
 

 

 

 

Шановні колеги! 
НДЦ «InterConf» запрошує взяти участь у 

конференції та опублікувати наукову роботу! 

 
 

XI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

INTERNATIONAL FORUM: 
PROBLEMS AND SCIENTIFIC  

SOLUTIONS 
6-8 квітня 2023 | Мельбурн, Австралія 

Видавець: CSIRO Publishing House (Melbourne, Australia) 
 

Прийом робіт: до 26 березня 2023 

Публікація на сайті: 8 квітня 2023 

Форма участі: заочна 

Тематика: мультидисциплінарна 

Обсяг робіт: від 2 до 10 сторінок 

Мова робіт: англійська або українська 
 

Всі опубліковані роботи будуть проіндексовані 
в Google Scholar до 8 травня 2023. 
 

Учасники безкоштовно отримають довідку про 
прийняття та іменні сертифікати з 12 годинами 
дистанційної роботи – 0,4 ECTS credits (час, 
передбачений на написання роботи). 
 

Тези та статті учасників конференції будуть 
опубліковані в збірнику наукових праць з 
присвоєнням останньому УДК, авторського 
знаку і ISBN 978-0-643-12109-6 видавцем 
CSIRO Publishing House (Melbourne, Australia). 

 

Як взяти участь та опублікувати роботу? 
 

КРОК 1: Оформіть тези / статтю згідно вимог. 
 

КРОК 2: Надішліть тези / статтю на розгляд 
оргкомітету на пошту info@interconf.center або 
заповнивши електронну анкету на сайті. 
 

КРОК 3: Очікуйте на погодження оргкомітету, а після 
його отримання сплатіть оргвнесок. 
 

КРОК 4: Отримайте свої довідку, сертифікат і очікуйте 
на публікацію згідно графіку. 
 
Розмір організаційного внеску: 
 

I варіант II варіант 
360 грн / 10 € 1 080 грн / 30 € 

Публікація на сайті ✔ Публікація на сайті ✔ 
Електронний збірник ✔ Електронний збірник ✔ 
Електронний сертифікат ✔ Електронний сертифікат ✔ 
1 друкований збірник ❌ 1 друкований збірник ✔ 
Друкований сертифікат ❌ Друкований сертифікат ✔ 
Поштова доставка ❌ Поштова доставка ✔ 

 
Розсилка друкованих матеріалів конференції 
запланована до 6 травня 2023 року. Посилки 
надсилаються сервісом «Нова Пошта».  
 

При доставці за межі України розмір оргвнеску для II варіанту 
складатиме 50 € за рахунок вартості міжнародної доставки. 
 

7% від суми оргвнесків перераховується на користь ЗСУ 
(детальніше на сторінці «Звіти про благодійні внески»). 
 

Оргвнесок можна сплатити після отримання 

погодження від оргкомітету на вибір: 
- онлайн через офіційну платіжну сторінку; 
- готівкою за реквізитами; 

mailto:info@interconf.center
https://interconf.center/reports.html
https://interconf.center


Секційні напрямки конференції: 
 

1. Економіка підприємств 
2. Регіональна економіка 
3. Міжнародна економіка та міжнародні відносини 
4. Менеджмент 
5. Маркетинг, реклама та PR 
6. Фінанси і кредит 
7. Облік і аудит 
8. Педагогіка та освіта 
9. Філософія і пізнання 
10. Релігієзнавство 
11. Політологія і державне управління 
12. Соціологія і суспільний устрій 
13. Психологія і психіатрія 
14. Філологія і лінгвістика 
15. Літературознавство 
16. Журналістика та телекомунікації 
17. Право і міжнародне право 
18. Географія і краєзнавство 

19. Мистецтвознавство, культурологія та етнографія 
20. Історія та археологія, архівознавство 
21. Астрономія, космос і авіація 
22. Біологія та біотехнології 
23. Медицина і фармацевтика 
24. Екологія і ветеринарія 
25. Геологія, мінералогія і ґрунтознавство 
26. Природокористування, ресурсозбереження та екологія 
27. Енергетика 
28. Фізика і математика 
29. Хімія та матеріалознавство 
30. Агротехнології та аграрна промисловість 
31. Легка і харчова промисловість 
32. Загальна інженерія і механіка 
33. Радіотехніка, електроніка і електротехніка 
34. Моделювання і нанотехнології 
35. Інформаційні та веб-технології 
36. Архітектура, будівництво та дизайн 
37. Фізична культура і спорт 
38. Військова справа і національна безпека 

 
 
 

Вимоги до оформлення тез / статей: 
 

Матеріали приймаються лише у форматі документа Microsoft Word (*.doc або *.docx);  
 

Мова тез / статті: українська або англійська.  
Публікація іншими мовами можлива лише якщо наукова робота написана носіями цих мов. Відповідальність 
за перевірку тексту на граматичні та інші помилки у такому випадку покладається на автора(ів). 
 

Основні вимоги: 
■ книжкова орієнтація сторінки;  
■ поля по 2 см з кожного боку; 
■ шрифт Times New Roman, 14 (для таблиць та схем допускається розмір шрифту менше, але не менше 8); 
■ міжрядковий інтервал 1,5 (для таблиць та схем допускається 1,0). 
■ всі рисунки і таблиці підписуються, формули - нумеруються і набираються у редакторі Microsoft Word. 
 

Об'єм тез / статті: від 2 до 10 сторінок. 
До публікації приймаються оригінальні та оглядові роботи. Всі джерела повинні бути відображені у списку 
джерел і містити посилання, DOI або опис відповідно до одного з міжнародних форматів цитування. 
 
Порядок розміщення інформації в тезах / статті: 
 

1  ПІБ авторів повністю: напівжирний шрифт, вирівнювання по центру; 
2  Вчений ступінь, звання, посада (якщо є): звичайний шрифт, вирівнювання по центру; 
3  Місце роботи або навчання, Країна: курсивом, вирівнювання по центру; 
4  Назва тез / статті: напівжирний шрифт, вирівнювання по центру; 
5  Анотація (для робіт від 5 сторінок): не менше 150 символів, курсивом, вирівнювання по ширині; 
6  Ключові слова (для робіт від 5 сторінок): не менше 3 слів, курсивом, вирівнювання по ширині; 
7  Основний текст тез / статті: вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,25 см; 
8  Список джерел: наводиться в кінці документу, оформляється в порядку згадування у тексті в 
будь-якому з чинних форматів цитування (ДСТУ 8302:2015 / ДСТУ 7.1:2006 / АРА / АМА / Chicago / 
Harvard тощо). Заборонено використання підстрочних виносок для зазначення використаних джерел. Такі 
виноски можуть використовуватися лише для відображення додаткової до тексту роботи інформації.  



Приклад оформлення: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  * Обов’язково лише для робіт, що містять більше 5 сторінок тексту 

 

 

 

 
 

Детальніше про конференцію тут: 
 

 

Вебсторінка конференції: 
https://interconf.center/interconf-australia.html 
 

Заповнення реєстраційної анкети: 
https://interconf.center/form.php 
Контакти оргкомітету: 
https://interconf.center/contacts.php 

 

 

 

Прізвище Ім’я По батькові 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна 

  

Прізвище Ім’я По батькові 

студент III курсу 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна 

  

Назва тез / статті 

  

Анотація*. Текст анотації (не менше 150 символів). 

Ключові слова*: ключове слово 1; ключове слово 2; ключове слово 3. 

  

Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті. 

Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті... 

  

Список джерел: 

1. Джерело 1. 

2. Джерело 2. 

3. Джерело 3. 
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