Кафедрою фінансів і банківської справи проведено ІV
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з
міжнародною участю "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕРЖАВА, РЕГІОН,
ПІДПРИЄМСТВО»
У Полтавському національному університеті імені Юрія Кондратюка
15 грудня 2017 р.– 25 січня 2018 р. відбулася ІV Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція з міжнародною участю "Економічна
безпека: держава, регіон, підприємство". Цього разу конференція
проводилася четвертій раз.
У конференції взяли участь 75 учасників (професори, доценти,
аспіранти, студенти і магістранти 33 вищих навчальних закладів та
академічних інститутів НАН України) з 14 міст України (м. Київ, Львів,
Харків,
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Миколаїв, Лисичанськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Полтава). У своїх
публікаціях

учасники

конференції

представили
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досліджень щодо розвитку теорії економічної безпекології, системотворення
в економічній безпекології, забезпечення економічної безпеки держави,
регіону, підприємства (сучасні концепції, напрями дій, способи та
алгоритми)
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За матеріалам кафедри фінансів і банківської справи

Кафедрой финансов и банковского дела проведена
IV Всеукраинская научно-практическая Интернет-конференция с
международным участием "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ГОСУДАРСТВО, РЕГИОН, ПРЕДПРИЯТИЕ»
В Полтавском национальном университете имени Юрия Кондратюка
15 декабря 2017 г. - 25 января 2018 состоялась IV Всеукраинская научнопрактическая

интернет-конференция

"Экономическая

безопасность:

государство, регион, предприятие". На этот раз конференция проводилась
четвертой раз.
В конференции приняли участие 75 участников (профессора, доценты,
аспиранты, студенты и магистранты 33 высших учебных заведений и
академических институтов НАН Украины) из 14 городов Украины (г. Киев,
Харьков, Одесса, Запорожье, Северодонецк, Хмельницкий, Днепр, Николаев,
Лисичанск, Кривой Рог, Николаев, Сумы, Полтава). В своих публикациях
участники конференции представили результаты собственных исследований
по развитию теории экономической безпекологии, системообразования в
экономической безпекологии, обеспечение экономической безопасности
государства, региона, предприятия (современные концепции, направления
действий, способы и алгоритмы) и оценки экономической безопасности
государства, региона, предприятия.
По материалам кафедры финансов и банковского дела

The Department of Finance and Banking held the IV All-Ukrainian
Scientific and Practical Internet Conference with international participation
"ECONOMIC SECURITY: STATE, REGION, ENTERPRISE"
In the Poltava National Yuri Kondratyuk University, 15 December 2017 –
25 January 2018, the IV All-Ukrainian Scientific and Practical Internet
Conference with international participation "Economic Security: State, Region,
Enterprise" took place. This time the conference was held for the fourth time.
The conference was attended by 75 participants (professors, associate
professors, postgraduate students, students and magistrates of 33 higher
educational institutions and academic institutes of the National Academy of
Sciences of Ukraine) from 14 cities of Ukraine (Kyiv, Lviv, Kharkiv, Odessa,
Zaporizhia, Severodonetsk, Khmelnytsky, Dnipro, Mykolayiv , Lisichansk, Kryvy
Rih, Nikolaev, Sumy, Poltava). In their publications, the participants of the
conference presented the results of their own research on the development of the
theory of economic safetyology, system development in economic security,
ensuring the economic security of the state, region, enterprises (modern concepts,
directions of actions, methods and algorithms), and assessing the economic
security of the state, region, enterprise.
According to the materials of the Department of Finance and Banking

