
             
 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет-конференція 

УКРАЇНА В КООРДИНАТАХ 
СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: 

пошук геополітичних пріоритетів 
крізь призму національної безпеки 

 

 

  Україна, Львів, 24 березня 2023  

 
 

 

 

 
 

 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас до участі в інтернет- 
конференції, яка відбудеться у м. Львові 
(Україна) 24 березня 2023 року. Організато- 
ром заходу є кафедра політології та міжна- 
родних  відносин  Інституту  гуманітарних 
і соціальних наук Національного універ- 
ситету «Львівська політехніка» (Україна). 
Конференцію проводять в рамках Про єкту 
«Ініціатива ЄС «Східне партнерство: 
можливості для України» «EaP–Initiative» 
за підтримки Програми ЄС Еразмус+ на- 
пряму Жан Моне, який реалізують в НУЛП 
упродовж 2020-2023 років (https://lpnu.ua/ 
eap-initiative). Інтернет-конференція має 
своєю метою обговорення актуальних про- 
блем політичного, економічного, безпеко- 
вого, гуманітарного та соціокультурного 
вимірів східної політики Європейського 
Союзу, пошук ефективних механізмів спів- 
робітництва, які сприятимуть реалізації 
євроінтеграційних прагнень України як 
кандидата на вступ до ЄС, перспектив її 
подальшої участі в ініціативі ЄС «Східне 
партнерство» з урахуванням необхідності її 
ревізії в умовах сучасних геополітичних 
викликів, головно, через військову агресію 
рф до України. У заході передбачена участь 
широкого кола науковців, студентів, 
політичних практиків, представників 
органів державної влади різного рівня, 
громадських організацій та міжнародних 
проєктів за підтримки ЄС. 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
▪ Основні підходи до зміцнення системи без- 

пеки та стабільності в Європі. 
▪ Трансформація геополітичних пріоритетів 

України з кінця ХХ ст. і до сьогодення. 
▪ Еволюція східної політики ЄС у контексті 

сучасних геополітичних викликів. 
▪ Потенціал партнерства Україна-ЄС у без- 

пековій сфері. 
▪ Перешкоди та виклики для України на 

шляху імплементації ініціативи ЄС «Східне 
партнерство». 

▪ Гібридні виклики для порядку денного 
Східного партнерства. 

▪ Співробітництво у сфері безпеки між 
країнами-адресатами Східного партнерства. 

▪ Оцінка виконання Угоди про асоціацію 
Україна-ЄС у сфері зовнішньої та безпекової 
політики. 

▪ Виклики та можливості для України в 
безпековій сфері як кандидата на членство в 
Європейському Союзі. 

▪ Російський чинник в європейській інтегра ції 
України. 

▪ Російська агресія та формування нових 
безпекових альянсів.  

 
 
 
 
 
 

 
У рамках Інтернет-конференції 

 

 



ОСНОВНІ ДАТИ ТА УМОВИ УЧАСТІ 

Дата проведення заходу: 24 березня 2023 р. 
Місце: Львів (головний корпус Національно- 
го університету «Львівська політехніка», ак- 
това зала, м. Львів, вул. С.Бандери, 12). 

Форма проведення: 
змішана (очна та дистанційна). 

Робочі мови конференції: 
українська, англійська 

Реєстрація учасників: 
24 березня 2023 року о 10.30 год. 

Початок заходу: 
24 березня 2023 року о 11.00 год. 

 
Зголошення про участь: 
до 15.03.2023 р. необхідно заповнити онлайн 
заявку за покликанням: 

https://forms.gle/e4eR5xNbBGGjrBhQ8 

За результатами інтернет-конференції 
буде опубліковано електронний 

збірник матеріалів 

Термін надсилання тез: до 22.03.2023 р. 

 
Участь в інтернет-конференції 

для усіх учасників 
БЕЗКОШТОВНА* 

*Проїзд, проживання та харчування здійсню- 
ються за кошти учасників. 

https://forms.gle/e4eR5xNbBGGjrBhQ8


РЕДАКЦІЙНІ Й ТЕХНІЧНІ 
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ: 

 
 Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторін- 
ки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; 
 Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 
мм; шрифт TimesNewRoman, розмір – 14, міжряд- 
ковий інтервал – 1,5; 
 Перший рядок – прізвище та ініціали автора, 
вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які 
його мають), посада; другий рядок – навчальний 
заклад або місце роботи, місто, країна; 
Особи, які не мають науково ступеня обов'язково 
повинні зазначити прізвище та ініціали, вчене 
звання або науковий ступінь наукового керівника; 
 Наступний абзац - назва тез (шрифт напівжир- 
ний, всі прописні, вирівняні по центру); 
 Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з від- 
ступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються; 
 Літературу потрібно оформляти в кінці тексту 
під назвою "Література". У тексті посилання по- 
значають квадратними дужками із зазначенням 
порядкового номера джерела за списком та через 
кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61]. 
 Назва файлу повинна відповідати прізвищу 
учасника конференції та містити слово «тези» 
(наприклад, Цебенко_тези.doc). 
 Розсилка збірника тез доповідей (електронний 
примірник) буде надісланий на e-mail, вказаний у 
заявці, учасникам заходу через 10 днів після 
проведення конференції. 

 
 

 

Приклад оформлення: 
Цебенко О. О., к. політ. н., 
доцент кафедри політології та міжнародних відносин 
Національного університету «Львівська політехніка» 
м. Львів, Україна 

БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР 
СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Текст тез 

Література 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПУБЛІКАЦІЮ: 

Учасники конференції можуть опублікува- 
ти матеріали конференції у збірникові тез. 
 Надіслані тексти повинні бути написані 
однією з робочих мов інтернет-конференції: 
українською або англійською, а також відпо- 
відати редакційним і технічним вимогам. 
 Відповідальність за зміст статей та досто- 
вірність поданої інформації несуть автори. 
 Науковий комітет залишає за собою право 
відбору матеріалів конференції. 
 Файли статей, названі прізвищем та ініці- 
алами автора/авторів просимо надсилати на 
електронну адресу: oleh.o.tsebenko@lpnu.ua 
Усі учасники отримають електронний сер- 
тифікат про участь у конференції. 

З повагою - Організаційний комітет 

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ: 
 

Олег Цебенко - голова організаційного комітету. 
Адреса: вул. Митрополита Андрея 5, 4-й кор- 
пус, кімната 211, м. Львів. 
Е-mail: oleh.o.tsebenko@lpnu.ua 
Тел.: +38 (096) 56824 62 
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