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Шановні колеги!

Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна запрошує Вас взяти
участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасна міжнародна
безпека: виклики глобалізації», яка відбудеться 29 березня 2018 року об 11:30.

Мета Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна міжнародна
безпека: виклики глобалізації» полягає у залученні студентів, магістрів, аспірантів,
здобувачів, молодих вчених, науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів освіти, практичних працівників до науково-практичної діяльності, а також у
стимулюванні наукової діяльності фахівців у сфері міжнародних відносин,
економіки та права ураховуючи вивчення закономірностей формування системи
міжнародної безпеки у другій половині ХХ століття та на початку ХХІ століття,
особливостей забезпечення безпеки в умовах становлення поліцентричного світового
порядку та основних проблем міжнародної безпеки на сучасному етапі.

До участі запрошуються вчені, практичні працівники, науково-педагогічні
працівники, аспіранти, здобувачі, ад’юнкти, магістри та студенти які здійснюють
науковий пошук за тематикою конференції та мають бажання висловити свою
думку про сучасні проблеми розвитку міжнародної безпеки.
Робоча мова конференції: українська, російська, польська, чеська, англійська.



Місце проведення конференції: м. Харків, майдан Свободи 6, м. Харків, 61022,
ауд. 2-64 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2-й поверх
Північного корпусу).
Форма проведення конференції: очна, заочна.

Секційні засідання
Робота	конференції,	проводитиметься	за	такими	напрямами	(секціями):	

1. Теоретичні аспекти міжнародної безпеки: глобальний та регіональний вимір
2. Безпековий вимір практичного втілення національних інтересів держави на
міжнародній арені
3. Міжнародне публічне право у контексті міжнародної безпеки
4. Україна у глобальній та регіональних системах міжнародної безпеки

За результатами конференції після її проведення буде видано збірник тез
доповідей. Відповідальність за зміст доповідей несуть автори цих доповідей.

Умови участі та реєстрація
Бажаючі взяти участь у роботі конференції повинні до 26 березня 2018 р.:
1) направити на електронну пошту оргкомітету inter_law@karazin.ua тези

доповіді українською, російською, англійською, чеською чи польською мовою
обсягом до 6 сторінок;

2) заявку на участь в конференції (за встановленою формою, що додається
нижче);

3) відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.
Організаційний внесок

Для участі в конференції необхідно сплатити організаційний внесок у
розмірі 230 грн, для студентів організаційний внесок складає 180 грн.

Доктори наук беруть участь у конференції безкоштовно.
Організаційний внесок включає витрати на проведення конференції та

публікацію матеріалів.
До 26 березня 2018 року просимо Вас підтвердити участь у конференції. Для

учасників з інших міст є можливість забронювати місце у гуртожитку Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна, про що обов’язково слід зазначити у
заявці. Оплата проїзду, проживання та харчування за рахунок коштів учасників.

Банківські реквізити для сплати організаційного внеску:
Банк одержувача:  «Приват Банк»
П.І.Б. члена організаційного комітету: Федорова Ганна Юріївна
Банк одержувача: АТ «Приват Банк»
Номер картки: 5168 7551 1323 3023
Призначення платежу: поповнення картки 5168 7551 1323 3023 від (автор)
При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По

батькові учасника конференції.
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:

Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, відповідати тематиці
конференції, грамотно написана й оформлена згідно вимог, що позначені нижче.
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Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника (напр.:
Ivanenko_Ivan.doc).

Обсяг тез до 6 сторінок включно, текстовий редактор – Microsoft Word 6.0 і
вище для Windows, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля –
20 мм; шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,15, стиль –
Normal.

Назва доповіді – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ПОСЕРЕДИНІ РЯДКА; нижче
через інтервал назва секції; прізвище, ім’я та по батькові (повністю), назва місця
навчання або роботи (повністю) із зазначенням посади, наукового ступеню, вченого
звання (повністю), власний e-mail. Далі через інтервал текст доповіді. В кінці
доповіді зазначається дані про наукового керівника: П. І. Б., науковий ступень,
звання, посада (для авторів, які не мають наукового ступеню).

Посилання в тексті оформляються в квадратних дужках – [2, с. 56], де перше
число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер
сторінки. У тексті не слід використовувати автоматичні виноски та автоматичну
цифрову нумерацію абзаців, зокрема, в списку використаних джерел.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути
оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: Форма
23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342) або
відповідно до ДСТУ 8302:2015 відповідно до наказу МОН № 40 від 12 січня 2017
року.
Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, не
розглядаються.
Оргкомітет залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та
оформлений з відхиленням від зазначених вище вимог без пояснень причини.

Зразок оформлення тез доповіді для авторів, які мають науковий ступінь

НАЗВА ДОПОВІДІ
Секція

Прізвище Ім’я По-батькові (повністю)
доцент кафедри міжнародних відносин,

міжнародної інформації та безпеки
Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна,
кандидат юридичних наук,

доцент
e-mail

Текст доповіді …
Список використаних джерел:

1. Коломієць О.В. Особливості системи міжнародної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра політич. наук : спец. 23.00.04 «політичні проблеми міжнародних систем та
глобального розвитку» / О.В. Коломієць. – Одеса, 2015. – 38 с.



Зразок оформлення тез доповіді для студентів

НАЗВА ДОПОВІДІ
Секція

Прізвище Ім’я По-батькові (повністю)
студент 3 курсу групи УП - 32

факультету міжнародних економічних відносин
 та туристичного бізнесу

Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна,

e-mail
Текст доповіді …
Список використаних джерел:

1. Коломієць О.В. Особливості системи міжнародної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра політич. наук : спец. 23.00.04 «політичні проблеми міжнародних систем та
глобального розвитку» / О.В. Коломієць. – Одеса, 2015. – 38 с.

Дані про наукового керівника: П. І. Б., науковий ступень, звання, посада (для авторів, які не
мають наукового ступеню).

Заявка
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Сучасна міжнародна безпека: виклики глобалізації».
29 березня 2018 року

Прізвище
Ім’я
По батькові автора
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Місце роботи чи навчання
Дані про співавтора
Дані про наукового керівника
Назва доповіді
(повідомлення)
Напрям конференції (секція):
Домашня (службова) адреса
Контактні телефони
E-mail
Форма участі: - очна;

- заочна
Відомості про приїзд,
необхідність у гуртожитку
(вказати необхідне)
Підпис

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Адреса для кореспонденції: м. Харків, майдан Свободи 6, м. Харків, 61022, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна, кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ауд. 2-64 Північного корпусу.
Електронна пошта: inter_law@karazin.ua
Офіційний веб-сайт: http://international-relations-tourism.karazin.ua/schools/inter_law
Контактна особа оргкомітету:  тел.: 063-462-43-73 Федорова Ганна Юріївна
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