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Шановні колеги!
Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у
XVІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК:
економіка, технології, управління»
До участі запрошуються студенти, аспіранти та молоді вчені
українських і зарубіжних вузів, наукових установ.
За матеріалами роботи конференції видається електронний збірник
тез доповідей учасників. Кожен учасник отримає інформаційні
матеріали конференції та сертифікат про участь (за умови виступу з
доповіддю).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Програмний комітет:
Голова
Гавриш О.А., д.т.н., професор,
декан факультету менеджменту та
маркетингу НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Заступник голови
Зозульов О.В., к.е.н., професор, заступник декана ФММ з наукової роботи
Члени програмного комітету
Солнцев С.О., д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри промислового маркетингу
Круш П.В., к.е.н., професор, зав. кафедри ЕП
Дергачова В.В., д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту
Войтко С.В., д.е.н., професор, зав. кафедри МЕ
Крейдич
І.М. д.е.н., професор,
завідувач кафедри теоретичної і
прикладної економіки
Герасимчук В.Г., д.е.н., професор кафедри МЕ
Капустян
В.О., д.ф.-м.н.,
професор,
зав. кафедри ММЕС
Тульчинська С.О., д.е.н., професор кафедри ЕП
Гнітецький, к.е.н., ст.
викл. кафедри промислового маркетингу
Кухарук А.Д, к.е.н, доцент кафедри МЕ
Бояринова К.О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Гальчинський Л.Ю., к.т.н., доцент кафедри ММЕС

Організаційний комітет:
Голова організаційного комітету: голова НТСА ФММ Потапова В.П;
заступник НТСА ФММ Юденко А..В.; вчений секретар НТСА ФММ
Кузьміна В.С.: Мацун О. В.; Ванжа В. Є.; Костенко І.О.; Кравчук
Ю.Г.; Пісцо Є.С.; Зробок О.О.; Краєвський Р.Р.
Тематика конференції:
Секція 1.
Секція 2.
Секція 3.
Секція 4.
Секція 5.

Менеджмент
Економіка підприємства
Міжнародна економічна діяльність
Маркетинг
Математичні методи та інформацій технології в
економіці

Вимоги до участі в конференції:
Для участі в конференції до 15 березня 2019 року потрібно
надіслати тези доповіді та заявку (окремими файлами Тези_Прізвище,
Заявка_Прізвище) на е-mail b2b.marketing.kpi@gmail.com
Вимоги до оформлення тез:
До 2 стор. формату А4, шрифт Times New Roman – 12 пт (окрім назви
доповіді
– 16 пт; П.І.Б., назва вузу, e-mail – 12 пт), абзац – 10 мм, поля – 20 мм,
міжрядковий інтервал – 1, формат – doc, docx або rtf.

