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Вельмишановні колеги!
Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції та
Львівський національний університет імені Івана Франка,
спільно із Західним регіональним центром Української асоціації міжнародного права
за підтримки програми Львівської міської ради «Львів Науковий»
у співпраці з ініціативою «Європейський Парламент – до Кампусу»
у рамках проекту Програми ім. Жана Монне “Enhanced Visibility on European
Integration Teaching and Research”
запрошують Вас до участі у міжнародній науково-практичній конференції:

«УКРАЇНА-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО
АСОЦІАЦІЇ»
(до 25-річчя підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між
Україною і ЄС)

Її метою є передусім комплексно (пере)осмислити різні аспекти
двосторонніх відносин між Українською державою та Європейським Союзом
упродовж останньої чверті століття.
Мультидисциплінарний характер конференції забезпечить унікальний
академічний майданчик для обговорення ключових здобутків і головних
викликів взаємодії України з ЄС, а також для рефлексії над сучасними трендами
об’єднувальних процесів на європейському континенті.
Конференція покликана забезпечити висвітлення, апробацію та
популяризацію наукових досягнень вітчизняних і закордонних дослідників у
сфері Європейських Студій.
До участі у конференції запрошуються аспіранти, викладачі та науковці
- представники усіх академічних дисциплін та усі, хто цікавиться
проблематикою двосторонніх відносин України з Європейським Союзом і
загалом євроінтеграційною тематикою.
Особливо заохочуємо до участі усіх, хто є чи був залучений у різні роки
до реалізації проектів у рамках Програми імені Жана Монне Еразмус+ в Україні
для презентації свого академічного доробку ширшому загалу.
У конференції візьмуть участь представники інституцій ЄС, органів
державної влади України, громадянського суспільства, а також іноземні
фахівці, які брали участь у Програмі імені Жана Монне.
Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана
Франка (вул. Університетська 1, м. Львів)
Робочі мови конференції: українська та англійська.

Форма участі: очна/заочна.
Дата проведення: 19 березня 2019 р.
20 березня 2019 р. передбачено проведення відкритої лекції Ендрю
Даффом - колишнім британським депутатом Європейського парламенту та
організація круглого столу з проблематики розвитку Європейських Студій в
Україні спільно з Центром досконалості ім. Жана Монне у Львівському
національному університеті імені Івана Франка.
Результати конференції будуть висвітлено у Щорічнику «Ukrainian
Yearbook of European Integration Studies». Перевага надаватиметься
дослідженням про різні аспекти відносин України з Європейським Союзом та
про особливості європейських інтеграційних процесів на сучасному етапі.
Умови участі та реєстрація: участь у конференції та публікація у
Щорічнику безкоштовні.
Учасникам необхідно до 17 лютого 2019 р. надіслати статті на
електронну скриньку: conference.lviv2019@gmail.com та зареєструватись за
посиланням: https://goo.gl/forms/otJE216tk6uWpT2K2
Організаційний комітет конференції залишає за собою право на відбір
матеріалів.
Статті, які будуть оформлені без дотримання вимог та подані із
запізненням, не будуть розглядатися.
Про результати буде повідомлено до 25 лютого 2019 р.
Тематика секційних засідань конференції буде сформована на основі
отриманих матеріалів.
За
додатковою
сonference.lviv2019@gmail.com

інформацією

просимо

звертатись:

Щорічник «Ukrainian Yearbook of European Integration Studies» буде
надруковано методом прямого відтворення тексту, наданого авторами, які
несуть відповідальність за його достовірність, зміст і стилістику, за правильне
цитування джерел та посилання на них.
Вимоги до оформлення статей:








Статті можуть подаватися українською або англійською мовами.
Текст статті повинен бути виконаний у Microsoft Word (формат *doc.).
Обсяг статей – від 7 до 10 сторінок.
обсяг анотації має бути не більше 5-7 рядків,
Формат сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова.
Поля: верхнє, нижнє та праве, ліве – 20 мм.
Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.









Абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині.
Стаття повинна включати назву, анотацію та ключові слова українською
та англійською мовами.
Англомовні статті повинні бути виконані з професійним перекладом;
Список використаних джерел оформлюється згідно стандарту з
бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання
в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому
номера сторінки: [1, с. 243]. При посиланні на всю книгу вказується тільки
номер джерела – [2],на кілька джерел: [3, с. 28; 4, с. 63–65], або [1; 5;
10],або [1–5].
Назвою файлу (статті), що надсилається до оргкомітету має бути прізвище
автора (першого автора, коли стаття публікується у співавторстві).

Розташування структурних елементів статті:

Ім’я, по-батькові, прізвище автора
науковий ступінь, вчене звання, посада
Заклад
НАЗВА
TITLE
Анотація: текст
Ключові слова: 5 слів
Annotation: text
Keywords: 5 words
Текст текст текст [1].
Список використаних джерел:
1.
Алфавітний порядок
2.
Допомога ЄС Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/assistance

