ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ
Обсяг – до 5 стор. формату А4 у текстовому
редакторі Microsoft Word (*.doc, *.docx); шрифт –
Times New Roman, розмір – 14; 1,5 міжрядковий
інтервал; абз. відступ – 10 мм; з усіх сторін поля – 20
мм.
Тези доповідей здобувачів вищої освіти
приймаються у співавторстві з науковим
керівником.
Файл із тезами назвати Іванченко _тези_панель_№_. doc)

Відповідальність за зміст несе автор.
Приклад оформлення:
Панель: Фінанси та податкова політика.
Іванченко Т.Г.,
професор кафедри податкової
політики,
Університет державної фіскальної
служби України
Мурга Р.П
студент ННІ ФБС
Університет ДФС України
м. Ірпінь, Україна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІСКАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Використана
література
(без
повторів)
оформлюється в кінці тексту під назвою «Список
використаних джерел». У тексті посилання
позначаються квадратними дужками із вказівкою
в них порядкового номера джерела за списком та
через кому номер сторінки, наприклад: [5, с. 15].

ВАЖЛИВІ ДАТИ:
 до 12 травня 2020 р. (включно) 
подача заявок, тези доповідей, копій
квитанцій про оплату організаційного внеску за
посиланням
https://forms.gle/h5Fs9U6B2EUf5ym1A

Міністерство фінансів України
Державна фіскальна служба України,
Державна податкова служби України,
Державна митна служби України
Університет державної фіскальної служби
України
Проект «Гендерне бюджетування в Україні»

 до 25 червня 2020 р.  розсилка
електронного варіанту збірника тез доповідей
та сертифікатів про участь у конференції на
поштові адреси вказані у заявках учасників.
Фінансові аспекти:
Умовою участі в конгресі є сплата
організаційного внеску у розмірі 100 грн.
Перерахування здійснювати за реквізитами
Одержувач: Університет ДФС України
ЄДРПОУ: 40233365
Рахунок: UA858201720313251004202093609
Банк одержувача: Державна казначейська
служба України, м. Київ
Призначення платежу: оплата організаційного
внеску за участь у конгресі ПІБ.
Участь школярів безкоштовна
Оплата
здійснюється
тільки
прийняття матеріалів до друку.

після

Після оплати оргвнеску просимо надіслати
нам відскановану копію квитанції.
e-mail: ntsk.stu@gmail.com в темі вказати
«оплата оргвнеску за участь у Конгресі ПІБ»

І МОЛОДІЖНИЙ
ПОДАТКОВИЙ КОНГРЕС
До участі у конгресі запрошуємо учнів
старших класів, здобувачів вищої освіти,
представників законодавчої та виконавчої влади,
бізнесу, експертів галузі, громадських
організацій, а також науковців закладів вищої
освіти, наукових установ та молодих вчених.

20 травня 2020 року
м. Ірпінь

Мета конгресу: відкрита комунікація між
досвідченими
податківцями
та
новим
поколінням інтелектуальної та ділової еліти
країни, формування кадрового потенціалу для
дослідницької, виробничої, адміністративної і
підприємницької діяльності.
ОСНОВНІ ТЕМИ НАУКОВИХ
ДИСКУСІЙ
1. Захист національних податкових та митних
інтересів. Наукове забезпечення реформ.
2. Нові податкова та митна служби. Відновлення
довіри суспільства.
3. Податковий комплаєнс в умовах України.
Публічний
та
приватний
інтерес
в
оподаткуванні. Електронні форми контролю в
фіскальному адмініструванні.
4. Реформи управління публічними фінансами.
Діджиталізація в публічних фінансах.
5. Контроль державних фінансів. Взаємодія
органів контролю.
6. Фінансові
розслідування.
Інституційні
виклики.
7. Банківська система. Фінансові ринки.
8. Соціо-гуманітарний аспект формування
економічної політики: вітчизняний і світовий
досвід
Місце проведення конгресу:
Університет державної фіскальної служби
України, вул. Університетська, 31, м. Ірпінь,
Київська обл., 08201
Дата та час проведення: 20 травня 2020р.,
10 до 1600.
Регламент роботи конгресу:
пленарне засідання з 1000 до 1200;
панельні дискусії з 1300 до 1600.
Офіційні мови конгресу:
українська, англійська.
Форма участі: очна (дистанційна).
00

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Пашко Павло Володимирович,
ректор Університету державної фіскальної
служби України, д.е.н., професор, заслужений
діяч науки і техніки України, почесний митник –
голова організаційного комітету.
Шевчук Олег Анатолійович,
перший проректор з навчально-методичної та
виховної роботи, д.е.н., професор – заступник
голови організаційного комітету.
Драган Олена Василівна,
в.о. проректора з наукової роботи, д.ю.н., доцент
Чмелюк Василь Васильович,
в. о. проректора з питань підготовки кадрів
податкової міліції – начальник факультету
підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників податкової міліції,
к.ю.н.
Коротун Володимир Іванович,
в.о. директора науково-дослідного інституту
фіскальної політики, к.е.н., с.н.с.
Христокін Геннадій Володимирович,
директор
навчально-наукового
інституту
гуманітарних наук, д.філос.н., професор.
Горбовий Артур Юліанович,
директор
навчально-наукового
інституту
інформаційних технологій, д.т.н., професор.
Кужелєв Михайло Олександрович,
директор
навчально-наукового
інституту
фінансів, банківської справи, д.е.н., професор.
Малинський Ігор Йосипович,
директор
навчально-наукового
інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації, к.фіз.вих., професор.
Мацелюх Наталія Петрівна,
директор навчально-наукового інституту обліку,
аналізу та аудиту, д.е.н., професор.
Топчій Василь Васильович,
директор навчально-наукового інституту права,
д.ю.н., професор
Швабій Костянтин Іванович,
директор
навчально-наукового
інституту
оподаткування та митної справи, д.е.н.,
професор.
Цюпа Оксана Петрівна,
керівниця
проекту
«Гендерне
бюджетування в Україні», к.е.н.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Університет державної фіскальної
служби України
вул. Університетська, 31, м. Ірпінь,
Київська обл., Україна, 08201.
http://www.nusta.edu.ua/
Валентина Биховченко
тел. моб.: +38 0974552658
e-mail: ntsk.stu@gmail.com

