
„50 pоків Нобелівській премії з економіки” 
 

 
 

Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних 

процесів 
 

Міжнародна науково-практична конференція 
 

м. Береговe, Закарпаття, Україна 

17-18 травня 2019 року 
 

Шановні Колеги! 
 

У 2019 році економічна наука святкує заснування Нобелівської премії та її перше вручення у 

цій галузі. Кафедра обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ з 

цієї нагоди організовує міжнародну науково-практичну конференцію.  

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції, яка відбудеться 

17-18 травня 2019 року в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ (м. Береговe, 

Закарпаття). 

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез та збірник наукових праць. 
 

Основні напрями конференції: 

1) Актуальні питання обліку та оподаткування, взаємозв'язок економічного регулювання та 

ефективності підприємницької діяльності; 

2) Макро- та мікроекеномічні виклики фінансів, фінансових ринків та їх професійне вирішення; 

3) Наукові економічні теорії та практичні результати сьогодення. 

 

Офіційні мови конференції: угорська, українська, англійська. 

 

Організатор: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ. 

Співорганізатори: Національний інститут стратегічних досліджень Угорщини, Консульство 

Угорщини у м. Берегове 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Konzulátusa 

Beregszász 



Заявку на участь просимо надіслати до 1 квітня 2019 року на електронну адресу 

rfkmf.gazdasgatudomanyi@gmail.com з позначенням теми листа «Конференція» 

 

 

Термін подання тез конференції – 15 квітня 2019 року. 

Термін подання наукових статей – 20 травня 2019 року. 
 

 

Вимоги до оформлення тез конференції: 

Формат: розмір сторінки – А4, книжковий 

Обсяг: макс. 2 сторінки 

Поля: ліве та праве – 2,5 см, верхнє та нижнє – 2 см 

Абзац: відступ 1,25 см 

Формат тексту: Microsoft Word, одинарний міжрядковий інтервал 

Шрифт: Times New Roman, 12 pt 

Тези приймають на українській, угорській, англійській мовах і підлягають рецензуванню. У 

випадку не відповідності тез основним вимогам науковості, тези до друку не приймаються. 

 

 

Вимоги до оформлення наукових статей: 

Формат: розмір сторінки – А4, книжковий 

Обсяг: макс. 12 сторінок 

Поля: ліве та праве – 2,5 см, верхнє та нижнє – 2 см 

Абзац: відступ 1,25 см 

Формат тексту: Microsoft Word, одинарний міжрядковий інтервал 

Шрифт: Times New Roman, 12 pt 

Наукові статті студентів та аспірантів приймаються тільки за наявності рецензії кандидата або 

доктора економічних наук. Підписана, засвідчена відсканована копія рецензії відправляється на 

електронну пошту кафедри. 

 

НАЗВА: ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, НАПІВЖИРНИЙ ШРИФТ, ПО ЦЕНТРУ 

Автор (и) 

Порожній рядок 

Назва установи, країна, електронна адреса: курсив 

Два порожніх рядка 

 

Текст 

- Текст без розривів. Рисунки, фотографії просимо зберігати та надсилати окремими файлами. 

- Для цитування пропонуємо наступну форму: (Ковач, 2000) 

- Список використаних джерел просимо розмістити в кінці публікації згідно вимог ДСТУ ГОСТ 

7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". 

- Назва файлу: прізвище першого автора латинськими літерами, наприклад: Kovacs.doc 

- Статті, які не відповідають вказаним вимогам, опубліковані не будуть. 

 

 

Оплата за участь у конференції: 

Реєстраційний внесок конференції – 150 гривень. 

Реєстраційний внесок включає витрати на видання збірника тез та сертифікат учасника. Подальшу 

інформацію щодо витрат на проживання та харчування надсилаємо після реєстрації. 

 

 

Оплату реєстраційного внеску можна здійснити банківським переказом до 1 травня 2019 року на 

наступний рахунок: 

mailto:rfkmf.gazdasgatudomanyi@gmail.com


Закарпатський угорський інститут імені Феркенца Ракоці ІІ 

90202, м. Береговe, пл. Кошута, 6 

ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ 

р/р 26008000017188  

МФО 322313 

Код ЄДРПОУ 22112656 

(призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції ПІБ) 

Комісійні витрати банку за оплату конференції за рахунок учасника. 

 

Відсконовану копію квитанції про оплату просимо надіслати на адресу оргкомітету: 

rfkmf.gazdasagtudomanyi@gmail.com  

 

Адреса оргкомітету: 

Кафедра обліку і аудиту 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. 

90202, Береговe, площа Кошута, 6. 

Закарпаття, Україна 

e-mail: rfkmf.gazdasagtudomanyi@gmail.com  

 

Контактні особи: 

Ковач-Румп Генетта Ласлівна – tel.: +38 0953905865, henetta.kovacs@gmail.com  

Брохун Наталія Степанівна – tel.: +38 0509475924, rfkmf.gazdasagtudomanyi@gmail.com 
 

Запрошуємо всіх бажаючих до участі у конференції у м. Береговe! 
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Beregszász 
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