
Шановні науковці, працівники академічних 
наукових організацій та закладів вищої освіти, 
представники органів державного і місцевого 

самоврядування, громадських організацій, 
підприємств, фінансових та інших установ! 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України та Південний науковий 

центр НАН України і МОН України запрошують Вас 

взяти участь у роботі I Міжнародної науково-

практичної конференції «Сталий розвиток, 

циркулярне управління та екологічна 

інженерія» (ISCMEE 2021), яка відбудеться 16 

квітня 2021 року у м. Одеса з метою підготовки 

матеріалів у журналі E3S Web of Conferences та 
Збірнику наукових праць, присвяченого 50-річчю 

Південного наукового центру  НАН України і МОН 

України. 
 

 

 

  Мета конференції:  
здійснення обміну передовими ідеями та результатами 
наукових досліджень між дослідниками, розробниками, 
науковцями і практиками, розгляд актуальних проблем 
формування стратегій, моделей та технологій 
управлінням сталого розвитку, циркулярної економіки 
та охорони навколишнього середовища; сприяння 
розвитку наукових відносин і знаходженню партнерів 
для подальшої співпраці та проведення спільних 
наукових досліджень. 
 

  Напрями роботи конференції:  
СТАЛИЙ РОЗВИТОК І БІОЕКОНОМІКА 

• Сталий розвиток 
• Біоекономіка, екосистеми та біорізноманіття 
• Освіта для сталого розвитку 

 
ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ТА 
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ 

• Циркулярна економіка та зелені інновації 
• Поводження з відходами та вторинна сировина 
• Циркулярні інвестиції 

 

ЕКОЛОГІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ 
• Управління та використання водних ресурсів 
• Морське середовище та управління прибережними 

зонами 
• Екологічна стійкість та екологічний менеджмент 

 

Робоча мова конференції: англійська. 

Національна академія наук України 

Південний науковий центр  

НАН і МОН України 

Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України 
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  Організаційний комітет конференції  

Голова організаційного комітету: 

Буркинський Б.В., директор Інституту проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України, академік НАН України, д.е.н., проф. 

 

Члени організаційного комітету: 

Хумарова Н.І., вчений секретар Інституту проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України, д.е.н., проф.; 

Лайко О.І., заступник директора з наукової роботи, 
завідувач відділу міжрегіонального економічного 

розвитку Українського Причерномор’я, Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України, д.е.н., с.н.с.; 

Ільченко С.В., завідувач відділу ринку 
транспортних послуг Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України, д.е.н., 

проф.; 

Андрієва Н.Н., головний науковий співробітник 
відділу економічного регулювання природокористування 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень Національної академії наук України, д.е.н., 

проф.; 

Гейко Л.М., вчений секретар Південного наукового 
центру НАН України і МОН України, к.е.н., доц. 

 

Спікери конференції: 

Валдемар Войчік, доктор габілітований, професор, 
директор Інституту електронних та інформаційних 

технологій факультету електротехніки та 
обчислювальної техніки Люблінського технологічного 

університету, Польща. 
 

Ні Маде Утамі Двіпаянті, доктор філософії, 
Школа громадського здоров'я, Удаянський університет, 

Індонезія. 

 

Адреса оргкомітету: 

Французький бульвар, 29, Одеса, Одеська, 65044, 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України 

Веб-сайт конференції: https://iscmee.pnc.org.ua  

 За додатковою інформацією звертайтесь до 

координаторів конференції:  

Гейко Людмила Михайлівна, +38067-5591527, 

naukaodessa@ukr.net  

(відповідальний секретар) 

https://iscmee.pnc.org.ua/
mailto:naukaodessa@ukr.net


  Інформація для учасників конференції:   

Для участі в міжнародній конференції авторам 
необхідно до 25 березня 2021 р. здійснити 
реєстрацію та подати статтю, а також відправити 
заявку для участі у конференції на електронну пошту 
eupubl@gmail.com 

Інформація про учасників конференції 

First Name, Last Name   

Scientific degree,  
academic rank  

 

Title of paper   

Institution  

Position   

Personal attendance / Virtual 
meeting  

 

Need placement   

Dates of arrival and 
departure 

 

Contact phone  

E-mail  

Identifier ORCID  

 

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, 
ніж за 10 днів до початку конференції поінформувати 
про дату приїзду та кількість учасників від авторського 
колективу кожної статті, які прибудуть на конференцію. 

 

  Важливі дати:  

до 25.03.2021 – подача анотації статті 
до 01.04.2021 – інформування щодо прийняття статті до 

публікації 
до 07.04.2021 – подача кінцевого варіанта статті 

 

   Організаційний внесок:   

Участь у конференції безкоштовна. У випадку особистої 

(очної) участі авторам буде надано друкований варіант 

програми, сертифіката учасника та збірника матеріалів. 

Учасники, які будуть приймати участь дистанційно, 

отримають матеріали конференції в електронному виді.  

Для авторського колективу прийнятих статей до друку в 

E3S Web of Conferences journal – оплата публікації 

становить 220 євро.  

Автори можуть додатково замовити послугу перекладу 

статті на англійську мову та оформлення статті.  

Вартість перекладу сторінки становить 150 грн.  

