ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія,
управління»
28 березня 2018 року Науковим товариством студентів та аспірантів
факультету менеджменту та маркетингу КПІ імені Ігоря Сікорського було
проведено XVI Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів
та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія,
управління» за підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н.,
професора О. А. Гавриша, під керівництвом заступника декана ФММ з наукової
роботи, к.е.н., проф. Зозульова О. В. Основною метою конференції було
обговорення актуальних питань пов'язаних з тенденціями розвитку економіки , які
зумовлюють необхідність слідкувати за процесами інтеграції та глобалізації,
посиленням інноваційних технологій.
Цього року робота відбувається за п’ятьма напрямками:
Менеджмент
Економіка підприємства
Міжнародна економічна діяльність
Маркетинг
Математичні методи та інформаційні технології в економіці
Порядок роботи конференції:
10:00 - 10:30
Реєстрація учасників конференції
10:30-10:40

Вітальне слово та урочисте відкриття конференції

10:40-11:00

Редзюк Ольга Миколаївна - засновник Olerom Forum 1, Olerom
Fest, благодійного фонду «Янголи світу», СЕО Olerom Group,
Новатор тренінгового ринку України
Яблокова Наталія Борисівна - елітний директор компанії
Faberlic, тренер вищої категорії, засновник "Бізнес-школи
Яблокової Наталії"
Новіков Павло Валерійович - асистент кафедри автоматизації
теплоенергетичних ПРОЦЕСІВ (АППАУ), фахівець з розвитку
промислового підприємства в епоху Industry 4.0
Войтко Сергій Васильович - фахівець з міжнародного
співробітництва, виконавець масштабного проекту «Форсайт та
побудова стратегії соціально-економічного розвитку України»,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

11:00-11:20

11:20-11: 35

11:35-11:45

11:45-11:55

11:55-12:15

міжнародної економіки
Дубневич Нестор Миколайович - старший юрист Juscutum,
Практика супроводу блокчейн-проектів, партнер в lexnet.io першої у Східній Європі лабораторії юридичних інновацій, CLO в
Patentbot,
амбасадор
в
KYIV
Legal
Hackers.
Баранов Сергій Сергійович - керівник відділу робототехніки
Smartrob міжнародного дитячого центру розвитку KIDBI

12:15-12:35

Кава-брейк

12:35-14:00

Секційне засідання

14:00-15:00

Вручення сертифікатів. Закриття конференції

На урочистому відкритті конференції виступили:
1. Зозульов Олександр Вікторович, к.е.н., проф., заступник декана ФММ з наукової
роботи КПІ імені Ігоря Сікорського.
2. Юденко Аліна – головний організатор конференції, голова НТСА ФММ,
студентка групи УС-41.
В роботі конференції взяли участь 250 учасників, зокрема з КПІ імені Ігоря
Сікорського (200 учасників), а також представники інших вузів і державних установ
України (9 учасників).
 Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, м. Київ – 3;
 Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ – 2;
 Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ – 1;
 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 3
Були представники інших країн – Університет Париж-Дофін, Франція (2
учасника) та Варшавськомий Державний Університет, Польща(1 учасник).
Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано
41 тезу (8 тез за тематичним напрямом №1, 12 тез – за тематичним напрямом №2,
14 тез – за тематичним напрямом №3, 2 тези – за тематичним напрямом №4, 5 тез –
за тематичним напрямом №5). 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 наукових праць.

