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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПУБЛІКАЦІЇ
 

Учасники форуму можуть опублікувати 
матеріали конференції у колективній 
монографії (обсяг 22,5-25 тис. знаків).
Редакційні й технічні вимоги до публікацій, 
а також зразки форматування текстів 
розміщено за покликом

http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-8
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 електронні 
примірники публікації та сертифікат про 
участь у науковому заході.
Відповідальність за зміст статей та 
достовірність поданої інформації несуть 
автори.
Науковий комітет залишає за собою право 
формування змісту монографії та відбору 
матеріалів конференції.
Файли статей, названі прізвищем 
та ініціалами автора/авторів просимо 
надсилати на електронну адресу:
Олег Цебенко, oleh.o.tsebenko@lpnu.ua

З повагою Організаційний комітет
 

VІII українсько-Польський науковий форум 
VІII UKRAINIAN-POLISH SCIENTIFIC FORUM 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас до участі в VІІІ Українсько-поль-

ському науковому форумі, який відбудеться у м. Льво-
ві 18-19 травня 2023 року в рамках реалізації проєкту 
«Ініціатива ЄС «Східне партнерство: можливості для 
України» «EaP - Initiative» за підтримки Програми ЄС 
Еразмус+, напряму Жан Моне. 

Організаторами заходу є Інститут гуманітарних і со-
ціальних наук Національного університету «Львівська 
політехніка» (Україна) та Інститут політичних наук 
Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині 
(Польща). Традиційно науковий захід є результатив-
ною платформою для налагодження українсько-поль-
ських взаємин у межах освітньо-наукового простору, 
інститутів громадянського суспільства та органів дер-
жавної влади різного рівня. Цьогорічний форум має 
своєю метою обговорення актуальних проблем фор-
мування нового порядку денного Європи та Європей-
ського Союзу в умовах повномасштабної російської 
агресії, розгляд перспективних форматів європейсько-
го співробітництва у сферах політики, демократії та 
прав людини, економіки, безпеки, екології та клімату, 
культури, освіти, науки тощо, а також пошук ефектив-
них механізмів співпраці, які сприятимуть реалізації 
євроінтеграційним прагненням України як кандидата 
на вступ до ЄС.

На жаль, VIІІ Українсько-польський науковий форум 
з причин широкомасштабної війни росії в Україні від-
будеться онлайн, позаяк організатори прагнуть, щоб 
попри воєнні дії наукова співпраця була безпечною й 
надалі об’єднувала дослідників з України та Польщі, 
а також інших держав. Запрошуємо до участі науко-
во-педагогічних працівників, представників органів 
державної влади та громадянського суспільства, сту-
дентську молодь, які у своїх дослідженнях, викладанні 
чи професійній діяльності розглядають проблематику 
українсько-польських відносин, багатовимірної євро-
пейської інтеграції та розвиток безпекових систем.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ 
РОБОТИ ФОРУМУ

 Вплив російської агресії на порядок денний 
Європи та Європейського Союзу.
Перспективи розвитку східної політики ЄС 
в умовах сучасних геополітичних викликів. 
Нові формати європейської співпраці: від 
економіки до безпеки.
Значення країн ЦСЄ у формуванні нового 
політичного та безпекового порядку в Європі.
 Роль дипломатії у врегулюванні сучасної 
безпекової ситуації.
 Українсько-польське стратегічне співро-
бітництво в умовах сучасних геополітичних 
загроз.
ЄС та європейські партнери у підтримці 
України та її повоєнного відновлення.
Євроінтеграційна та євроатлантична 
перспектива України в контексті 
широкомасштабного вторгнення російської 
федерації. 
Трансформація політик країн-учасниць 
Східного партнерства на тлі російсько-
української війни.

У рамках форуму відбудуться

КРУГЛИЙ СТІЛ  
Роль органів місцевого 

самоврядування у подоланні наслідків 
широкомасштабної російської агресії 

проти України

КРУГЛИЙ СТІЛ
Регіональний вимір 

ініціативи ЄС Східне партнерство: 
виклики, досягнення та перспективи

ОСНОВНІ ДАТИ ТА УМОВИ УЧАСТІ

Дата проведення заходу: 18-19 травня 2023 р.
Місце: Національний університет 
«Львівська політехніка» (Львів, Україна).
Форма проведення: дистанційна
Мови конференції: 
                           польська, українська, англійська

Зголошення про участь: 
до 05.05.2023 р. потрібно заповнити заявку за 
покликом 
                http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-8

За результатами форуму 
буде опубліковано колективну монографію

Термін надсилання статті до колективної 
монографії: до 25.05.2023 р.

Відповідальність за зміст статей до колек- 
тивної монографії та достовірність по-
даної інформації несуть автори.

Науковий комітет залишає за собою пра- 
во формування змісту монографії та від 
збору матеріалів.

Учасники форуму отримують сертифі- 
кати про участь у науковому заході.

УчАСТь  У  ФОРУМІ  беЗОПЛАТНА

У рамках форуму будуть оголошені 
результати 

КОНКУРСУ ЕСЕЇВ  
на тему: 

«Майбутнє Європейського Союзу 
та України»


