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Запрошуємо науковців, аспірантів, слухачів 

магістратури, представників державних 

органів влади та місцевого самоврядування, 

представників підприємницьких структур, які 

мають бажання висловити власну думку про 

сучасні проблеми розвитку економічної 

сфери України і світу. 

Метою проведення заходу є створення 

дискусійної платформи та науковий пошук 

нових оригінальних ідей управління 

економічними процесами шляхом 

встановлення контактів між  вченими й 

практиками різних країн, а також публікацію 

результатів наукових досліджень. 
 

Форма проведення конференції: дистанційна. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Економічна теорія та історія 

економічної думки. 

2. Економіка та управління національним 

господарством. 

3. Економіка та управління 

підприємствами. 

4. Розміщення продуктивних сил та 

регіональна економіка. 

5. Економічна статистика, демографія та 

соціальна політика. 

6. Фінанси, гроші та кредит. 

7. Світове господарство та міжнародні 

економічні відносини. 

8. Економіка природокористування та 

охорона навколишнього середовища. 

9. Економічна безпека. 

10. Управління бізнес – проектами. 

11. Управління у сфері економічної 

конкуренції. 

12. Менеджмент в освіті. 
 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, угорська, словацька, польська, 

російська. 

 

Контактні телефони організаторів 

конференції (з питань публікації тез доповідей та 

статей) Феєр Оксана Валеріївна, тел. роб. (03131) 

2-15-32, моб. (095) 428-88-96.   

 

Матеріали конференції: передбачається 

публікація тез доповідей у збірнику матеріалів 

конференції, які планується видати на 

електронному та паперових носіях (авторський 

екземпляр буде надіслано поштою протягом 20 

днів після проведення конференції) та публікація 

за підсумками роботи конференції статей у 

фахових наукових журналах (Науковий вісник 

Мукачівського державного університету Серія: 

Економіка, ISSN 2313.8114 та/або Електронне 

наукове видання «Економіка та суспільство», 

ISSN (Online) 2524-0072) або журналі наукових 

праць «Науковий вісник Мукачівського 

державного університету». 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. До опублікування приймаються тези, які не 

друкувалися раніше. 

2.Тези доповіді не повинні перевищувати 2-х 

сторінок друкованого тексту на листках формату 

А4, набраного у редакторі MS Word .  

3. Поля: ліве - 2,3 см; праве - 2,3 см; верхнє - 

2,0; нижнє - 2,5см.  

4. Гарнітура: Times New Roman 12 пт. 

Інтервал між рядками – «одинарний».  

5. Рукопис починається з індексу УДК у 

верхньому лівому кутку листа (Times New Roman 

12 пт.). Ініціали та прізвища авторів - великими 

літерами у верхньому правому кутку листа 

(Times New Roman 12 пт.). Назва організації, де 

працює автор повністю, 8 пт. Назва тез - 

прописними великими літерами (Times New 

Roman 12 пт., жирний).  

6. Для назв таблиць використовувати шрифт 

10 пт., жирний. Для напису під рисунками 

використовувати шрифт - 8 пт., жирний. 

Формули розташовують по центру, нумерацію 

формул здійснюють по правому краю. Формули 

повинні бути набрані в редакторі Microsoft 

Equation 3.0. 

7. Літературні джерела, що цитуються повинні 

бути пронумеровані відповідно з порядком 

звертання до них у тексті. Посилання на джерело 

і сторінки в ньому подаються в квадратних 

дужках. Список літератури наводиться 

наприкінці тез бібліографічним списком джерел 

на мові оригіналу відповідно до вимог ДАК 

України. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

До друку приймаються статті, написані 

українською, російською або англійською 

мовами, які раніше не публікувалися та не були 

передані для публікації в інші видання (у тому 

числі електронні). 

Вимоги та умови публікації розміщено на веб-

сайтах видань: Науковий вісник Мукачівського 



державного університету Серія: Економіка - 

http://msu.edu.ua/visn, Електронне наукове 

видання «Економіка та суспільство» - 

http://www.economyandsociety.in.ua/, «Науковий 

вісник Мукачівського державного університету» - 

http://msu.edu.ua/mdu-bulletin/.  
 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

НЕОБХІДНО 

 

До 10 березня 2017 року сплатити 

організаційний внесок, який становить 50 грн. для 

учасників які бажають отримати матеріали 

конференції в електронному вигляді та 75 грн. для 

учасників які бажають отримати друкований 

збірник матеріалів конференції та надіслати: 

заявку на участь, тези доповіді, статті (зразок 

заявки, вимоги щодо оформлення тез і статей 

додаються) та копію квитанції про оплату 

(учасникам конференції видається сертифікат 

учасника). Назва надісланих файлів має включати 

в себе прізвище авторів (напр. Русин_тези.docx). 

Організаційний внесок включає покриття 

витрат на публікацію тез-доповідей та 

організаційні витрати на проведення конференції. 

На вказану учасниками адресу надсилається 1 

збірник тез доповідей (за кожен додатковий 

екземпляр необхідно додатково сплатити 50 грн.). 

Реквізити для оплати організаційного внеску 

будуть надіслані після отримання тез доповідей і 

заявки на участь у конференції. 

Плата за публікацію статей здійснюється 

після прийняття редакцією рішення про 

можливість публікації статті у виданні. 

 

Матеріали надсилати поштою на адресу 

оргкомітету або за електронною адресою:  

muep.msu@gmail.com 
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ПІБ ____________________________________ 

Науковий ступінь ________________________ 

Вчене звання  ___________________________ 

Посада  _________________________________ 

Місце роботи (навчання) __________________  

Адреса (з індексом) ______________________ 

Телефон/Факс ___________________________ 

E-mail __________________________________ 

Тематичний напрямок_____________________ 

Назва доповіді  __________________________ 

 Планую надіслати тези доповіді 

та отримати електронний варіант 

матеріалів конференції; 

 Планую надіслати тези доповіді 

та отримати друкований варіант 

матеріалів конференції; 

 Планую надіслати статтю  

 Потребую додатковий примірник 

збірника тез доповідей (журналу) 

 (потрібне залишити)  

 

Адреса оргкомітету: Україна, 89600, 

Закарпатська область, м. Мукачево, вул. 

Ужгородська, 26 - кафедра менеджменту та 

управління економічними процесами, 411 ауд. 

 

 
Сподіваємося на Вашу зацікавленість і 

співпрацю! 

 

З повагою, Оргкомітет 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
Мукачівський державний університет 

Закарпатський угорський інститут  

ім. Ференца Ракоці ІІ 

Ніредьгазький Університет (Угорщина) 

Державна вища техніко-економічна школа  ім. 

Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща)  

Вища школа економіки і менеджменту в 

публічному адмініструванні у Братиславі 

(Словаччина) 
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