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До участі у конференції запрошуються 

науковці, аспіранти, слухачі магістратури, 

представники органів державної влади та 

місцевого самоврядування, банківських та 

фінансових установ, підприємств та інших 

організацій. 

Для участі в роботі конференції необхідно 

до 29 березня 2022 року надіслати на адресу 

оргкомітету заявку на участь (зразок 

додається), тези доповіді та сплатити 

організаційний внесок. Назва надісланих 

файлів має містити прізвище авторів (напр. 

Русин_тези.docx). 

Робочі мови конференції – українська, 

англійська, польська, словацька, угорська, 

російська. 

Форма проведення конференції: 

дистанційна. 

Вартість участі у конференції становить 

100 грн. Організаційний внесок містить 

покриття витрат на формування електронного 

збірника тез доповідей у PDF форматі та 

вартість сертифіката учасника конференції.  

Реквізити для оплати організаційного 

внеску будуть надіслані після отримання тез 

доповідей і заявки на участь у конференції. 

Заявки на участь в роботі конференції та 

тези доповіді подавати в електронному 

вигляді на адресу електронної пошти 

k_f@mail.msu.edu.ua з поміткою «На 

конференцію». 

 

Учасники конференції мають можливість 

опублікувати статті за підсумками роботи 

конференції у фаховому науковому журналі 

(Науковий вісник Мукачівського державного 

університету Серія: Економіка, ISSN 2313-

8114). 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. До опублікування приймаються тези, 

які не друкувалися раніше. 

2. Обсяг тез доповіді не повинен 

перевищувати 3-ох сторінок друкованого 

тексту (включаючи рисунки і таблиці) на 

листах формату А4, набраного у редакторі 

MS Word. Кількість авторів – не більше 3-ох. 

3. Матеріали подаються  українською, 

англійською, польською, словацькою, 

угорською та російською мовами. 

4. Поля – 2 см з усіх боків. Гарнітура: 

Times New Roman 12 пт. Інтервал між 

рядками – 1,5.  

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, 10 пт. 

Назва тез – прописними великими літерами 

(Times New Roman 12 пт., напівжирний).  

6. Для назв таблиць використовувати 

шрифт 10 пт., напівжирний. Для напису під 

рисунками використовувати шрифт – 8 пт., 

напівжирний. 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 до 

порядку згадування про них у тексті. 

Посилання на джерело і сторінки подаються 

в квадратних дужках. Список літературних 

джерел наводиться наприкінці тез на мові 

оригіналу відповідно до встановлених вимог. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Всі учасники конференції мають 

можливість опублікувати статті за 

результатами конференції у фаховому 

збірнику наукових праць «Науковий вісник. 

Серія Економіка», яке видається 

Мукачівським державним університетом. 

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 статей 

розміщено на веб-сайті видання: 

http://msu.edu.ua/visn. 

mailto:k_f@mail.msu.edu.ua
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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ  

РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-

КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ. 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І 

МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ. 

3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ 

ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ПРОБЛЕМИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ. 

4. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. 

5. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПІП ________________________________ 

Науковий ступінь ____________________ 

Вчене звання  ______________________ 

Посада  ___________________________ 

Місце роботи ______________________ 

Адреса (з індексом)  _________________ 

Телефон/Факс  _____________________ 

E-mail ____________________________ 

Тематичний напрям _________________ 

Назва доповіді  ______________________ 

 

 Планую надіслати статтю для публікації у 

фаховому збірнику наукових праць 

«Науковий вісник. Серія Економіка» 

 

 

 

Тези доповідей будуть розміщені на сайті 

http: www.msu.edu.ua для публічного 

обговорення. 

Збірник матеріалів конференції 

планується тільки в електронному варіанті, 

який буде розміщений на сайті http: 

www.msu.edu.ua 

 

Організаційний комітет: 

д-р Джоанна Стуглік, директор 

Інституту управління та виробничого 

машинобудування, Малопольський 

державний університет імені Вітольда 

Пілецького, Освенцім;  

Герц М.М. – начальник бюджетного 

відділу фінансового управління виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради; 

Черничко Т.В. − д.е.н., проф., Стегней 

М.І. − д.е.н., проф., Нестерова С.В. – к.е.н., 

доц., Гладинець Н.Ю. – к.е.н., доц., Лінтур 

І.В. – к.е.н., доц., Петричко М.М. – к.е.н., 

доц., Братюк В.П – к.е.н., доц., Росола У.В. – 

Ph.D. ст. викл., Михальчинець Г.Т. – ст. викл. 

 

Адреса оргкомітету: 89600, Закарпатська 

область, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 – 

кафедра економіки та фінансів. 

 

Контактний телефон: (03131) 2-11-09 – 

кафедра економіки та фінансів. 

 

 

 

Сподіваємося на Вашу 

зацікавленість і співпрацю! 

 

З повагою, Оргкомітет 
 

 
 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
Мукачівський державний університет 

Мукачівська міська рада 

Закарпатський угорський інститут  

ім. Ференца Ракоці ІІ (Україна) 

Малопольський державний університет 

імені Вітольда Пілецького в м. Освенцім 

(Республіка Польща) 

 

 

 

 

 

 

VІ МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В 

ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ» 
 

 

Інформаційний лист 

 

29 березня 2022 р. 
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