П Л А Н
проведення наукових та науково-технічних заходів (конференції, семінари)
факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»
у 2014 р.

№
з/п

Назва НТЗ,
анотація

Місце
проведення

Термін
проведення

1.

ХIII Міжнародна науково-практична конференція
студентів, та молодих вчених «Науковотехнічний розвиток: економіка, технологія,
управління»

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

16-18 квітня
2014 р

Секції: 1. Менеджмент 2. Економіка підприємства 3.
Міжнародна економічна діяльність
4. Маркетинг
5.
Математичні методи та інформацій технології в економіці

2.

VIII
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
студентів, аспірантів і молодих вчених
«Промисловий маркетинг: теорія, методологія,
практика»
(«B2B -MARKETING»)
Секція 1. Актуальні
проблеми
промислового
маркетингу в сучасних умовах.
Секція 2. Інноваційний маркетинг в сучасному
науково-технічному середовищі.
Секцій 3. Стратегічний
маркетинг
та
маркетинговий менеджмент.
Секція 4. Маркетингові дослідження.
Секція 5. Брендинг та маркетингові комунікації.

3.

Семінар-практикум
«Всеукраїнське
кейсзмагання з промислового маркетингу: Rising
Industrial Marketing Stars »
Стратегічний маркетинговий аналіз господарських ситуацій
провідних компанії світу у форматі кейс-змагання під
патронатом провідних компаній України

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

20-21
лютого 2014
р.

21 лютого
2014 р.

Відповідальна особа
(ПІБ).
Телефон, факс, е-mail,
cайт організації;
Голова НТСА факультету
менеджмента та
маркетингу
Котова Н.В.
natalikotova@ukr.net
067-318-76-29

Солнцев С.О, д.н, проф.
Зозульов О.В., к.е.н., доц.
Базь М.О., к.е.н., ст. викл.
Товстоноженко Наталя
Гавриш Ю.О.
063-441-05-96,
n.tovstonozhenko@ukr.net

Співаковська Т.В., к.е.н.,
доц.
Товстоноженко Наталя
063-441-05-96,
n.tovstonozhenko@ukr.net

Країни –
учасниці (для
міжнародних
НТЗ)

Орієнтов
на
кількість
учасників

Росія, Білорусь,
Франція,
Німеччина

150

-

90

-

60

№
з/п
4.

Назва НТЗ,
анотація
Семінар-практикум
«Майстер-клас
маркетингу: Ukrainian Marketing Leaders»

Місце
проведення
з

Висвітлення та обговорення досвіду вітчизняних компаній
на внутрішньому та зовнішньому ринках
провідними
практикуючими фахівцями в галузі маркетингу

5

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція
студентів, аспірантів і молодих учених:
«Моделювання та прогнозування економічних
процесів».

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

Термін
проведення
20-21
лютого 2014
р.

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

1 –5
грудня 2014.

На конференції передбачається робота наступних секцій:
1. Моделювання економічного ризику та прийняття
рішень в умовах невизначеності;
2. Економетричні моделі і методи прогнозування;
3. Економіко-математичне моделювання та інформаційне
забезпечення трансформаційних змін в економіці
України
4. Інформаційні технології в моделюванні економіки

6

V Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасні
підходи
до
управління
підприємством» з міжнародною участю

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

24 квітня
2014 року

7

Х Міжнародна науково-практична конференція
студентів,
аспірантів
і
молодих
вчених
«Ефективність
інженерних
рішень
в
приладобудуванні».
Спільно
кафедра
міжнародної економіки та
приладобудівний
факультет.

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

11.03.2014р.

Обговорюються питання функціонування приладобудівної

Відповідальна особа
(ПІБ).
Телефон, факс, е-mail,
cайт організації;
Зозульов О.В., к.е.н., доц.
Базь М.О., к.е.н., ст. викл.
Товстоноженко Наталя
063-441-05-96,
n.tovstonozhenko@ukr.net
Ільченко К.А.,
Тел. 044-4549859, 0983961821,
msesconf@gmail.com,
http://mses.ntu-kpi.ua .

