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Основні напрямки роботи конференції: 

 вплив російсько-української війни на трансформацію архітектури європейської та світової 

безпеки 

 перспективи евроатлантичної інтеграції України та створення колективної системи 

безпеки 

 роль України у формуванні нового світового порядку  

 вплив російсько-української війни на держави пострадянського простору, країни 

Центральної та Східної Європи  

 вплив російської агресії на українську та світову економіку  

 вплив російської війни проти України на національний та міжнародний туристичний 

ринок 

 Україна та підтримка енергетичної та продовольчої безпеки 

 особливості двосторонньої та багатосторонньої взаємодії України з державам Європи та 

світу 

 відносини України з країнами Східної Азії: нові виклики та можливості 

 Південно-Східна Азія в пріоритетах української зовнішньої політики 

 вплив Covid-19 на глобальний порядок сучасного світу 

 Україна в міжнародній миротворчій діяльності 

 туризм як чинник міжнародної взаємодії 

 Україна в структурі світового ринку туристичних послуг 

 

На конференції планується: 

 пленарне засідання (в онлайн-режимі на платформі Zoom); 

 робота секцій (онлайн-режимі на платформі Zoom). 

Для участі в конференції та публікації матеріалів необхідно до 25 листопада  2022 р.: 

1. Надіслати до оргкомітету заявку на участь у конференції за формою (додається). 

2. Надіслати на електронну адресу оргкомітету <tbrs@karazin.ua>  текст публікації. 

Посилання, ідентифікатор і пароль конференції будуть надіслані учасникам на 

електрону адресу разом із програмою конференції. 

 За результатами роботи конференції буде видана електронна збірка матеріалів.  



Участь у конференції та  публікація електронної збірки матеріалів здійснюються на 

безоплатній основі! 

Вимоги до оформлення публікації: 

1. Обсяг публікації: 3-4 стор. формату А4. Розмір полів по 2 см; шрифт Times New 

Roman – 14 пт; відстань між рядками – 1,5 інтервали; відступ на початку абзацу 1 см. Текстовий 

редактор Microsoft Word (версія 97 і вище). Таблиці оформляються за допомогою Microsoft 

Word або Excel, малюнки – в графічних редакторах (tif., gif., bmp., wmf., emf., cdr.) та 

надсилаються окремими файлами.  

2. Оформлення матеріалів: на першому рядку по центру великими літерами 

напівжирним шрифтом розташовуєтьсяназва доповіді (14 пт), на наступному рядку праворуч 

від центру подаються прізвище та ініціали автора напівжирним шрифтом, на наступному рядку 

– праворуч від центру – посада (студент, магістрант, здобувач, викладач, доцент, профессор та 

ін.), назва ВНЗ (12 пт). Для студентів і аспірантів обов’язково вказати наукового керівника. Далі 

через 1 інтервал – текст. Наприкінці статті подається список літератури, розміщений в рядок 

курсивом. 

 

Зразок оформлення публікації:  

НОРМАНДСЬКІ ФОРМАТИ: ВІДОМИЙ РЕГІОН ЯК АКТОР ТА СИМВОЛ 

У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ Х – ХХІ ст. 
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Річниці бувають різними. Найчастіше це ювілеї різних подій: 50 років 

придушення «Празької весни», 75 років закінчення Другої світової війни, 500 

років відкриття Америки Х. Колумбом. Поряд з ними є річниці, які мають 

символічний, психологічний характер, наприклад 1111 років. Саме цю річницю 

можуть дуже скоро згадати у Франції у зв’язку з появою в 911 р. на мапі Європи 

Нормандії. Потужна як нормандський кінь, відома як Нормандська династія, 

героїчна як полк «Нормандія-Німан», авторитетна як нинішній «Нормандський 

формат», ця історична провінція і сучасний регіон Франції грали виключно 

важливу роль в історії міжнародних відносин, а на окремих її етапах 

перетворювалися на символ [12, с. 8]. 

Список літератури:  

1. Бжезінський, Збіґнєв. Велика шахівниця [Текст] / Пер. з англ. О. Фешовець. Харків: 

Ранок, 2018.  288 с.; 2. Areddy J. T.Trophy Infrastructure, Troublesome Debt: China Makes Inroads 

in Europe. The Wall Street Journal. 2018. 3 November. Retrived from: https://mia.mk/2018/11/trophy-



infrastructure-troublesome-debt-china-makesinroads-in-europe/?lang=en; Kastner J. China targets 

Europe with drone and Huawei system sales to Serbia. Nikkei Asian Review, 2019. Retrived 

from:https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/China-targets-Europe-with-drone-and-

Huawei-system-sales-to-Serbia. 

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відмовити в друкуванні невідредагованих 

матеріалів, які не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше вказаного 

терміну. 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ДИСТАНЦІЙНІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

««УКРАЇНА У СВІТОВИХ МІЖНАРОДНО-РЕГІОНАЛЬНИХ 

ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ» 

 (Харків, 2 грудня 2022 року) 

 

1 
Прізвище, ім'я, по-батькові 

учасника повністю 

 

2 Науковий ступінь, вчене звання 
 

3 Посада   

4 Курс, група (для студентів)  

5 

Організація (повна назва, 

вказати факультет, кафедру 

тощо) 

 

6 Напрям дослідження  

7 Назва статті  

8 
Науковий керівник (для 

студентів і аспірантів) 

 

9 
Адреса (вулиця, будинок, місто, 

країна, індекс) 

 

10 Електронна адреса   

11 Контактний телефон   

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:  

098-440-18-22 

 Онацький Максим Юрійович 


