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КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Львівський національний  університет 
імені Івана Франка та Інформаційний центр 
ЄС запрошують взяти участь у «Дні кар’єри 
ЄС 2019», який відбуватиметься 10 квітня 
2019 року у головному корпусі Львівського 
університету.

«День кар’єри ЄС» відбувається у Львівському 
університеті вже третій рік поспіль і збирає  
сотні зацікавлених людей навколо ідеї розвитку 
міжнародного співробітництва та кар’єри. Цей  
захід має на меті ознайомлення та поширення 
інформації про шляхи професійного зростання 
та кар’єрні можливості для молоді у 
європейському вимірі.

Розпочнеться «День кар’єри ЄС» 10 квітня 
о 10.30 в Дзеркальній залі Університету 
панельною дискусією «Найкращі професії 
майбутнього: чому варто інвестувати час 
зараз?».  Дискутантами виступлять  ректор 
Львівського університету Володимир Мельник, 
член Ради директорів корпорації SoftServe 
Тарас Кицмей, керівник західноукраїнського 
офісу Європейської бізнес-асоціації Мар’яна 
Луцишин та віце-президент Молодіжного 
Європарламенту Христина Мигасюк.
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Представництво ЄС та Львівський університет проводять 
«День кар’єри ЄС 2019»

Львівський національний  університет імені Івана Франка та Інформаційний центр ЄС 
запрошують взяти участь у «Дні кар’єри ЄС 2019», який відбуватиметься 10 квітня 2019 року 
у головному корпусі Львівського університету.

«День кар’єри ЄС» відбувається у Львівському університеті вже третій рік поспіль і збирає  
сотні зацікавлених людей навколо ідеї розвитку міжнародного співробітництва та кар’єри. 
Цей  захід має на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного 
зростання та кар’єрні можливості для молоді у європейському вимірі.

Розпочнеться «День кар’єри ЄС» 10 квітня о 10.30 в Дзеркальній залі Університету панельною 
дискусією «Найкращі професії майбутнього: чому варто інвестувати час зараз?».  Дискутантами 
виступлять  ректор Львівського університету Володимир Мельник, член Ради директорів 
корпорації SoftServe Тарас Кицмей, керівник західноукраїнського офісу Європейської бізнес-
асоціації Мар’яна Луцишин та віце-президент Молодіжного Європарламенту Христина 
Мигасюк.

У холі  Університету з 12.00 до 16.00 міжнародні компанії, молодіжні громадські організації 
й проекти,  кадрові й освітні платформи презентуватимуть свої пропозиції та можливості для 
молоді у форматі Ярмарку кар’єри ЄС.  Молоді люди зможуть поспілкуватися із представниками 
компаній і дізнатися про програми стажувань та практики, ознайомитися із вакансіями для 
студентів і випускників. На Ярмарок вже зголосилися понад 30 учасників, зокрема корпорації 
SoftServe, EPAM, Nestle BS Lviv, PwC, KPMG, ZONE 3000, Кредобанк, Укрсоцбанк, !FEST, 
Ukeess, Ензим та ін., міжнародні студентські організації AISEC, AEGEE, ENACTUS, «Молода 
дипломатія», проекти STUDLAVA, «Навчай для України», «Перший кар’єрний крок» тощо.

Також відвідувачі Дня кар’єри ЄС матимуть нагоду безкоштовно відвідати актуальні 
тематичні тренінги для покращення своїх навиків складання резюме, самопрезентації та 
комунікації при  поданні заявок на грантові програми навчання і стажування в ЄС, програми 
практики у міжнародних компаніях.

Так,  о 12.30 -13.30 у актовій залі Андрій Гончарук, координатор стипендіальної програми 
німецької економіки для України GIZ проведе тренінг на тему «Стажування та практика в 
Німеччині: від заявки до стипендії».

З 13.30 до 15.00 у ауд. 2016 будемо говорити  в деталях про кар’єрні можливості і програми 
стажувань для молоді партнерів заходу – міжнародних компаній JTI Україна, Tickets.UA, DMP 
Group, Fillipp Morris Україна, Leobit.

Вже традиційний і улюблений тренінг-презентація Оксани Краєвської «Еразмус+ для 
студентів: історії успіху та лайфхаки» відбудеться о 15.00 -16.00 актовій залі. Ділитимуться 
досвідом також студенти, які отримали європейський грант та навчалися один семестр за 
кордоном за програмою Еразмус+ .

