
 

Календар наукових конференцій 

на Грудень 2022 року: 

 

 

Шановні науковці! 

Громадська організація «Наукова спільнота» спільно з Wyższa Szkoła 

Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (м. Переворськ, 

ПОЛЬЩА) проводить дистанційні Міжнародні наукові конференції на наступні 

дати: 
   

 

Міжнародна наукова інтернет-конференція 

"Сімдесят перші економіко-правові дискусії. 

Серія: Соціальні та гуманітарні науки" 

 

Дата проведення: 21-22 грудня 2022 р. 

Прийом матеріалів: до 21 грудня (включно)  

Подача заявок через сайт 

конференції www.spilnota.net.ua              

Видання індексується в: Google Scholar, Academic 

Research Index (Research Bib) 

Міжнародний номер ISSN 2522-963X 

Видаються друковані та електронні Збірники і сертифікати 

учасника (18 годин участі, 0,6 ECTS credits) 

http://www.spilnota.net.ua/


*Також до 28.11.2022 триває набір матеріалів на 70-й випуск 

конференції 

  

Перейти на сайт конференції www.spilnota.net.ua  

 

Міжнародна наукова інтернет-конференція 

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та 

технічні аспекти становлення (випуск 73) 

 

Дата проведення: 8-9 грудня 2022 р. 

Прийом матеріалів: до 9 грудня (включно)                  

Видання індексується в: Google Scholar, Academic 

Research Index (Research Bib) 

Міжнародний номер ISSN 2522-932X 

Подача заявок через сайт 

конференції www.konferenciaonline.org.ua 

Видаються друковані та електронні Збірники і сертифікати 

учасника (18 годин участі, 0,6 ECTS credits) 

  

Перейти на сайт конференції  

www.konferenciaonline.org.ua  

 

 

 

 

 

Міжнародна мультидисциплінарна наукова 

інтернет-конференція 

Світ наукових досліджень. Випуск 15 

 

Дата проведення: 19-20 грудня 2022 р. 

Прийом матеріалів: до 19 грудня (включно)                  

Видання індексується в: Google Scholar, Academic 

Research Index (Research Bib) 

Міжнародний номер ISSN 2786-6823 (print) 

Приймаються наукові статті та тези написані українською 

та англійською мовами. 

За результатами конференції видаються:  друковані та 

електронні Збірники і Сертифікати учасника 

http://www.spilnota.net.ua/
http://www.konferenciaonline.org.ua/
http://www.konferenciaonline.org.ua/
http://www.konferenciaonline.org.ua/


 (18 годин участі, 0,6 ECTS credits) 

Подача матеріалів на конференцію на E-mail: economy-

confer@ukr.net 
 

Перейти на сайт конференції www.economy-

confer.com.ua  

 

 

Міжнародна наукова інтернет-конференція 

Актуальні дослідження правової 

та історичної науки (випуск 46) 

 

Дата проведення: 13-14 грудня 2022 р. 

Прийом матеріалів: до 13 грудня (включно)                  

Видання індексується в: Google Scholar, Academic 

Research Index (Research Bib) 

Міжнародний номер ISSN 2617-2364 

За результатами конференції видаються:  друковані та 

електронні Збірники і Сертифікати учасника (18 годин 

участі, 0,6 ECTS credits) 

Подача матеріалів на конференцію на E-mail: 

lex-line@ukr.net 

  

Перейти на сайт конференції www.lex-line.com.ua  

 

 

 

mailto:economy-confer@ukr.net
mailto:economy-confer@ukr.net
http://www.economy-confer.com.ua/
http://www.economy-confer.com.ua/
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www.spilnota.net.ua 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас до участі у роботі періодичних міжнародних наукових інтернет-

конференцій на сайті www.spilnota.net.ua. Інтернет-конференції проводяться за 
сприянням та при активній участі Громадської організації "Наукова спільнота"(Україна) 

та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща). За результатами 

проведених конференцій будуть друкуватись та розсилатись авторам збірники  

міжнародної конференції та сертифікати.  

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 18 годин участі (21-22 

грудня 2022 р.) 0,6 ECTS credits. 

