
 

 

 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

 
ЦЕНТР ДОСКОНАЛОСТІ ЖАНА МОНЕ 

 
ЗАПРОШУЄМО 

 
Науковців і викладачів вищих навчальних закладів та академічних інституцій, 

управлінців і працівників органів державної влади, представників ділових кіл, здобувачів 
наукових ступенів до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 
«Принциповий прагматизм ЄС – наслідки для Східної та Південно-Східної Європи: політичні, 
економічні, правові та комунікаційні аспекти», що проводиться Центром досконалості Жана 
Моне в рамках проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: 
міждисциплінарний підхід» № 611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE. 

Конференція проходитиме в онлайн режимі на платформі Microsoft Teams 21-22 травня 
2021 р. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. Участь у конференції та електронна 
публікація тез безкоштовні. 

 
Напрями роботи конференції: 

П’ятниця, 21 травня 2021 р. 
• Політика ЄС у Східній та Південно-Східній Європі: політичні та безпекові аспекти; 
• Європейський регіоналізм і транскордонне співробітництво в ЄС; 
• Забезпечення зовнішніх комунікацій ЄС: регіональні загрози та глобальні виклики; 
• Сучасні виклики для права ЄС у сфері зовнішніх зносин. 

Субота, 22 травня 2021 р. 
• «Принциповий прагматизм» та зони вільної торгівлі ЄС; 
• Перспективи Енергетичного союзу в ЄС. 

 
Заявку на участь у міжнародній науково-практичній конференції «Принциповий 

прагматизм ЄС – наслідки для Східної та Південно-Східної Європи: політичні, економічні, 
правові та комунікаційні аспекти» необхідно заповнити до 1 травня 2021 р. за посиланням: 
https://forms.gle/dXiU525Rg9RtvcYt5  
 

Тези доповіді просимо надсилати до 15 травня 2021 р. на адресу оргкомітету 
conference.jmceiir@ukr.net. У темі листа просимо вказати: конференція «Принциповий 
прагматизм ЄС».  

З усіх питань участі у конференції звертайтеся до відповідального секретаря міжнародної 
науково-практичної конференції: к.політ.н., доц. Миронової Маргарити Анатоліївни, Центр 
досконалості Жана Моне Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, e-mail: conference.jmceiir@ukr.net 
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Вимоги до оформлення тез: 

1. Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на листках 
формату А4, набраного у редакторі MS Word. 

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

лівому кутку вказується УДК. 
4. 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). 

5. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS 
Office. 

6. У тексті не використовувати автоматичну або примусову розстановку переносів. 
7. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 123], де 5 – номер 
джерела у списку використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на джерела, котрі не 
містять сторінок (наприклад, ресурси мережі «Інтернет»), подаються шляхом зазначення 
їхнього номера у списку використаних джерел: [7] тощо.  
8. Наприкінці тексту подається список використаних у тексті джерел. Підзаголовок по 
центру «Список використаних джерел» напівжирним шрифтом.  
9. У назві прикріпленого файлу слід вказати прізвище автора (першого з авторів). 

 
 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 
 