І на завершення Дня кар’єри ЄС о 16.00 у холі волонтери заходу проведуть Євровікторину  
та розіграш подарунків від компаній-роботодавців, представництва ЄС в Україні.

Насичена програма, провідні компанії, місцеві та іноземні експерти, волонтерство і 
неформальне спілкування – впевнені, кожен зможе знайти корисну інформацію та активності 
для себе.

Захід відбувається за підтримки Львівської міської ради, Львівської ОДА та Торгово-
промислової палати, Львівського обласного центру зайнятості. Співорганізаторами «Дня 
кар’єри ЄС» у Львові є відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ЛНУ ім. 
І. Франка та ГО «Студія Європейського Менеджменту».

Актуальна інформація, програма та реєстрація на сайті події https://eucareerday2019.
bitrix24.site/

Стежте за нами також у соціальній мережі Фейсбук – https://goo.gl/WBRbpN

Відео про захід https://www.youtube.com/watch?v=bJLTwB6wvuw

Детальніше: http://www.lnu.edu.ua/predstavnytstvo-yes-ta-l-vivs-kyy-universytet-provodiat-
den-kar-iery-yes-2019/
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ЄС підтримує інноваційний розвиок в Україні
Інновації є надзвичайно важливими для конкурентоспроможності Європи. Європейський 

Союз сприяє розвитку інновацій, які створюють нові можливості для зростання і передбачають 
створення нових продуктів та послуг. Головними інструментами підтримки розвитку інновацій 
у пріоритетних сферах та у малому й середньому бізнесі в ЄС є програма «Горизонт 2020».

Для інноваційної сфери України євроінтеграція – це, в першу чергу, отримання доступу до 
значних фінансових ресурсів, які ЄС виділяє на розвиток і підтримку інновацій.

Подальше зближення України та ЄС відкриє можливості для отримання фінансування 
з нових європейських структурних інвестиційних фондів (ESIF), що, як планується, мають 
акумулювати і спрямувати близько 110 млрд євро на інноваційну діяльність, інформаційно-
комунікаційні технології, посилення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств 
(МСП) та економіку з низьким вмістом вуглецю. Понад половина фінансування ЄС прямує 
через п’ять європейських структурних та інвестиційних фондів. Метою всіх цих засобів є 
інвестування у створення нових робочих місць та стійкої і здорової європейської економіки.

Усі кошти управляються країнами ЄС шляхом укладання угод про партнерство. Кожна 
країна готує угоду щодо співпраці з Європейською Комісією, яка встановлює, як будуть 
використовуватися ці кошти протягом поточного періоду фінансування на 2014-2020 роки.

Джерело: https://eu-ua.org/syla-mozhlyvostei
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Інформаційні заходи від Представництва ЄС в Черкасах та 
Корсуні-Шевченківському

25–26 березня 2019 р. делегація Представництва Європейського Союзу в Україні відвідала 
Черкаси та Корсунь-Шевченківський із офіційним візитом. У рамках візиту відбулась низка 
інформаційних заходів, а саме: 

Гра «Eurosession» для молоді на тему Європейського Союзу. Участь приймали учасники 
Євроклубів та інших європейських проектів, студенти, школярі, активна молодь.

Eurosession на європейську тематику – це гра, мета якої в розважальний спосіб підвищити 
рівень обізнаності молоді щодо Євросоюзу, країн-членів ЄС, їх визначних пам’яток, відомих 
діячів, творів культури, історичних подій, традицій тощо. Крім того, учасники гри мали змогу 
покращити інтелектуальні навички та відчути командний дух.

Публічна презентація «Пріоритети ЄС в Україні, огляд програм і можливостей, а також 
інформаційних ресурсів Представництва ЄС». Для представників місцевої влади і неурядових 
організацій, підприємці, молодь, освітяни, зацікавлені жителі міста.

На заході учасників ознайомили з пріоритетами допомоги, яку Європейський Союз надає 
Україні. Також були презентовані довгострокові програми та проекти в сфері бізнесу, освіти, 
культури, можливостей для молоді та ін., в яких українці можуть брати участь щонайменше до 
2020 року. Крім того, було розказано про інформаційні ресурси Представництва ЄС в Україні. 
Серед презентованих програм та проектів: COSME, Enterprise Europe Network, Horizon 2020, 
Creative Europe, Erasmus+, EU Study Days та ін.

Дискусія-тренінг «European projects lab for NGOs» Для представників громадських 
організацій, що займаються утвердженням європейських цінностей, мають досвід співпраці 
з проектами Євросоюзу та зацікавлені в продовженні такої співпраці, або ж такі, що 
розглядають можливість розпочати таку діяльність. 

