ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ВИСОКА ТЕХНОЛОГІЧНА ШКОЛА ІГЛАВИ (Чеська Республіка)
ВИСОКЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ (Словацька Республіка)
НАЗАРЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ (США)
ТАЛІНСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Естонська
Республіка)
УНІВЕРСИТЕТ м. ГРОДНО (Республіка Білорусь)
МЕРІЯ м. СОБРАНЦІ (Словацька Республіка)

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
міжнародної науково-практичної
Інтернет - експозиційної та вербально - демонстраційної
конференції
«Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та
формування конкурентоспроможності національної економіки,
регіону, підприємства в умовах глобалізації»,
яка відбудеться 20-24 квітня 2015 р.
у м. Ужгород та курортному комплексі «Воєводино» Закарпатської області.
Порядок роботи:
20 квітня – заїзд та реєстрація учасників у ректораті Ужгородського
національного університету (Народна пл.3),
21 квітня – 11:00 – збір біля ректорату Ужгородського національного
університету та від’їзд до курортного комплексу Воєводино;
12:00 – 14:00 – пленарне засідання
(пленарне засідання буде транслюватися в online-режимі для учасників, які
не зможуть бути присутні особисто. Матеріали конференції (тези) будуть
розміщені на сайті. Для спілкування просимо вказати в тезах електронну
адресу та SCYPE за наявністю. Про порядок доступу учасникам конференції
буде повідомлено персонально);

14:00 – 16:00 – обід,
16:00 – 18:00 – наукове спілкування за темами доповідей.
22 квітня – екскурсія по Закарпаттю та тихе полювання (з фотоапаратом за
пробудженням весни в горах). Переїзд в м. Ужгород.
23 квітня - 10:00 – 14:00 – екскурсія по м. Ужгороду.
14:00 – 16:00 – наукове спілкування за темами доповідей. Закриття
конференції.
24 квітня – від’їзд.
Рекомендоване проживання в м. Ужгороді:
Готель «Атлант». Сайт – www.atlant-hotel.com.ua
Готель «Ізумруд». Сайт – http://www.izumrud.info/
Просимо забронювати номер своєчасно.
До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти,
студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з
України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими
дослідженнями у сфері економічних наук.
Тематичні напрямки конференції:
1) розвиток економічної теорії та історії економічної думки;
2) проблеми національної економіки, її інноваційного
формування національної конкурентоспроможності;

розвитку

та

3) сучасні виклики світового господарства, міжнародної економіки та
глобалізації економічного простору;
4) демографічні та соціальні виклики розвитку регіональної та національної
економік в умовах глобалізації;
5) шляхи формування конкурентоспроможності
регіональних економік в сучасних умовах;

національних

та

6) інноваційний механізм розвитку національної та регіональної економік;
7) вдосконалення фінансової системи національної та регіональної економік;
8) національна безпека та її фінансово-економічні важелі;
9) фіскальні інструменти управління економічними системами;

10) банківські та фінансові інструменти розвитку підприємств, територій,
світового господарства;
11) децентралізація управління та її вплив на розвиток прикордонних
територій
12)

вдосконалення механізмів місцевого та регіонального управління;

13) перспективи розвитку туризму як стратегічного сектору регіональної,
національної та світової економік;
14) проблеми вдосконалення економічного механізму підприємства та
шляхи їх вирішення;
15)

інноваційна діяльність підприємства та напрямки її активізації;

16)

шляхи вдосконалення системи менеджменту на підприємстві;

17)

шляхи вдосконалення системи маркетингу на підприємстві;

18) проблеми управління персоналом, формування людського капіталу та
економіки праці на підприємстві та шляхи їх вирішення;
19) проблеми конкурентоспроможності
підприємстві;

та

механізми

побудови

20)

контролінг як важіль стратегічного управління підприємством;

21)

механізми формування конкурентоспроможності АПК.

