ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній
науково-практичній конференції
«Зовнішньоекономічна діяльність: податки, митне
регулювання та інституційні зміни»

Прізвище_____________________________
Ім’я__________________________________
По-батькові___________________________
Науковий ступінь______________________
Вчене звання__________________________
Посада_______________________________
Організація (установа)__________________
_____________________________________
Адреса для листування, індекс___________
_____________________________________
Телефони:
службовий____________________________
мобільний____________________________
E-mail________________________________
Назва доповіді_________________________
_____________________________________
Назва секції___________________________
_____________________________________
Планую (необхідне позначити)
виступити з доповіддю (10 хв.)
виступити з інформацією (до 5 хв.)
взяти участь як слухач
заочна участь
Потреба у поселенні (так, ні)
Дата заїзду ________ виїзду_________

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця
пр. Науки, 9-а, ауд. Л33, м. Харків, 61166
Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати
за телефонами (viber):
+380993793717 – Остапенко Вікторія Миколаївна
+380664032740 – Омельченко Оксана Ігорівна
+380992652557 – Гомон Марина Володимирівна
+380994214939 – Єніна Анастасія Олександрівна

Оргкомітет конференції:
Голова конференції:
Пономаренко В.С. – д.е.н., професор, ректор Харківського
національного економічного університету імені Семена
Кузнеця
Члени оргкомітету конференції:
Кизим М.О. – д.е.н., професор, директор НДЦ ІПР НАН
України
Іванов Ю.Б. – д.е.н., професор, заступник директора НДЦ
ІПР НАН України
Тищенко В.Ф. – д.е.н., завідувач кафедри митної справи та
оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Кірєєва О.С. – д.е.н., професор, завідувач кафедри
оподаткування Білоруського державного університету
(Білорусь)
Садовська Т.В. – к.е.н, доцент, завідувач відділу
моніторингу соціально-економічного розвитку (Білорусь)
Десятнюк О.М. – д.е.н, професор, проректор з науковопедагогічної роботи (міжнародна діяльність та інноваційний
розвиток) Тернопільського національного економічного
університету
Проноза П.В. – д.е.н., професор, декан фінансового
факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Серебрянський Д.М. – к.е.н., доцент, директор
департаменту баз даних та верифікації виплат Міністерства
фінансів України
Алєксєєв І.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів
Національного університету «Львівська політехніка»
Кривицька Н.В. – перший заступник директора
Департаменту з підвищення конкурентоспроможності
регіону Харківської обласної державної адміністрації –
начальник проектно-аналітичного управління
Станіслав Філіп – к.інж.н., перший віце-ректор школи
економіки та менеджменту в публічному адмініструванні в
Братиславі (Словаччина)
Dariusz Pawliszczy – PhD in Economics, Мер міста Громадка,
(Польща).
Ральф Буссе – к.е.н., податковий консультант (Німеччина)
Щепанська-Вощина
Катаржина
–
доктор
наук,
асоційований професор, проректор з питань освіти та
співробітництва Університету ВСБ (Польща)

Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця
Науково-дослідний центр індустріальних проблем
розвитку НАН України
Міністерство фінансів України
Тернопільський національний економічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Білоруський державний університет (Білорусь)
Інститут економіки Національної академії наук (Білорусь)
Палата аудиторів (Німеччина)
Школа економіки та менеджменту в публічному
адмініструванні в Братиславі (Словаччина)
Університет ВСБ (Польща)
Artvin Coruh University (Туреччина)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОДАТКИ, МИТНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ
ЗМІНИ»
30 листопада 2018 р.
м. Харків

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра митної справи та оподаткування
Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця запрошує
докторантів, аспірантів, професорсько-викладацький
склад, слухачів магістратури, представників органів
державної влади та місцевого самоврядування,
підприємств, установ взяти участь у

Міжнародній науково-практичній конференції
«Зовнішньоекономічна діяльність: податки,
митне регулювання та інституційні зміни»,
яка відбудеться 30 листопада 2018 р.

