
Шановні колеги!
Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України

запрошує Вас до участі у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова
політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки»

Секції науково-практичної конференції:

* Теоретико-правові аспекти дії права у процесі реалізації фінансового забезпечення
держави.

* Фінансово-правові аспекти забезпечення виконання зобов’язань у приватному праві.

* Правове регулювання взаємодії держави та бізнесу.

* Правове регулювання публічної фінансової діяльності.

* Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення фінансової політики в
Україні.

* Роль кримінального процесу та криміналістики в реалізації економічної політики.

* Концептуальні підходи до формування фінансової політики держави: міжнародний
досвід.

* Фіскальна політика як інструмент забезпечення соціальної безпеки держави.

До участі запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі та практичні працівники.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: он-лайн, дистанційна, заочна.

Координати оргкомітету: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська,
31, Університет ДФС України, Навчально-науковий інститут права (Е 102).

Контактні телефони: +380459760300 – ННІ права (Юлія Аністратенко)

+38(066)958 78 59 – Юлія Аністратенко

Програма роботи конференції 7 квітня 2021 р. 

9:30-10:00 – реєстрація учасників

10:00-11:00 – офіційне відкриття конференції 

11:00-12:30 – пленарне засідання 

12:30-13:00 – он-лайн екскурсія по ННІ права 

13:00-13:30 - перерва

13:30-16:00  - секційні засідання (он-лайн)

16:00-17:00 – підведення підсумків конференції

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
Варшавський державний університет (Польща)
Університет економіки в м. Бидгош (Польща)

Університет  Генуї (Італія)
Заклад освіти «Барановичський державний університет» (м.Барановичі, 

Республіка Білорусь)

До 100-річчя створення навчального закладу

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти 
юридичної науки»

07 квітня 2021 року

м. Ірпінь



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
Монаєнко Антон Олексійович, в.о. ректора Університету ДФС
України, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України
Заступники:
Драган Олена Василівна, проректор з наукової роботи, д.ю.н., доцент,
Заслужений юрист України
Топчій Василь Васильович, директор Навчально-наукового інституту
права Університету ДФС України, д.ю.н., професор, Заслужений юрист
України
Бойко-Слобожан Олена Олександрівна, заступник директора ННІ права з
навчальної та методичної роботи, к.ю.н.
Аністратенко Юлія Ігорівна, заступник директора ННІ права з наукової
роботи та міжнародного співробітництва, д.ю.н., доцент
Лаговська Наталія Валеріївна, заступник директора ННІ права з
виховної роботи, старший викладач кафедри
Грицюк Ігор Васильович, заступник директора ННІ права з
адміністративної та організаційної роботи, к.ю.н., доцент
Партнери:
Йозеф Йозефович Зятько – доктор права, доктор юридичних наук, доктор
філософії, професор, директор Східноєвропейського агенства розвитку,
генерал поручик ГО ІКОКРИМ, президент асоціації Піротехніків
(Республіка Словаччина)
Члени організаційного комітету:
Глух Марина Василівна, завідувач кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства, к.ю.н., доцент
Дідківська Галина Василівна, завідувач кафедри кримінального права та
кримінології, д.ю.н., доцент
Новицька Наталія Борисівна, завідувач кафедри фінансового права,
д.ю.н., доцент
Никитченко Наталія Валеріївна, завідувач кафедри господарського права
та процесу, д.ю.н., професор
Цимбал Петро Васильович, завідувач кафедри кримінального процесу та
криміналістики, д.ю.н., професор, заслужений юрист України
Чеховська Ірина Василівна, завідувач кафедри цивільного права та
процесу, д.ю.н., професор
Шевченко Анатолій Євгенійович, завідувач кафедри теорії, історії права і
держави та конституційного права, д.ю.н., професор, заслужений юрист
України
Боднарчук Олег Григорович, завідувач кафедри трудового та
соціального права, д.ю.н., професор

Вимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези доповіді, надруковані в текстовому

редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно до вимог: Обсяг тез не
має перевищувати 5-ти сторінок. 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. Назва секції конференції орієнтація
по ширині. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора,
науковий ступінь, вчене звання, посада, організація (без скорочень);
відомості про наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).
По центру, великими літерами назва тез доповіді. Список використаних
джерел має бути оформленим відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та
зазначені в кінці тексту тез доповіді (наприклад, [5, c.105])

Зразок оформлення тез
Секція: Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення фіскальної 
політики в Україні

Петренко Юлія Олександрівна,
здобувач другого (магістерського) 

рівня вищої освіти
Навчально-наукового інститут права 

Університету ДФС України
Науковий керівник:

Іванова Наталія Анатоліївна,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права та кримінології
Університету ДФС України

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ
Текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (англійська транскрипція), наприклад:
Zayavka_Ivanov; Tezu_Ivanov; Recenz_Ivanov, Oplata_Ivanov.

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.
Матеріали необхідно надіслати до 30 березня 2021 р.. на адресу
електронної пошти an_julia@ukr.net

Фінансові аспекти
Участь для докторів наук безкоштовна.
Розмір організаційного внеску становить 300 грн.
Переказ коштів здійснюватиметься за банківськими реквізитами, шляхом внесення
коштів на банківську картку «ПриватБанк».
Призначення платежу: «Оплата організаційного внеску за участь у конференції
від ПІБ»
5168 7573 2521 8396 – Аністратенко Юлія Ігорівна
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