
Додаток 1 

 

“Історія торгівлі, податків та мита” 

ЗАЯВКА 

на участь у ХV міжнародній науковій 

конференції 

Прізвище___________________________ 

Ім’я _______________________________ 

По батькові _________________________ 

Науковий ступінь____________________ 

Учене звання________________________ 

Посада _____________________________ 

Організація (повна назва)______________ 

Тема доповіді________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Контактний тел.: ____________________ 

 

Матеріали конференції прошу надіслати 

на адресу___________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

 

49000, м. Дніпро, вул. Володимира 

Вернадського, 2/4, Університет митної 

справи та фінансів, оргкомітет 

конференції.  

 

Інформацію можна отримати на сайті 

Університету http://umsf.dp.ua, а також за 

телефонами:  

 +38 (056) 756-05-67 – з питань розгляду та 

друку тез  (відповідальна особа – Дячок 

Олег Олександрович) 

+38 (056) 756-05-78 – з питань прийняття 

заявок від учасників, розсилки матеріалів 

конференції (відповідальна особа – 

Марценюк Олена Олександрівна);  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 

УКРАЇНИ  

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ  

ТА ФІНАНСІВ 

 
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й 

Л И С Т 
 

ХV МІЖНАРОДНА  

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

“ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ 

ТА МИТА” 

 

21-22 жовтня 2021 р.  
 

Дніпро 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі  

ХV Міжнародної наукової конференції 

“Історія торгівлі, податків та мита” 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

21 ЖОВТНЯ, четвер 

 

8.30 – 9.50 реєстрація учасників  

10.00 – 12.30 відкриття конференції, 

 виголошення та 

обговорення 

 доповідей 

12.30 – 13.30 обідня перерва 

13.30 – 17.00 виголошення та 

обговорення 

 доповідей 

 

22 ЖОВТНЯ, п’ятниця 

 

9.00 – 12.30 виголошення та 

обговорення 

 доповідей 

12.30 – 13.30 обідня перерва 

13.30 – 15.30 виголошення та 

обговорення 

 доповідей 

15.30 – 16.00  підведення підсумків, 

закриття конференції 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

До участі у конференції запрошуються 

співробітники закладів вищої освіти, 

наукових установ та організацій, 

докторанти, аспіранти, представники 

органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

Для участі у конференції необхідно  

до 20 вересня 2021 р. подати до 

оргкомітету: заявку на участь у 

конференції  

(додаток 1) та тези обсягом до 3-х сторінок 

(Microsoft Word. Поля з усіх сторін – 20 

мм. Шрифт Times New Roman 14 з 

інтервалом 1,5, без посилань). 

Заявка і тези направляються на 

електронну адресу оргкомітету 

naukvid@ukr.net. (Тема: Історична 

конференція) окремими файлами. 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). 

Організаційний внесок складає 

75 грн. Він використовується на часткове 

покриття витрат, пов’язаних із друком 

матеріалів конференції, розсилкою 

інформаційних листів та запрошень, 

поштові витрат и тощо.  

Реквізити для сплати оргвнеску: 

Університет митної справи та фінансів 

р/р UA858201720313281001201089328,  

Державна казначейська служба України 

м. Київ  

ОКПО 39568620,  

МФО 820172, за участь у конференції, ПІБ 

 

 

mailto:naukvid@ukr.net