на

Мови конференції: українська, російська, англійська.
Розмір організаційного внеску – 145 грн (або 30 доларів США для іноземних
учасників). Усі учасники конференції незалежно від форми участі
забезпечуються збірником тез конференції в електронному форматі та
сертифікатом учасника.
Крім цього, учасники конференції можуть опублікувати статті, які більш
повно розкривають результати досліджень, що викладені в тезах у фаховому
журналі «Вісник Ужгородського національного університету. Серія
Економіка». Оплата за публікацію статті – 30 грн за сторінку та 50 грн за
поштову пересилку.
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, повинні
надіслати тези та інформаційну картку до організаційного комітету на
адресу uzconferenc@gmail.com.

Термін реєстрації, отримання тез та оплати закінчується 17 квітня.
Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції
одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача.
Наприклад: Попов В.О. Шляхи вдосконалення.
Електронна адреса оргкомітету uzconferenc@gmail.com
Контакна особа – Белей Наталія Петрівна, тел. для довідок:
+38 0999702759 – МТС;
+ 38 0979747076 – Київстар.

Реєстраційна картка
Прізвище, ім’я, по-батькові
_____________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання _________________________________
Місце роботи (навчання) _______________________________________
Посада ______________________________________________________
Назва доповіді ________________________________________________
Назва секції __________________________________________________
Координати для зв’язку:
Поштова адреса (вулиця, номер будинку та квартири, область, район, місто,
поштовий індекс) _____________________________________________
_____________________________________________________________
Мобільний телефон ____________________________________________
Е-mail:_______________________________________________________
Чи плануєте прийняти участь очно або дистанційно (підкреслити Ваш
вибір).
ДО УВАГИ АВТОРІВ ТЕЗ!
1. Обсяг – 2 стор.
2. Перший рядок по середині – прізвище, ініціали автора (авторів), вчене
звання та науковий ступінь. Прописні нежирні літери, шрифт – Тіmеs
New Roman, висота букв – 14 рt.
3. Другий рядок по середині – місце роботи. Прописні нежирні літери,
шрифт – Тіmеs New Roman, висота букв – 14 рt.

4. Третій рядок по середині – назва тез (Прописні напівжирні літери).
шрифт – Тіmеs New Roman, висота букв – 14 рt.
5. Матеріали тез повинні бути представлені в електронній версії Word,
шрифт – Тіmеs New Roman, висота букв – 12 рt, відстань між рядками –
1,5 комп'ютерного інтервалу.
6. Поля на сторінці: зліва, справа, зверху і знизу – 20 мм, відступ абзацу –
10 мм.
Приклад:

Петренко П.П., к.е.н., доцент
кафедри менеджменту ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
bsc10@mail.ru, SKYPE – Veronica Dilcenko
Вдосконалення мотиваційної системи підприємства

ДО УВАГИ АВТОРІВ СТАТЕЙ!
Вимоги до оформлення статей у „Науковому віснику Ужгородського
університету. Серія „Економіка"
Статті публікуються українською, роботи іноземних авторів – англійською
мовами.
Оформлення першої сторінки:
1) перший рядок зліва – УДК;
2) другий рядок (через один інтервал від УДК) – імена авторів (повністю
прізвище, ім'я, по батькові), науковий ступінь та звання, посада та повна
назва місця роботи, місто, країна (для іноземних авторів), контактні
телефони та електронні адреси;
3) через один інтервал – назва статті – наводиться прописними напівжирними
літерами, без відступів та абзаців;
4) через один рядок від назви статті – анотація українською мовою та
ключові слова (не більше десяти). Анотація повинна бути виконана
курсивом, розмір шрифту – 10 рt Іtаlіс Тіmеs New Rоmаn, не менше шести і
не більше дванадцяти рядків. Відстань між рядками – 1 комп'ютерний
інтервал.
Структура статті повинна включати такі необхідні елементи (на основі вимог
Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05.1):
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття.