Тематичні секції конференції:
1.
Проблеми та перспективи розвитку
зовнішньоекономічної діяльності України
Голова секції :Тищенко В.Ф.
Секретар секції: Красна А.О.
2.
Проблеми та перспективи податкового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Голова секції: Найденко О.Є.
Секретар секції: Гомон М.В.
3.
Митно-тарифне
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Голова секції: Остапенко В.М.
Секретар секції: Омельченко О.І.
4.
Інституційне забезпечення фіскального
регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Голова секції: Іванов Ю.Б.
Секретар секції: Єніна А.О.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська, польська.
Учасники конференції отримають:
1) програму конференції;
2) сертифікат учасника;
3) електронний збірник матеріалів конференції,
який буде розіслано протягом місяця після
проведення конференції та розміщено на сайті
http://www.kaffinop.hneu.edu.ua.
Запрошення для участі у конференції будуть
розіслані після розгляду тез за запитом учасника.
Довідкова інформація для учасників конференції
1.
Оргкомітет залишає за собою право
редагування тез.
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити
тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці
конференції, а також у разі відсутності підтвердження
оплати.

Умови участі в конференції:
1.
Для
участі
у
конференції
необхідно
до 15 листопада 2018 р.:
заповнити електронну заявку (зразок додається) за
посиланням
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6zoQd
LlGRxuRIdEn4rnCdmUqd11oP0pJEF0Zc8paCYvK
DLQ/viewform?usp=sf_link
текст тез доповіді в електронному варіанті (файл *.doc
MS Word) та копію документа про сплату оргвнеску
вислати
електронною
поштою
за
адресою:
konf.zed.taxcustom2018@gmail.com
2. У разі відмови від участі в роботі конференції
організаційний внесок не повертається.
3. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд,
харчування та проживання тощо), здійснюються за рахунок
учасників.
Вимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок формату
А-4, надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word.
Тези мають бути оформлені відповідно до вимог:
1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – по 2 см;
міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman;
кегль – 14; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1,25.
2. У верхньому правому куті (від поля) зазначити
прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – науковий
ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез
друкувати великими літерами симетрично до тексту.
3. Назва файла повинна відповідати номеру секції та
прізвищу автора або першого співавтора (наприклад,
1_Petrov.doc).
4. Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За
мовностилістичні помилки відповідальність несе автор.
Зразок оформлення тез
Петров Петро Петрович,
к.е.н., доцент кафедри
митної справи та оподаткування
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
НАЗВА
Текст...

Організація роботи конференції:
1. Організаційний внесок за участь у роботі
конференції включає редагування та підготовку
електронного збірника тез і складає 150 грн.
- доктори наук, у разі подання тез доповідей
одноосібно, організаційний внесок не сплачують;
- зарубіжним учасникам ВНЗ – партнерів участь
безкоштовна.
2. Грошову
суму
організаційного
внеску
перерахувати за реквізитами:
Отримувач: Найденко Олексій Євгенович
карт. рахунок 5168 7554 2239 6859 в ПАТ КБ
„Приватбанк”
Призначення платежу: поповнення рахунку фізичної
особи.
Прохання після перерахунку коштів надіслати на
електронну пошту копію чеку.
3. Пленарне засідання конференції відбудеться в
аудиторії А5 нового корпусу Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця
(м. Харків, пр. Науки, 9-а, 5 поверх) о 10.00.
4. Реєстрація учасників конференції - 30 листопада
2018 р. у фойє нового корпусу університету з 9.30.
Початок роботи конференції – о 10:00 год.

Щиро запрошуємо Вас до участі
в роботі конференції.
З повагою, організаційний комітет.
Сторінка конференції на Facebook
https://www.facebook.com/groups/nalogy.hneu/?ref=
bookmarks
На сайті університету

http://www.kaffinop.hneu.edu.ua/
Instagram
nalogy_hneu

