
Додаток 1
«ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ»

ЗАЯВКА‘ ’

на участь у  Міжнародній науково-практичній 
конференції

І Ірізвище________  ._____________________
Ім’я __ _______ ______________________
По батькові______________________________
Науковий ступінь__________________ ______
Вчене звання_____________________________
П осада_________________________________
Організація (повна назва)_________________
Тема доповіді_______ ___

№ секції________________________________

Прошу замовити місце в готелі / гуртожитку
з _ 2018 р. по __2018 р.
Координати для контакту:
Тел..:___________________________________
Факс:________________ ___________________
е-таі 1

Запрошення на ім'я керівника організації (у 
разі потреби) вислати за адресою (вказати ПІБ 
керівника та його посаду):

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

20 квітня 2018 р., п’ятниця

8.15 -  9.50 реєстрація учасників

10.00 -  12.00 відкриття конференції, 
пленарне засідання

12.00- 13.30 перерва

13.30- 15.30 робота секцій

15.30 -  16.00 заключне пленарне засідання, 
закриття конференції

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадеького, 
2/4, Університет митної справи та фінансів, 
оргкомітет конференції.

Реєстрація учасників перед початком 
конференції відбуватиметься за адресою: 
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадеького, 2/4, 
Університет митної справи та фінансів, 
корп. № 1

Інформацію можна отримати на сайті 
Університету митної справи та фінансів 
1іКр://ііііі8Г.гір.иа, а також за телефонами: 
(056) 756-05-78, (056) 756-05-^8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ 
ТА ФІНАНСІВ

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 
МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО- 
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ 
УПРАВЛІННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

20 квітня 2018 р.

м. Дніпро



Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ 
УПРАВЛІННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ». У роботі конференції 
планується участь провідних учених 
навчальних закладів, наукових установ та 
організацій, представників органів державної 
влади, громадських організацій, установ та 
організацій -  міжнародних партнерів 
Університету.

Робочі мови конференції: українська,
англійська, польська, російська.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА 
ЗА СЕКЦІЯМИ:

Секція 1. Публічне управління в освітньому 
та науковому просторі в контексті 
інтеграційних процесів.

Секція 2. Фінансово-економічні відносини у 
сфері вищої освіти в умовах автономії вищих 
навчальних закладав.

Секція 3. Міжнародний досвід управління та 
менеджменту в системі вищої освіти.

Секція 4. Інформаційні технології в системі 
вищої освіти: стан та перспективи розвитку

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Для участі у конференції необхідно 
до 27 березня 2018 р. подати до оргкомітету на 
електронну адресу заявку на участь у конференції 
(додаток 1 ), тези обсягом до 3 сторінок формату 
А4 (Місгозой \Уогс1. Поля з усіх сторін -  20 мм. 
Шрифт Тіте§ № \у Яошап 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.

Тези публікуються в авторській редакції.
Організаційний внесок складає 100 грн.
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

Заявка, тези, фотокопія квитанції про сплату 
оргвнеску (або інше підтвердження оплати) 
направляються на електронну адресу 
оргкомітету паикуіс1@икг.пе! (Тема 
конференція) окремими файлами. Заявка 
заповнюється на кожного співавтора. Назва 
файлу заявки -  прізвище та ініціал імені 
учасника і слово «заявка» латинськими 
літерами (наприклад: ІуапепкоМ.
2ауаука.бос). Назва файлу тез -  прізвище та 
ініціал імені учасника і слово «тези» 
латинськими літерами (наприклад: 
ІуапепкоМ.Тегу.бос).

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Учасники, які бажають опублікувати статті 
у наукових виданнях Університету: 
«Науковий погляд: економіка та
управління», «Системи та технології», 
«Публічне управління та митне
адміністрування», «Правова позиція», які 
включені до переліку наукових фахових 
видань України, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних досліджень на 
здобуття наукових ступенів. Бажаючі можуть 
подати текст до редакції під час роботи 
конференції або надіслати на електронну 
адресу: ге(1асІог@ит$Г£піаі1.сот.

Також є можливість опублікувати статтю 
у науковому журналі «Си$(от$ 8сіепІііїс 
Лоигпаї «СІІ8ТОМ8», що індексується в 
1ІЧРЕХ СОРЕК1УІСУ8

З вимогами для оформлення статей можна 
ознайомитись на сайті Університету митної 
справи та фінансів ЬЧр://шн$Г.(1р.иа у розділі 
Наука -  Періодичні видання.

ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТАТЕЙ


