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ШАНОВНІ КОЛЕГИ 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інвестиційно-інноваційні засади розвитку 
національної економіки в ринкових умовах», яка 
відбудеться 24-25 квітня 2015 р. в мальовничому 
куточку Закарпаття за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, с. Барвінок, конференц-зал готелю-
ранчо «Золота гора» (4 км від м.Ужгород) 
http://www.zolota-gora.com. 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Інвестиційно-інноваційні напрями розвитку 
національної економіки. 

2. Стан інвестиційних процесів в сучасній економіці 
України. 

3. Проблеми та перспективи розвитку інвестиційного 
клімату в Україні. 

4. Економічні проблеми і розвиток економіки. 
5. Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності 
економіки на регіональному рівні. 

6. Удосконалення системи управління виробництвом 
на інноваційній основі. 

7. Іноземні інвестиції в системі зростання економіки 
України. 

8. Специфіка розвитку регіональної економіки. 
9. Проблеми розвитку підприємництва і сільських 
територій. 

10. Рекреаційно-туристичний комплекс в системі 
розвитку економіки. 

11. Менеджмент, маркетинг та фінансово-облікове 
забезпечення розвитку економіки. 
Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

Контактні телефони організаторів конференції (з 
питань розселення, приїзду, особистих запрошень на 
конференцію і т.п.): Рубіш Марина Андріївна, тел. роб. 
(03131) 2-13-98, моб. (050) 925-74-46; (з питань 
виступів на пленарному засіданні, публікації тез 
доповідей та статей) Лендєл Олег Дмитрович, тел. роб. 
(03131) 2-13-98, моб. (050) 372-10-07.   
Матеріали конференції: передбачається публікація 

тез доповідей у збірнику матеріалів конференції, які 
планується видати учасникам до початку роботи 
конференції (заочним учасникам авторський екземпляр 
буде надіслано поштою у травні 2015 р.) та публікація 
за підсумками роботи конференції статей у фаховому 
науковому журналі (Науковий вісник Мукачівського 
державного університету Серія: Економіка, ISSN 
2313.8114). 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Тези доповіді не повинні перевищувати 2-ох сторінок 
друкованого тексту (статті – не більше 12 сторінок) на 
листках формату А4, набраного у редакторі MS Word .  

2. Поля: ліве - 2,3 см; праве - 2,3 см; верхнє - 2,0; 
нижнє - 2,5см.  

3. Гарнітура: Times New Roman 14 пт. Інтервал між 
рядками – «одинарний».  

4. 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).  

5. 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-сайті 
вісника: http://msu.edu.ua/visn. 



ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО 
 

До 05 квітня 2015 року сплатити організаційний 
внесок, який становить для очних учасників 200 грн., 
заочних – 150 грн. 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 та за потребою довідка про 
впровадження досліджень). 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.). 

Проїзд, проживання і харчування учасники 
конференції оплачують самостійно. За бажанням, 
буде здійснено бронювання місць у готелі ранчо 
«Золота гора» (для учасників конференції 
проживання у номері стандарт двох-місний складає 
230 грн. в т.ч. сніданок). 

Учасники конференції можуть подати наукову 
статтю для публікації у фаховому журналі. Вартість 
публікації статті становить – 30 грн. за 1 сторінку 
авторського тексту та 30 грн. за відправлення 1 
примірника журналу (за додатковий екземпляр 
необхідно додатково сплатити 80 грн.). 

Матеріали надсилати поштою на адресу 
оргкомітету або за електронною адресою:  
konfmsu@gmail.com. 

 
Організаційний внесок та кошти за публікацію 

статті у фаховому збірнику сплачуються: 
- у відділеннях КБ ПриватБанку потрібно 

вказати номер рахунку для поповнення: 
5168755604386033; 

- для оплати в інших українських банках: 
Отримувач: ПАТ КБ ПриватБанк. 
Код отримувача (ОКПО, ЄДРПОУ): 14360570.  
МФО банку: 305299. 
Рахунок отримувача: 29244825509100.  
Призначення: для поповнення карти 

5168755604386033, Лендел Олег Дмитриевич, 
2884701816.   

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
ПІБ _____________________________ 
Науковий ступінь _________________ 
Вчене звання  _____________________ 
Посада  __________________________ 
Місце роботи _____________________  
Адреса (з індексом) ________________ 
Телефон/Факс _____________________ 
E-mail ____________________________ 
Тематичний напрямок_______________ 
Назва доповіді  _____________________ 
¨ Планую взяти очну участь  

у роботі конференції  
¨ Планую взяти заочну участь у  
роботі конференції 
¨ Планую надіслати тези доповіді 
¨ Планую надіслати статтю  
¨ Потреба у бронюванні 

(потрібне помітити)  
 

Адреса оргкомітету: 89600, Закарпатська 
область, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 - 
кафедра маркетингу. 

 
Програма конференції 

 
24 квітня 2015 р. 

  900 – 1100   Реєстрація і розміщення учасників 
1100 – 1300   Пленарне засідання 
1310 – 1430   Обід 
1430 – 1700   Секційні засідання 

25 квітня 2015 р. 
1000 – 1200    Підведення підсумків, прийняття  
        резолюції конференції 
1300 – 1700  Екскурсійна програма 
1700 – Від’їзд учасників конференції  

 
Сподіваємося на Вашу зацікавленість і 

співпрацю! 
 

З повагою, Оргкомітет 
 

Міністерство освіти і науки України 
Мукачівський державний університет 
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університету 
Карпатський університет ім. Августина Волошина 

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього НАН України» 

Закарпатський регіональний центр соціально-
економічних і гуманітарних досліджень НАН 

України 
Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина) 
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Заявка  
на участь у роботі  

Міжнародної науково-практичної конференції  
«Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в 

ринкових умовах» 
 

24-25 квітня 2015 р. 
 
ПІБ  
Науковий ступінь  
Вчене звання    
Посада  
Місце роботи  
Адреса (з індексом)  
Телефон/Факс  
E-mail  
Тематичний напрямок  
Назва доповіді   
 
 
 
¨ Планую взяти очну участь у роботі конференції  
¨ Планую взяти заочну участь у роботі конференції 
¨ Планую надіслати тези доповіді 
¨ Планую надіслати статтю  
¨ Потреба у бронюванні (вкажіть час прибуття та тривалість 

перебування) 
¨ Потребую додатковий примірник збірника тез доповідей (журналу) 

 (потрібне залишити)  
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