МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (МПУА)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
В рамках реалізації проекту
Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN
610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP
запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ
ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ»
Конференція відбудеться у дистанційному форматі 7 грудня 2020 року
Робота конференції передбачається за наступними секціями:
1.
2.
3.
4.
5.

Менеджмент організацій і адміністрування.
Гібридні загрози - сучасні виклики для України.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Публічне управління та адміністрування.
Підприємництво в умовах динамічних змін економічного середовища.

Форма участі у конференції – дистанційна.
Робоча мова конференції: українська, англійська, російська.
За результатами роботи конференції планується публікація збірника тез в електронному
вигляді, який буде розміщено на сайті Державного університету інфраструктури і технологій.
Заявки до участі у конференції та тези доповіді приймаються до 1 грудня 2020 р. на електронну
адресу: irusia.tarnovska@gmail.com (форма заявки додається).
Заявки та тези оформлюються окремими файлами за зразком: Petrenko_Zayavka (для
заявки), Petrenko_Tezy (для тез) у форматі doc. або docx. Обсяг тез – до 2сторінок.
Вимоги до оформлення: MS Word, шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий
інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см; поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 3см, нижнє –
2 см. Рисунки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по
центру. Під рисунком вказати нумерацію (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи
по центру. При використанні таблиць необхідно вказувати нумерацію (Табл. 1.) та назву,
вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях – 14 або 12, інтервал – 1.
Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді:
• Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, розмір: 14, вирівнювання по центру).
• ПІБ автора (напівжирний шрифт, розмір: 14, вирівнювання по ширині, допускається не
більше 3 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та
організація, яку представляє автор тощо - звичайний шрифт, розмір: 14)
• Основний текст.
• Список використаних джерел (в алфавітному порядку або в порядку посилання).
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
Семененко І.В.,
к.е.н, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та
адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій
Текст
Список використаних джерел:
У разі виникнення додаткових запитань прохання звертатися за телефонами: 095-258-9833 (Тарновська Ірина Віталіївна, доцент кафедри МПУА, відповідальний секретар
оргкомітету); 066-451-23-32 (Карпенко Оксана Олександрівна, завідувач кафедри МПУА).
Участь у конференції та публікація тез – безкоштовні.

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ
ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ»
7 грудня 2020 року
Прізвище, ім’я , по батькові
Науковий ступінь, вчене
звання
Місце роботи (повна назва
установи)
Посада
Назва запланованої
секції(напряму)
Повна назва доповіді
Електронна адреса для
листування (e-mail)
Контактний телефон
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