На даний час приймаються наукові публікації на Міжнародну наукову інтернет-

конференцію соціогуманітарного спрямування на тему: «Сімдесяті економіко-правові 

дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки», яка буде проводитись 21-22 грудня 

2022 р. Термін подання матеріалів до 21 грудня включно.  

Робочі мови конференцій: українська, англійська, польська. 

Робота конференції планується за такими тематичними секціями: 
1. Економічні науки 

2. Юридичні науки 

3. Філософські науки 
4. Педагогічні науки 

5. Історичні науки 

6. Культурологія 

7. Мистецтвознавство 
8. Філологічні науки 

9. Соціальні комунікації 

10. Політичні науки 

11. Національна безпека 
12. Державне управління 

13. Соціологічні науки 

14. Географічні науки 
15. Психологічні науки 

16. Фізичне виховання та спорт 

Для участі у конференції необхідно заповнити заявку на участь у конференції на 

сайті www.spilnota.net.ua та прикріпити файли наукової роботи та фото квитанції про 
оплату. Дана інформація буде надіслана в автоматичному режимі на електронну скриньку 

spilnota.net.ua@ukr.net. Відповідь від редакційної колегії очікуйте на протязі 1-2 днів після 

заповнення заявки. 
Нашим збірникам матеріалів наукових інтернет-конференцій присвоюється 

номер ISSN 2522-963X 

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

(Research Bib) 
Вимоги до оформлення наукових публікацій: 

Набір тексту  виконується у редакторі Microsoft Word  у форматі “doc” або 

“rtf”: шрифт - Times New Roman; розмір кегля - 14; міжстроковий інтервал 

mailto:spilnota.net.ua@ukr.net
https://scholar.google.com/citations?user=rGFwXvgAAAAJ&hl=uk&authuser=3


- 1,5; розміри: абзацу –  1,25 см; поля верхнього, нижнього і лівого та 
правого - 2,0 см; нумерація сторінок зверху з права (над текстом) ; 
переноси не застосовувати . Рекомендований обсяг наукової публікації - 
2-12 сторінок. У тексті допускається включення таблиць і рисунків . 
Відповідальність за висвітлений матеріал у науковій роботі несуть автори. Рукопис не 

підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути оригінальним і ретельно 

підготовлений. 
 

Зразок оформлення наукової публікації 

Спрямування 

(Назва секції) 
НАЗВА НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 

ПІБ автора(повністю), науковий ступінь,  

місце роботи або навчання 
Текст наукової роботи 

Література: 

1. 

Вартість публікації для учасників з України складає 80 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 80 гривень за кожну сторінку наукової роботи. Оплата 

надсилається на картковий рахунок КБ ПриватБанку 4149 4993 8923 2735 отримувач 

Станько Т.Р. 

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

(повну чи неповну) сторінку поданих тез доповіді та 7 USD за пересилку збірника та 

сертифіката. Вартість та пересилка кожного додаткового примірника збірника матеріалів 
конференції становить 8 USD. Для іноземних учасників оплата здійснюється міжнародним 

грошовим переказом через платіжну систему Western Union - Одержувач: Святослав 

Русенко (Sviatoslav Rusenko). При переказі електронних грошей обов'язково вкажіть 

прізвище відправника. 

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

сертифікат кожному автору (співавтору) на адресу вказану у Заявці, заповненій через сайт. 

Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 90 гривень 

за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати при заповненні заявки на сайті. 

Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.   

 

Контакти оргкомітету: 
 

Адреса для кореспонденції: 

Оргкомітет МІК "Наукова спільнота" 

а/с 1621, м. Львів 79016 

Інтернет сайт: www.spilnota.net.ua 

Електронна адреса: spilnota.net.ua@ukr.net 

Телефон: +38(096) 455-19-22 
 



 

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 15 " 
яка відбудеться 19-20 грудня 2022 року (роботи учасників приймаються  

до 19 грудня 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 
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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 (19-20 грудня 2022 

р.) 0,6 ECTS credits. 

Видання включено до наукових баз даних: Google Scholar, Academic 
Research Index (Research Bib). 

