ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ

Міністерство фінансів України
Університет державної фіскальної служби України
(Державний податковий університет)

1. Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції
2. Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни
3. Діджиталізація та глобалізація у сфері оподаткування: виклики для України
4. Економічні реалії та перспективи розвитку податкової та митної політики України
5. Податкові драйвери модернізації публічних фінансів в Україні
6. Сервісно-контрольні тренди розвитку обліково-аналітичних систем
7. Організаційні та правові засади забезпечення економічної безпеки
8. Правове забезпечення державної фіскальної політики
9. Пріоритети сталого розвитку України: соціально-гуманітарний аспект
10. Профілактика професійних захворювань фахівців фіскальних органів: практичні напрями
реалізації

Дата та час проведення

Офіційні мови конкурсу

26 листопада 2021 р., 10°°-15°°

Українська, англійська

Форми участі

Для участі необхідно подати:

Виступ із доповіддю; панельна доповідь,
публікація матеріалів, участь без доповіді

• заявку на участь у Конгресі;
• матеріали до збірника матеріалів Конгресу
(див. вимоги)

Включення оргкомітетом
учасників у програму Конгресу відбудеться
після рецензування надісланих матеріалів

Регламент доповідей
пленарна доповідь – до 10 хв., доповідь
на панельній дискусії – до 7 хв., виступ
у обговоренні – до 3 хв

ІІ МІЖНАРОДНИЙ
ПОДАТКОВИЙ КОНГРЕС
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Режим участі
комбінований, онлайн, дистанційний,
заочний

За результатами участі
в Конгресі планується публікація тез в
електронному збірнику матеріалів,
програма й сертифікат учасника

Шановні колеги!
Запрошуємо представників законодавчої та виконавчої влади,
судових органів, бізнесу, громадських організацій, експертів
галузі, науковців, молодих вчених взяти участь у ІІ Міжнародному
податковому конгресі, який відбудеться 26 листопада 2021р.
в Університеті державної фіскальної служби України (м. Ірпінь).
Режим роботи Конгресу: комбінований (на базі Конференц-комплексу Університету
та дистанційно на платформі Zoom).

ВАЖЛИВІ ДАТИ
до 01листопада 2021 р.
(включно)

Подання заявок, тез доповідей, за посиланням:
https://forms.gle/r3NFfbGFubRoQhEh6 (учасники Конгресу, які
заповнюють цю форму, відповідно до частини шостої статті 6 Закону
України «Про захист персональних даних» надають згоду на обробку
та публікацію своїх персональних даних);

Мета Конгресу: відкрита комунікація між фахівцями у сфері публічних фінансів,
оподаткування та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, зміцнення
економічного патріотизму, формування кадрового потенціалу для дослідницької,
виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності, а також надання
можливостей продемонструвати знання та ідеї щодо розвитку й удосконалення
фіскальної політики одночасно зі створенням сприятливого бізнес-середовища.

до 20 листопада 2021 р

Розміщення електронного варіанта програми Конгресу на офіційному
сайті Конгресу
Розміщення електронного варіанта збірника матеріалів Конгресу

Контактна

Університет державної фіскальної служби України

nusta.edu.ua

інформація:

вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл.,

+38 (067) 793-23-90 (Сергій Новицький,
відповідальний секретар Конгресу)
taxcongress@gmail.com (тільки для
листування)

до 25 листопада 2021 р

Україна, 08205.
(У рамках ІІ Міжнародного податкового конгресу також відбудеться ІІ Молодіжний податковий конгрес для здобувачів
І та ІІ рівнів вищої освіти)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Обсяг – до 5 сторінок формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc, *.docx);
шрифт – Times New Roman, розмір – 14, без ручних перенесень; міжрядковий інтервал – 1;
абз. відступ – 10 мм; з усіх сторін поля – 20 мм.

