ЗАЯВКА
на участь у роботі VІ Міжнародної
науково-практичної конференції
"Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в
системі забезпечення фінансово-економічної безпеки
держави, регіону, суб’єктів господарювання "

Прізвище____________________________
Ім’я ________________________________
По батькові __________________________
Установа ____________________________
Посада ______________________________
Науковий ступінь_____________________
Вчене звання ________________________
Службова адреса (з індексом) __________
Телефон ____________________________
Домашня адреса (з індексом) ___________
E-mail ______________________________
Планую (потрібне підкреслити)
 Виступити з доповіддю (до 10 хв.).
 Виступити з інформацією (до 5 хв.).
 Взяти участь як слухач.
Назва доповіді (тема інформації) ________
____________________________________
Секція № ____________________________
____________________________________
____________________________________
Необхідне технічне забезпечення
Копія поштового переказу про перерахування
організаційного внеску додається.
_________
(дата)

_________
(підпис)

Адреса організаційного комітету
VІ Міжнародної науково-практичної
конференції
" Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в
системі забезпечення фінансово-економічної безпеки
держави, регіону, суб’єктів господарювання "

Харківський національний університет міського
господарства імені А.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
та організаційних внесків — до 11.10.2017 р.
Реєстрація учасників
конференції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. Бекетова
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ УКРАЇНИ
ХОГО «СПІЛКА АНАЛІТИКІВ ТА ПРОФЕСІОНАЛІВ КОНКУРЕНТНОЇ
РОЗВІДКИ»
DE PAUL UNIVERSITY, CHICAGO
ІНСТИТУТ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВИДКИ (ГЕРМАНІЯ)
UNIVERSITY OF APPLIED MANAGEMENT STUDIES (ГЕРМАНИЯ)
УНІВЕРСИТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО І СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА, М.
СОФІЯ, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ
ЧЖЕНЧЖОУ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
Г.ЧЖЕНЧЖОУ, ПРОВИНЦИЯ ХЕНАНЬ, КИТАЙ
МОЛДАВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ
БАРАНОВИЧЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ПІДРОЗДІЛІВ
АВТОТЕРОРУ «АЛЬФА»
ГК «БАР’ЄР. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ»
ВИДАВНИЧО-КОНСАЛТИНГОВА КОРПОРАЦІЯ «ФАКТОР»
«АГЕНТСТВО З МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»
ГС «ПАЛАТА АУДИТОРІВ І БУХГАЛТЕРІВ УКРАЇНИ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
— 26.10.2017 р.

Робота конференції —

26-27 жовтня 2017 року

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
присвячена 95 річчю факультету ЕіП

"Стратегічна аналітика та антикорупційний
аудит в системі забезпечення фінансовоекономічної безпеки держави, регіону,
суб’єктів господарювання"
ХАРКІВ — 2017

Шановні колеги!
Інформуємо Вас про проведення VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання ”,
яка відбудеться 26-27 жовтня 2017 року в Харківському національному університеті міського
господарства імені А.М. Бекетова.
Для участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, викладачі вузів, практики.
Мета конференції:
Здійснення обміну інформацією з теоретичних та практичних досліджень, а також узагальнення й систематизування результатів і досвіду
впровадження наукових досліджень в області обліково-аналітичного забезпечення, стратегічної
аналітики та антикорупційного аудиту в системі
управління фінансово-економічною безпекою.
Секції:
1. Сучасні напрямки стратегічної аналітики в
системі забезпечення фінансово- економічної
безпеки;
2. Гармонізація обліку в умовах євроінтеграції та проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності у державному та приватному секторі.
3. Аантикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання
4. Інформаційні технології та математичний
інструментарій процесів формування інформаційно - аналітичного забезпечення управління
фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.

Форма участі у конференції: очна та дистанційна. Для участі в конференції необхідно до
11.10.2017 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);
 копію документа про оплату організаційного
внеску.
Правила оформлення тез доповідей
1. До друку приймаються тези доповіді однією з
робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 5 сторінок, у форматі А4, підготовлені за
допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з
усіх сторін. Сторінки не нумеруються. Формули
розташовуються по центру з нумерацію по правому краю, у редакторі формул МS, посилання
на використані джерела робити у тексті в квадратних дужках.
2. Побудовані тези доповіді мають бути наступним чином (дивіться зразок):
- назва тез – великими літерами, шрифт Тіmes
New Roman, кегель – 14, по центру;
- (через 2 інтервали) прізвище та ініціали автора, науковий ступень, звання, назва навчального
закладу, місто – (14 рt), по ширині;
- (через 2 інтервали) текст – шрифт Тіmes New
Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5;
- (через інтервал) список використаної літератури.
Тези друкуються в авторській редакції.
У рамках конференції проводиться набір наукових статей до фахового видання
Науково-технічного збірника “Комунальне господарство міст”. Детальні вимоги до написання статті
та зразок оформлення статті викладено за адресою:

http://science.kname.edu.ua/index.php/ru/home7/naukovo-tekhnichnij-zbirnik-komunalne-gospodarstvomist\
Зразок оформлення матеріалів доповідей
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
В. Г. Петров, канд. екон. наук
Харківський національний університет міського господарства
імені А.М. Бекетова

Далі текст тез …….
Список використаної літератури

Організаційний внесок
Організаційний внесок для учасників, який
буде використано для відшкодування витрат на
організацію наукової конференції та публікацію
тез доповідей і програми становить 130 грн.
На одну публікацію надсилається один авторський примірник збірника тез доповідей конференції незалежно від кількості авторів.
Платіжні реквізити
Отримувач: ТОВ «АФ «Агентство з МСФЗ»
Код ЄДРПОУ 38630839
Розрахунковий рахунок № 26005901
в ПАT "ПУМБ" м.Київ
МФО банку 334851
Призначення платежу – “За участь у конференції _____________ (ПІБ)”
Персональне запрошення (якщо потрібно) на
конференцію буде надіслано після отримання
Вашої заявки.
З повагою і надією
на плідну співпрацю!
Організаційний комітет

