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Шановні колеги! 
Запрошуємо науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів, представників 

структур різної форми власності взяти участь в дистанційній конференції, що відбудеться 1 травня 2022 
року в м. Луцьк, Україна. 

 
Напрями роботи конференції: 
1. Соціально-економічний потенціал України в умовах воєнного стану; 
2. Екологічний потенціал України в умовах воєнного стану; 
3. Енергетичний потенціал України в умовах воєнного стану; 
4. Підприємництво в Україні за умова воєнного стану; 
5. Маркетингові процеси забезпечення стабілізації держави в умовах воєнного стану; 
6. Фінансово-інвестиційна стабілізація держави в умовах воєнного стану; 
7. Нормативно-правове забезпечення стабілізації держави в умовах воєнного стану; 
8. Публічне управління, адміністрування в умовах воєнного стану. 
 
Організаційний комітет: 
Голова - Павлова Олена, д.е.н., професор, член правління ГО «ІЕЕЕД», завідувач кафедри економіки та 

природокористування, ВНУ ім. Лесі Українки, (м. Луцьк, Україна); 
Павлов Костянтин, д.е.н., професор, голова правління ГО «ІЕЕЕД», завідувач кафедри підприємництва і 

маркетингу ВНУ ім. Лесі Українки, (м. Луцьк, Україна); 
Шостак Людмила, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва і маркетингу, ВНУ ім. Лесі Українки, 

(м. Луцьк, Україна); 
Лавренчук Олександр, член правління ГО "ІЕЕЕД", адвокат (м. Луцьк, Україна); 
Шабала Олександр, член правління ГО "ІЕЕЕД", (м. Луцьк, Україна); 
Jozef Zaťko, JUDr., PhD., Dr.h.c. mult., Honor. Prof. mult., LL.M, MBA, 

President of European institute of further education (EIDV), Head of Pyrotechnics Association of Slovak Republic, 
Head of ICOCRIM (Slovak Republic); 

Букорос Тетяна, к.політ.н., доцент, Віце-президент Європейського інституту безперервної освіти (EIDV), 
секретар Наукового журналу «European Science - Europska Veda»,  Словацька Республіка, доцент, почесний 
професор, МВА; директор науково-технічної бібліотеки Київського національного університету технологій та 
дизайну, (м. Київ); 

Peter Plavcan, Prof. Ing. Chairman of Academic Council of Danubius University, (Slovak Republic). 
Miroslaw J. Skibniewski, Ph.D., Professor - A. James Clark Chair Professor, Department of Civil & 

Environmental Engineering, A. James Clark School of Engineering University of Maryland, College Park, (USA); 
Dariusz Pawliszczy, Ph.D. Wójt of gmina Gromadka, (Poland); 
Marcin Kęsy,  Ph.D. University of Economy in Bydgoszcz, (Poland); 
Перевозова Ірина, д.е.н., професор завідувач кафедри підприємництва та маркетингу ІФНТУНГ, (м. 

Івано-Франківськ, Україна) 
Якимчук Аліна, д.е.н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та 

інформаційної діяльності НУВГП, (м. Рівне, Україна); 
 
Умови участі в конференції: 
Для участі в конференції Вам потрібно до 31 травня 2022 року (включно): 
- заповнити електронну форму авторської довідки https://forms.office.com/r/s4s1SYTjh0, 
- надіслати на електронну адресу conference@ieeer.top: тези; квитанцію про здійснення організаційного 

внеску за реквізитами. 
Електронний збірник тез буде розіслано авторам не пізніше ніж в 20 денний термін від дати проведення 

конференції, або розміщено за посиланням: https://ineeer-

https://forms.office.com/r/s4s1SYTjh0
mailto:conference@ieeer.top
https://ineeer-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conference_ieeer_top/EiAxplUc8NBIrxlV9VMrJ60BqkQcFXDR9Z9aDIdDg_3q2g?e=mlQLgH


my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conference_ieeer_top/EiAxplUc8NBIrxlV9VMrJ60BqkQcFXDR9Z9aDIdDg_3
q2g?e=mlQLgH  

Всі учасники конференції, за бажанням можуть отримати сертифікат учасника із зазначенням 6 год. (0,2 
кредита ECTS) – додатково 30 грн. 

