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ЗАПРОШУЄМО 
 

Науковців та викладачів вищих навчальних закладів та академічних інституцій, управлінців та працівників 
органів державної влади, представників ділових кіл, здобувачів наукових ступенів до участі у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції «Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення 
стійкості економіки України», яка відбудеться в Інституті міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 25-26 листопада 2021 р.  і проводиться Центром досконалості Жана Моне 
в рамках проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» № 
611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE за підтримки програми Еразмус+ Європейського Союзу.  

 

Тематичні напрями конференції (секції): 
Четвер, 25 листопада 2021 р. (з 14.00) 

1. Пленарне засідання. 
2. Зона вільної торгівлі України та ЄС: результати та перспективи модернізації. 
3. Проблеми участі України в європейських міграційних процесах в умовах новітніх викликів. 

П’ятниця, 26 листопада 2021 р. (з 14.00) 
4. Вплив Угоди про асоціацію між Україною і ЄС на бізнес: правові аспекти. 
5. Політичний вимір інтеграції України і ЄС. 
6. Комунікаційні аспекти інтеграції України і ЄС. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. Переклад не забезпечується. 
Участь у конференції та електронна публікація тез безкоштовні. 
Конференція буде проводитися в онлайн режимі на платформі Microsoft Teams. 
Для реєстрації просимо до 10 листопада 2021 р. заповнити заявку за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1_NZiv_3LYOnRvf1z4Xu-EKT29T7EFxJ27GMWzCRt2wo/edit?usp=sharing 
Тези доповіді, будь-ласка, надсилайте до 20 листопада 2021 р., на e-mail: conference.mev@gmail.com. В 

темі листа просимо вказати: Конференція «Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості 
економіки України». З усіх питань участі у конференції та друку тез звертайтеся до відповідального секретаря 
міжнародної науково-практичної конференції. 

Вимоги до оформлення тез: 
• Тези мають бути оригінальними, не опублікованими раніше і не поданими до друку в інші 

видання. 
• Тези доповідей – до трьох сторінок друкованого тексту на листках формату А4, набраного у 

редакторі MS Word. 
• Поля: верхнє, праве, ліве - 2,5 см; нижнє - 3,5 см. 
• Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1. У верхньому лівому 

кутку вказується УДК. 
• Назва статті друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, 

а також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, 
посада автора. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює автор (співавтор). 

• Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. 
• У тексті не використовувати автоматичну або примусову розстановку переносів. 
• Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 123], де 5 – номер джерела у 

списку використаних джерел, 123 – сторінка (вказується за необхідності).  
• Наприкінці тексту подається список використаних у тексті джерел. Підзаголовок по центру 

«Список використаних джерел» напівжирним шрифтом.  
• У назві прикріпленого файлу слід вказати прізвище автора (першого з авторів). 

Відповідальний секретар: д.е.н., професор Чугаєв Олексій Анатолійович, заступник адміністративного 
координатора Центру досконалості Жана Моне Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

е-mail: conference.mev@gmail.com 
http://www.iir.edu.ua/jean-monnet-center/ 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 

http://www.iir.edu.ua/jean-monnet-center/

