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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-6 
                   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.
Науковий комітет залишає за собою право 
формування змісту монографії та відбору 
матеріалів конференції.  
Файли статей, названі прізвищем 
та ініціалами автора/авторів просимо 
надсилати на електронні адреси:
  - для учасників з України:
                                             gorbachon@gmail.com  
  - для учасників з Польщі: 

                             forum.naukowe@gmail.com
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі в VІ Українсько-
польському науковому форумі, який 
відбудеться у м. Львові 27-28 травня 2021 року. 

Форум відбуватиметься у рамках реалізації 
Проекту «Ініціатива ЄС «Східне партнерство: 
можливості для України» «EaP - Initiative» за 
підтримки Програми ЄС Еразмус+, напряму 
Жан Моне. 

Організаторами заходу є Інститут 
гуманітарних і соціальних наук Національного 
університету «Львівська політехніка» (Україна) 
та Інститут 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 суспіль-
ства та органів державної влади різного рівня.

Цьогорічний форум має своєю метою об-
говорення актуальних проблем політичного, 
економічного, безпекового, гуманітарного та 
соціокультурного вимірів східної політики 
Європейського Союзу, пошук ефективних ме-
ханізмів співробітництва, які сприятимуть ре-
алізації  євроінтеграційних прагнень України, 
а також посилення українсько-польської спів-
праці та поширення європейських цінностей в 
країнах-адресатах Східного партнерства.

ОСНОВНІ ДАТИ ТА УМОВИ УЧАСТІ

Дата проведення заходу: 27-28 травня 2021 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: 27 травня 2021 року 
о 10.00 год.

Зголошення про участь: 
до 07.05.2021 р. необхідно заповнити онлайн 
заявку за посиланням 
                http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-6

За результатами форуму буде 
опубліковано електронний  збірник 

матеріалів та колективна монографія

Термін надсилання тез:          до 01.05.2021 р. 

Термін надсилання статті до колективної 
монографії:                                 до 27.05.2021 р.

Термін надсилання статті до фахового 
наукового журналу «Гуманітарні візії»: 
                                                    до 05.04.2021 р.

http://science.lpnu.ua/uk/shv

 Участь у форумі для усіх учасників
БЕЗКОШТОВНА 

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

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ 
РОБОТИ ФОРУМУ

Передумови та ґенеза розвитку cхідної 
політики Європейського Союзу.
Цілі, інструменти та основні форми 
реалізації східної політики ЄС.
Перспективи розвитку співпраці 
Євросоюзу зі східними сусідами (зовнішня 
політика і безпека; економіка та торгівля; 
освіта, культура та міжлюдські контакти; 
демократизація та проведення внутрішніх 
реформ; регіональна і транскордонна 
співпраця; децентралізація та розвиток 
місцевих громад, тощо).
Євроінтеграційний досвід країн 
Центрально-Східної Європи та Балтії.
Східне партнерство як ключова ініціатива 
східноєвропейської політики ЄС.
Перспективи розвитку східної політики ЄС 
в умовах сучасних геополітичних викликів. 
Роль молоді у підтримці та поширенні 
європейських цінностей. 

У рамках форуму відбудеться

КРУГЛИЙ СТІЛ  

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ІНІЦІАТИВИ ЄС 
«СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО» В УКРАЇНІ


