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Запрошення до участі 

 
 

УКРАЇНА І ЄС: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ 
ХХХІІІ Харківські політологічні читання 

 
Шановні колеги! Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

та Харківська асоціація політологів запрошують вас взяти участь у Всеукраїнській 

науково-теоретичній конференції “Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтег-

рації” (ХХХІІІ Харківські політологічні читання), яка відбудеться 24 квітня 2020 р. у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

На конференції планується обговорення таких питань: 

1. ЄС і Україна в глобальному світі: стратегії й інститути політичної взаємодії. 

2. ЄС у світовій спільноті: глобальний чи регіональний лідер? 

3. ЄС як приклад інтеграційних процесів: у пошуку оптимальної моделі. 

4. Сецесійні процеси в Європі й Україні: загальне й особливе. 

5. Стратегії політико-правових реформ у постсоціалістичних і пострадянських 

країнах: досвід і специфіка. 

6. Реформування в Україні: нові реалії, старі проблеми на шляху до вступу в ЄС. 

7. Економічний вектор євроінтеграції України: політичні, правові, соціальні  

проблеми та перспективи. 

8. Політико-культурний розвиток України за умов євроінтеграції. 

Для участі у конференції необхідно надати: 

Тези доповідей: обсяг до 5 с., набрані через 1,5 інтервала (один примірник), а та-

кож електронний варіант, надіславши його на email: kafedrasoc@ukr.net або принести 

на флеш-накопичувачі (на флешці), набраний у редакторі Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, кегель 14; усі поля – 2 см., відступ (абзац) – 1,25. 

У правому верхньому кутку вказати ініціали та прізвище автора; наступний рядок 

– посаду та ЗВО; по центру – назва статті великими літерами. ЗРАЗОК за QR-кодом 

(додається). Посилання можливі у квадратних дужках. Оформлення списку літератури 

відповідно до нових вимог. 

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.  

Матеріали для участі у конференції приймаються до 30.03.2020 р. 

Внесок на видання збірника матеріалів конференції становить 200 грн. Учасники 

можуть перерахувати вартість збірника переказом на ім’я контактної особи, відпові-

дальної за прийом матеріалів (з обов’язковою вказівкою у коментарі – ПІБ відправ-

ника та примітка – оплата оргвнеску за тези, 33 пол. читання), але не раніше, ніж 

отримаєте підтвердження про прийняття тез (!). 

Картка Приватбанку № 4149605466414828 (+ 1% за зняття готівки з банкомату). 

П.І.Б. одержувача (контактна особа) Гордієнко Наталія Юріївна.  

Учасникам конференції з інших міст буде надано місце для проживання (кількість 

місць обмежена). Витрати на проживання, проїзд, харчування не відшкодовуються. 
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За довідками та з пропозиціями звертатися за адресою: 61024, Харків, 

вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра соціології та політології, ауд. 232, 233, тел. (057) 704-92-38. 

Довідка про автора 

Прізвище автора  

Ім'я 

По батькові 

Назва тез 

Посада, науковий ступінь 

Назва ЗВО (повна та скорочена) 

Адреса автора (зазначте ту, на яку Ви чекатимете збірку (УкрПошта (поштова  

адреса) / НОВА ПОШТА (номер відділення, місто) 

Телефон 

Email 

Форма участі у конференції (залишити відмітку, яку обрали, інші – видаліть): 

 Виступити з доповіддю; 

 Взяти участь як слухач; 

 Взяти участь заочно. 

Потреба у готелі 

 

Посилання на шаблони та зразки з оформлення відповідно: 

 

 

                                

 

 


