Додаток 1

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ:
- матеріали надсилаються обсягом до
3 сторінок, формату А4 (відстань між
рядками – 1,5, основний текст –
гарнітура – Times New Roman, кегль –
14, всі поля 2 см, абзац – 1,5 см) та
подані у текстовому редакторі Microsoft
Word.
– посередині сторінки – назва тези
прописними літерами напівжирним
шрифтом;
- нижче праворуч – ПІБ, науковий
ступінь, місце роботи автора (ів);
- нижче назва навчального закладу.
Основний текст - через інтервал під
назвою тез з вирівнюванням по ширині.
Зразок оформлення тез доповідей
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Іваненко І.І., к.е.н., доцент
Київський національний університет
технологій та дизайну

Додаток 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У
МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВОПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЇ
«Інформаційно-аналітичне
забезпечення ефективності діяльності
підприємств в контексті економічної
безпеки в умовах інтеграції в ЄС»
Прізвище __________________
Ім’я _______________________
По батькові _________________
Організація _________________
Посада _____________________
Вчене звання ________________
Науковий ступінь ____________
Адреса (з індексом) __________
Телефони (моб., дом., служб.) ___
E-mail ______________________
Назва доповіді _______________
Назва секції __________________

Параметри доступу до on-line
публікацій будуть надіслані додатково
усім учасникам конференції.
Всі матеріали слід надсилати лише
електронною поштою
Основний текст
Файли повинні бути названі за
Тези доповідей повинні бути прізвищем
автора
або
першого
надіслані до оргкомітету не пізніше 12 співавтора (наприклад, Іvanenko_tezу.doc
травня 2016 року.
Іvanenko _zayavka.doc).

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет
технологій та дизайну
Інститут вивчення проблем корпоративної
безпеки (Республіка Словенія)
Білоруський державний університет
(Республіка Білорусь)
Вища Школа страхування і фінансів
(Республіка Болгарія)
Векерле Бизнес Школа (Угорська
республіка)
Бакінський університет бізнесу
(Азербайджанська Республіка)
Університет Марії Кюрі-Склодовської
(Республіка Польща)
Вища Школа Менеджменту у Варшаві
(Республіка Польща)

Міжнародна науково-практична
Інтернет-конференція
«Інформаційно-аналітичне
забезпечення ефективності
діяльності підприємств в
контексті економічної безпеки в
умовах інтеграції в ЄС»
27 травня 2016 року

Запрошуємо

Вас
узяти
участь
у
Міжнародній науково-практичній Інтернетконференції
«Інформаційно-аналітичне
забезпечення
ефективності
діяльності
підприємств в контексті економічної безпеки
в умовах інтеграції в ЄС», яка відбудеться 27
травня 2016 року у Київському національному
університеті технологій та дизайну
Напрями конференції.
Секція 1. Бухгалтерський облік, економічний
аналіз та аудит в умовах формування і розвитку
сучасних концепцій управління.
Секція 2. Актуальні напрями модернізації
бухгалтерського обліку, економічного аналізу,
аудиту та оподаткування в контексті
забезпечення економічної безпеки.
Секція 3. Економічний аналіз та фінансовий
менеджмент як засоби забезпеченя економічної
безпеки.
Секція 4. Інвестиційно-інноваційні аспекти
економічної безпеки на різних ієрархічних
рівнях національної економіки.
Секція 5. Управління економічною безпекою
підприємств в умовах інтеграції в ЄС.
Секція 6. Інформаційні системи та технології в
управлінні економічною безпекою.
Секція 7. Економічна безпека вищих навчальних закладів.
Секція 8. Безпека банківської діяльності.
Секція 9. Сучасні концепції менеджменту та
маркетингу в контексті економічної безпеки.
Секція 10. Нові тренди та виклики в сучасній
глобальній економіці.

