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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 

Кафедра міжнародних відносин та 

туризму факультету соціально-

психологічної освіти та управління 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 17 червня 

2020 року проводить заочно регіональний 

науково-практичний семінар 

«Глобалізаційні виклики сучасності». 

Дискусійні напрямки роботи 

семінару: 

1. Біобезпека й біоетика в сучасних 

міжнародних відносинах. 

2. Міжнародні конфлікти: тенденції 

розвитку в сучасному світі.  

3. Екологічні виклики: реалії та 

трансформації. 

4. Демографічні процеси в контексті 

глобалізації. 

5. Міжнародний тероризм як виклик 

національній безпеці держав. 

6. Трансформаційні аспекти зовнішньої 

політики В-4 та ЄС в умовах глобальних 

викликів сучасності. 

7. Міграція як чинник політичних 

трансформацій Європи: наслідки для 

країн міжнародної політичної спільноти. 

8. Глобальні економічні виклики та 

можливості у цифрову епоху. 

9. Діджиталізація процесів суспільно - 

політичного життя держав: необхідність 

чи виклик часу? 

До участі в науково-практичному заході 

запрошуються вчені, представники органів 

державної влади, громадських організацій, а 

також аспіранти, докторанти, слухачі 

магістратури, здобувачі вищої освіти. 

Для участі у заході необхідно подати тези 

доповіді, оформлені за встановленим зразком, 

до 10 червня 2020 року включно.  

Збірник матеріалів науково-практичного 

семінару буде сформований та розісланий 

учасникам за попередньо вказаними 

електронними адресами у PDF форматі 

БЕЗКОШТОВНО протягом двох тижнів після 

проведення заходу. 

Для участі у науково-практичного 

семінару приймаються тези доповідей обсягом 

до 5 сторінок (українською та англійською 

мовами), набрані у текстовому редакторі 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

кегель 14, інтервал 1.5, поля – 20 мм, абзац – 

12,5 мм.  

Матеріали для участі у семінарі необхідно 

відправляти на e-mail:  

margulov@gmail.com,  

irina_erema@ukr.net 

 з поміткою «Семінар_ 17.06.2020». Назва тез 

має відповідати прізвищу учасника науково-

практичному семінарі (приміром, Яценко.doc). 

Редакційна колегія залишає за собою 

право відхиляти матеріали, які не відповідають 

тематиці, напрямкам та науковому рівню 

заходу, редакційно-технічним вимогам, а також 

направлені з порушенням терміну подання. 

Контактні особи: 

1. Маргулов Артур Худувич : 0997871577 

margulov@gmail.com 

mailto:margulov@gmail.com
mailto:irina_erema@ukr.net
mailto:margulov@gmail.com


2. Єремєєва Ірина Анатоліївна: 

0955215024 irina_erema@ukr.net 


