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Загальна інформація 

Мета конференції: обговорення основних проблем кардинальних суспільно-політичних 

зрушень на глобальному та локальному рівнях, аналіз соціально-економічних, культурних, 

освітніх трансформаційних процесів і модернізації політичної системи. 

До участі в конференції запрошуємо науковців, викладачів закладів вищої освіти, 

аспірантів, докторантів. 

 

Робота конференції планується за такими напрямами: 

1. Політичні інститути і політичні системи світу: динаміка змін. 

2. Політична освіта в контексті сучасних викликів. 

3. Ціннісно-світоглядні аспекти політичних трансформацій. 

4. Соціально-економічні аспекти трансформацій інформаційного суспільства. 

5. Міжнародні відносини в епоху глобалізації. 

6. Геополітичний і безпековий виміри європейської та євроатлантичної інтеграції 

України. 

Мови конференції: українська, англійська, німецька. 

 

Пленарне засідання відбудеться на платформі Google Meet. 

За матеріалами конференції заплановано публікацію колективної монографії.  

 

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів) 

До 03 лютого 2021 р. (включно) потрібно надіслати на електронну адресу 

організаційного комітету conference.polittransformatsii@ukr.net такі матеріали: 

1. Заявку на участь у конференції (зразок додано). Файл заявки створити у редакторі 

Word і зберегти у форматі *.doc. Приклад назви файлу: zayavka_Ivanenko.L.M.doc. 

(зазначається прізвище першого автора). 

2. Електронний варіант статті обсягом від 6 до 10 сторінок у форматі *.doc. Приклад 

назви файлу: 2_Ivanenko.L.M.doc. (2 – номер тематичного напряму). Аспіранти 

подають текст статті і відскановану рецензію наукового керівника, засвідчену 

підписом та печаткою установи, у якій працює рецензент. Приклад назви файлу: 

recenziia_Ivanenko.L.M.doc. Протягом трьох робочих днів після одержання 

матеріалів буде надіслано підтвердження про прийняття статті до друку. 

3. Відскановану квитанцію або фото про сплату організаційного внеску. Приклад назви 

файлу: kvytanciia_Ivanenko.L.M.doc. Сплата організаційного внеску здійснюється 

тільки після підтвердження про прийняття статті до друку. 
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Вимоги до оформлення статті 

Формат аркуша А4, виключно редактор MS Word 97-2003, орієнтація – книжкова, береги: 

ліворуч, праворуч, угорі, знизу – 2 см. 

Текст Шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац 

– 1,25 см.; без переносу слів і макросів; обов’язкове розрізнення знаків 

дефіс (-) та тире (–); використання лапок формату «». Допускається 

виділення фрагментів тексту курсивом. Сторінки не нумерувати. 

Послідовність 

складників 

статті 

- ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання, назва 

навчального закладу – напівжирний шрифт із вирівнюванням по 

правому краю, для здобувачів ступеня вищої освіти доктора наук – ім’я 

та прізвище, назва навчального закладу; 

- назва статті – посередині рядка великими літерами напівжирним 

шрифтом; 

- анотація (5–7 рядків про об’єкт і результати дослідження), ключові 

слова (3–5 слів) мовою публікації – курсив, кегль 12; 

- ім’я та прізвище автора, назва статті англійською мовою (для всіх 

публікацій) – напівжирний курсив, кегль 12; 

- анотація (5–7 рядків про об’єкт і результати дослідження), ключові 

слова (3–5 слів) англійською мовою (для всіх публікацій) – курсив, 

кегль 12; 

- основний текст – кегль 14; обов’язкові структурні елементи (їх 

потрібно виокремити в тексті напівжирним шрифтом): вступ, мета 

дослідження, виклад основного матеріалу дослідження, висновки 

та перспективи досліджень; для англомовної публікації: introduction, 

the purpose of the research, results and discussions, conclusions and 

perspectives; 

- джерела та література – курсив, кегль 12, у порядку згадування 

відповідно до чинного стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 

8302:2015); 

- для англомовних публікацій джерела та література (references) 

оформлюються мовою оригіналу, курсив, кегль 12, у порядку 

згадування відповідно до чинного стандарту бібліографічного опису 

(ДСТУ 8302:2015). 

Таблиці Слово «Таблиця» ‒ праворуч, напівжирний курсив; нижче, посередині 

– назва таблиці, напівжирний шрифт, нумерація арабськими цифрами. 

Бібліографічні 

покликання 

[1, с. 4], [4, с. 55; 10, с. 15], [7, с. 14–26], [6], [3; 7; 8]. 

Увага! Організаційний комітет залишає за собою право внесення тем доповідей до 

програми конференції, відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам і науковій 

проблематиці конференції, а також ті, які непідтверджені сканкопією чеку про сплату 

організаційного внеску або надіслані пізніше зазначеного терміну. Текст публікації має бути 

відредагованим. Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен покладено 

на автора(авторів) статті і наукового керівника (для аспірантів). Тексти статей буде 

надруковано в авторській редакції. 

Організаційний внесок 

Організаційний внесок потрібно перерахувати на банківську картку Приват Банку 

4149439318445685 (Лоза Яна Олегівна). Призначення платежу: організаційний внесок за 

участь у конференції «Політичні трансформації сучасного суспільства». Прізвище, ім’я, по 

батькові (200 грн. – електронний варіант статті у колективній монографії, 500 грн. – 

друкований). На одну статтю, незалежно від кількості авторів, надсилається один примірник 

монографії. Вартість додаткового примірника монографії – 200 грн. 
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Телефони:  +38 095-685-34-67 – Кончаковський Євген Олегович; 

+ 38 095-531-27-03 – Подлєсна Ганна Володимирівна. 
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Ім’я, прізвище, посада, навчальний заклад здобувача ступеня 

вищої освіти доктора філософії 
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автор) 
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КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНИХ І ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Метою дослідження є характеристика політичних процесів та визначення 

особливостей функціонування політичної системи сучасної України у контексті теорій 

посттоталітарних демократичних трансформацій, прийнятих у політичній 

науці.………………………………………………………………………………………………………….. 
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Serhii Prykhodko, Svitlana Makarets. Peculiarities of Ukrainian political processes in 

the context of democratic and post-communist transformation 

The purpose of the study is to characterize the political processes and to determine the 

peculiarities of the functioning of the political system of modern Ukraine in the context of the 

theories of post-totalitarian democratic transformations adopted in political 

science………………………………………………………………………………………………………… 

Key words: political system, political transformation, democratization, transitional 
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Вступ. 

Мета дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Висновки та перспективи досліджень. 
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