
ЗАЯВКА 

на участь у роботі VIII Міжнародної науково-

практичної інтернет – конференції  

" Обліково-аналітичне забезпечення системи 

фінансово-економічної безпеки: інформаційно-

комунікаційні технології та антикорупційний 

менеджмент " 

 

Прізвище ____________________________  

Ім’я ________________________________  

По батькові __________________________  

Установа ____________________________  

Посада ______________________________  

Науковий ступінь _____________________  

Вчене звання ________________________  

Країна ______________________________ 

Службова адреса (з індексом) __________  

Телефон ____________________________  

Домашня адреса (з індексом) ___________  

E-mail ______________________________  

 

Назва доповіді (тема інформації) ________  

 ____________________________________  

Секція № ____________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 

_________                               _________ 

     (дата)                                                (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса організаційного комітету 

VIII Міжнародна науково-практична інтернет 

– конференція для здобувачів вищої освіти і 

молодих науковців 
" Обліково-аналітичне забезпечення системи  

фінансово-економічної безпеки: інформаційно-

комунікаційні технології та антикорупційний 

 менеджмент " 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова. 

вул. Маршала Бажанова, 17, 61002, м. Харків, 

Україна. 

За додатковою інформаціє щодо роботи 

конференції звертайтесь до координаторів 

конференції: 

Тел. для довідок: 

Кафедра фінансово-економічної безпеки,  

обліку і аудиту. 

+ 057 707-31-71 

Лелюк Наталія Євгенівна 

+ 050  401-42-06 

E-mail:  

natalia.lelyuk@gmail.com  

Календар конференції 

Прийом заявок на участь  

у конференції, тез доповідей  

— до 05.11.2018 р.   

Порядок роботи конференції: 

Програма та матеріали конференції будуть роз-

міщені для ознайомлення та обговорення на сай-

ті інтернет-конференції  Університету 

http://ojs.kname.edu.ua/                  — 06.11.2018 р. 

 

 

 
Робота конференції — 

7-8 листопаду 2019 року 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ 

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. Бекетова 

 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

LINK UNIVERSITY IN ROME 

  

FATER ACADEMY OF INDIA (FAI) 

 

ІНСТИТУТ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ (ГЕРМАНІЯ) 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ АРХІТЕКТУРИ ТА 

БУДІВНИЦТВА 

 

ГК «БАР’ЄР. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ» 

 

 «АГЕНТСТВО З МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ» 

 

ІНСТІТУТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНІЦІАТІВ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСІТЕТ 

 

ГРУПА КОМПАНІЙ  «ФАКТОР» 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 

VIII Міжнародна науково-практична          

інтернет – конференція для здобувачів 

вищої освіти і молодих науковців 

 

" Обліково-аналітичне забезпечення сис-

теми фінансово-економічної безпеки: ін-

формаційно-комунікаційні технології та 

антикорупційний менеджмент " 

 

 

ХАРКІВ — 2019 

 



 

 

Шановні колеги! 

Інформуємо Вас про проведення VIII Між-

народної науково-практичної інтернет – конфе-

ренції “ Обліково-аналітичне забезпечення си-

стеми фінансово-економічної безпеки: інфор-

маційно-комунікаційні технології та антико-

рупційний менеджмент”, яка відбудеться 7-8 

листопаду 2019 року в Харківському національ-

ному університеті міського господарства імені 

О.М. Бекетова.   

Для участі у конференції запрошуються здо-

бувачі вищої освіти і молоді науковці, викладачі 

вузів, практики.  

Мета конференції: 

розвиток науково-практичних підходів до облі-

ково-аналітичного забезпечення та управління 

фінансово-економічною безпекою держави, регі-

ону, суб’єктів господарювання на основі розвит-

ку інформаційно-комунікаційні технології, по-

ширення результатів наукових досліджень в за-

значеній галузі із застосуванням міждисципліна-

рного підходу серед зацікавлених студентів, ас-

пірантів, молодих вчених та практикуючих спе-

ціалістів 

Напрями роботи конференції: 

- гармонізація обліку та моделювання обліко-

вих процесів в умовах евроінтеграції; 

- інноваційні напрямки стратегічної аналітики в 

системі забезпечення фінансово-економічної 

безпеки;  

- інформаційно-комунікаційні технології в сис-

темі обліково-аналітичного забезпечення управ-

ління фінансово-економічною безпекою; 

- антикорупційний менеджмент; 

- впровадження міжнародних стандартів обліку 

і звітності у державному та приватному сеторі; 

- механізм та інструментарії управління фінан-

сово-економічною безпекою будівельних та жит-

лово-комунальних підприємств;  

- податковий менеджмент: міжнародний та віт-

чизняний досвіт. 

 

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська. 

 

Форма участі у конференції дистанційна.  

 

Для участі в конференції необхідно до 

05.11.2019 р. надіслати матеріали на е-mail:  

natalia.lelyuk@gmail.com: 

 заявку на участь (за доданою формою); 

 тези доповіді українською, російською або 

англійською мовою (назва файлу має бути 

підписана відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції);  

 

Правила оформлення тез доповідей  

1. До друку приймаються тези доповіді однією з 

робочих мов конференції, обсяг яких не пере-

вищує 3 сторінок, формату А4, підготовлені за 

допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з 

усіх сторін. Сторінки не нумеруються. Формули 

розташовуються по центру з нумерацію по пра-

вому краю, у редакторі формул МS, посилання 

на використані джерела робити у тексті в квадра-

тних дужках. 

2. Побудовані тези доповіді мають бути наступ-

ним чином (дивіться зразок): 

- назва тез – великими літерами, шрифт Тіmes 

New Roman, кегель – 14, по центру; 

- (через 1 інтервал) прізвище та ініціали автора, 

науковий ступень, звання, назва навчального за-

кладу, місто – (14 рt), по ширині; 

- (через 1 інтервал) текст – шрифт Тіmes New 

Roman, кегель – 14, інтервал – 1,0; 

- (через інтервал) список використаних джерел.  
 

 

Зразок оформлення матеріалів доповідей 

 
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИС-

ТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Петров В. Г., канд. екон. наук, Кириченко О. О., магістр,   
Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 
 

Далі текст тез  ……. 

 

Рис. 1 - Структура… (шрифт 14) 
 

Таблиця 1 - Показники… (назва – 14 ) 
 

Список  використаних джерел: 

 

Відповідальність за зміст тез несе автор.  

Оргкомітет залишає за собою право відмовити 

у друкуванні невідредагованих матеріалів, які не 

відповідають тематиці конференції чи вимогам 

або надіслані пізніше вказаного терміну. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 

 

 

З повагою і надією  

на плідну співпрацю! 

 

Організаційний комітет 

mailto:natalia.lelyuk@gmail.com

