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Міжнародна науково-практична конференція
«Сталий економічний розвиток: актуальні

проблеми та механізми забезпечення» 
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції «Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми
забезпечення», яка відбудеться 9 квітня 2020 року в Навчально-науковому
інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини.

Тематичні напрями роботи конференції

1. Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку.

2. Сучасні проблеми управління економікою та фінансами.

3. Облік, оподаткування і контроль: реалії та перспективи.

4. Фінансовий сектор національної економіки у контексті сталого розвитку.

5. Сучасні тенденції розвитку публічного управління та адміністрування.

6. Процеси формування стратегії і тактики менеджменту та маркетингу суб’єктів
господарювання.

7. Організація та підвищення ефективності виробництва і підприємницької
діяльності в умовах глобальних викликів.

8. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: дистанційна.

Для участі в конференції на адресу оргкомітету conference@udpu.edu.ua слід
надіслати:
– тези та/або статтю (названі № обраного напряму та прізвищем автора, наприклад,
5Петренко_тези.doc, 5Петренко_стаття.doc, 5Петренко_заявка.doc).
– заявку на участь у роботі конференції: 5Петренко_заявка (зразок додається); Після 
одержання і розгляду матеріалів оргкомітет інформує авторів про їх
прийняття.

Термін подання матеріалів – до 20 березня 2020 року.

https://udpu.edu.ua/
https://econom.udpu.edu.ua/
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Інформаційний лист Форма реєстрації

Адреса оргкомітету:
ННІ економіки та бізнес-освіти,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, б. 2, м. Умань,
Черкаська область, 20300.
Е-mail: conference@udpu.edu.ua

Телефони для довідок: 0(4744) 4 02 70,
+38 097 385 83 34 – Богашко Олександр Леонідович   

+38 097 618 89 89 – Чвертко Людмила Андріївна
Запрошуємо взяти участь у Міжнародній

науково-практичній конференції!
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E-mail post@udpu.edu.ua
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Статті будуть розміщені в науковому фаховому журналі категорії Б «Економічні
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