
До уваги учасників Х Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного 

розвитку України: пошук молодих» 

Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих» відбудеться  21 квітня 2021 року онлайн на платформі ZOOM за 

наступними посиланнями: 

Пленарне засідання: 09.50 – 12.30  

ідентифікатор конференції: 826 0365 4451,  код доступу: 2021 

  

Секційні засідання: 13.00 – 13.40 

Секція 1 – Глобальні імперативи підприємницького потенціалу компаній на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 

ідентифікатор конференції: 799 6178 4617, код доступу: 2021  

 

Секція 2 – Соціальне забезпечення громадян: проблеми та перспективи. 

ідентифікатор конференції: 741 8745 4041, код доступу: 2021       

 

Секція 3 – Сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: погляд 

молодих. 

ідентифікатор конференції: 891 9661 4193, код доступу: 2021      

 

Секція 4 – Публічне управління в Україні: стан, виклики та перспективи 

розвитку. 

ідентифікатор конференції: 778 9715 5521, код доступу: 2021    

 

Секція 5 – Моделювання та проєктування процесів управління в соціально-

економічних системах з використанням інформаційних технологій. 

ідентифікатор конференції: 883 3627 6690, код доступу: 2021      

 

Секція 6 – Стратегічні напрямки розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів. 

ідентифікатор конференції: 799 5403 6637, код доступу: 2021      

 

Секція 7 – Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного 

розвитку країни. 

ідентифікатор конференції: 803 074 8294, код доступу: 2021     

 

Секція 8 – Сучасне товарознавство: інновації, проблеми якості та безпеки. 

ідентифікатор конференції: 791 7955 1974, код доступу: 2021     

 

Секція 9 – Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку 

бізнесу. 

ідентифікатор конференції: 918 651 6881, код доступу: 2021     

 



Секція 10 – Тенденції розвитку індустрії гостинності та харчової 

промисловості: регіональний та національний виміри. 

ідентифікатор конференції: 725 9429 5636, код доступу: 2021      

 

Секція 11 – Правові, історичні та соціально-психологічні  тенденції 

державотворення в Україні. 

ідентифікатор конференції: 899 6231 7010, код доступу: 2021 

 

Секція 12 – Фізична підготовка студентської молоді: проблеми та 

перспективи. 

ідентифікатор конференції: 713 1284 2153, код доступу: 2021    

 

Секція 13 – Передумови професійної самореалізації молоді в умовах 

ринкової   економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти. 

ідентифікатор конференції: 812 481 0653, код доступу: 2021      

 

Заключне пленарне засідання: 14.00 – 14.40  

ідентифікатор конференції: 826 0365 4451,  код доступу: 2021 

  

 

 

 