Збірникам конференції присвоюється міжнародний номер ISSN 2786-6823 

(print). 
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 80 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 80 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, 

МФО 305299, 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 тексту роботи: матеріали подаються у форматі 

“doc” або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; рекомендований обсяг 
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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 має бути оригінальним і 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 1 

сертифікат кожному автору та співавтору на адресу першого автора, який 
вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників 

необхідно оплатити їх вартість у розмірі 90 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 7-10 днів. 
                          Наша адреса:     
                            а/с 797,  м. Тернопіль, 46005    

                            Контактний телефон: 097 75 47 363   

                            e-mail:  economy-confer@ukr.net   
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ЗАПРОШЕННЯ 

Шановні колеги! Організаційний комітет Міжнародної наукової інтернет-

конференції інформує Вас, що за сприянням та при активній участі Громадської 

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

Przeworsku (м.Переворськ, Польща) 13-14 грудня 2022 р. буде проводитись 

міжнародна наукова інтернет-конференція на тему: 

" Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 46) " 

Прохання матеріали надсилати завчасно. Роботи учасників приймаються до 

13 грудня 2022 року включно. 

Видання включено до баз даних: Google Scholar, Academic Research 

Index (ResearchBib). 

Нашим збірникам матеріалів наукових інтернет-конференцій присвоюється 

міжнародний номер ISSN 2617-2364 

Планується робота за секціями: 1. Теорія держави і права. Філософія права; 

2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне 

право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. 

Міжнародне право. Муніципальне право; 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне 

процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. 

Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення; 

4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. 

Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та 

правоохоронні органи. Адвокатура; 5. Господарське право. Господарське 

процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. 

Фінансове право. Банківське право; 6. Право інтелектуальної власності та його 

захист. Інформаційне право. Інформаційні технології; 7. Історія держави і права. 

Історія політичних і правових вчень; 8. Історія становлення української 

державності; 9. Історія країн світу та міжнародні відносини; 10. Археологія. 

Антропологія. Етнологія. 

Робочі мови конференції: українська, англійська та польська. 

Адреса сайту www.lex-line.com.ua 

Ваші наукові публікації будуть розміщені на даному сайті, а також 

будуть опубліковані у друкованих та електронних збірниках конференції. 
Конференція містить секції виключно юридичного та історичного спрямування. 

Наукові праці розміщуються на вищезазначеному сайті та у збірниках інтернет-

конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. 

Учасникам видаються іменні Сертифікати про участь в конференції.  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7RU4mIoAAAAJ&hl=uk
https://www.researchbib.com/view/issn/2617-2364
https://www.researchbib.com/view/issn/2617-2364
www.lex-line.com.ua
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Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 18 годин участі (13-

14 грудня 2022 р.) 0,6 ECTS credits. 

Вартість публікації для учасників з України складає 80 гривень за кожну 

повну (або неповну) сторінку формату А4 та 100 гривень за друкований 

екземпляр збірника та сертифіката. У випадку коли учаснику потрібен лише 
електронний екземпляр збірника та сертифіката, потрібно оплачувати лише по 

80 гривень за кожну сторінку наукової роботи. Оплата оргвнеску надсилається 

на розрахунковий (транзитний) рахунок 26200690957656 в АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК», МФО 305299, IBAN UA283052990000026200690957656. 

Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 5168 7451 2288 

7323 Русенко С. Я. (ІПН 3040403057). 

В разі оплати через ПриватБанк: надсилати на картковий рахунок 5168 

7451 2288 7323, отримувач Русенко С. Я. 

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

(повну чи неповну) сторінку поданих наукових публікацій та 7 USD за пересилку 

збірника та сертифіката. Вартість та пересилка кожного додаткового примірника 

збірника матеріалів конференції становить 8 USD. Для іноземних учасників 

оплата здійснюється міжнародним грошовим переказом через платіжну систему 

Western Union - Одержувач: Святослав Русенко (Sviatoslav Rusenko). При переказі 

електронних грошей обов'язково вкажіть прізвище відправника. 

Вимоги до оформлення наукової публікації: матеріали подаються у форматі 

“doc” або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 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: lex-line@ukr.net 

Відомості про авторів, яким необхідно надіслати збірники та сертифікати 

надсилаються в окремому файлі із зазначенням домашньої адреси, телефону, 

місця роботи або навчання, посади, вченого звання, наукового ступеня, e-mail (за 

можливістю та бажанням). Приклад заповнення знаходиться на сайті. 

