
Україна, Львів, 7-8 червня 2018 

Транскордоннe співробіТницТво 
Та спільний  європейський просТір: 

теорія, практика i нові можливості 

Współpraca  transgraniczna 
a Wspólna przestrzeń europejska: 

teoria, praktyka i nowe możliwości

конТакТи орГкоМіТеТУ:

олександр Горбач – голова організаційного   
    комітету в Україні. 
  Адреса: вул. Митрополита Андрея 5, 
      4-й корпус, кімната 211, м. Львів.
  Е-mail: gorbachon@gmail.com 
  Тел.:      +38 (098) 444 87 64

войцех Фабішевський – голова організаційного 
            комітету в Польщі. 
  Адреса: вул. Ф. Шрайбера 11, 10-007, м. Ольштин.
  Е-mail: wojtek.fabiszewski@onet.eu 
  Тел.:      +48 69 3813379

ІV українсько-Польський науковий форум 
ІV Polskо-UkraińskІе ForUm NaUkowe 

інФорМаціЯ про пУблікаціЇ
 

Учасники форуму можуть опублікувати 
матеріали конференції у збірникові тез (обсяг 
до 5 сторінок), у колективній монографії 
(обсяг 22,5-25 тис. знаків), а також у фаховому 
науковому журналі «Гуманітарні візії». 
Редакційні й технічні вимоги до публікацій, 
а також зразки форматування текстів 
розміщено за посиланнями 
                   http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-4 
                   http://science.lpnu.ua/uk/shv. 
Надіслані тексти повинні бути написані 
однією з робочих мов форуму: польською, 
українською або англійською, а також 
відповідати редакційним і технічним вимогам.
Публікаціям буде присвоєно номер isBn.
Учасники форуму отримають примірники 
публікації та сертифікат про участь у  
науковому заході. 
Відповідальність за зміст статей та 
достовірність поданої інформації несуть 
автори.
Файли статей, названі прізвищем 
та ініціалами автора/авторів просимо 
надсилати на електронні адреси:
  - для учасників з України:
                                             gorbachon@gmail.com  
  - для учасників з Польщі: 
                                   wojtek.fabiszewski@onet.eu
 

З повагою, Організаційний комітет

Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут гуманітарних і соціальних наук

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині
Інститут політичних наук 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ

Форум дофінансовується Програмою 
«Львів Науковий»

вЕКТОР

Підкомітет з питань регіонального та 
транскордонного співробітництва між 
Україною та країнами ЄС Комітету з 
питань європейської інтеграції Верхо-
вної Ради України

Науково-аналітичний центр 
політичних досліджень «Вектор»

Міжнародний інститут освіти, 
культури і звязків з діаспорою

Oddział Olsztyński Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych

Львівський історичний музей 



Шановні колеГи!
Запрошуємо Вас до участі в ІV Українсько-

польському науковому форумі, який 
відбудеться у м. Львові 7-8 червня 2018 
року. Форум є спільним проектом 
Інституту гуманітарних і соціальних 
наук Національного університету 
«Львівська політехніка» (Україна) та 
Інституту політичних наук Вармінсько-
Мазурського університету в Ольштині 
(Польща). Щорічний науковий захід став 
ефективною платформою для налагодження 
українсько-польських взаємин у межах 
освітньо-наукового простору,  інститутів 
громадянського суспільства та органів 
державної влади різного рівня.

Ратифікація угоди про асоціацію та 
запровадження безвізового режиму між ЄС та 
Україною відкривають нові можливості для 
розвитку українсько-польської співпраці.  

Цьогорічний форум має своєю метою об-
говорення актуальних проблем політично-
го, економічного, безпекового, екологічного 
та соціокультурного вимірів транскордон-
ного співробітництва, його ролі у розбудові 
спільного європейського простору, а також 
вироблення пропозицій до реалізації євроін-
теграційних прагнень України та посилення 
українсько-польської співпраці.

ТеМаТиЧні напрЯМи 
робоТи ФорУМУ

Політико-правовий  вимір  транскордонного 
співробітництва у Європі
Інтеграційний/дезінтеграційний потен-
ціал транскордонного співробітництва для 
Європейського Союзу
Траснкордонне співробітництво у 
регіональній політиці держав-членів ЄС
Транскордонне співробітництво та 
політико-правовий статус територіальних 
громад
Парадипломатія європейських регіонів
Безпековий вимір транскордонного 
співробітництва у Європі
Проблеми та перспективи малого 
прикордонного руху
Економічний вимір транскордонного 
співробітництва у Європі
Соціокультурні питання транскордонного 
співробітництва у Європі
Екологічні аспекти транскордонного 
співробітництва у Європі

У рамках форуму відбудеться 
КРУГЛИй СТІЛ на тему 

«підсумки першого року безвізового 
режиму між Україною та єс: 
факти, тенденції та завдання»

основні даТи Та УМови УЧасТі

дата проведення заходу: 7-8 червня 2018 р.
Місце: Львів (головний корпус Національно-
го університету «Львівська політехніка», ак-
това зала, м. Львів, вул. С.Бандери, 12).
Мови конференції: 
                           польська, українська, англійська

реєстрація учасників: 7 червня 2018 року 
о 10.00 год.

Зголошення про участь: 
до 30.04.2018 р. необхідно заповнити онлайн 
заявку за посиланням 
                http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-4

Термін надсилання тез:          до 30.04.2018 р. 
Термін надсилання статті до колективної 
монографії:                                 до 30.07.2018 р.
Термін надсилання статті до фахового 
наукового журналу «Гуманітарні візії»: 
                                                    до 20.10.2018 р.

Термін оплати участі:              до 10.05.2018 р.
організаційні внески для учасників з 
України:      
  400 грн. – для науковців;
        200 грн. - для студентів.
організаційні внески для учасників з 
польщі:  300 зл. - для науковців;
  200 зл. - для докторантів.

Оплата здійснюється після отримання під-
твердження про включення матеріалів до 
програми форуму.
Проїзд, проживання та харчування здійсню-
ються за кошти учасників.

Реквізити для здійснення оплати організа-
ційного внеску доступні за посиланням:

http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-4/rekviziti-
dlya-oplati