Учасники заходу змогли презентувати власні проекти, які отримали грантову підтримку від 
ЄС, або поділитися своїми ідеями для грантових заявок. Також представники громадських 
організацій отримали експертну оцінку представлених проектних ініціатив. Крім цього, 
було проведено Антитренінг «Як НЕ отримати грант від донора». На ньому представники 
неурядових організацій в режимі реверсивного мозкового штурму дізнаються, що саме не 
варто робити, аби отримати грантову підтримку від ЄС.

Тренер: Любов Ропало, експерт з розробки та подання грантових заявок та фандрайзингу, 
директорка Черкаської агенції регіонального розвитку.

Джерело: https://www.prostir.ua/event/informatsijni-zahody-vid-predstavnytstva-es-v-
cherkasah-ta-korsuni-shevchenkivskomu/
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Міжнародна науково-практична конференція «Україна – 
Європейський Союз: від партнерства до асоціації»

Щорічно Українська асоціації викладачів та дослідників Європейської інтеграції вже 
традиційно проводить спільно з провідними вітчизняними університетами конференції з 
євроінтеграційної тематики. Цьогоріч співорганізатором виступив Львівський національний 
університет імені Івана Франка, де 19 березня відбулась міжнародна науково-практична 
конференція «Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації», що була 
присвячена 25-річчю підписання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та 
ЄС та відбувалась у рамках реалізації у рамках проекту: “Enhanced visibility on European 
integration teaching and research” напряму ім. Жана Монне програми ЄС Еразмус+.

До організації конференції також долучились Українська асоціація міжнародного права 
та Національний офіс Еразмус+ в Україні. Цей академічний захід проводився у співпраці з 
ініціативою «Європейський парламент – до кампусу» та за підтримки програми Львівської 
міської ради «Львів науковий».

Конференція об’єднала понад 70 учасників з майже 50 українських і закордонних 
академічних інституцій, що зібрались у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка з метою спільно обговорити різні аспекти відносин нашої державою з Європейським 
Союзом упродовж останньої чверті століття. 

На пленарному засіданні конференції Голова Української асоціації викладачів і 
дослідників європейської інтеграції Ірина Сікорська закликала науковців, які спеціалізується 
на Європейських студіях, до подальшої активної співпраці та ще раз акцентувала на місії 
Асоціації: «Асоціація прагне показати в Україні та за її межами, що в нас є сформована, 
інноваційна, креативна академічна спільнота, яка досліджує і викладає європейські студії. 
Вона може донести знання та інтелектуальний ресурс до широкої громадськості».

З вітальним словом до учасників конференції також звернулись: ректор Львівського 
національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, професор 
Володимир Мельник, наголосив на важливості подібних академічних ініціатив для практичної 
реалізації конституційних положень щодо стратегічного курсу нашої держави на набуття 
повноправного членства в ЄС; декан факультету міжнародних відносин Львівського 
університету, Надзвичайний і Повноважний Посол України, професор Маркіян Мальський 
акцентував увагу на досягненнях Університету у сфері європейських студій та його 
внеску у співпрацю нашої держави з Європейським Союзом; віце-президент Української 
асоціації міжнародного права, президент Європейського комітету із запобігання катування, 
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню Ради Європи 
Микола Гнатовський наголосив на важливості конференції для детального вивчення правових 
аспектів зближення України з Європейським Союзом. Від імені організаційного комітету 
конференції до учасників звернувся Роман Калитчак, доцент кафедри міжнародних відносин 
і дипломатичної служби Університету, член правління Української асоціації викладачів і 
дослідників європейської інтеграції, зазначивши, що російська агресія проти України – це 
єдиний випадок у новітній історії, коли відповіддю на прагнення країни до подальшого 
зближення з Європейським Союзом є застосування третьою стороною збройної сили.

