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КИЇВ 



Вельмишановні колеги! 
 

Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції та 

Київський Національний Торговельно-Економічний Університет 

у співпраці з Національним Еразмус+ Офісом в Україні 

запрошують Вас до участі у міжнародній науково-практичній конференції: 
 

 «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: 

ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 
 

Незважаючи на цілу низку викликів, як вихід Великої Британії із складу 
ЄС чи збереження істотних економічних відмінностей у розвитку між країнами-
членами, Європейський Союз наочно демонструє міжнародній спільноті 
переваги економічної конвергенції, слугуючи каталізатором для започаткування 
чи розбудови інтеграційних проєктів у різних частинах світу. Досвід 
об’єднавчих процесів на європейському континенті засвідчив перспективність 
інтегративного розвитку, і це є вагомим аргументом на користь подальшого 
пошуку країнами світу найбільш ефективних форм співпраці та спільного 
розвитку.  

Доволі показовою є також політика країн-членів ЄС щодо пом’якшення 
соціально-економічних наслідків глобальної пандемії у першій половині 2020 
року. Утім саме COVID-19 став лакмусовим папірцем для виявлення давно 
наболілих проблем, як всередині об’єднання, так і на міжнародному рівні, 
окреслюючи та визначаючи основні виміри євроінтеграційних процесів у 
майбутньому.  

Тому метою конференції є забезпечити академічний майданчик для 
обговорення ключових здобутків і головних викликів соціально-економічного 
розвитку ЄС та його взаємозв’язків із іншими країнами світу, а також для 
рефлексії над викликами європейській інтеграції, що спричинені глобальною 
пандемією COVID-19.  

Конференція покликана сприяти консолідації національних 
інтелектуальних ресурсів у сфері Європейських студій та поширенню 
досліджень із європейської інтеграції серед академічної спільноти України та 
ширшого загалу. 

Особливо вітатимуться доповіді про нові пріоритети ЄС в економічно-
соціальній сфері, зокрема з таких питань, як європейський зелений курс, 
циркулярна економіка та політика сталого розвитку, стратегічна торгівельна 
автономія, єдиний цифровий ринок та інші.  

Заохочуємо подавати ваші дослідження щодо впливу пандемії COVID-19 
на економіку ЄС.  



Буде організовано окрему секцію про торговельно-економічні відносини 
ЄС з третіми країнами, зокрема з учасниками Східного Партнерства, Пан-Євро-
Мед та інших подібних регіональних форматів взаємодії. 

До участі у конференції запрошуються усі, хто цікавиться соціально-
економічною проблематикою розвитку Європейським Союзом і загалом 
євроінтеграційною тематикою.  

 Як завжди, ми заохочуємо до участі усіх, хто є чи був залучений у різні 
роки до реалізації проектів у рамках Програми імені Жана Моне Еразмус+ в 
Україні для  презентації свого академічного доробку ширшому загалу, зокрема 
з економічно-соціальної тематики.  

Робочі мови конференції: українська та англійська. 
Форма участі: очна.  
Місце проведення: Київський Національний Торговельно-Економічний 

Університет 

Дата проведення: 29-30 жовтня 2020 р. 
Результати конференції будуть висвітлено у черговому випуску 

Українського Щорічника з Європейських Інтеграційних Студій. 

З вимогами до оформлення статей можна ознайомитись за цим 
посиланням: www.yearlybook-aprei.com.ua  

Статті необхідно надіслати до 05 жовтня 2020 р. на електронну 
скриньку: publish@yearlybook-aprei.com.ua та зареєструватись за посиланням: 

Статті, які будуть оформлені без дотримання вимог та подані із 
запізненням, розглядатися не будуть. 

Організаційний комітет конференції залишає за собою право на відбір 
матеріалів. 

Умови участі та реєстрація:  
Реєстраційний внесок учасників конференції складає 200 грн., який 

треба внести до 05 жовтня 2020 р. на рахунок Української Асоціації Викладачів 
та Дослідників Європейської Інтеграції: 

Громадська	Організація	«УКРАІ8НСЬКА	АСОЦІАЦІЯ	ВИКЛАДАЧІВ	І	ДОСЛІДНИКІВ	
ЄВРОПЕИF СЬКОІ8	ІНТЕГРАЦІІ8»	 

Банк	ПАТ	«Універсал	Банк»	
IBAN	(Р/Р)	UA	6832	2001	00000	26	00000	1413710	
МФО	322001	
Код	ЄДРПОУ	40217249	
Призначення	платежу:	Реєстраціиh нииh 	внесок,	конференція	 
Реєстраційний внесок за участь у конференції включає часткові витрати 

на організацію проведення конференції (роздаткові матеріали, кава-брейки), 
верстку Щорічника з Європейських Інтеграційних Студій  

Витрати на проїзд та проживання покриваються за кошти учасників. 

За додатковою інформацією просимо звертатись: aprei.ukraine@gmail.com 


