конституційного і міжнародного права 
Донецького національного університету) “Співробітництво з питань захисту 
інтелектуальної власності та застосування “аcquis з прав інтелектуальної власності” в 
Угоді про асоціацію між ЄС та Україною” 
 
Секція 4. “Вплив Угоди про асоціацію між ЄС та Україною на країни Східного 
Партнерства і Росію” 
 
Модератор - доц. Ксенія Смирнова (кафедра порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) 
 
15.35 – 15.50 д-р Гага Габрігідзе (незалежний експерт, Грузія) “Вплив Угоди про 
асоціацію між ЄС та Україною на відносини між ЄС і Грузією?” 
 
15.50 – 16.05 д-р Наріне Газарян (Брунельській університет, Великобританія) “Вплив 
Угоди про асоціацію між ЄС та Україною на відносини між ЄС і Вірменією?” 
 
16.05 – 16.20 проф. Пауль Калініченко (кафедра права ЄС Московського державного 
юридичного університету ім. О.О. Кутафіна, Росія) “Майбутня рамкова угода між ЄС та 
Росією” 
 
16.20 – 16.35 Богдана Депо (докторант Кельнського університету за програмою Марі 
Кюрі, Німеччина) “Інтеграційні процеси в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною в 



 3 

порівнянні з угодами про асоціацію і стабілізацію між ЄС та країнами балканського 
регіону” 
 
16.35 – 17.15 Загальне обговорення і закриття конференції 
 
17.15 – 17.45  Концерт оркестру старовинної музики НаУКМА 
 
Партнери заходу: 
 

 
 
 
Інформаційна підтримка: 
 

 


