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Мета конференції: обговорення актуальних проблем і методів організації ефективного
міжнародного науково-технічного співробітництва
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Інженерно-економічне забезпечення сталого розвитку країни та світу: теорія, методологія,
практика
2. Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва
3. Національні інноваційні системи: проблеми формування та ефективності
4. Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності
промисловості України
5. Стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного
співробітництва
Вимоги до матеріалів
Тези доповіді надаються українською, російською чи англійською мовами (1 сторінка тексту А4
з полями 20 мм /Arial, 10 пт, інтервал 1/). Зразок оформлення тез розміщено на сайті
http://www.ied.kpi.ua. Обов'язкові посилання на першоджерела (до 4-х назв) згідно з вимогами
МОН України. Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору та редагування тез. У
заявці на участь у роботі конференції просимо вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи
та посаду, потребу у готелі, дати приїзду та від’їзду. Матеріали конференції надсилаються на
адресу: istc@ukr.net до 18 лютого 2018 р.
Для виступу на конференції рекомендуємо підготувати презентаційний матеріал (10 – 20 слайдів
у MS Power Point). Програма виступів формуватиметься оргкомітетом. Кращі доповіді
рекомендуватимуться до друку у фаховому журналі «Економічний вісник «КПІ ім. Ігоря
Сікорського».
Умови участі
Оплату за участь у конференції у розмірі 120 грн (ПДВ 20 грн включено) прохання переказати у
період з 13 лютого по 26 лютого 2018 року. Оргвнесок включає лише вартість збірника
матеріалів конференції. Оплата харчування та проживання здійснюється учасниками самостійно.
Банківські реквізити надсилаються учаснику тільки після прийняття тез до друку.
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