
Запрошення 
Ініціативна група вчених за сприянням та при активній участі Громадської організації 

"Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku 

(м. Переворськ, Польща) проводить міжнародну мультидисциплінарну наукову  

інтернет-конференцію на тему: 

" Світ наукових досліджень. Випуск 12 " 
яка відбудеться 29-30 вересня 2022 року (роботи учасників приймаються  

до 29 вересня включно). 

Планується робота за наступними спрямуваннями:  
1. Економічні науки; 

2. Інформаційні системи і технології; 

3. Педагогічні науки; 

4. Психологічні науки; 

5. Юридичні науки; 

6. Історичні науки; 

7. Філософські науки; 

8. Культурологія; 

9. Філологічні науки; 

10. Мистецтвознавство; 

11. Географічні науки; 

12. Національна безпека; 

13. Соціологічні науки; 

14. Політичні науки; 

15. Фізичне виховання та спорт; 

16. Державне управління; 

17. Соціальні комунікації; 

18. Медичні науки; 

19. Фармацевтичні науки; 

20. Ветеринарні науки; 

21. Сільськогосподарські науки; 

22. Хімічні науки; 

23. Біологічні науки; 

24. Геологічні науки; 

25. Фізико-математичні науки; 

26. Технічні науки; 

27. Архітектура; 

28. Військова справа 

 

Ваші роботи будуть розміщені на сайті та опубліковані у збірниках конференції. 

Наукові роботи розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернет-конференції 

посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Приїзд та особиста 

участь в конференції не передбачається! Форма участі: дистанційна, тривалість 

конференції 18 годин участі (29-30 вересня 2022 р.) 0,6 ECTS credits. 

Видання включено до наукових баз даних: Google Scholar, Academic Research Index 

(Research Bib). 

Приймаються Наукові публікації написані українською та англійською мовами.  

З матеріалами конференції користувачі мережі Internet будь-якої країни світу зможуть 

ознайомитися на сайті      www.economy-confer.com.ua 

Вартість публікації для учасників з України становить 60 гривень за кожну повну 

(або неповну) сторінку формату А4 та 100 гривень за друкований збірник та сертифікат. 

У випадку коли учаснику потрібен лише електронний екземпляр збірника та сертифіката, 

потрібно оплачувати лише по 60 гривень за кожну сторінку наукової роботи. 

Оплата оргвнеску здійснюється: 

Через ПриватБанк: поповнення карткового рахунку 5168 7573 7823 5875, отримувач 

Каліщук М. М. 

В разі оплати через інші банки  на 26200690957656 в АТ КБ ПриватБанк, IBAN 

UA283052990000026200690957656. Призначення платежу: Поповнення карткового 

рахунку 5168 7573 7823 5875 Каліщук М. М. (ІПН 2362302087). 



Для учасників з інших країн організаційний внесок становить 3 USD за кожну 

сторінку поданих тез доповіді та 7 USD за збірник та сертифікат. Вартість додаткового 

примірника збірника становить 8 USD. Для іноземних учасників оплата здійснюється 

міжнародним переказом через платіжну систему Western Union - Одержувач: Уляна 

Русенко (Ulyana Rusenko).  

Роботу потрібно оформити наступним чином: 
Спрямування, Секція 

НАЗВА НАУКОВОЇ РОБОТИ 

ПІБ автора (повністю), науковий ступінь 

Місце роботи або навчання, ORCID ID (за наявності) 

 

Текст наукової роботи 
Список використаних джерел: 

Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі “doc” або 

“rtf” текстового редактора Microsoft Word; рекомендований обсяг наукової публікації  – 

2-12 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між 

рядками 1,5. 

Наукова публікація, відомості про автора (авторів) та відсканована 

(сфотографована) квитанція про оплату направляються в електронному вигляді на 

e-mail: economy-confer@ukr.net 

Відомості про авторів надсилаються в окремому файлі із зазначенням домашньої 

адреси, телефону, місця роботи або навчання, посади, вченого звання, наукового ступеня, 

e-mail (зразок відомостей можна завантажити на сайті конференції).  

Зверніть увагу !!! 
▪  Відповідальність за висвітлений матеріал у науковій роботі несуть автори. 

▪ Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно 

підготовлений. 

▪ Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж сумі що і 

заповнена. 

▪ На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та один 

сертифікат на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для 

отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 80 гривень за 

кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у відомостях. 

▪ Друковані збірники та сертифікати надсилаються на вказану адресу через 2 тижні 

після закінчення конференції, електронні екземпляри – через 1 тиждень. 

                          Наша адреса:     
                            а/с 797,  м. Тернопіль, 46005    

                            Контактний телефон: 097 75 47 363   

                            e-mail:  economy-confer@ukr.net   


