
Вимоги до оформлення тез доповідей Конференції 

✓ тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, бути акуратно 
оформлені; 

✓ обсяг тез доповіді – не більше 5 сторінок формату А4 (210х297 мм) разом 
зі списком посилань; 

✓ шрифт – Times New Roman, кегль – 14, стиль – Normal, міжрядковий 
інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 15 мм; 

✓ перший рядок – ім’я та прізвище (повністю) автора (напівжирним 
шрифтом, вирівняним по лівому краю); наступні рядки – посада і місце 
роботи, науковий ступінь, вчене звання (звичайним шрифтом, вирівняним 
по лівому краю); далі – назва доповіді великими літерами (напівжирним 
шрифтом, розташування посередині рядка);  

✓ далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині (абзацний відступ 
– 10 мм); 

✓ сторінки не нумеруються; 
✓ посилання в тексті на джерела потрібно зазначати порядковим номером 

за переліком посилань (наскрізна нумерація), виділеним двома 
квадратними дужками із зазначенням сторінки джерела (за наявності), 
наприклад, [3, с. 7]; 

✓ розташування переліку посилань у кінці тексту – відповідно до зразка; 
✓ список посилань складається з урахуванням вимог ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги 
та правила складання» (код УКНД 01.140.40); 

✓ матеріали подаються в електронній формі у форматі doc, doсx або rtf. 
 

Прохання в тексті виділяти курсивом висновки і пропозиції для 

формування підсумкових висновків Конференції. 

ВАЖЛИВО! Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів тез 

залежно від актуальності та наукового рівня тексту доповіді. 

Контакти: координатор – Бабушкіна Наталія Іванівна, тел. +380 44 280 95 
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ЮРИСДИКЦІЙНОСТІ ПРИ ВИРІШЕННІ ПОДАТКОВИХ 

СПОРІВ 

 

За суб’єктним складом і характером правовідносин справи щодо 

оскарження дій органів ДПС та висновків актів перевірок підсудні 

адмінсудам……….[1; 2, с. 87]. 
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