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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Інструменти
та
технології управління
соціально-економічними
системами
в
контексті
інституалізації посткризової економіки;
2. Тенденції розвитку фінансових інститутів в посткризовій економіці України;
3. Стан, проблеми та перспективи розвитку підприємств
у процесі побудови нової системи
інституцій в сучасних умовах;
4. Стратегії економічного розвитку в контексті трансформації міжнародного співробітництва;
5. Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку маркетингового менеджменту;
6. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичної діяльності в контексті інституційних змін;
7. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності бізнес-процесів в умовах
інституалізації економіки.
Робочі мови конференції: Українська;

Російська;

Англійська.

КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ
Із запитаннями, проханнями звертатися на ел. адресу 8пе1-сЬпи@таі1.ги або за тел.:
> Жебчук Роман Леонідович - 0506020891;
> Кафедра фінансів і кредиту - (0372) 52-71-94.
Додаткова інформація про конференцію на сайті ЬИр://№\ЛНЛ/.ЄСОПОГП.СІ1Піі.ЄСІи.иа/
ПРОЇЗД ДО МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Від залізничного вокзалу - тролейбуси №3 і №5 до зупинки «Соборна площа».
Від автовокзалу - тролейбус №3 до зупинки «вул. Гоголя».