Надалі в рамках пленарного засідання наукові доповіді представили завідувач кафедри 
європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, координатор 
Західного центру Української асоціації міжнародного права Михайло Микієвич («Угода про 
партнерство і співробітництво як важливий етап інтеграції України до ЄС»); президент 
Групи Спінеллі, запрошений дослідник Європейської Ради зовнішньої політики (Брюссель, 
Бельгія), депутат Європейського Парламенту від Великої Британії у 1999-2014 рр. Ендрю 
Дафф («Future of Europe»); координатор з питань України в Інституті східноєвропейських 
досліджень Варшава (Польща), Посол Польщі в Україні 2005-2010 рр. Яцек Ключковський 
(«Політика Польщі і український шлях до євроінтеграції: 1994–2019 рр.); президент Асоціації 
з Європейських студій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, керівник кафедри ім. Жана 
Монне в Університеті Макао (Китай) Пауло Канелас де Кастро («Is there crisis of values in 
the European union?»); віце-президент Української асоціації міжнародного права, професор 
кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Ольга Буткевич («Колізії між зобов’язаннями за угодою 
про Асоціацію з ЄС та іншими міжнародними договорами України»); головний науковий 
співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, Наталія Супрун («Соціальне 
підприємництво в Україні в контексті євроінтеграційних викликів»)

Надалі робота тривала у п’яти тематичних секціях, де були виголошені доповіді з різних 
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аспектів євроінтеграційної проблематики. З їхнім змістом  можна ознайомитися на сторінках 
другого та третього випусків «Українського Щорічника Європейських Інтеграційних Студій», 
електронні версії яких розміщені на сайті асоціації http://aprei.com.ua/

У рамках конференції також відбулася відкрита пленарна дискусія координаторів проектів 
програми Еразмус+ напряму ім. Жана Монне в Україні, що стала можливістю для її учасників 
поділитись як здобутками, так і викликами щодо реалізації ініціатив з Європейських студій, які 
були підтримані ЄС. Усі учасники акцентували на тому, що упродовж останнього десятиліття 
проекти у рамках напряму ім. Жана Монне відіграють все помітнішу роль у зростанні якості 
викладання Європейських студій в Україні. Також зазначалось, що українська академічна 
спільнота вже акумулювала значний досвід в імплементації цих проектів, адже вже було 
реалізовано чи реалізується понад 70 проектів, а її учасники успішно інтегрувалась у глобальну 
мережу проектів напряму ім. Жана Монне, що у 2019 р. відзначає вже 30-ту річницю свого 
існування.  Водночас окремо наголошувалось на викликах, ключовими з яких є продовження 
діяльності проектів після завершення їхнього фінансування з бюджету ЄС, доволі квола 
взаємодії між самими проектами в Україні та недостатнє донесення їхніх результатів до 
громадськості.

http://aprei.com.ua/ 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ ЯК ПОКАЗНИК 
РОЗБУДОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ В ОКРЕМОМУ ВИШІ: РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОЕКТУ EUROPROC У ЗНУ

Другий рік поспіль у Запорізькому 
національному університеті реалізується 
міжнародний проект Жана Монне за 
програмою Еразмус+ «Європейська проектна 
культура» (EUROPROC), основною метою 
якого є розвиток проектних компетентностей 
у магістрів та аспірантів, необхідних для 
реалізації європейських освітніх і наукових 
проектів у співробітництві з партнерськими 
організаціями з Європейського Союзу.

З метою формування проектних 
компетентностей у викладачів та 
співробітників Запорізького національного 
університету та підвищення інтересу до 
проектної діяльності  У ЗНУ у членів проектної команди EUROPROC Вікторії Меняйло, 
Олени Тупахіної, Юрія Каганова народилась ідея провести загальноуніверситетський 
конкурс міні-проектів з вдосконалення іміджевої діяльності факультетів, активно підтримана 
керівництвом вишу.  Реалізація запропонованої ідеї включала декілька етапів. Перший етап 
полягав у проведенні активної рекламної компанії, в результаті якої було сформовано проектні 
команди на всіх факультетах, до складу яких увійшли викладачі, аспіранти, студенти, 
допоміжний персонал тощо.

На другому етапі виконавці проекту EUROPROC Вікторія Меняйло і Олена Тупахіна 
провели цикл тренінгів (загалом було проведено 24 тренінги) для факультетських груп щодо 
підготовки проектних заявок для участі в оголошеному конкурсі, форма яких була максимально 
наближена до форми європейського проекту на конкурс Жана Монне.

Третій етап передбачав проведення експертизи поданих проектів від факультетів, 
процедура якої включала підготовку експертних висновків окремо трьома експертами 
також за критеріями конкурсу Жана Монне. І більше того, кожна команда мала можливість 
ознайомитися із узагальненими оцінками та зауваженнями щодо розробленого проекту.За 
результатами попередньої експертизи до участі у наступному етапі конкурсу було допущено 
10 із заявлених 16 проектів.

