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                    Оргкомітет конференції: 

 

Голова оргкомітету: 

Копійка В. В., директор Інституту міжнародних 

відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор політичних 

наук, професор. 

Заступник голови оргкомітету: 

Нанавов А.С., заступник директора з науково-

педагогічної роботи, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри світового господарства та міжнародних 

економічних відносин, доктор економічних наук . 

 

Члени оргкомітету: 

Білас І.Г., завідувач кафедри порівняльного і 

європейського права, доктор юридичних наук, 

професор; 

Дайнеко В.В., завідувач кафедри іноземних мов, 

кандидат філологічних наук, професор; 

Даниленко С.І., завідувач кафедри міжнародних 

медіакомунікацій та комунікативних технологій, доктор 

політичних наук, доцент; 

Дорошко М.С., завідувач кафедри міжнародного 

регіонознавства, доктор історичних наук, професор; 

Мицик В.В., завідувач кафедри міжнародного права, 

доктор юридичних наук, професор;  

Калакура В.Я., завідувач кафедри міжнародного 

приватного права, кандидат юридичних наук, доцент; 

Манжола В.А., завідувач кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, доктор історичних 

наук, професор;  

Матвієнко В.М., завідувач кафедри міжнародних 

організацій та дипломатичної служби, доктор 

історичних наук, професор; 

Расшивалов Д.П., завідувач кафедри міжнародного 

бізнесу, кандидат економічних наук, доцент; 

Рижков М.М., завідувач кафедри міжнародної 

інформації, доктор політичних наук, професор; 

Рогач О.І., завідувач кафедри міжнародних фінансів, 

доктор економічних наук, професор; 

Шнирков О.І., завідувач кафедри світового 

господарства та міжнародних економічних відносин, 

доктор економічних наук, професор. 
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ЗАПРОШУЄМО 

професорсько-викладацький склад 

вищих навчальних закладів, 

управлінців та працівників органів 

державної влади, представників 

ділових кіл, аспірантів до участі у 

роботі  

 

Міжнародної науково-теоретичної 

конференції  

 
«СТРАТЕГІЧНЕ 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ 

В СУЧАСНОМУ 

МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ» 

(SPUMIS) 

 

яка відбудеться дистанційно 

(видання тез) 

в Інституті міжнародних відносин  

Київського національного 

університету  

імені Тараса Шевченка  
 

21 жовтня 2021 р. 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА УМОВИ 

УЧАСТІ В  

МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

Тези, заявки на участь у міжнародній 

науково-практичній конференції,  

будь ласка, надсилайте  

до 12 жовтня 2021 р., 

на e-mail: conferences.iir@gmail.com 

 (обов’язково вказувати тему листа: 

Конференція 21 жовтня 2021) 

 

З усіх питань участі у міжнародній 

науково-теоретичній конференції та 

друку тез звертатися до секретаря  

міжнародної науково-теоретичної 

конференції. 
 

Секретар конференції: 

 Гридасова Ганна  

 тел. 044-481-45-45  

е-mail: iir.ddresearch@gmail.com 

 

Наявність перелічених документів є 

обов’язковою умовою включення автора 

до програми науково-теоретичної 

конференції та друку його матеріалів у 

збірнику тез. 

 
ЧЕКАЄМО НА ВАШУ 

       УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ! 

Вимоги до оформлення тез: 

1. Тези доповідей не повинні 

перевищувати три сторінки 

друкованого тексту на аркушах 

формату А4, набраного у редакторі 

MS Word (збережене як Документ 

Word 97-2003 з розширенням .doc). 

2. Поля: верхнє, праве, ліве - 2,5 см; 

нижнє - 3,5 см.  

3. Гарнітура: Times New Roman, кегль 

(розмір) 14, міжрядковий інтервал 1. 

У верхньому лівому кутку вказується 

УДК.  

4. Назва статті друкується 

ПРОПИСНИМИ літерами, жирним 

шрифтом по центру сторінки, під 

нею, а також по центру - прізвище та 

ініціали (жирним шрифтом), 

науковий ступінь і вчене звання, 

посада автора. Нижче друкується 

назва організації (закладу), де 

працює автор (співавтор). 

5.  Формули, таблиці, рисунки 

виконуються за допомогою 

спеціальних редакторів MS Office. 

 