В роботі конференції планують взяти
Банківські реквізити для перерахування
участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, оргвнеску:
Молдови, Словенії, Азербайджану.
Отримувач:
Київський
національний
Робочі мови конференції: українська,
університет технологій та дизайну
польська, російська, англійська.
Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890
Для участі в інтернет-конференції необхідно до
Банк отримувача: УДКСУ у Печерському
12 травня 2016 року надіслати за електронною
адресою konference.knutd.feb@gmail.com
р-ні м. Києва
заявку на участь за запропонованою формою
Код банку отримувача: 820172
(додаток 2).
Розрахунковий рахунок: 31252228103551
В полі призначення платежу: «Оргвнесок
Організаційні внески в розмірі 50 грн (з ПДВ)
приймаються до 12 травня 2016 року. (ПІБ особи, що прийматиме участь у
Організаційний внесок включає розміщення конференції)» або оплата витрат на публікацію
матеріалів тез у збірнику та розміщення тез на сайті
статті (ПІБ автора (ів)).
Київського
національного
університету
Термін перерахування коштів до 12
технологій та дизайну.
травня 2016 року.
Шановні колеги! Про бажання отримати
Учасники конференції (студенти лише
додаткові
екземпляри
монографії
(для
в співавторстві зі своїми науковими
керівниками) також можуть подавати наукові співавторів, наукових консультантів, бібліотек
статті до колективної монографії, яку буде тощо) прохання попередити заздалегідь.
Адреса для листування :
надруковано після проведення конференції та
konference.knutd.feb@gmail.com
надіслано на поштову адресу авторів, указану
На вказану електронну адресу просимо
при поданні матеріалів до друку.
надіслати:
Статті слід надсилати до 12 травня 2016
1. Матеріали монографії.
року.
2. Довідку про автора (авторів).
Вартість публікації в монографії та її
3. Відскановану квитанцію про оплату.
розсилки автору становить 15 грн за 1
сторінку. На кожну статтю надсилається
один примірник колективної монографії.
Вартість
додаткових
екземплярів
монографії – 50 грн (з урахуванням
пересилки).

Довідка про автора:
Прізвище, ім’я, по батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Посада
Назва вищого навчального закладу
Поштова адреса та індекс ( для пересилки
монографії)
Контактний телефон
E-mail
Назва матеріалів
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
Статтю необхідно оформити відповідно
до Постанови Президії Вищої атестаційної
комісії України від 15.01.2003 р. № 7 – 05/1:
- стаття повинна бути побудована в
логічній послідовності, насичена фактичним
матеріалом і мати такі складові: вступ
(актуальність, аналіз останніх досліджень і
публікацій, формулювання цілей статті),
методику досліджень, висновки та перспективи
подальших досліджень за даним напрямом,
список використаних джерел;
- стаття готується обсягом 6-10 повних
сторінок;
- файл статті повинен бути набраний і
повністю сформатований у редакторі Microsoft
Word, назва файлу повинна містити прізвище
автора
або
авторів
(наприклад,
Іvanenko_stat.doc);
- до статті додаються дані про авторів
П.І.Б. (повністю), науковий ступінь і вчене
звання, посада, місце роботи, повна поштова

адреса, службовий та домашній телефони або
Адреса оргкомітету: 01011, м. Київ,
інші засоби зв’язку.
вул. Немировича-Данченка 2, Київський
національний університет технологій та
дизайну, кафедра Економіки підприємства,
Вимоги до оформлення тексту статті:
Матеріали надсилаються у форматі А4 кафедра Обліку та аудиту
(відстань між рядками – 1,5, основний текст –
гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, всі
поля – 2 см) та подані у текстовому редакторі
Контактні особи:
Microsoft Word. Файл зі статтею подається без Відповідальні секретарі оргкомітету:
нумерації сторінок у такому порядку:
д.е.н., доцент Скрипник Маргарита Іванівна,
(044) 256- 21-90
УДК
д.е.н., доцент Лойко Валерія Вікторівна, (044)
НАЗВА СТАТТІ
256-29-05
(малі напівжирні літери, вирівнювання по
Секретарі оргкомітету:
центру)
к.е.н., доц. Шацька Зоряна Ярославівна (067Ініціали, прізвища авторів, науковий
717-80-77),
ступінь
тел. (044) 256-21-56 кафедра Економіки
(малі напівжирні літери, вирівнювання по
підприємства
центру)
к.е.н., доц. Амбарчян Вікторія Самвелівна
Назва установи
(напівжирні літери, вирівнювання по центру) тел. моб. (097) 072-76-24
Текст статті
тел. роб. (044) 256-21-90 кафедра Обліку та
(абзац – 1,25 см, шрифт світлий, аудиту
вирівнювання по ширині)
Електронна
адреса
оргкомітету:
Список використаних джерел
konference.knutd.feb@gmail.com
(заголовок виділяється малими
напівжирними літерами, вирівнювання по
центру, обов’язково не менше чотирьох джерел,
переважно за останні 5 років)
Оргкомітет
розглядатиме
лише
матеріали, оформлені відповідно до вимог і
подані у зазначений термін. Відповідальність за
науковий рівень тез доповідей та статей,
обґрунтованість
висновків,
достовірність
результатів несуть автори.