 
Організаційний внесок становить: 120 гривень. 
 
Реквізити для здійснення внеску: 
Номер рахунку: 26004924905740.980 / UA043204780000026004924905740 
Валюта рахунку: 980 (UAH) 
МФО банку: 320478 
Найменування банку: АБ «УКРГАЗБАНК» 
Отримувач: ГО "ІЕЕЕД" 
Код ЄДРПОУ / ІПН: 44373906 
Призначення платежу: «Безповоротна фінансова допомога на організацію та проведення конференції -

П.І.Б. учасника». 
 
Вимоги до оформлення тез доповідей: 
Шрифт – Bookman Old Style; Кегель – 14; Абзац – 1,25; Поля – 20 мм; Міжрядковий інтервал – 1,0. 
Увесь ілюстративний матеріал повинен бути пронумерованим та мати назву (таблиці – у верхні частині; 

рисунки – у нижній частині). Для таблиць та рисунків слід застосовувати  інтервал між рядками – 1, кегель 
– 12. За потреби, номер посилання на літературне джерело слід розміщати в кінці назви в квадратних 
душках. Формули слід будувати з використанням вбудованого у «Word» редактора формул. 

Список літератури має містити лише ті літературні джерела, на які розміщено посилання в тексті тез 
(приклад оформлення посилань [5, с.9]). В свою чергу, посилання в квадратних дужках на декілька джерел 
слід подавати через крапку з комою ( приклад оформлення посилань [5, с.9; 7, с.11; 9, с. 23-25]). 

Звертаємо Вашу увагу, що список літератури слід оформлювати у чіткій відповідності до 
ДСТУ 8302:2015. Приклад оформлення списку літератури Ви можете переглянути: 

https://ineeer-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/conference_ieeer_top/EdVN4gtBc1JNhlmNNGu-
NngB2UzpAgL9lHabHIjb9AbOEw?e=KHLWzc 

 
Офіційні мови конференції: українська, англійська. 
 
Максимальна кількість співавторів – чотири (за умови повного обсягу наданого для публікації 

матеріалу – 4 сторінки). Максимальна кількість поданих матеріалів від одного автора – не обмежується. 
 
Обсяг тез: 2-4 сторінки, набрані в текстовому редакторі «Word» (Розширення файлу .docx). У випадку 

перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки становить - 20 грн. 
 
Назва файлу, повинна включати прізвище та представлений вигляд: ПанасюкВП_тези.docx 
 
Збірнику тез доповідей за матеріалами конференції буде присвоєно: УДК; ББК; ISBN. Видання буде 

включено но наукометричних та реферативних баз даних: Google Scholar, Academic Research Index 
Відповідальність за висвітлений матеріал у поданих тезах несуть автори доповідей. Матеріал, що не 

відповідатиме редакційним вимогам до оформлення, або ж ті, що надійшли із запізненням – розглядатися 
організаційним комітетом конференції не будуть. 

 

Приклад оформлення тез: 
Назва напряму роботи конференції: 4. Підприємництво в умовах воєнного стану; 
УДК  

Володимир ПАНАСЮК 
к.е.н., доцент, 

доцент кафедри підприємництва і маркетингу, 
Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 

panasuk@gmail.com 
 

НЕРУХОМІСТЬ В УКРАЇНІ 
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

Список літератури 
1. 
2. 
 

Контакти організаційного комітету: 
+380 50 378 48 82 – Шостак Людмила Василівна 
+380 97 283 08 08 – Павлов Костянтин Володимирович 
conference@ieeer.top 
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