ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
XVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія,
управління»
18 квітня 2017 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:

діяльність

Порядок роботи конференції:
10:00-10:30 – реєстрація учасників (зал Засідань Адміністративної ради КПІ імені
Ігоря Сікорського);
10:30-10:40 – урочисте відкриття конференції.
Пленарне засідання (зал Засідань Адміністративної ради КПІ імені Ігоря
Сікорського);
13:00-13:30 – кава-брейк;
13:30-16:00 – засідання за тематичними напрямами (зал Засідань Адміністративної
ради
КПІ
імені
Ігоря
Сікорського)
16:00-16:30 – 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. Войтко Сергій Васильович, д.е.н., професор, в.о. завідувач кафедри міжнародної
економіки КПІ імені Ігоря Сікорського.
В роботі конференції взяли участь 300 учасників, зокрема з КПІ імені Ігоря
Сікорського (250 учасників), а також представники інших вузів і державних установ
м. Києва (6 учасників) та України (10 учасників).

 Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, м.Київ – 2;
 Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ – 3;
 Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ – 1;
 Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів – 2;
 Луцький національний технічний університет, м. Луцьк – 1;
 Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м.
Дніпропетровську, м. Дніпропетровськ – 1.
Були представники інших країн – Технічний університет Варна, м. Варна,
Болгарія (1 учасник) та Краківський політехнічний інститут імені Тадеуша
Костюшка, м.Кракiв, Польща(1 учасник).
Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано
76 тез (14 тез за тематичним напрямом №1, 39 тез – за тематичним напрямом №2, 9
тез – за тематичним напрямом №3, 8 тез – за тематичним напрямом №4, 6 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.

