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Шановні колеги! 
 
Запрошуємо Вас до участі у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Україна і світ: 
теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», яка відбудеться  
на Кафедрі міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв. 
 
 

Робочі мови: українська, англійська, польська, російська.  
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

– Історія та теорія міжнародних відносин; 
– Актуальні питання міжнародних відносин  
і сучасність; 
– Зовнішня політика і дипломатія; 
– Культурна дипломатія та міжнародне 
співробітництво в сфері збереження культурної 
спадщини. 
  

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

– Міжнародна міграція робочої сили. 

 

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

– Регіоналістика; 
– Політичне моделювання та прогнозування; 
– Соціологія міжнародних відносин; 
– Соціологічні дослідження в глобалізованому світі. 

 

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

– Суспільні комунікації; 
– Лінгвістичне забезпечення міжнародної 

діяльності; 
– Інформаційне забезпечення міжнародної 

діяльності; 
– Міжнародні медіа-комунікації; 
– Міжнародні комунікативні технології. 

 

     МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

– Актуальні питання історії, теорії і практики міжнародного права; 
– Міжнародно-правовий захист прав людини; 
– Право міжнародної відповідальності і міжнародного правосуддя; 
– Право Європейського Союзу; 
– Проблеми міжнародного приватного права. 

 

 
За результатами роботи конференції буде сформований електронний збірник матеріалів конференції, який буде 
надісланий кожному учаснику та розміщений на офіційному сайті Київського національного університету 
культури і мистецтв. Участь у конференції і публікація матеріалів конференції є безкоштовними.  
 

Кожен учасник отримає електронний іменний сертифікат із зазначеною  
кількістю годин у розмірі 0,4 кредиту ECTS (12 годин). 

 
Термін подачі матеріалів – до 10 березня 2022 року. 

 

Заявки учасників конференції з позначкою «На конференцію» та електронні варіанти тез, інформацію про авторів 
просимо надсилати: e-mail: mv920.k@gmail.com, тел.: (044) 529–98–65. 

 

– Історико-теоретичні аспекти міжнародних 
економічних відносин; 
– Міжнародна торгівля і міжнародних рух капіталів;
– Міжнародна кооперація та науково-технічне 
співробітництво; 
– Міжнародні валютні відносини; 



 
 

Для участі у конференції необхідно до 10 березня 2022 р.: 
 
1. Заповнити заявку на участь у конференції: 

 

Файл має бути підписаний так: Іваненко_Заявка. 

2. Надіслати електронний варіант тез доповіді, оформлений відповідно до вимог, на електронну адресу:  
mv920.k@gmail.com. 
Файл має бути підписаний так: Іваненко_Тези. 
 
Примітка: 

1. Про отримання матеріалів щодо участі у конференції оргкомітет обов’язково надішле підтвердження на Вашу 
електронну пошту. В разі неотримання підтвердження просимо звернутись на електронну пошту  
mv920.k@gmail.com ще раз. 
2. Про прийняття тез доповідей до друку у збірнику матеріалів конференції кожному учаснику буде повідомлено 
на електронну пошту окремим листом після розгляду редакційною колегією та перевірки тез доповідей на 
предмет плагіату в системі Unicheck. Оригінальність тексту має бути не менше 90%. 
3. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки, якщо їх тематика не відповідає темі 
конференції, вимогам щодо оформлення тексту тез або відповідному науковому рівню написання та оформлення 
поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відбору тез до публікації. Рукописи не 
рецензуються і не повертаються. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

1. Обсяг тез має складати 3–5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, береги – по 
периметру 2 см, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см (без 
використання пробілів та Tab), вирівнювання тексту – по ширині. 
2. Нумерація в тексті – автоматична. У разі необхідності допускаються шрифтові виділення всередині тексту 
курсивом чи напівжирним шрифтами (для окремих слів та словосполучень). 
3. Посилання в тексті вказуються у квадратних дужках – [1, 12–15], де перше число – це порядковий номер джерела 
у списку використаних джерел, а друге – номер(и) сторінки. 
4. Список використаних джерел розмішується наприкінці тексту в алфавітному порядку і повинен бути 
оформлений відповідно до нормативних положень ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання». 
5. Аспіранти і магістранти подають свої матеріали з підписом наукового керівника «Рекомендовано до друку» 
на першій сторінці тез доповідей. Рекомендація наукового керівника подається на електронну пошту разом з 
тезами доповіді у відсканованому чи сфотографованому вигляді. 

 
Зразок оформлення тез: 

УДК 327 (091) 
Ластовський Валерій, 

доктор історичних наук, професор, 
Київський національний університет культури і мистецтв, 

Київ, Україна 
 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ПОГЛЯДАХ М. КОСТОМАРОВА  
(«КНИГА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ») 

 
Основний текст тез наукової доповіді 

 
Список використаних джерел: 

1. Артюх В. О. Історіософія Миколи Костомарова. Вісник Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. 2012. № 995. Вип. 46. С. 128–133. 
2. Костомаров М. І. Закон Божий : книга буття українського народу.  Київ : Либідь, 1991. 38 с. 

 

Прізвище _________________________ 

Ім’я_______________________________ 

По батькові ________________________ 

Науковий ступінь ___________________ 

Вчене звання_______________________ 

Заклад/установа ____________________ 

Тематичний напрям:_________________ 

Тема доповіді:_______________________ 

Контактний телефон_________________ 

E-mail:_____________________________ 
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