
  
 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

ЦЕНТР ДОСКОНАЛОСТІ ЖАНА МОНЕ 

 

 

ЗАПРОШУЮТЬ 

 

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 «НОРМАТИВНА 

СИЛА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ», яка відбудеться в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 03-04 квітня 2020 р. за 

адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка 36/1, 3-й поверх, Зал вченої ради.  

 

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА ЧОТИРЬОХ СЕКЦІЙ:  

1. Європеїзація правопорядків третіх держав; 

2. Економічна сила ЄС в процесах міжнародної інтеграції; 

3. Політичні та безпекові виклики для нормативної сили ЄС; 

4. Сучасні тенденції комунікативної політики ЄС. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Початок конференції о 10.00, реєстрація з 9.30. 

 

Оргкомітет конференції: 

Копійка В.В., голова оргкомітету, директор Інституту міжнародних відносин КНУ 

імені Тараса Шевченка, експерт Центру досконалості Жана Моне, доктор політичних 

наук, професор. 

Члени оргкомітету: 

- Шнирков О.І., керівник та академічний координатор Центру досконалості Жана Моне, 

завідувач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин 

доктор економічних наук, професор; 

- Білас І.Г., завідувач кафедри порівняльного і європейського права, доктор історичних 

наук, доктор права, професор; 

- Нанавов А.С., заступник директора з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри 

світового господарства та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних 

наук, доцент; 

- Мицик В.В., завідувач кафедри міжнародного права, доктор юридичних наук, 

професор; 

- Калакура В.Я., завідувач кафедри міжнародного приватного права, кандидат 

юридичних наук, доцент; 

- Манжола В.А., завідувач кафедри міжнародних відносин, доктор історичних наук, 

професор; 



- Даниленко С.І., завідувач кафедри міжнародних медіа комунікацій і комунікативних 

технологій, доктор політичних наук, доцент; 

- Матвієнко В.М., завідувач кафедри міжнародних організацій та дипломатичної 

служби, доктор історичних наук, професор; 

- Расшивалов Д.П., завідувач кафедри міжнародного бізнесу, кандидат економічних 

наук, доцент; 

- Рижков М.М., завідувач кафедри міжнародної інформації, доктор політичних наук, 

професор; 

- Рогач О.І., завідувач кафедри міжнародних фінансів, доктор економічних наук, 

професор; 

- Святун О.В., доцент кафедри порівняльного і європейського права, експерт Центру 

досконалості Жана Моне, кандидат юридичних наук, доцент; 

- Смирнова К.В., професор кафедри порівняльного і європейського права, експерт 

Центру досконалості Жана Моне, доктор юридичних наук, професор. 

Відповідальний секретар: 

к.ю.н., доц. Святун Олена Володимирівна 

тел.: +38099-3182975 

е-mail: contest.comparative.law@gmail.com 

 

Заявку на участь у міжнародній науково-практичній конференція «Нормативна сила ЄС» до 

15 березня 2020 р. необхідно заповнити за посиланням – 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDW_88aKNiA8iptjLIuym8H_toULXWcfL4ds1hrzYS

gEq8yA/viewform 

 

Тези конференції, будь ласка, надсилайте до 20 березня 2020 р. на e-mail: 

contest.comparative.law@gmail.com. У темі листа просимо вказати: конференція 

«Нормативна сила ЄС».  

 

З усіх питань участі у конференції та друку тез звертайтеся до відповідального секретаря 

міжнародної науково-практичної конференції. 

 

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. 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDW_88aKNiA8iptjLIuym8H_toULXWcfL4ds1hrzYSgEq8yA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDW_88aKNiA8iptjLIuym8H_toULXWcfL4ds1hrzYSgEq8yA/viewform