На четвертому етапі, який являв собою публічну презентацію проектів журі конкурсу, до 
складу якого входили ректор, всі проректори, інші представники ректорату, а також учасники 
проекту EUROPROC, розвернулася запекла боротьба за отримання внутрішньоуніверситетських 
грантів на загальну суму 170 тис. грн,  виділених ректоратом ЗНУ на реалізацію проектів-
переможців конкурсу.

 Виступаючи на відкритті заходу, ректор ЗНУ Микола Фролов відзначив: «Я завжди з 
колегами був орієнтований на пошук всього нового, на речі креативні, все те, що стимулює 
нашу роботу, робить життя яскравим і незабутнім. Мені відомо, що аналогій нашому конкурсу 
проектів та надання внутрішніх грантів в університетах України поки що не існує». 

Серед проектів–переможців  слід відзначити проекти, спрямовані на створення Лабораторії 
STEM-освіти, заснування освітньо-кар’єрного центру SEEd (Strategy of Employment and 
Education),  FLAG (Forum Legal Achievement Game), «ДНК (Дуби-нащадки козацтва, інсталяція)». 

Отже, команді EUROPROC вдалося не лише розвинути проектні компетентності та підвищити 
мотивацію академічного загалу до участі у проектній діяльності, продемонструвавши реальні 
історії успіху команд-переможців, але й сприяти запровадженню проектного управління 
університетом, що є усталеною практикою у Європі, коли видатки розвитку розподіляються 
саме на проектній основі для вирішення актуальних проблем закладу вищої освіти. Тому, 
підводячи підсумки проведеного конкурсу, ректор університету, Микола Фролов оголосив 
наступний конкурс університету – на кращий проект із залучення на навчання до ЗНУ 
іноземних студентів.

З детальною інформацією про ці та інші заходи можна ознайомитись на сайті проекту 
EUROPROC: https://europroc.znu.edu.ua та групі у фейсбук: https://www.facebook.com/
groups/213037885939700/.

Академічний координатор проекту EUROPROC - доцент ЗНУ Вікторія Меняйло

https://europroc.znu.edu.ua
https://www.facebook.com/groups/213037885939700/
https://www.facebook.com/groups/213037885939700/
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ

Юридичний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна політика і право ЄС та їх 
імплементація у правову систему України»

16 травня 2019 року

КИЇВ - 2019

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі   Міжнародної науково-практичної конференції, яка 
відбудеться 16 травня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний 
корпус № 6, кім. 222 (метро Васильківська), юридичний факультет НУБіП України

з виданням збірника матеріалів

Передбачається робота секцій:

• Екологічно орієнтований підхід в сучасній освіті;

• Правові та соціально-економічні проблеми формування та реалізації екологічної 
політики та права;

• Участь громадянського суспільства у формуванні екологічної політики;

• Роль місцевих громад у механізмах контролю екологічної політики.

Конференція проводиться в рамках реалізації проекту Еразмус+ «Екологічна політика і 
право ЄС», що здійснюється відповідно до Грантової угоди 2016 – 2535 / 001 – 001 між Освітнім, 
аудіовізуальним та культурним виконавчим агентством, що діє від імені Європейської Комісії 
та Національним університетом біоресурсів і природокористування України від 27.10.2016 
року. Участь у конференції є безкоштовною. 

До участі запрошуються:

Науковці та викладачі вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів, аспіранти, 
здобувачі, представники професійних груп, органів влади, громадянського суспільства, чиї 
дослідження чи інтереси зосереджені на екологічній політиці і праві ЄС. 

Для участі у конференції необхідно надіслати на e-mail: konf_law_nubip@ukr.net одночасно: 

1.Заявку на участь у конференції за формою, що додається.

2.Електронний варіант наукових тез.

3.Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового 
ступеня). 

в строк до 12 травня 2019 року (включно)

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, 
який виконаний та оформлений з відхиленням від зазначених вимог, або не відповідатиме 
тематиці конференції

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:

(099) 125-94-56 Людмила Олександрівна Головко – секретар організаційного комітету

mailto:konf_law_nubip%40ukr.net?subject=
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Регламент роботи конференції:

16 травня 2019 р.:

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників

10.00-13.00 – відкриття конференції, пленарне засідання

13.00-14.00 – перерва

14.00- 17.00 – секційні засідання

17.00 – урочисте закриття конференції

Інші умови участі у конференції:

Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються 
учасником конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.

Участь у конференції безкоштовна.

Матеріали конференції будуть видані у вигляді електронного збірника зі збереженням 
авторської редакції матеріалів. Його буде розміщено на сайті Національного університету 
біоресурсів і природокористування України та на web-сайті проекту Екологічна політика і 
право ЄС.