Вартість оформлення сторінки статті із списком 

джерел становить 150 грн. 

Реквізити для сплати організаційного внеску будуть 

надіслані авторам прийнятих статей до 7 квітня 2021 р. 

  Публікація матеріалів конференції:  
Прийняті статті будуть опубліковані видавництвом E3S 
Web of Conferences journal (eISSN: 2267-1242) на сайті 
https://www.https://www.e3s-conferences.org.  
Матеріали конференції будуть подані для індексації до 
наукометричних баз Scopus та Web of Science Core 
Collection (Conference Proceedings Citation Index). 
Видавець застосовує політику авторського права, 
визначену в ліцензії Creative Commons, згідно до якої 
передача авторами авторських прав не здійснюється. 
Видавець отримує єдину і виняткову ліцензію на 
виготовлення твору, або будь-якої його частини, продаж 
зазначеного твору в книжковій, серійній, або 
електронній формі на будь-якій мові по всьому світу і 
відтворення твору в будь-якій формі. 

 

  Вимоги до оформлення матеріалів:  

1. До публікації приймаються оригінальні статті, які 
містять наукову новизну, раніше не публікувались та не 

були подані для публікації до іншого видавництва. 

2. Тематика статті має відповідати тематичним 

напрямам конференції. 

3. Мова статті – англійська. 

4. Стаття повинна бути оформлена відповідно до 

вимог E3S Web of Conferences journal. Шаблон для 

оформлення статті можна знайти за https://www.e3s-
conferences.org/doc_journal/woc/woc_1col.doc або на сайті 

конференції https://iscmee.pnc.org.ua 

5. Стаття подається у doc (docx)-форматі. 

6. Обсяг статті повинен становити 6-8 сторінок. 

7. Допускається використання кольорових малюнків.  

8. Pdf-формат статті не може перевищувати 1 Мб. 
9. Посилання мають бути оформлені відповідно до 

АРА-стилю: https://apastyle.apa.org/style-grammar-

guidelines/references/examples  

10. Посилання повинні бути в кількості не менше 10 

джерел, і опублікованими за останні 10 років. 

11. Самоцитування у переліку посилань не бажане 

і допускається (за необхідністю) в обсязі не більше 

10%. 

12. Кожен автор може входити до авторського 

колективу не більше, ніж двох статей. 

13. Авторський колектив може включати не більше, 
ніж п’ять авторів. 

14. Представлення презентації (особиста участь)  чи 

відеопрезентації (дистанційна участь) статті та доповідь 

хоча б одного представника авторського колективу на 

конференції є обов’язковою. 

 

            Вимоги до подання матеріалів ISCMEE 2021:  
1. Автори обов’язково мають подати до 25.03.2021: 
• Статтю у форматі журналу (6-8 сторінок) 
• Форму згоди публікації, підписану, принаймні 

одним автором для кожної статті 
• Інформацію про авторів 
2. Після прийняття статті необхідно подати: 
• Відеопрезентацію (7- 10 хвилин) 

 
Всі статті будуть проходити подвійну перевірку на 
плагіат: перша – організаторами конференції, друга – 
видавництвом. У випадку наявності плагіату стаття буде 
відхилена для публікації та кошти не повертаються. 
 
Після закінчення терміну подачі повного тексту, кожна 
стаття буде прорецензована за такими критеріями: 

1. Відповідність тематиці конференції. 
2. Інформативність анотації, наявність в ній основних 

результатів і висновків. 

3. Наявність та рівень наукової новизни. 

4. Відповідність вимогам оформлення. 
5. Відповідність змісту назві статті. 

6. Якість ілюстративного і табличного матеріалу. 

7. Повнота і новизна використаних джерел. 
8. Якість наукового стилю англійської мови. 

 

Вимоги до подання матеріалів до Збірника тез доповідей, 

  присвяченого 50-річчю ПНЦ НАН і МОН України:    
Автори мають подати до 25.03.2021: 
• Тези доповідей у шаблоні (3-4 сторінок) 
• Інформацію про авторів 
• Мова для тез доповідей: українська чи англійська 
• Матеріали надсилати на naukaodessa@ukr.net   

 

  Регламент проведення конференції:  

16 квітня 2021 р. 
0900 Реєстрація учасників конференції.  

1000 Відкриття конференції.  

1030 Пленарне засідання. 

1100 Секційні засідання. 
1600 Підведення підсумків.  

1700 Закриття конференції.  
 

  Додаткова інформація:  
Оплата за проїзд, проживання, харчування та екскурсійні 
програми, які будуть організовані у вільний час від 
роботи конференції, здійснюються учасниками 
конференції за власний рахунок, або за рахунок 
організації, яка його відрядила. 

mailto:eupubl@gmail.com
https://www.webofconferences.org/e3s-web-of-conferences-forthcoming-conferences
https://www.webofconferences.org/e3s-web-of-conferences-forthcoming-conferences
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2267-1242
https://www.https/www.e3s-conferences.org
https://www.scopus.com/sourceid/21100795900?origin=recordpage
https://clarivate.com/webofsciencegroup/ru/solutions/cpci/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/ru/solutions/cpci/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/woc_1col.doc
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