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ЗАПРОШУЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 
XXXІІI-ій Міжнародній науково-

практичній конференції 
«Сучасні аспекти модернізації науки: стан, 

проблеми, тенденції розвитку», 
07 червня 2023 р., м. Паола (Мальта), 

тривалість - 15 годин (0,5 кредитiв ЄКТС) 
 

Мета конференції – вивчення та узагальнення 
сучасних аспектів модернізації науки на основі 
інноваційних технологій. 
До участі у заході запрошуються: науковці; 
викладачі; управлінці, менеджери, адміністратори 
широкого профілю; студенти; аспіранти, 
представники ЗМІ та громадськості. Форма участі: 
дистанційна. 
Мови конференції: українська, англійська, 
французька, італійська, китайська, чешська, польська 
та ін. 

Наукові секції: 
1. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 
2. Гроші, фінанси і кредит. 
3. Державне управління, самоврядування і 

державна служба. 
4. Економіка й управління підприємством. 
5. Технічні науки. 
6. Прикладна фізика та наноматеріали. 
7. Географія. 
8. Математика та статистика. 
9. Інформаційні технології. 
10. Комп’ютерні науки. 
11. Системний аналіз. 
12. Кібербезпека. 
13. Сучасні авіаційні технології. 
14. Культура і мистецтво. 
15. Маркетинг. 
16. Математичні методи в економіці. 
17. Менеджмент. 
18. Міжнародна економіка. 
19. Оподаткування та бюджетна система. 
20. Право. 
21. Психологія. 
22. Педагогіка, освіта, філософія та філологія. 
23. Соціологія. 
24. Туризм. 
25. Медицина. 
26. Політологія. 
27. Історія та археологія та ін. 

 
Матеріали для участі в 
конференції 
надсилаються до 01 червня 
2023  р. (включно) на 
електронну пошту: 
naukovi.perspectuvu@ukr.net 

Як взяти участь у конференції: 

 

Сайт конференції: 
http://perspectives.pp.ua/index.php/np/conferences 

Крок перший: 
Ви надсилаєте тези та заповнену 
Анкету учасника конференції на 
електронну пошту: 
naukovi.perspectuvu@ukr.net 

Крок другий: 
Протягом дня Вам у відповідь 
надсилається лист-підтвердженнята 
реквізити для оплати 

Крок третій: 
Вам необхідно сплатити організаційний 
внесок та надіслатинам копію квитанції 
про оплату 

Крок четвертий: 
Збірник тез надсилається усім учасникам 
конференції на електронну адресу до 
проведення конференції 



Вартість публікації: 
 

Реквізити для оплати надсилаються 
учасникам конференції електронною 
поштою у листі-підтвердженні про 
отримання і прийняття матеріалів. 
Учасникам необхідно здійснити оплату до 
дати проведення конференції. Якщо оплату 
не буде здійснено вчасно, то тези доповіді 
учасника не будуть включені у збірник. 

Вимоги до матеріалів: 
 

Формат - А4 у текстовому редакторі Microsoft 
Word для Windows у вигляді файла з 
розширенням *.doc, *.docx, *rtf; 
шрифт – Times New Roman; розмір – 14; 
міжрядковий інтервал – 1. 
Послідовність розміщення матеріалів у тезах 
доповіді: 
прізвище та ініціали автора/авторів (шрифт 

Приклад оформлення матеріалів: 
 

Іваненко І.В. 
докторант кафедри публічного адміністрування 

Міжрегіональна Академія управління персоналом 
м. Київ, Україна 

 
РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ 
ТА СУСПІЛЬСТВА 

…….. 

напівжирний); 1. … 
Список використаних джерел: 

Електронний збірник: 
250 грн (3 сторінки) + 60 грн 
(за кожну наступну сторінку) 

 
Сертифікат учасника: 200 грн 

посада; 
навчальний заклад, місце роботи (у разі 
закінчення навчання) (шрифт – курсив); 
місто, держава (шрифт – курсив); 
назва тез (шрифт – напівжирний, заголовними 
літерами); 
текст, cписок використаних джерел. 

 
 

Автори особисто несуть відповідальністьза 
зміст та якість надісланих матеріалів. 
Незначні правки стилістичного або формального 
характеру, які не порушують змісту матеріалів, 
вносятьсябезузгодженнязавторами. 

• Сторінки не нумеруються. 
• Літературні джерела, що цитуються, повинні 

бути пронумеровані відповідно до порядку 
звернення до них в тексті. Посилання на джерело 
подається в квадратних дужках, наприклад: «... 
відомо з [4]. ... » або « ... розглянуто в [4, С. 203] 
... ». Інший спосіб оформлення літератури не 
допускається. 

 
Тези, що не відповідають вказаним вимогам оформлення, 
до розгляду не приймаються 

 
АНКЕТА 

ПІБ: 
Науковий ступінь, вчене звання (за наявності): 
Місце роботи/навчання: 
Посада: 
Назва тез доповіді: 
Назва секції: 
Контактні дані учасника конференції: телефон, E- 
mail 

 
 

Або завантажте вже 
оформлену Анкету за 

посиланням: 
http://perspectives.pp.ua/ 

public/site/anketa.docx 
 
 
 

Щоб залишатися у курсі нових конференцій приєднуйтеся до спільноти Видавничої групи у Telegram: https://t.me/AAAAAEjfn8RuK62YhGW3KA 


