Вимоги
до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези доповіді, надруковані в
текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені
відповідно до вимог:
1.
Обсяг тез не має перевищувати 4 сторінки.
2.
Формат А4 шрифтом Тіmes New Roman кегль –
14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля сторінки: зліва – 3,0
см, справа – 1,5 см, зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см.
3.
У лівому верхньому куті назва секції
конференції.
4.
У правому верхньому куті – прізвище, ім’я,
побатькові автора, науковий ступінь, вчене звання,
посада, організація (без скорочень); відомості про
наукового керівника (для учасників без наукового
ступеня).
5.
По центру, великими літерами назва тез
доповіді.
6.
Список використаних джерел має бути
оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015 у кінці
тексту тез доповіді. Посилання в тексті на джерело
оформляти за таким зразком: [5, c. 105].
Зразок оформлення тез
Іванова Юлія Михайлівна,
здобувач другого (магістерського)
рівня вищої освіти,
Навчально-наукового інститут права
Університету державної фіскальної служби
України
Науковий керівник:
Ковтун Валентина Миколаївна,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри фінансового права,

ЗАЯВКА
на участь у
ІV Міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції
«Фінансова безпека України на сучасному етапі»
Прізвище__________________________
Ім’я_
______________________________


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА
УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

По батькові________________________
Науковий ступінь__________________
Вчене звання_______________________
Посада____________________________
Організація (повна назва)
___________

___________________________________
Науковий керівник
(для учасників без наукового ступеня)
Адреса
____________________________

Е-mail
_____________________________

Тема доповіді
______________________

Примітка:
1. Оргкомітет залишає за собою право на відмову від
опублікування тез у зв’язку з невідповідністю їх теми до
напрямів
роботи
конференції
або
суттєвого
недотримання вимог оформлення.
2. Оргкомітет
підтверджує
електронним
листом
отримання та реєстрацію Ваших матеріалів.
Заявку та тези необхідно надіслати до
25 листопада 2018 р.
на адресу finbezpeka@i.ua
Координати оргкомітету:

ІV Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

28 листопада 2018 року

м. Ірпінь

Університет державної фіскальної служби
України
СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Текст
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31,
Університет державної фіскальної служби України
Корпус Е 207, 204
Тел. 13-67

Організаційний комітет конференції
Голова:

Шановні колеги!

Пашко П. В. – ректор Університету державної
фіскальної служби України, д.е.н., професор, 
заслужений
діяч науки і техніки України

Запрошуємо Вас взяти участь у
ІV Міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції

Заступники голови:
Топчій В. В.
–
директор
Навчально-наукового
інституту права Університету державної фіскальної
служби України, д.ю.н., професор, заслужений юрист
України;

«Фінансова безпека України на сучасному
етапі»,

Мацелик Т. О. – завідувач кафедри фінансового
права, д.ю.н., доцент;
Члени організаційного комітету:
АністратенкоЮ.І.– д.ю.н., доцент;
Білоус В. Т.– д.ю.н., професор;
Бригінець О. О.– д.ю.н., доцент;
Касьяненко Л. М. – д.ю.н., професор;
Чайка В. В.– д.ю.н., доцент;
Бойко-Слобожан О. О.– к.ю.н.;
Гарбінська-Руденко А. В. – к.ю.н., доцент;
Ковтун В. М. – к.ю.н.;
Мельник О. П.– к.ю.н., доцент;
Сластьоненко О. О. – к.ю.н., доцент, с.н.с.;
Стріяшко Г.М. – к.ю.н.;
Субіна Т. В. – к.ю.н.;
Цимбалюк А. В. – к.е.н., доцент;
Шакірова О. В. – к.ю.н., доцент;

яка відбудеться 28 листопада 2018 р.
Пріоритетні напрями роботи
конференції
1.

Методологічні засади дослідження складових
фінансової безпеки держави у сучасних умовах.

2.

Особливості правового забезпечення фінансової
безпеки як ключового елемента національної
безпеки держави.

3.

Порівняльно-правовий
аналіз
забезпечення
фінансової безпеки зарубіжних держав.

4.

Проблеми забезпечення фінансової безпеки
України в умовах економічної кризи.

5.

Правовий статус Державної фіскальної служби
України та інших правоохоронних органів у
забезпеченні фінансової безпеки держави.

ДЛЯ УЧАСТІ
у конференції необхідно надіслати одночасно
:

1.
Заявку на участь у конференції за формою, що
додається.
2.
Електронний варіант тез доповіді за зразком, що
додається.
3. Відскановану копію квитанції про сплату
організаційного внеску.
4.
Відскановану копію рецензії наукового
керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня).
Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до
25 листопада 2018 р.
електронною поштою
на адресу 
finbezpeka@i.ua
Назва файла повинна відповідати номеру секції та
прізвищу автора або першого співавтора (англійська
транскрипція,
наприклад:
1_Zayavka_Ivanov;
Tezu_Ivanov)
Розмір організаційного внеску становить 
200 грн
.

Участь для докторів наук безкоштовна.

Переказ коштів здійснюється за банківськими
реквізитами шляхом внесення коштів на банківську
картку «ПриватБанк»
Призначення платежу: «Поповнення рахунку Ковтун
Валентини Миколаївни.»
4149499340167657 – Ковтун Валентина Миколаївна
Форма участі – дистанційна
Відповідальність за якість поданих робіт несе
особисто автор.
Збірник матеріалів конференції буде розміщено
на сайті Університету державної фіскальної служби

Шолкова Т. Б. – к.ю.н., доцент;
Фоменко Ю. О.
– старший викладач.

6.

Роль банківської системи та її суб’єктів у
забезпеченні фінансової безпеки держави.

Робочі мови конференції: українська,російська,
англійська.

України.