д.е.н., проф., Дергачова
Вікторія Вікторівна,
к.е.н., доц., Мохонько
Ганна Анатоліївна
тел. 0972883737
konfkafmen@kpi.ua
Кафедра менеджменту
НТУУ «КПІ»,
тел. 4068510,
http://management.kpi.ua
Войтко Сергій
Васильович, д.е.н., доц.
тел. (044) 454-91-03,
s.voytko@kpi.ua
www.pbf.kpi.ua

Країни –
учасниці (для
міжнародних
НТЗ)

Орієнтов
на
кількість
учасників

-

-

Росія,
Білорусь,
Вірменія.

150

100

Російська
Федерація,
Білорусь

50

№
з/п

Назва НТЗ,
анотація

Місце
проведення

Термін
проведення

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

13 - 14.
03.2014р.

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

27.11.2014р

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

23.04.2014 р.

11 Науковий семінар «Формування промислового
потенціалу в умовах постіндустріальних
трансформацій»

НТУУ
«КПІ»,
м. Київ

Щомісяця
протягом року

12

НТУУ
«КПІ»,

19.11.
2014

Відповідальна особа
(ПІБ).
Телефон, факс, е-mail,
cайт організації;

Країни –
учасниці (для
міжнародних
НТЗ)

Орієнтов
на
кількість
учасників

Російська
Федерація,
Білорусь

100

Білорусь

50

галузі, виробничо-комерційної діяльності підприємств
приладобудування, побудови, експлуатації та ефективності
використання приладів і систем

8

Х
Міжнародна
науково-практична
конференція «Міжнародне науково-практичне
співробітництво:
принципи,
механізми,
ефективність”
Обговорення актуальних проблем та пропозицій щодо
організації ефективного
міжнародного
науково-технічного співробітництва

9

IV Круглий стіл «Міжнародна економіка:
теорія та практика»
Обговорення актуальних питань стосовно розвитку
міжнародної економіки, зовнішньоекономічної діяльності

10 Ι
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Глобалізація
напрямів
формування промислового потенціалу в умовах
постіндустріальних трансформацій»
Обговорення актуальних проблем та пропозицій щодо
організації ефективного функціонування промислових
підприємств в умовах постіндустріальних трансформацій

ХІI Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток підприємництва як фактор росту

Войтко Сергій
Васильович, д.е.н., доц.
тел. (044) 454-91-03,
s.voytko@kpi.ua
http://ied.kpi.ua/
Охріменко
Оксана
Онуфріївна
тел. (044) 454-98-60
economika35@yandex.ru
http://ied.kpi.ua/
д.е.н., доц. Крейдич Ірина
Миколаївна
тел. (044) 406-85-07,
kreidichin@ukr.net
к.е.н. Рощина Надія
Василівна
к.е.н. Єрешко Юлія
Олександрівна
тел. (044) 406-85-07
ktpe@ukr.net

50

д.е.н., проф.. Яловий
Гаррі Кирилович
Тел.. (044)406-85-07
ktpe@ukr.net
Круш П.В. к.е.н., проф.,
Тульчинська С.О. к.е.н.

15

3 – Білорусь
2 – Франція

260

№
з/п

Назва НТЗ,
анотація

Місце
проведення

національної економіки»
Мета
конференції:
Обмін
результатами
дослідження з теорії та практики розвитку
підприємництва та інноваційних процесів в
Україні та світі

м. Київ

Декан ФММ
09.12.2013

Термін
проведення

Відповідальна особа
(ПІБ).
Телефон, факс, е-mail,
cайт організації;
доц.,
т. 454-98-58, ф. 406-85-08
http://keip.kpi.ua
http://konf-keip.kpi.ua

Країни –
учасниці (для
міжнародних
НТЗ)
2 – Польща
2- Росія
2- Німеччина
2- Румунія

Гавриш О.А.

Орієнтов
на
кількість
учасників

