ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Приймаються до друку тези обсягом 3–4
сторінки формату А4, надруковані в
текстовому редакторі «Microsoft Word» та
оформлені відповідно до вимог:
1. Поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 2,
інтервал – 1,5; шрифт – «Times New
Roman»; кегль – 14., абзац –1.
2. У правому верхньому куті – прізвище,
ім’я, по батькові автора, науковий ступінь,
вчене звання, посада, організація –
шрифт звичайний, напівжирний, абзац –
9,0, вирівняний ліворуч.
3. Назву тез друкувати прописними літерами
– шрифт звичайний, напівжирний,
вирівняний по центру.
4. Сторінки не нумеруються.
5. Посилання
та
список
літератури
оформляти відповідно до вимог ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне
посилання.
Загальні
положення та правила складання».
6. Назва файлу повинна відповідати номеру
секції та прізвищу автора або першого
співавтора
(англійською
мовою),
наприклад: 1_Kovalenko.
7. У тезах обов’язково вказати авторські
пропозиції (рекомендації) щодо обраної
тематики.
УЧАСТЬ У РОБОТІ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
БЕЗКОШТОВНА

ПРИКЛАД
ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Коваленко Іван Дмитрович,
к.е.н., доцент,
старший науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ПРОТИДІЯ МІНІМІЗАЦІЇ
СПЛАТИ ПОДАТКІВ У ЄС
Текст
…
Список використаної літератури
1. …
2. …
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
+3 (04597) 604-75
ndi-fp.nusta.edu.ua
ndifp.com
ndi.fp.udfsu@gmail.com
26.01@nusta.edu.ua
facebook.com/NDIFP

Інформаційне
повідомлення
про проведення
ІІІ Науково-практичного
круглого столу
до Дня науки

«Протидія мінімізації
сплати податків: світовий
досвід та практика
України»

15 травня 2020 р.
м. Ірпінь

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Науково-дослідний інститут фіскальної
політики Університету державної фіскальної
служби України запрошує вас взяти участь у
ІІІ Науково-практичному круглому столі

«Протидія мінімізації сплати податків:
світовий досвід та практика України».
Мета круглого столу: розробити практичні
рекомендації щодо підвищення фіскального
потенціалу країни та запропонувати їх для
використання Міністерством фінансів України
та центральними органами виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра фінансів, відповідними
кафедрами та науковими підрозділами
університету.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
1. Вітчизняна та світова практика протидії
мінімізації сплати податкових та митних
платежів.
2. Механізми протидії розмиванню бази
оподаткування та переміщення прибутків у
низькоподаткові юрисдикції (анти-БЕПС): сучасні
виклики та перспективи імплементації в Україні.
3. Розвиток
підходів
до
виявлення
податкових правопорушень та зловживань з
боку платників податків.
4. Удосконалення державної митної справи
в контексті підвищення ефективності протидії
мінімізації сплати податкових та митних
платежів.
5. Шляхи реалізації фіскального потенціалу
податкової системи та податкове стимулювання
бізнесу в умовах подолання негативних
наслідків та загроз для економіки, спричинених
пандемією COVID-19.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ГОЛОВА
Драган Олена – д.ю.н., доцент, проректор з
наукової роботи Університету ДФС України,
заслужений юрист України.
СПІВГОЛОВА
Коротун
Володимир
–
к.е.н.,
с.н.с.,
в.о. директора
НДІ
фіскальної
політики
Університету ДФС України.
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:
Брехов Сергій – к.е.н., заступник директора
інституту з наукової роботи – начальник НДЦ
проблем оподаткування та фінансового права
НДІ фіскальної політики;
Нагорічна Ольга – к.пед.н., с.н.с., заступник
директора інституту з наукової роботи –
начальник НДЦ митної справи НДІ фіскальної
політики.
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Білецька Ганна – завідувач відділу нормативноправового супроводження діяльності фіскальних
органів НДІ фіскальної політики, к.ю.н.;
Дейнека Вікторія – завідувач відділу дослідження
загальних питань фіскальної політики НДІ
фіскальної політики;
Задорожня Ліна – завідувач відділу дослідження
міжнародної податкової конкуренції НДІ
фіскальної політики, к.е.н.;
Ковтунович Наталія – старший науковий
співробітник відділу нормативно-правового
супроводження діяльності фіскальних органів
НДІ фіскальної політики;
Новицька Надія – завідувач відділу дослідження
акцизного оподаткування НДІ фіскальної
політики, к.е.н.;
Стародуб Дмитро – в.о. завідувача відділу
дослідження прямого оподаткування НДІ
фіскальної політики, к.ю.н.;
Федчук Світлана – завідувач відділу дослідження
питань фінансової безпеки НДІ фіскальної
політики, к.ю.н.

СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ
Ковтунович Наталія,
тел.: (067) 287-52-83, 1562.
e-mail: conference.ndifp@gmail.com.
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України,
вул. Університетська, 31,
м. Ірпінь, Київська обл., 08200.
УМОВИ УЧАСТІ
У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ
1. Термін подання заявок та тез доповідей –
до 13 травня 2020 р.
2. Онлайн-реєстрація
за
посиланням:
https://forms.gle/C1oEL7durpzho6QR8
3. Робочі мови: українська, англійська.
4. Форма участі: дистанційна.
5. Для внесення тез до збірника необхідно
відправити їх на електронну адресу
оргкомітету: conference.ndifp@gmail.com.
6. Тези
доповідей,
надіслані
пізніше
зазначеного терміну, розглядатися не
будуть.
7. Рукописи
тез
потрібно
ретельно
відредагувати. У разі недотримання вимог
до оформлення тез оргкомітет залишає за
собою право на їхнє відхилення.
8. За результатами проведення науковопрактичного заходу буде сформовано та
розміщено на офіційному сайті НДІ
фіскальної політики електронне мережеве
видання.
До участі в роботі науково-практичного
круглого столу запрошуються науковці та
фахівці, сфера інтересів яких пов’язана з
проблематикою круглого столу.

