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Вельмишановні колеги! 
 
 
 

До участі у ІІ  міжнародній науково-практичній конференції 

«Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, 

право, суспільство», яка відбудеться 15 травня 2015 року у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка, запрошуються 

науковці, аспіранти, здобувачі, студенти та випускники ВНЗ, а також 

практикуючі фахівці з України та зарубіжних держав, які  здійснюють 

науково-практичні дослідження з американознавства. 
 

 

У рамках конференції Українське Фулбрайтівське коло проведе круглий 

стіл за участю американських та українських фулбрайтівців, а також 

представників Посольства США в Україні і Програми ім. Фулбрайта в 

Україні.   
 

 

За результатами конференції буде опубліковано збірник наукових 

праць із присвоєнням УДК, ББК та авторського знаку. 
 

 

Участь у конференції та публікація у збірнику – безкоштовні 

завдяки підтримці Українського Фулбрайтівського кола, Програми 

ім. Фулбрайта в Україні, Інституту міжнародної освіти (США). 

 

Примітка. Витрати за проїзд, харчування та проживання здійснюються учасником 

конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.  

Організаційний комітет надає сприяння у бронюванні житла на час проведення 

конференції. Про потребу у бронюванні житла вказувати у заявці про участь (додаткову 

інформацію можна дізнатися у координаторів конференції). 
 

Форма участі: очна/заочна 
Примітка. При заочній участі у конференції, учасник отримує лише електронну версію 

збірника. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська. 

 

 

 

 

 



Робота конференції проводитиметься за такими напрямками: 
 

Секція І. Внутрішньо- та зовнішньополітичні аспекти розвитку США 

Політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія. 

Міжнародні відносини, зовнішня політика, геополітика і міжнародна 

безпека. Історія. 
 

Секція ІІ. Національні та міжнародні тенденції економічного 

розвитку США 

Світове господарство і міжнародні економічні відносини, економіка та 

управління національним господарством, гроші, фінанси і кредит,  

економічна теорія та історія економічної думки, демографія, економіка 

праці, соціальна економіка і політика. 
 

Секція ІІІ. Правова система і державне/публічне управління  США 

Національна юриспруденція, судова практика, міжнародні договори. 

Теорія та історія державного/публічного управління, механізми і 

форми державного/публічного управління, державна служба. 

 

Секція ІV. Суспільство і культура США 

Соціологія, культурологія, соціальні комунікації. Літературознавство і 

мовознавство. Освіта. 
 

Умови участі та реєстрація: 
 

Учасникам необхідно до  28 квітня 2015 року направити на електронну 
скриньку Організаційного комітету  us.studiesua@gmail.com такі 
матеріали: 
 

 тези доповіді (статтю); 

 рисунки та фотографії (якщо такі використані у доповіді), що 
подаються додатково окремими файлами у форматі JPEG, JPG; 

  для студентів та випускників ВНЗ обов’язковою умовою є 
надсилання відсканованої копії рецензії наукового керівника (особи з 
науковим ступенем або викладача ВНЗ). 
 
ЗАЯВКА УЧАСНИКА ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ОНЛАЙН: 
https://docs.google.com/forms/d/1bp8JBriES3Moi_GcViJZNuVgwOQ56Co
aUVDgrthlnxI/viewform  
 

mailto:us.studiesua@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1bp8JBriES3Moi_GcViJZNuVgwOQ56CoaUVDgrthlnxI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bp8JBriES3Moi_GcViJZNuVgwOQ56CoaUVDgrthlnxI/viewform


У темі листа необхідно зазначити назву конференції та дату її 
проведення. Назви файлів повинні бути написані латиницею і містити 
прізвище учасника (Melnyk_tezy/ Melnyk_stattya). 
 

Організаційний комітет конференції залишає за собою право на відбір 
та редагування матеріалів, не змінюючи, при цьому, їх істотного змісту.  
Доповіді, оформлені без дотримання вимог та подані із запізненням, 
розглядатися не будуть. 
 

Вимоги до оформлення доповідей (статей): 
 

 Текст доповіді повинен бути виконаний у Microsoft Word (формат *doc.). 
 Обсяг тез – від 3 до 6 сторінок; статей – від 8 до 12. 
 Формат сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова.  
 Поля: верхнє, нижнє та праве, ліве – 20 мм.  
 Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  
 Абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині.  
 Формули подаються в окремому рядку з відступом зліва 1 см, 
нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з 
правої сторони сторінки з вирівнюванням по правому краю. Додаткові 
відступи перед і після формул не робляться.  
 Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими 
цифрами. Підписи до рисунків, назви та текст таблиць подаються 
шрифтом Times New Roman Cyr, 12 pt. Слово “Таблиця ...” — в 
окремому рядку справа. З нового рядка вказується назва таблиці. 
Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються 
знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються. Усі таблиці та 
рисунки мають бути в межах полів!  
 Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) 
«вмонтовуються» в основний текст доповіді і подаються додатково у 
вигляді окремих файлів у форматі JPG, JPEG.  
 Сканований матеріал не приймається!!!  
 

Стаття повинна включати анотацію та ключові слова українською та 
англійською мовами. Доповіді у вигляді тез подаються без анотації та 
ключових слів. 
 

Список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 і подається після тексту. 
Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання 
в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому 
номера сторінки: [1, с. 243]. При посиланні на всю книгу вказується 
тільки номер джерела – [2],на кілька джерел: [3, с. 28; 4, с. 63–65],або [1; 5; 
10],або [1–5].  
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