ПОЧЕСНА РАДА КОНГРЕСУ
Марченко Сергій Михайлович, Міністр фінансів України, канд. екон. наук – голова Почесної ради
Катамадзе Грігол Шалвович, президент асоціації платників податків України – співголова Почесної ради
Олейніков Євген Володимирович, Голова ДПС України – співголова Почесної ради
Варналій Захарій Степанович, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України – заступник голови Почесної ради

Матеріали, за зміст яких відповідає автор, мають відповідати тематиці Конгресу, базуватися на
власних дослідженнях і не друкуватися раніше

Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна, народний депутат України, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і
інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, податкової та митної політики

Текст повинен включати:
актуальність; мету дослідження; матеріали та методи; результати та обговорення; висновки

Геєць Валерій Михайлович, директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», д-р екон. наук.,
професор, академік НАН України
Гулей Анатолій Іванович, Голова Правління ПАТ «Міжбанківська валютна біржа», д-р екон. наук, професор
Жаліло Ярослав Анатолійович, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р екон. наук, ст. наук. співр.,

Файл із тезами назвати: Іванченко_панель_№. doc

заслужений економіст України
Кава Олександр Степанович, заступник Міністра фінансів України
Конопльов Сергій Леонідович, директор програми Школи державного управління імені Джона Кеннеді Гарвардського університету,

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

радник Міністра фінансів України на громадських засадах, канд. політ. наук
Крисоватий Андрій Ігорович, ректор Західноукраїнського національного університету, д-р екон. наук, професор

Панель: Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції
УДК 336.221.4(477)

Іванченко Тарас,
канд. екон. наук, доцент,
професор кафедри менеджменту,
Університет ДФС України(м. Ірпінь

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Ключові слова (до 5 слів): ....................................................................................
Текст анотації (до 200 слів)...................................................................................

Кучерявенко Микола Петрович, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д-р юрид. наук,
професор академік НАПНУ, заслужений діяч науки і техніки України
Мельник Вадим Іванович, директор Бюро економічної безпеки, д-р юрид. наук, заслужений юрист України
Пліс Геннадій Володимирович, Голова Державної аудиторської служби України, канд. тех. наук, заслужений економіст України
Рябікін Павло Борисович, Голова Державної митної служби України
Слюз Тетяна Ярославівна, Голова Державної казначейської служби України
Черкаський Ігор Борисович, Голова Державної служби фінансового моніторингу України, д-р екон. наук, заслужений юрист України

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Унинець-Ходаківська Валентина Павлівна, в. о. ректора Університету ДФС України, канд. екон. наук, доцент – голова Програмного
комітету
Якубівський Володимир Леонідович, начальник Управління фінансово-економічного планування та аналізу Міністерства фінансів
України, голова комісії з реорганізації Університету ДФС України – співголова Програмного комітету

Taras Ivanchenko,
PhD, Associate Professor of the Department
Management, University of State Fiscal Service of Ukraine
CURRENT PROBLEMS OF UKRAINE'S FISCAL POLICY
Key words: (up to 5 words).......................................................................................
Abstract (up to 5 words)............................................................................................

Монаєнко Антон Олексійович, перший проректор Університету ДФС України, д-р юрид. наук, професор – заступник голови
Програмного комітету
Ховрак Інна Вікторівна, в. о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій Університету ДФС
України, д-р екон. наук, доцент, заступник голови Програмного комітету

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Пижова Марина Олександрівна, в. о. проректора з наукової роботи Університету ДФС України, канд. юрид. наук – голова
Організаційного комітету
Самоненко Дмитро Анатолійович, державний секретар Міністерства фінансів України – співголова Організаційного комітету

ТЕКСТ
Список використаних джерел (без повторів) наводиться в кінці тексту, через 1 інтервал
після закінчення тексту (напівжирним шрифтом, розташування по центру: «Список
використаних джерел»). Бібліографічний опис джерел оформлюється згідно з ДСТУ.У
тексті посилання позначаються квадратними дужками, із указівкою в них порядкового
номера джерела за списком та номера сторінки, наприклад: [5, с. 15]

Захарін Сергій Володимирович, державний секретар Міністерства освіти і науки України, д-р екон. наук. ст. наук. співр. – співголова
Організаційного комітету
Солдатенко Оксана Володимирівна, проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури Університету ДФС України,
д-р юрид. наук, професор – заступник голови Організаційного комітету
Заєць Світлана Володимирівна, в. о. проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Університету ДФС України,
канд. екон. наук, доцент – заступник голови Організаційного комітету
Дмитрук Олександр Олександрович, в.о. проректора з адміністративно-господарської діяльності Університету ДФС України –
заступник голови Організаційного комітету

Сподіваємося на Вашу участь у роботі Конгресу та бажаємо успіхів