У відомостях про автора студентів та курсантів ВУЗів потрібно вказувати 

наукового керівника. 

 

Зразок оформлення наукової публікації 

Секція 

НАЗВА ДОПОВІДІ 
ПІБ автора (повністю), науковий ступінь 

Місце роботи або навчання, ORCID ID (за наявності) 
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Текст наукової роботи 

Література: 

1. 

!!!Важливо пам’ятати!!! 

✓ Відповідальність за висвітлений матеріал у наукових працях несуть автори 

доповідей. 

✓ Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій самій сумі 

що і заповнена. 

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

підготовлений. 

✓ На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та іменний 
сертифікат кожному автору (співавтору) на адресу першого автора, який 

вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників 

необхідно оплатити їх вартість у розмірі 100 гривень за кожен додатковий 

примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається. 

Прохання додаткові примірники замовляти завчасно. 
                                                                                                                                         QR-код 

  

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Оргкомітет МНПІК Юридична лінія  

а/с 797, м. Тернопіль 46005 

Контактний телефон: +38(096)455-19-22 

e-mail: lex-line@ukr.net 
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Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему:  

"Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та 

технічні аспекти становлення" (випуск 73)  

8-9 грудня 2022 р. 

 

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти! 

Запрошуємо Вас до участі в черговому випуску наукової інтернет-

конференції на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua 

 

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 18 годин участі (8-

9 грудня 2022 р.) 0,6 ECTS credits. 

 

Прийом матеріалів до 8 грудня 2022 р. включно. 

 

Плануються наступні напрями її роботи (секції): 

1. Інформаційні системи і технології. 

• Теоретичні основи інформатики та кібернетики  

• Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці  

• Системи та процеси керування  

• Комп'ютерні системи та компоненти  

• Інформаційні технології  

• Автоматизація процесів керування  

• Системи автоматизації проектувальних робіт  

• Системи захисту інформації 

• Інформаційна безпека 

• Управління проектами і програмами  

• Системи та засоби штучного інтелекту  

• Інформаційно-комунікаційні технології в освіті  

• Медична та біологічна інформатика і кібернетика  

• Соціальна інформатика 
2. Економічні науки.  

http://www.konferenciaonline.org.ua/
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• Економічна теорія та історія економічної думки 

• Світове господарство і міжнародні економічні відносини  

• Економіка та управління національним господарством  

• Економіка та управління підприємствами  

• Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка  

• Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища  

• Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика  

• Гроші, фінанси і кредит  

• Бухгалтерський облік, аналіз та аудит  

• Статистика 
3. Технічні науки. 

• Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка 

• Машинознавство 

• Обробка матеріалів у машинобудуванні 

• Галузеве машинобудування 

• Електротехніка 

• Прилади 

• Радіотехніка та телекомунікації 

• Енергетика 

• Металургія 

• Хімічні технології 

• Технологія харчової та легкої промисловості 

• Транспорт 

• Будівництво 

• Безпека життєдіяльності 

• Електроніка 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська та польська.  

Форма участі: заочна.  

За результатами роботи конференції буде опубліковано (друковані та 
електронні) Збірник наукових публікацій та Сертифікати. 

 

Нашим збірникам матеріалів науково-практичних інтернет-

конференцій присвоюється номер ISSN 2522-932X 



 

 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ» 

16 

 

Видання включено до наукометричних та реферативних баз 

даних: Google Scholar, Academic Research Index (ResearchBib). 

 

Детальну інформацію щодо умов участі в Інтернет-конференції розміщено 
на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Оргкомітет МНІК "Конференція онлайн" 

а/с 797, м. Тернопіль 46005 

тел. моб. +38 068 366 0 525 

e-mail: inetkonf@ukr.net  

 

 

 

Дана розсилка не є спамом! Лист сформований для оперативного інформування Вас про проведення конференції. 

Для відмови від розсилки надішліть лист-відповідь з темою "Відмова"! 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=PAnhxWoAAAAJ
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2522-932X
http://www.konferenciaonline.org.ua/
mailto:inetkonf@ukr.net
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