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Термін подання заявок та тез –
до 30 березня 2019 р.
Вимоги до оформлення тез:
1. Обсяг від 2 до 3 сторінок формату А4 з
полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 1
см. Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт.
Міжрядковий інтервал – 1.
2. Напівжирним курсивом вирівнюється за
правим краєм:
– прізвище, ім’я та по батькові учасника (ів), назва
внз/організації
3. Нижче – заголовок тез (напівжирний, усі
літери великі), вирівнювання посередині.
4. З наступного рядка розміщується основний
текст тез.
5. Перелік посилань відповідно Національного
стандарту України ДСТУ 8302:2015.

The example of the paper design:
Bohdan Nikitin
Language
advisor – L.M.Siryk
University of State Fiscal
Service of Ukraine (Irpin)

Тематика секційних засідань:
IMPERFECT LAW SYSTEM: WHAT TO DO


11 квітня 2019 року
кафедра сучасних європейських мов
Національного університету державної
фіскальної служби України запрошує вас
взяти участь у
18-ій Всеукраїнській
студентській науково-практичній Інтернетконференції
«РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ: НОВІ РЕАЛІЇ І МОЖЛИВОСТІ В
УМОВАХ ЗАПОЧАТКОВАНИХ ЗМІН»

м. Ірпінь






Сталий розвиток України: євроінтеграційний
аспект;
Система оподаткування в умовах нових
реалій та можливостей;
Інноваційні аспекти економічного розвитку
в інформаційному суспільстві України;
Правові аспекти розвитку інформаційного
суспільства в Україні в умовах нових реалій
та можливостей;
Розвиток правової системи в умовах нових
реалій та можливостей України.

Робочі мови Інтернет-конференції:
англійська,німецька,французька,
польська

AND HOW TO IMPROVE
An important aspect in the organization of the state is to
have the law which will control any sphere of life in the
state.

The volume of materials - up to 3 pages.

ЗАЯВКА
на участь у Інтернет-конференції
«РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ: НОВІ РЕАЛІЇ І МОЖЛИВОСТІ В
УМОВАХ ЗАПОЧАТКОВАНИХ ЗМІН»
(11 квітня 2019 року )
Зразок заявки на участь у конференції для
студентів, курсантів, аспірантів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Прізвище
Ім’я
По батькові учасника
Місце навчання (повністю)
Факультет/Інститут
Група
Секція (напрям роботи)
Тема доповіді
Прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене
звання та посада наукового
керівника
Адреса ВЗО
Телефон (моб.)
Е-mail:
Дата заповнення

Заявка заповнюється повністю на
кожного учасника конференції!
Для включення тез до збірника
необхідно надіслати на електронну
пошту оргкомітету:
LudmilaS333@ukr.net
− заявку на участь у роботі конференції;
− файл з текстом тез;
− копію квитанції про оплату оргвнеску.

Електронний лист повинен мати тему
«ІК-2019».
Текст тез, заявка на участь та копія
квитанції про сплату оргвнеску
надсилаються окремими файлами
(наприклад, Іванов_тези, Іванов_заявка,
Іванов_квитанція)
За результатами Інтернет-конференції
планується видання електронного
збірника в форматі PDF з подальшим
розміщенням на сайті наукової
бібліотеки НУДФСУ.
Авторам здійснюватиметься розсилка
електронною поштою
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В
КОНФЕРЕНЦІЇ
організаційний внесок становить 60 грн.

ОПЛАТА ПРОВОДИТЬСЯ
лише у відділеннях Приватбанку,
на карту Приватбанку
карта № 51 68 74 56 0007 72 07,
отримувач: Сірик Людмила Миколаївна
Призначення платежу:
Організаційний внесок за участь у
конференції від (прізвище та ініціали
автора).

Адреса оргкомітету:
08201, Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31
НУДФСУ, кафедра сучасних
європейських мов
Електронна пошта:
LudmilaS333@ukr.net
Надходження до оргкомітету матеріалів
електронною поштою можна
перевірити за тел.:
066 973 19 17
(Сірик Людмила Миколаївна)

