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Національний банк України

«Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС»

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

3 листопада 2017 року, м. Київ

Шановні науковці, колеги, юристи!

Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній конференції «Теорія та практика адаптації банків-
ського законодавства України до вимог ЄС», яка відбудеться 3 листопада 2017 року у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка.

Основні напрями роботи конференції:

• Acquis ЄС як нормативний орієнтир в контексті адаптації банківського законодавства України до вимог 
ЄС: правозастосовний аспект;

• теоретико-правові засади наближення вітчизняного банківського законодавства до вимог актів ЄС на 
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

• проблеми юридичної термінології та перекладу актів ЄС у сфері банківської діяльності;

• проблеми імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, практичні працівники банківської сфери, 
представники органів державної влади та міжнародних організацій.

Умови участі у конференції

Участь – безкоштовна. Термін подання заявок та тез доповіді – до 20 жовтня 2017 р.

Обсяг тез доповіді – 3-5 сторінок тексту.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет



Час та місце проведення конференції:

3 листопада 2017 року

Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 60

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, аудиторія 204.

Орієнтовний регламент роботи

09.00 – 09.30 – реєстрація;

09.30 – 12.30 – робота конференції;

12.30 – 13.30 – кава-брейк;

13.30 – 16.30 – продовження роботи конференції;

16.30 – 17.30 – підведення підсумків.

Матеріали конференції будуть надруковані у спеціальному випуску Eurasian Academic Research Journal 
(www.earj.org).

Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники науково-практичного круглого столу 
несуть самостійно.

Координати оргкомітету:

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, Центр вивчення про-
блем адаптації законодавства України до законодавства ЄС (ауд.140).

Тел.: +38 044 239-34-94

e-mail: eurolaw.knu@gmail.com

 

Додаткові контактні телефони:

Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна: тел. +38 (098) 499-99-69



ЗАЯВКА

 на участь у науково-практичній конференції

«Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС»

Прізвище 

Ім’я

По-батькові 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Посада 

Організація (повна назва)

Адреса

Телефон

Е-mail

Тема доповіді 

Застереження!

Якщо Ви не отримали підтвердження про реєстрацію протягом 48 годин - просимо повторно надіслати 
заявку на адресу eurolaw.knu@gmail.com

 


