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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ : 
 

- Історико-теоретичні аспекти міжнародних відносин і сучасність.  
- Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія: сучасні виклики для України.  
- Культурна дипломатія та міжнародне співробітництво в сфері охорони культурної спадщини. 
- Сучасне міжнародне право: стан та перспективи розвитку. 
- Світове господарство та міжнародні економічні відносини.  
- Суспільні комунікації та лінгвістичне забезпечення міжнародної діяльності.  
- Соціологія міжнародних відносин, соціологічні дослідження в глобалізованому світі. 

 
Статті будуть опубліковані у науковому журналі «Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері 

міжнародних відносин», який реферуватиметься та відображатиметься в науково-метричних базах даних. 
 

Термін подачі статей – до 1 березня 2018 року. 
 

Робочі мови: українська, англійська, польська, російська, французька, німецька. 
 

Публікація статті – безкоштовна. 
 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ 
 

1. Ви заповнюєте електронну форму реєстрації, обов'язкову для публікації. 
2. Надсилайте нам  статтю.  Обов'язково в темі листа вкажіть науковий розділ журналу,  

в якому ви бажаєте опублікувати статтю. Адреса електронної пошти кафедри міжнародних відносин—
 mv.knukim@gmail.com. Телефон для довідок: (044) 286–42–31. 

3. Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора статті. 
4. Редакція рецензує вашу статтю протягом 2–3 днів. Статті студентів публікуються за наявності рецензії або 

співавтора з науковим ступенем. 
5. Якщо стаття успішно пройшла рецензування, ми відправляємо вам лист з інформацією:  

«Стаття пройшла рецензування, прийнята до публікації». 
6. Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями: 

- відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор.  
- автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дозволяє 
поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі. 

 
ЕЛЕКТРОННА ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ 

 
Прізвище ____________________________________________________________ 
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Тематичний напрям/Назва статті:______________________________________ 

Поштовий індекс _____________________________________________________ 

Поштова адреса______________________________________________________ 

Контактний телефон__________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________ 

 

Вимоги до змісту наукової статті 
 

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи (з виділенням по тексту статті): 
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;  
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які посилається автор;  
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;  
- формулювання цілей статті (постановка завдання);  
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;  
- висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ 

Формат статті 
A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або 
*.docx) 

Поля всі сторони – 2 см 

Основний шрифт Times New Roman   

Розмір шрифту основного 
тексту 

14 пунктів  

Міжрядковий   інтервал 1,5  

Вирівнювання тексту по ширині 

Автоматична розстановка 
переносів 

включена 

Абзацний відступ (новий 
рядок) 

1,25 см 

Нумерація сторінок не ведеться 

Малюнки та таблиці  

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній 
сторінці. Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість 
таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних 
сторінках не приймаються.  

Формули 
повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word 
for Windows). 

Посилання на літературу 
у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та 
посилання не допускаються 

Обсяг від 10 до 15 сторінок включно 
 

Структурні елементи наукової статті 
1. індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);  
2. прізвище та ініціали автора (-ів), місце роботи (навчання), вчений ступінь, вчене звання, посада – трьома мовами (українською/польською, 
російською, англійською);  
3. назва статті – трьома мовами (українською/польською, російською, англійською);  
4. анотація (200–250 слів /1500–2000 друк. знаків)та ключові слова (мінімум 5 слів) – трьома мовами (українською/польською, російською, 
англійською);  
У анотації необхідно чітко вказати: 
– мету дослідження (main objective(s) of the study); 
– методи (methodology) – чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким 
чином було отримано його результати (how the study was done); 
– головні результати і висновки дослідження (Results/Findings and Conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (Significance) для 
науки, суспільства, освіти тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні 
гіпотези тощо). 
– Всі названі складові анотації мають чітко ідентифікуватися. Для цього рекомендуємо вживати в резюме слова: main objective(s) of the study, 
methodology, results, findings, conclusions, significance. 
За необхідності, можна на початку анотації вказати одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною з 
назви, мети чи висновків дослідження. 
5. текст статті може бути українською, російською, англійською, німецькою, польською або французькою мовами;  
6. список літератури. 

Зразок оформлення статті: 
УДК 327 (091) 

Ластовський Валерій, 

доктор історичних наук, професор, 

Київський національний університет культури і мистецтв 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ПОГЛЯДАХ М. КОСТОМАРОВА  

(«КНИГА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ») 

[Анотація укр. мовою] 
Ключові слова: […] 

Ластовский Валерий, 

доктор исторических наук, профессор, 

Киевский национальный университет культуры и искусств 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ВЗГЛЯДЫ М. КОСТОМАРОВА 

(«КНИГА БЫТИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА») 

[Аннотация на рус. языке] 
Ключевые слова: [...] 

Lastovkyi Valeriy, 

Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Kyiv National University of Culture and Arts 

MYKOLA KOSTOMAROV’S OPINION ON THE INTERNATIONAL RELATIONS  

(«THE BOOK ON THE UKRAINIAN NATION BEING») 

[Summary] 

Keywords: […] 
 

[Teкст] [Teкст] [Text] 
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