Збірнику матеріалів конференції буде присвоєно індекс ISBN та розіслано учасникам після 
конференції. 

Вимоги до оформлення матеріалів:

• матеріали подаються у електронному варіанті у форматі doc. або, редактор Microsoft 
Word;

• обсяг тексту тез не більше 3 сторінок формату А-4;

• поля верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 15 мм; шрифт – Times New Roman, кегель 
– 14 пт, інтервал між рядками – 1,5;

• назва файлу з електронним варіантом доповіді має  бути прізвищем автора роботи;

• список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути 
оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису;

• до наукових повідомлень аспірантів,  здобувачів та студентів додається рецензія 
наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку.

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК 342

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПИТНОЇ ВОДИ В ЄС

Ладиченко В.В., д.ю.н., проф., завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 
правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України

Список використаних джерел:

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна політика і право ЄС 
та їх імплементація у правову систему України»

16 травня 2019 р., м. Київ (Україна)

П.І.Б; Науковий ступінь; Вчене звання; Посада та місце роботи; навчання (повна назва 
організації), Телефони для контактів; Email; Тема доповіді; Секція; 

Відомості про приїзд: Особиста участь; Не зможу прийняти особисту участь, прошу 
надіслати електронний збірник матеріалів конференції на адресу: ___________________________
__________ . 

Відомості про наукового керівника: П.І.Б.; Посада, науковий ступінь, вчене звання.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕРАЗМУС+ ОФІС В УКРАЇНІ

Запрошення 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

в рамках Міжнародної Весняної Школи

проектів програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+

Жан Монне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та

Жан Монне Модуль EcoPro (# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE)

23-24 квітня 2019 р.

м. Київ

Шановні колеги, запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції 
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ», 

що відбудеться 23-24 квітня 2019 р. у Національному університеті харчових технологій за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68, ауд. А-310, А-311.

Умови участі: Усна доповідь/презентацію (регламент до 10 хв.) та публікація тез доповіді 
у Матеріалах конференції. Участь у конференції та публікація тез у Матеріалах конференції 
безкоштовні. Для публікації тез та отримання сертифікату учасника Міжнародної школи 
очна участь у заході обов’язкова. Робочі мови конференції: українська та англійська (буде 
забезпечено переклад). 

Реєстрація та подача тез доповідей: До 15 квітня 2019 р. учасникам необхідно 
зареєструватися за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNoMCL9LYD5
5A1tzoEX51CKClqIEkCEdMR3voo7jvMqqnvHQ/viewform 

та надіслати тези доповідей на електронну пошту nuft_jean_monnet@ukr.net  

Учасники, що планують відвідати Конференцію та Школу у якості слухачів (без доповіді), 
мають обов’язково зареєструватися.

Вимоги до оформлення тез: Тези, оформлені за зразком нижче,  подаються українською 
або англійською мовами. Текст тез виконується у форматі Microsoft Word,  обсяг тез – до 
1 сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова, усі поля – 20 мм, шрифт – Times New 
Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,15, абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині. 
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Тези експериментальних робіт можуть включати розділи «Матеріали та методи досліджень», 

«Результати досліджень» та «Висновки». Список використаних джерел має бути обмежений 5 
джерелами. Назва файлу тез має відповідати прізвищу (першого) автора доповіді.

Організаційний комітет залишає за собою право на відбір та технічне редагування поданих 
матеріалів. 

Зразок оформлення тез доповідей:

ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Марія Квітка, Петро Барвінок,

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Email: kvitka@gmail.com.ua

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст 

Секції конференції:

- Економічна складова сталого розвитку

- Екологічна складова сталого розвитку

- Соціальна складова сталого розвитку та громадське здоров’я

- Енерго- та ресурсозберігаючі технології для сталого розвитку

- Стале виробництво та споживання харчових продуктів

- Європейські студії для сталого розвитку

Організаційний комітет

Голова:

Анатолій Українець, д.т.н., проф., Україна

Заступники голови:

Олександр Шевченко, д.т.н., проф., Україна

Ігор Якименко, д.б.н., проф., Україна

Катерина Себкова, д-р., Чеська Республіка, Юлія Войтенко-Палган, д-р., Швеція

Тамара Носенко, д.т.н., проф., Україна, Дарія Басюк, д.е.н., Україна

Анатолій Бовсуновський, д.т.н., проф, Україна, Тамара Березянко, д.е.н., проф., Україна

