Додаток 1
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
«УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ
МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНИХ
23 листопада 2018 р., п’ятниця
ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ
ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗАГРОЗ
8.15 – 9.50 реєстрація учасників
І СВІТОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ»
10.00 – 12.00 відкриття конференції,
пленарне засідання
ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній
конференції
Прізвище______________________________
Ім’я __________________________________
По батькові____________________________
Науковий ступінь_______________________
Вчене звання___________________________
Посада _______________________________
Організація (повна назва)________________
Тема доповіді__________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
№ секції______________________________
Прошу замовити місце в готелі / гуртожитку
з __________ 2018 р. по ___________2018 р.
Координати для контакту:
Тел.: _________________________________
Факс:_________________________________
e-mail ________________________________
Запрошення на ім‘я керівника організації (у
разі потреби) вислати за адресою (вказати ПІБ
керівника та його посаду):
______________________________________
______________________________________

12.00 – 13.30 перерва
13.30 – 16.30 робота секцій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ
ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ
ТА ФІНАНСІВ

16.30 – 17.00 заключне пленарне засідання,
закриття конференції
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського,
2/4, Університет митної справи та фінансів,
оргкомітет конференції.
Реєстрація учасників перед початком
конференції відбуватиметься за адресою:
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4,
Університет митної справи та фінансів,
корп. № 1
Інформацію можна отримати на сайті
Університету http://umsf.dp.ua, а також за
телефоном: (056) 756-05-78

МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ
ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗАГРОЗ
І СВІТОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ»
23 листопада 2018 р.
м. Дніпро

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
«Управлінський та безпековий механізм
економічних
трансформацій
в
умовах
геополітичних загроз і світової конкуренції».
У роботі конференції планується участь
провідних учених навчальних закладів,
наукових установ та організацій, органів
державної влади, установ та організацій –
міжнародних партнерів Університету.
Робочі мови конференції: українська,
англійська, польська, російська.

Для участі у конференції необхідно
до 26 жовтня 2018 р. подати до оргкомітету
на електронну адресу заявку на участь у
конференції (додаток 1), тези обсягом 2
сторінки формату А4 (Microsoft Word. Поля з
усіх сторін – 20 мм. Шрифт Times New Roman
14 з одинарним міжрядковим інтервалом, без
посилань). Оформлення тексту: зверху по
центру сторінки друкується назва доповіді
прописними літерами напівжирним шрифтом;
по центру сторінки наступного рядка
друкуються прізвище та ініціали автора
(співавторів); виклад основного матеріалу,
список використаних джерел.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА
ЗА СЕКЦІЯМИ:

оргвнеску (або інше підтвердження оплати)

направляються
на
електронну
адресу
оргкомітету naukvid@ukr.net
(Тема
конференція) окремими файлами. Заявка
заповнюється на кожного співавтора. Назва
файлу заявки – прізвище та ініціал імені
учасника і слово «заявка» латинськими
літерами
(наприклад:
IvanenkoM.
Zayavka.doc). Назва файлу тез – прізвище та
ініціал імені учасника і слово «тези»
латинськими
літерами
(наприклад:
IvanenkoM.Tezy.doc).

ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТАТЕЙ
Учасники, які бажають опублікувати статті
у науковому журналі «Науковий погляд:
економіка та управління», що є фаховим для
публікацій
результатів
дисертаційних
досліджень з економічних наук, можуть
подати текст до редакції під час роботи
конференції або надіслати на електронну
адресу: redactor.umsf@gmail.com
З вимогами для оформлення статей можна
Тези
публікуються
в
авторській
ознайомитись
на сайті Університету митної
редакції.
справи та фінансів http://umsf.dp.ua у розділі
Організаційний внесок складає 150 грн. Наука – Періодичні видання
для учасників, які бажають отримати
друкований збірник матеріалів конференції.
Для учасників, які бажають отримати
електронний варіант збірнику, оргвнесок
складає 100 грн.

Оргкомітет залишає за собою право на
відмову в публікації матеріалів, які за своїм
науковим рівнем, оформленням та термінами
Секція 1. Трансформація функцій управління подання не відповідають встановленим
в системі міжнародних економічних відносин вимогам, а також на обмеження кількості тез
від одного автора, який може подати лише
Секція 2. Безпековий механізм реалізації одну публікацію або самостійну, або у
співавторстві. Кількість співавторів – не
потенціалу національної економіки
більше двох.
Секція 3. Механізми забезпечення фінансової
безпеки держави в умовах глобалізації

Заявка, тези, фотокопія квитанції про сплату

Реквізити для сплати оргвнеску:
Університет митної справи та фінансів
р/р 31253258189328, Державна казначейська
служба України м. Київ
ОКПО 39568620,
МФО 820172, за участь у конференції

