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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної заочної наукової конференції «Сучасні візії 

та переосмислення глобального світу», яка відбудеться 25 вересня 2020 р. за співпраці Факультету 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка та Інституту політич-

них наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща). 

Будемо раді бачити учасниками конференції представників академічного середовища, аспірантів, 

здобувачів, студентів, а також практиків з України та іноземних держав, які здійснюють науково-

практичні дослідження з міжнародних відносин, економіки, права, філософії, історії, політології, культу-

ри, соціології. 

Результати конференції будуть висвітлені: 

 у доповідях (тезах)конференції; 

 у статтях, опублікованих у науковому міжнародному журналі,який видається за співпраці 

Факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка та Інституту політичних наук  

Вармінсько-Мазурського університету в м. Ольштин. 

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська. 

Організаційний внесок: при поданні тез – 200 грн; при поданні статті – 400 грн. 

 

Незалежно від кількості авторів тез/статті – надається 1 примірник публікації.  

Вартість додаткового екземпляру – 100 грн. 

 

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами: 

 

Секція І.  Політичні науки, безпека та регіональні студії 

Секція ІІ. Міжнародне право та юриспруденція 

Секція ІІІ. Світове господарство та міжнародні економічні відносини 

Секція IV. Цивілізаційні студії: історія, філософія, релігія, культура 

 

 

Умови участі та реєстрація: 
 

Для того, щоб взяти участь у конференції, необхідно до 20 вересня 2020 р. оформити ЗАЯВКУ 

УЧАСНИКА ОНЛАЙН за посиланням: https://forms.gle/5RZ49GPg8vmFB1GaA 

 

а також надіслати на е-mail:centre.srid@gmail.com матеріали (тези/стаття) для опублікування не пізніше 

20 вересня 2020 року. 

 

Зверніть увагу: 

Надіслані матеріали (тези/статті), які отримають негативну рецензію не публікуються. Редакція зали-

шає за собою право на відбір та редагування матеріалів, без зміни їхнього істотного змісту.  

Учасники отримають примірник публікації, програму конференції, а також сертифікат, що підтверджує 

участь у роботі конференції. 

https://forms.gle/5RZ49GPg8vmFB1GaA
mailto:centre.srid@gmail.com


Редакційні вимоги: 
 

Обсяг статті: мін. 20 000 – макс. 25 000 знаків, кегль 12, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5; формат 
полів: ліве – 2 см., праве – 2 см., верхнє – 2 см., нижнє – 2 см. 

 
Обсяг тез: мін. 2 – макс. 5 сторінок, кегль 12, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5; формат полів:  

ліве – 2 см., праве – 2 см., верхнє – 2 см., нижнє – 2 см. 

 

Структура тез/статті: 
 

повне Ім’я та Прізвище автора(авторів) тез/статті українською мовою, а також латинською транслітераці-
єю (без по-батькові); 

місце праці / навчання – повна назва факультету та університету; 
електронна адреса автора; 

ідентифікаційний номер науковця ORCID (зареєструватися можна за посиланням: https://orcid.org/) 

Приклад: Jan Petrenko1 
 

Назва тез/статті українською та англійською мовами 
Анотація українською та англійською мовами (у випадку подання статті). 
Ключові слова українською та англійською мовами (у випадку подання статті). 
Текст тез/статті. 
Бібліографія – без нумерації, в алфавітному порядку, мовою оригіналу.  
 

Посилання в тезах/статті: 

Посилання на джерела подаються згідно стилю APA. 
 

Зразок оформлення списку джерел: 

Посилання на джерело розміщуємо у тексті: 

У випадку праці одного автора: (Петренко, 2010), Петренко (2010) або (Петренко, 2010, с. 10) i Петренко (2010, с. 
10–11). 
У випадку двох авторів: (Петренко, Іваненко, 2005, c. 5–6) або Петренко, Іваненко (2005). 
У працях трьох чи більше авторів: (Петренко і ін., 1998) або Петренко і ін. (1998, с. 5–6). 
Цитуючи декілька робіт, відділяємо їх крапкою з комою: (Петренко, 2010; Іваненко, 2012; Новак і ін., 1998). 
Цитуючи декілька робіт одного автора з того ж самого року, у списку джерел і у тексті публікації слід позначити 
кожну позицію літерою a, b, c, d: Петренко (2010a); Петренко (2010b); Петренко (2010c). 

 
В кінці статті подаємо бібліографію в алфавітному порядку. 
 

 Книги: 
Прізвище I. (рік видання), Назва, Видавництво, Місце видання. 
Наприклад: 
Blaug M. (1994), Теорія міжнародних відносин, Видавництво „Гілея”, Київ. 
 

 Стаття в колективній монографії:: 
Прізвище I. (рік видання), Назва статті, [в:] Ім’я та Прізвище (ред.), Назва колективної праці,  
Видавництво, Місце видання, сторінки статті. 
Наприклад:  
Петренко А. (2018), Хаос в ХХІ ст., [в:] C. Степаненко (ред.),Виклики ХХІ ст., Видавництво УРА, Київ, 

с. 12-24. 

Józefiak C. (2007), Warunki rozwoju gospodarki, [w:] R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa, 
s. 144-158. 
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Наприклад: 
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 Інтернет видання: 
Прізвище І. (рік), Назва публікації, Інтернет посилання (дата перегляду). 
Наприклад: 
Hawkins P. (2006), Financial access and financial stability, www.semanticscholar.org (12.02.2020). 
Eurostat (2016), http://reconstruction.eserver.org/051/jones.shtml (13.01.2019). 
Верховна Рада (2017), https://rada.gov.ua/news/zp (2.01.2020). 
Види інновацій в освіті та їх класифікація (2012), https://vestnikdnu.com.ua/archive/201264/yarovenko.html 
(2.01.2020). 

 
 

Реєстраційний внесок необхідно сплатити після отримання від Організаційного комітету  

підтвердження про прийняття матеріалів та надіслати відскановану копію (фото) квитанції  

на електронну скриньку:  centre.srid@gmail.com 

 
 

За додатковою інформацією просимо звертатися до координаторів конференції. 

 

Координати Оргкомітету: 

 

e-mail: centre.srid@gmail.com 

 
 

к. політ. н., доц.  Ростислав Романюк, roman_ros@yahoo.com 
к.е.н. Олександра Кордонська, тел. (+48) 509 855 525, alexandra.kordonska@gmail.com 

к.т.н. Роман Кордонський, тел.(+48)797-233-905, r.kordonski@gmail.com 
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