ПОРЯДОК РОБОТИ
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
24 ТРАВНЯ 2018 Р., СЕРЕДА

12.30 – 13.00 реєстрація, початок
роботи конференції
13.00 – 13.30 відкриття конференції,
пленарне засідання
13.30 – 14.00 Кава-брейк
14.00 – 15.30 робота секцій
15.30 – 16.00 заключне пленарне
засідання, закриття
конференції
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

08201,
Київська
обл.,
м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31 каб. 620
Університет ДФС України, кафедра
митної справи.
Проїзд
Від ст. метро «Академмістечко» (м. Київ)
маршрутним таксі № 379 до зупинки
«Податковий університет»; маршрутним
таксі № 392 до залізничного вокзалу
(м. Ірпінь).
Від залізничного вокзалу м. Ірпеня
маршрутним таксі № 7-А чи 7-Б до зупинки
«Податковий університет».

ЗАЯВКА
на участь у студентській науковій
конференції «Розвиток митної політики
України в контексті реалізації
економічної функції держави»

Додаткова інформація на сайті:
www.nusta.edu.ua

КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ

Прізвище__________________________
Ім’я ______________________________
По-батькові _______________________
Науковий ступінь __________________
Вчене
звання ___________________
Посада ____________________________
Організація (повна назва) ___________
___________________________________
Адреса ____________________________
Е-mail _____________________________
Тема доповіді ______________________
___________________________________
Використання проекційної техніки
(зазначити якої) ____________________
Планую (необхідне підкреслити):
- виступити з доповіддю (10 хв.);
- виступити з інформацією (до 5
хв.);
- прийняти участь як слухач.
Підпис ___________

Студентська наукова конференція
«РОЗВИТОК МИТНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В
КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ
ДЕРЖАВИ»

Заявку та тези необхідно надіслати до
18 травня 2018 р.
ms_studkonf2018@ukr.net

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошення для участі в студентській
науковій конференції буде надіслано
додатково.

24 травня 2018 р.

E-mail:
Питання з приводу проведення
студентської наукової конференції Ви
можете задати за телефоном:
095-386-97-28, 050-578-38-96

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Контактний телефон:
095-386-97-28, 050-578-38-96

м. Ірпінь

Шановні колеги!
Державна фіскальна служба України
Університет державної фіскальної
служби України
Кафедра митної справи
запрошують Вас взяти участь у
Студентській науковій конференції
«Розвиток митної політики України в
контексті реалізації економічної
функції держави»,
яка відбудеться 24 травня 2018 р.

Організаційний комітет:
Голова:
Пашко П.В. – ректор Університету ДФС
України, д.е.н., професор.
Заступники Голови:
Цимбал П.В. – проректор з наукової
роботи Університету ДФС України, д.ю.н.,
професор;
Швабій К.І. – директор
Інституту
економіки, оподаткування та митної
справи УДФСУ, д.е.н., професор
Гребельник О.П. – завідувач кафедри
митної справи УДФСУ, д.е.н., професор.
Члени організаційного комітету:
Сушкова О.Є. – доцент кафедри митної
справи УДФСУ, к.е.н., доцент;
Микитенко Т.В. – доцент кафедри
митної справи УДФСУ, к.е.н., доцент;
Сторожук
О.В. – доцент
кафедри
митної справи УДФСУ, к.е.н., доцент;
Ємець
А.В. – старший
викладач
кафедри митної справи
Лепеха
М.О. – старший
викладач
кафедри митної справи
Гончарук О.В. – методист кафедри
митної справи

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО
КРУГЛОГО СТОЛУ
Секція 1. Митна політика країни за умов
активізації інтеграційних процесів.
Секція 2. Розвиток системи митного
контролю та оформлення з урахуванням
вимог міжнародних стандартів.
Секція
3.
Митне
оподаткування
операцій
зовнішньоекономічної
діяльності в Україні як важіль впливу
держави на розвиток економіки країни.
Секція
4.
Модернізація
системи
адміністрування митних платежів.
Секція 5. Розвиток пост-митного аудиту
як інструменту реалізації митної
політики держави.
Робочі мови Конференції: українська,
російська, англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Приймаються до друку тези обсягом
до 4 сторінок формату А-4, надруковані
в текстовому редакторі Microsoft Word
та оформлені відповідно до вимог:
1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праме –
2; інтервал – 1,5; шрифт – Times New
Roman; кегль – 14.
2. У правому верхньому куті –
прізвище, ім’я, по батькові автора,
науковий ступінь, вчене звання, посада,
організація (без скорочень); інформація
про наукового керівника.

3. Назву тез друкувати великими
жирними літерами симетрично до
тексту.
4. Посилання та список літератури
оформляти відповідно до вимог ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання».
5. Назва файлу повинна відповідати
номеру секції та прізвищу автора або
першого
співавтора
(наприклад,
1_Petrov.doc).
Рукописи тез
відредагувати.

потрібно

ретельно

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Коваленко Іван Дмитрович,
Студент групи ОМЛ-16-2
Навчально-науковий інститут економіки,
оподаткування та митної справи
Науковий керівник: Іванов Іван Іванович,
к.е.н., доцент, професор кафедри
митної справи
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Основний текст…
Список використаної літератури:
1.
2.