Віктор Стабніков, д.т.н., Україна, Людмила Петрашко, д.е.н., проф., Україна

Тетяна Димань, д.с.-г.н., проф., Україна, Наталія Грегірчак, к.т.н., Україна

Олена Семенова, к.т.н., Україна, Оксана Салавор, к.т.н., Україна

Оксана Ничик, к.т.н., Україна, Сергій Кириленко, к.б.н., Україна

Марія Галабурда, к.б.н., Україна, Тетяна Примак, к.ф.-м.н., Україна

Світлана Літвинчук, к.т.н., Україна, Оксана Петруша, к.т.н., Україна

Максим Полумбрик, к.х.н., Україна, Ульяна Нойбауер, Німеччина

Євгеній Шаповалов, Україна, Марія Янчик, Україна

Контакти оргкомітету конференції:

Адреса: вул Володимирська 68, 01033 Київ, Україна;

Тел.: (044)2879418; (067)6602396; Email: nuft_jean_monnet@ukr.net, saloksamir@ukr.net

mailto:kvitka%40gmail.com.ua?subject=
mailto:nuft_jean_monnet%40ukr.net?subject=
mailto:saloksamir%40ukr.net?subject=


Тренінги в КПІ

«ЕС як проривний підприємець» та «Бенчмаркінг і 
стратегічна реалізація європейської моделі бізнесу для 

України»

12, 16, 19, 23 квітня  КПІ імені Ігоря Сікорського запрошує студентів, аспірантів на 
тренінгові курси «ЕС як проривний підприємець» та «Бенчмаркінг і стратегічна реалізація 
європейської моделі бізнесу для України». 

Захід відбудеться в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму 
Жан Монне «European business models: transformation, harmonization and implementation in 
Ukraine». 

Назва: Тренінги  «ЕС як проривний підприємець» та «Бенчмаркінг і стратегічна реалізація 
європейської моделі бізнесу для України»

Коли?   14:15-17:30, 12, 16, 19, 23 квітня 2019 року. 

Де?   НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ, просп. Перемоги 37 А, 1 корпус, ауд. 155

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти технічних, управлінських, мовних напрямів.    

Контактна особа щодо участі у заході: Пічугіна Марина, pichuginam@ukr.net, Артеменко 
Ліна tarlin@ukr.net

Реєстрація: https://goo.gl/forms/fZ7Fd4IbEm2P8P8J2

Інформація про проект 

Спільний проект Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний 
Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних 
засобів і культури (EACEA) «European business models: transformation, harmonization 
and implementation in Ukraine» №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Проект 
фінансується за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у відповідності до 
умов отриманого гранту Jean Monnet Fund.

Мета проекту – поглиблене вивчення європейських практик формування 
конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС 
трансформаційних процесів.

Завдання: 

1) розширення та поглиблення знань про ЄС та переваги європейської бізнес-моделі;

2) сприяння змінам на ринку праці та в освітньому просторі через мотивацію 
працевлаштування та самозайнятості студентів;

3) підготовка навчального контенту (спеціальні курси з конкретних питань ЄС, громадські 
семінари, міждисциплінарні тренінги);

4) освітня допомога студентам з тимчасово окупованих територій України, якщо вони 
будуть зацікавлені в проектній діяльності.

В рамках проекту проводяться; форуми, круглі столи, тренінги, семінари та лекції по 
програмі проекту в рамках вже існуючих дисциплін, наукові дослідження, публікації для 
поширення результатів на національному та європейському рівні.

Сайт проекту - http://jeanmonnet.kpi.ua

Контактна особа – Пічугіна Марина, +38 0969314367, pichuginam@ukr.net.
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Міжнародна науково-практична конференція 

«СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» 

м. Харків, 11 квітня 2019 р. 

Шановні колеги! 

Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки факультету 
міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-
практичної конференції «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу», 
що проводиться в рамках реалізації проекту Модуль Жана Монне «Зовнішня політика 
Європейського Союзу». 

До участі запрошуються науковці, практичні працівники та студенти, які здійснюють 
науковий пошук за напрямами роботи міжнародної науково-практичної конференції.

ТЕМАТИКА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Конференцію присвячено зовнішній політиці Європейського Союзу, її проблемам та 
перспективам. Конференція має стати платформою обговорення стратегічних напрямів 
зовнішньої політики Європейського Союзу в умовах реальних загроз, які ставлять під 
сумнів саму ідею Європейського проекту, що приніс народам Європи безпрецедентний мир, 
процвітання та демократію. 

