
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ 

КРАКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Республіка Польща) 

УНІВЕРСИТЕТ ФОДЖА (Італійська Республіка) 

УНІВЕРСИТЕТ ХАЕНА (Королівство Іспанія) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги!  

 

Запрошуємо Вас 18 травня 2023 року взяти участь  

у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції   

«Цифрова трансформація в економіці,  

Фінансах, менеджменті та підприємництві» 

 

Напрями роботи конференції: 

 Економіка міста в умовах воєнного стану: внутрішні та зовнішні ресурси підтримки. 

 Проблеми та суперечності розвитку фінансової системи в умовах глобальної 

світової кризи. 

 Людський капітал у контексті розвитку smart-громад. 

 Навчання цифровому підприємництву. 

 

Платформа проведення: Zoom.  

 

Порядок роботи конференції: 
10:00-12:00 Пленарне засідання 

12:00-13:00 Перерва 

13:00-16.30 Секційні засідання за напрямами роботи конференції  

16.30-17.00 Підбиття підсумків конференції 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Для участі у конференції просимо до 17 квітня 2023 року: 

Заповнити реєстраційну форму учасника конференції, прикріпивши у форму квитанцію про 

оплату оргвнеску. 

Оргвнесок – 200 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття 

організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. підготовку програми конференції, 

електронних сертифікатів учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти переказувати 

на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка код ЄДРПОУ 02136554, 

Р/р UA038201720314211007201048659, Держказначейська служба України м. Київ, код 

банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції». 

 

Учасники конференції можуть опублікувати свої статті:  

 У науковому електронному виданні Київського університету імені Бориса Грінченка 

«Освітологічний дискурс», включеного до Переліку наукових фахових видань України 

(категорія «Б»), у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

наукового ступеня доктора наук і доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки (наказ МОН України від 28.12.2019  №1643). 

Вимоги до оформлення статей та умови публікації. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyYz5H6qCLxc7bivRMYQqw65r9Ly5xK7zUEm9V1jmQRmwU2Q/viewform?usp=sf_link
https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal
https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/information/authors


 У науковому журналі Університету імені Альфреда Нобеля «Академічний огляд», 

включеного до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), у якому можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук і 

доктора філософії зі спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 292 Міжнародні 

економічні відносини (наказ МОН України від 02.07.2020  №886).  

Вимоги до оформлення статей та умови публікації. 

 У науковому виданні Європейської асоціації економістів «European scientific journal of 

Economic and Financial innovation»,  у якому можуть публікуватися статті зі спеціальностей: 

051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 292 Міжнародні економічні відносини. 

Вимоги до оформлення статей та умови публікації. 

 

Увага! Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а 

також за дотримання авторських прав. Редколегія видання залишає за собою право 

відхиляти статті, які не відповідатимуть вимогам до оформлення і не містять наукової 

новизни. 

Опублікування видань планується після проведення конференції. 

 

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

Рябець Катерина Анатоліївна, заступник декана з наукової роботи Факультету економіки та 

управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з державного 

управління, доцент (тел. +38(096) 724-21-56; e-mail: k.riabets@kubg.edu.ua). 

Штепа Олена Валентинівна, доцент кафедри управління Факультету економіки та 

управління Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат економічних наук, 

доцент (тел. +38(050) 650-24-96; e-mail: o.shtepa@kubg.edu.ua). 

 

Оргкомітет конференції 

 

 

 

 

 

https://acadrev.duan.edu.ua/index.php/uk/
https://acadrev.duan.edu.ua/index.php/uk/avtoram-ukr/vymohy-do-oformlennia-statei
https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/index
https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/index
https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/about/submissions

