
11 червня 2015 р. в Інституті всесвітньої історії НАН України 
відбулася Міжнародна наукова конференція «Цивілізаційні чинники 
світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри 
конструктивізму» (Афро-Азіатський регіон). Участь у заході взяли 
провідні українські та зарубіжні вчені, викладачі, дослідники-сходознавці, а 
також співробітники Міністерства закордонних справ України, дипломати й 
керівники посольств зарубіжних держав та установ в Україні.  

Доповіді учасників міжнародної наукової конференції під час 
пленарного засідання були присвячені широкому колу питань, а саме 
теоретичним засадам і специфіці розвитку східноазійського регіоналізму 
(доповідач – завідувач кафедри регіональних систем та європейської 
інтеграції Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних 
справ України доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор 
С. Шергін), модернізації традиціоналістськи орієнтованих країн світової 
периферії на прикладі регіону Близького Сходу (доповідач – провідний 
науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України кандидат 
філософських наук, доцент О. Шморгун), міжнародній антитерористичній 
стратегії та іракському баченню проблеми протистояння тероризмові 
(доповідач – радник Посольства Республіки Ірак в Україні Фарук Садік 
Хайдер), перспективам відносин між Україною та країнами Африки в 
контексті ролі та значення України у світових цивілізаційних процесах 
(доповідач – радник Громадської організації «Африканська рада в Україні», 
віце-президент Українсько-африканської ділової ради, відповідальний 
секретар Африканського клубу Р. Гарбар), ролі традиційної культури в 
сучасному китайському суспільстві (доповідач – директор Інституту 
Конфуція Київського національного лінгвістичного університету від 
китайської сторони доктор політичних наук, доцент Ши Яцзюнь) та іншим 
важливим проблемам.  

У межах конференції працювали чотири секції: «Цивілізаційні чинники 
піднесення Східної Азії», «Індійсько-китайські цивілізаційні чинники 
сучасної світобудови», «Ісламський світ: цивілізаційні витоки та виклики 
глобалізації» та «Африка: еволюція і прогрес у контексті цивілізаційної 
креативності».  

Обговорення наукових доповідей тривало у форматі конструктивних 
дискусій, під час яких було висловлено чимало обґрунтованих пропозицій 
щодо подальшого вдосконалення механізмів і форм всебічної співпраці 
України з провідними країнами Афро-Азіатського регіону.  

Підсумовуючи результати міжнародної наукової конференції, директор 
Інституту всесвітньої історії НАН України доктор історичних наук, професор 



А. Кудряченко наголосив на особливій значущості цивілізаційних чинників 
для формування сучасної світобудови та розвитку сучасної системи 
міжнародних відносин. Крім того, він підкреслив важливість обговорених під 
час конференції практичних рекомендацій щодо поглиблення 
співробітництва України з країнами Азії та Африки, а також висловив 
сподівання щодо ширшого залучення молоді – аспірантів і студентів 
українських вищих навчальних закладів – до активної участі в міжнародних 
наукових конференціях, що має посприяти інтенсифікації здійснення та 
популяризації результатів наукових досліджень у визначеному контексті. 

Докладніше про перебіг та підсумки наукової конференції дивіться за 
посиланням: http://goo.gl/Bcgx1l (Цивілізаційні чинники світобудови: роль 
Афро-Азійського регіону // Національна академія наук України 
(http://goo.gl/7AiObq). – 2015. – 23.06). 
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