Зокрема планується розглянути наступні питання (перелік не є вичерпним): 

1. Спільна зовнішня політика і політика безпеки Європейського Союзу: історичний та 
правовий аспекти. 

2. Зовнішня політика Європейського Союзу: від національних інтересів до спільних 
цінностей.

3. Зовнішня політика Європейського Союзу та глобальне управління ХХІ століття. 

4. Європейський Союз та політика підтримання миру, попередження та вирішення 
конфліктів. 

5. Зовнішня політика Європейського Союзу та сучасні виклики безпеці (тероризм, 
екстремізм, міграційні проблеми, економічна нестабільність, інформаційна безпека тощо). 

6. Європейська політика сусідства. Зовнішня політика Європейського Союзу у сфері 
регіонального співробітництва. 

7. Зовнішня політика Європейського Союзу та публічна дипломатія. 

8. Зовнішня політика Європейського Союзу та Україна. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Місце проведення конференції: 61022 м. Харків, майдан Свободи 6, ауд. 2-64 Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (2-й поверх Північного корпусу) 

Час проведення: 10-30 реєстрація 11-00 початок дискусії Форма участі: очна/заочна. 

За результатами конференції буде видано збірку тез доповідей. 

Організаційний комітет залишає за собою право внутрішнього рецензування та відбору 
тез, які буде включено до збірки.
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СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для участі у міжнародній науково-практичній конференції просимо направити до 01 квітня 
2019 року на електронну адресу оргкомітету conference_foreign_policy_eu@ukr.net заявку та 
тези наукової доповіді українською або англійською мовою обсягом до 6 сторінок, оформлені 
відповідно до встановлених вимог (див. нижче). 

Автори, які не мають наукового ступеню, додатково подають відскановану 
копію рецензії наукового керівника або витягу з протоколу засідання кафедри про 
рекомендацію тез до друку.

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ

Учасники конференції звільняються від сплати організаційного внеску.

Організаційний внесок, який включає витрати на проведення заходу та публікацію 
матеріалів, покривається за рахунок гранту за програмою Модуль Жана Монне «Зовнішня 
політика Європейського Союзу».

Інші витрати, пов’язані з участю у науково-практичній конференції (оплата проїзду, 
проживання та харчування), покриваються учасниками конференції самостійно.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ: 

Адреса для кореспонденції: м. Харків, майдан Свободи 6, м. Харків, 61022, Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна, кафедра міжнародних відносин, міжнародної 
інформації та безпеки, ауд. 2-64 (Північний корпус). 

Електронна пошта: conference_foreign_policy_eu@ukr.net 

Веб-сайт: http://international-relations-tourism.karazin.ua/schools/inter_law 

Контактні особи оргкомітету: 

доц. Новікова Л. В. +380 (098) 05 51 299 (керівник робочої групи Модулю Жана Монне) 

доц. Доценко О. М. +380 (093) 90 26 266; olena.dotsenko@karazin.ua (член робочої групи 
Модулю Жана Монне) 

доц. Червяцова А. О. +38 (050) 91 21 801; alinaCH@ukr.net (координатор Модулю Жана 
Монне)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Тези доповіді повинні відповідати тематиці конференції.

Назва файлу має містити прізвище учасника (напр.: Ivanenko_tezy.doc або Ivanenko_
zayavka.doc).

Обсяг тез до 6 сторінок включно, текстовий редактор – Microsoft Word 6.0 і вище для 
Windows, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 20 мм; шрифт – 
Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal, абзац – 1,25 мм, 
вирівнювання по ширині.

Назва доповіді – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ПОСЕРЕДИНІ РЯДКА; нижче через інтервал – 
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), місце навчання або роботи (повністю) із зазначенням 
посади, наукового ступеню, вченого звання (повністю), власний e-mail. Далі через інтервал – 
текст доповіді. В кінці доповіді зазначаються дані про наукового керівника: П.І.Б., науковий 
ступень, звання, посада (для авторів, які не мають наукового ступеню).

Посилання в тексті оформляються в квадратних дужках – [2, с. 56], де перше цифра означає 
порядковий номер у списку використаних джерел, друга – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту під рубрикою «Список 
використаних джерел» й повинен бути оформлений відповідно до встановлених стандартів 
бібліографічного опису, а саме ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання» або відповідно до вимог міжнародного 
стилю оформлення публікацій OSCOLA.

Примітка: роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення 
встановленого терміну, не розглядаються.
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