ЗАПРОШУЄМО
до участі в роботі VІІІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції
«Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів»,
яка відбудеться 22 квітня 2016 року в Тернопільському національному економічному
університеті, де Ви зможете ознайомитися з питаннями щодо функціонування податкових та
митних платежів, а також прийняти участь в обговоренні питань, які Вас цікавлять.
До участі в конференції на БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ запрошуються учні старших класів та
студенти спеціалізованих коледжів усіх загальноосвітніх навчальних закладів, наявність
наукових доповідей не обов’язкова. При виявленні бажання представити наукову роботу, або
твір-роздум на обрану тему, для Вас, при потребі, буде призначений науковий консультант –
викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ.
Бажаючим написати та опублікувати творчу роботу, варто дотриматись відповідних вимог:
Наукова робота має бути виконана на аркуші А4, обсяг роботи 2 сторінки разом з переліком
літературних джерел, який використовується при написанні наукової роботи.
-

в правому верхньому кутку зазначити прізвище та ім’я автора 10 шрифтом жирними
літерами у називному відмінку;
нижче, в наступному рядку справа, під прізвищем та іменем автора, зазначити назву
навчального закладу і клас (групу) у називному відмінку,
нижче, в наступному рядку справа, під назвою навчального закладу та класу (групи),
вказати науковий ступінь, прізвище та ініціали наукового керівника.

Через один інтервал, посередині аркуша великими жирними літерами, шрифт 12 написати
назву творчої роботи. Нижче викласти текст наукової роботи: шрифт 12, через 1 інтервал, не
жирними літерами, абзац 1,25 см, вирівнювання тексту на аркуші зі всіх сторін по 2 см. Після
виконаної роботи подати список літературних джерел, які використовувалися в роботі під
назвою «література».

Усім учасникам роботи VІІІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції
«Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів» будуть вручені
сертифікати та матеріали конференції.
Бажаючим взяти участь у конференції необхідно надіслати заявку на електронну адресу
організаційного комітету конференції: podatky@tneu.edu.ua за цією ж адресою можна
надіслати Ваші запитання, або зателефонувати за номером телефону:
+38 067 350 13 28; +38 067 354 18 35.
Теми для написання творів-роздумів:
1. Роль податків у житті суспільства.
2. Історичні нариси про податки.
3. Що таке «податкова дисципліна»?
4. Податки як джерело наповнення бюджету.
5. Податковий тягар: непосильна ноша, чи необхідність
існування для суспільства.
6. Що таке податок?
7. Чи можливо відмінити податки в державі?
8. Казка про податки.
Зразок заявки:
Прізвище ім’я по батькові:
Школа, клас :
Тема наукового твору (якщо є):
Ваша ел. адреса (e-mail)
Ваш № телефону

@
+38 0

