ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні підходи до управління підприємством»
6 квітня 2017 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» проведено VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні
підходи до управління підприємством», яка була
присвячена 25-річчю факультету
менеджменту та маркетингу і проходила за підтримкою декана факультету менеджменту та
маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри
менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової. Основною метою конференції було обговорення
актуальних питань управління підприємством з урахуванням сучасних тенденцій розвитку
національної економіки в глобальному середовищі – від суто теоретичних засад розвитку
мікро- та макросередовища до прикладних проблем впровадження принципів інноваційної,
інформаційної та інвестиційної складових у практику управління підприємством.
Конференцію призначено для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників,
аспірантів та студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.
Працювало чотири тематичні напрями: 1. інноваційно-інвестиційне забезпечення
антикризового управління підприємствами; 2. детермінанти розвитку міжнародного бізнесу в
умовах глобальних викликів; 3. розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу в
умовах ресурсних обмежень; 4. логістика та управління ланцюгами поставок: вітчизняний та
закордонний досвід.
Порядок роботи конференції:
10:00-10:20
10:20-12:30
12:30-14:00
14:00-17:00

– реєстрація учасників
(зал №12 Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка);
– урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання (зал №12
Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка );
– перерва;
– засідання за тематичними напрямами (зали Національної технічної
бібліотеки ім. Г.І. Денисенка):
Зал №12 – напрям №1: Інноваційно-інвестиційне забезпечення
антикризового управління підприємствами
Зал №10 – напрям №2: Детермінанти розвитку міжнародного бізнесу в
умовах глобальних викликів
Зал №11 – напрям №3: Розвиток конкурентоспроможності сучасного
бізнесу в умовах ресурсних обмежень
Зал №15 – напрям №4: Логістика та управління ланцюгами поставок:
вітчизняний та закордонний досвід

На урочистому відкритті конференції виступили:
1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри
менеджменту КПІ ім.Ігоря Сікорського.
2. Чужиков Віктор Іванович, д-р екон. наук, проф., проректор з міжнародних зв’язків
ДВНЗ «Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана».
3. Тупкало Віталій Миколайович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри
інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Київського інституту інтелектуальної
власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».
4. Смолін Ігор Валентинович, д-р екон. наук, проф., професор кафедри стратегії
підприємств ДВНЗ «Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана».
5. Ляшенко Олександра Миколаївна, д-р екон. наук, професор, вчений секретар
Національного інституту стратегічних досліджень.
6. Ушенко Наталя Валентинівна, д-р екон. наук, проф., професор кафедри економіки
Національного авіаційного університету.

7. Жиляєв Ігор Борисович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорьского, радник Інституту законодавства Верховної Ради України.
В роботі конференції взяли участь 131 учасник, зокрема з КПІ ім.Ігоря Сікорського (114
учасників, в тому числі 111 учасників з кафедри менеджменту), а також представники інших
вузів і державних установ м. Києва (11 учасників) та України (5 учасників).
 Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»,
м.Київ – 1;
 Київський національний університет культури і мистецтв, м.Київ – 1;
 Державний університет телекомунікацій, м.Київ – 3;
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ – 1;
 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
м.Київ - 2;
 Національний авіаційний університет, м.Київ – 1;
 Національний інститут стратегічних досліджень, м.Київ – 1;
 ПАТ Укрнафта, м.Київ – 1;
 Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»,
м.Херсон – 2;
 Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця – 1;
 Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м.Харків – 1;
 Маріупольский державний університет, м.Маріуполь – 1.
Були представники інших країн – Познанський економічний університет, м. Познань,
Польща (1 учасник).
Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 95 тез
(29 тез за тематичним напрямом №1, 14 тез – за тематичним напрямом №2, 43 тез – за
тематичним напрямом №3 та 9 тез – за тематичним напрямом №4). Під час проведення
конференції зареєструвалось 66 учасників, з них доповідались 39 учасників (тематичний
напрям № 1 – 13 учасників, тематичний напрям № 2 – 8 учасників, тематичний напрям №3 –
12 учасників, тематичний напрям №4 – 6 учасників).
Подані тези відображають широкий діапазон результатів досліджень, проведених
науковцями, аспірантами та студентами з різних міст і навчальних закладів. Особливу увагу
приділено науковим та прикладним аспектам менеджменту. Перелік проблемних питань
охоплює різні галузі й сфери управління реальним сектором економіки. Наведені результати
є науково обґрунтованими, містять пропозиції нетривіальних інноваційних рішень та
підходів до управління, яких гостро потребують підприємства з огляду на сучасні економічні
тенденції.
За результатами конференції видано збірник тез доповідей.