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
5. Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
6. Перелік використаних джерел (оформлення відповідно до вимог ВАК,
приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК
України, №3, 2008 (Форма 23, с. 9-13)). У тексті посилання на використані
джерела літератури позначаються цифрами в квадратних дужках
відповідно до нумерації в списку використаних джерел. Після Переліку
використаних джерел наводиться Reference (дублювання переліку у
латинській транскрипції та англійською мовою).
В кінці статті додається анотація англійською мовою та ключові слова у
такому порядку: автор, назва статті, текст резюме, ключові слова. У
випадку статті, поданої англійською мовою, порядок анотацій зберігається:
на початку статті наводиться анотація українською, в кінці – англійською
мовами.
До статті слід додати зовнішню рецензію доктора наук! Кількість
співавторів повинна бути не більше 3-х. Приймаються також до друку
наукові статті студентів (у співавторстві з керівником), проте не більше 3-х
на один випуск. Відбір здійснюється на конкурсній основі.
Загальні вимоги до оформлення:
1. Матеріали статті повинні бути представлені в електронній версії Word,
шрифт – Тіmеs New Roman, висота букв – 14 рt, відстань між рядками – 1,5
комп'ютерного інтервалу. Обсяг статті – не менше 8 і не більше 16
сторінок.
2. Поля на сторінці: зліва, справа, зверху і знизу – 20 мм, відступ абзацу – 10
мм.
3. Будь-яка інформація чи твердження, які наводяться в статті, у т. ч.
табличний матеріал, повинні використовуватися з посиланням на джерело
її походження. Якщо вони є результатом власного дослідження, їх також
необхідно супроводжувати відповідними поясненнями щодо методології
отримання даних.
4. Таблиці та рисунки необхідно розміщувати після першого згадування в
тексті. Назви і номери таблиць проставляються зверху у лівому кутку
напівжирним шрифтом, наприклад:
Таблиця 1. Динаміка фондовіддачі (2000-2015 роки)
Назви і номери рисунків подаються внизу, зліва, також напівжирним
шрифтом:
Рис. 2. Класифікація факторів впливу на рівень продуктивності праці
Нумерація рисунків, так само, як і таблиць, наскрізна для всієї статті.
5. Формат текстового файлу зі статтею повинен бути .doc чи .rtf
6. Рисунки обов’язково мають бути згруповані та подані з таблицями у
форматі А-4 окремим файлом, шрифт – 10.
Разом із статтею надсилається авторська довідка у наступній формі:

Прізвище, ім’я, по батькові автора(ів)
Назва статті
Тематична рубрика статті
Виберіть із нижченаведеного переліку:
Макроекономічні дослідження
Економіка та управління національним
господарством
Регіональні
соціально-економічні
дослідження
Економіка підприємств та галузей
Фінанси та банківська справа
Бухгалтерський облік та аудит
Міжнародна економіка
Інше
Вчений ступінь, вчене звання*
Місце роботи або навчання, посада*
Контактний телефон і адреса електронної пошти*
Домашня поштова адреса з індексом для відправки видання*
Чи потрібен додатковий друкований примірник вісника
(ТАК, кількість екземплярів / НІ)
Оплата складає 30 грн за сторінку формату А-4 + 1% (комісія банку) і
включає отримання 1 примірника. Поштові витрати – 50 грн. Кожний
додатковий примірник номеру – 50 грн.
Тези, статтю + рецензію на статтю (за підписом доктора наук) та заскановануну
копію квитанції про оплату (або сфотографовану) висилати на
uzconferenc@gmail.com (Белей Наталія Петрівна , тел. для довідок +38
0999702759 – МТС;
+ 38 0979747076 – Київстар).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ (REFERENCES)
ТРАНСЛІТЕРОВАНОГО У РОМАНСЬКОМУ АЛФАВІТІ (ЛАТИНИЦЯ)
Для україномовних і російськомовних статей, які використовують з журналів,
рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в References:
ПІБ авторів (транслітерація);
назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад назви статті англійською
мовою в квадратних дужках [ ];
назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];
вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові (останнє
залежно від вживаного стандарту опису).
Приклад оформлення подано на
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/references_extend_summary_ukr.p
df
http://dse.org.ua/arhcive/references_rus.pdf

