Економічний факультет
Донецького національного університету імені
Василя Стуса

7-8 жовтня 2021 р.
проводить міжнародну науково-практичну
конференцію

«Трансформація соціально-економічних
систем в контексті викликів
глобального економічного розвитку»
До участі у конференції запрошуються
науковці, викладачі, аспіранти, представники
органів
державної
влади
та
місцевого
самоврядування,
фахівці-практики,
які
цікавляться даною проблематикою
Напрями роботи конференції:
1.
Трансформаційні
процеси
у
системі
міжнародних економічних відносин як наслідок
сучасних
викликів
глобального
економічного
розвитку
2. Актуальні проблеми управління людськими
ресурсами в умовах трансформації соціальноекономічних систем.
3. Теорія і практика сучасного менеджменту:
нормативна та поведінкова парадигми
4. Економічний механізм функціонування суб'єктів
господарювання в умовах трансформації соціальноекономічних систем
5. Аналітичні дослідження соціально-економічних
проблем в умовах цифрового розвитку суспільства
6. Фінансово-кредитні інструменти гнучкого
управління в умовах глобальних викликів.
7. Обліково-аналітична підтримка управління в
цифровій економіці.
8. Сучасні проблеми підготовки фахівців в сфері
економіки, управління, міжнародних економічних
відносин (круглий стіл)

Статті публікуватимуться у науковому фаховому
збірнику «Економіка та організація управління»
(категорія «Б»).
Вимоги до оформлення статей розміщено на сайті
журналу за посиланням:
https://jeou.donnu.edu.ua/index

Вартість публікації статті у науковому журналі
складає 500 грн. (для науковців та аспірантів
ДонНУ імені Василя Стуса – 300 грн).
Статті
англійською
мовою
друкуються
безкоштовно.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

Реквізити для оплати публікації статті
Реквізити:
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
МФО 300614 ЄДРПУО 14361575

Громадська організація «Академія успіху»
ЄДРПОУ: 41020217
р/р UA303006140000026008500287958
Призначення платежу: Організаційний внесок за
участь у конференції (коротка назва конференції
або її вид) від (ПІБ учасника)

Організація роботи конференції:
До 30 червня 2021 р. на електронну адресу
ecoman-period.div@donnu.edu.ua з поміткою
«конференція» необхідно надіслати:
заявку
(заповнити
за
посиланням
https://forms.gle/YS5Q7GK8JFhsfgda7);
- електронний варіант статті;
- відскановану та завірену печаткою
організації рецензію доктора економічних наук
на статтю (для авторів, які не мають наукового
ступеня);
- квитанцію про оплату публікації статті.
Відкриття конференції, пленарне засідання та
робота секцій відбудуться 7 жовтня 2021 р.
На 8 жовтня заплановано проведення
Круглого столу та екскурсійна програма.
Більш докладна інформація щодо роботи
конференції буде повідомлена у запрошенні, яке
буде надіслано після отримання заявки на
участь.

Проживання і харчування учасники конференції
сплачують за власний кошт (орієнтовна вартість
Адреса оргкомітету:
проживання у ГК «Гостевія» 600 грн.;
21007, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, кімн. орієнтовні витрати на харчування, що
309, економічний факультет
включають святкову вечерю та обід у перший
Донецького національного університету імені день роботи конференції – 650 грн.).
Василя Стуса
E-mail: ecoman-period.div@donnu.edu.ua
Контактна особа:
Дороніна Ольга Анатоліївна, заступник декана
економічного факультету з наукової роботи,
тел. 050-268-01-70.

Для учасників конференції плануються цікаві
екскурсії та культурні заходи.

Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Економічний факультет
Громадська організація
«Академія успіху»

Міжнародна
науково-практична
конференція
присвячується 55-річчю
економічного факультету
ДонНУ імені Василя Стуса

ТРАНСФОРМАЦІЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ
В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ
ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

7-8 жовтня 2021 р.
м. Вінниця

