П Л А Н
проведення наукових та науково-технічних заходів на 2016 р.

факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»
(назва організації)

№ з/п

1.

Назва НТЗ
(для міжнародних ще і
англійською мовою)
«РОЗВИТОК
ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК
ФАКТОР РОСТУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ»
«ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT AS
NATIONAL ECONOMY
GROWTH FACTOR»

Місце
проведення

Термін
проведенн
я

Відповідальна особа
(ПІБ, телефон, факс, е-mail,
cайт організації)

Країни – учасниці
(для міжнародних
НТЗ)

Кафедра
16.11.2016 Круш П.В. тел. 454-98-58
Франція, Польща,
економіки і
р.
Е-mail: ekon.konf2011@kpi.ua, Росія, Республіка
підприємниц
http://conferences.uran.ua/index.php/k Білорусь, Грузія,
тва,
pi_rpfrne/2015/about/submissions#onli Чехія, Болгарія
Національни
neSubmissions,
й технічний
http://keip.kpi.ua/
університет
України
«Київський
політехнічни
й інститут»,
Україна, м.
Київ, пр.
Перемоги,
37

Орієнтов
на кількість
учасників

120

1

№
з/п

1.

2.

№
з/п

1.

Назва НТЗ
(для міжнародних ще і
англійською мовою)
X Всеукраїнська науковопрактична конференція
студентів, аспірантів та
молодих учених
«В2В-маркетинг»
X Всеукраїнське студентське
кейс-змагання з
маркетингу «Rising Industrial
Marketing Stars»

Назва НТЗ
(для міжнародних ще і
англійською мовою)
X Науково-практична
конференція «Моделювання
та прогнозування
економічних процесів»
X Scientific Conference
"Modelling and forecasting of
economic processes"

Місце
проведення

Термін
проведен
ня

Кафедра
промисловог
о маректингу
НТУУ «КПІ

14-15 квітня
2016 р.

Кафедра
промисловог
о маректингу
НТУУ «КПІ»

15 квітня
2016 р.

Місце
проведення

Кафедра
ММЕС
НТУУ
«КПІ»

Термін
проведен
ня
1-2
грудня
2016
року.

Відповідальна особа
(ПІБ, телефон, факс, е-mail,
cайт організації)
д. ф-м. н, проф.
Солнцев С.О.
тел.: 380 (44) 454-98-62
k_p_m@i.ua
http://marketing.kpi.ua/
д. ф-м. н, проф.
Солнцев С.О.
тел.: 380 (44) 454-98-62
k_p_m@i.ua
http://marketing.kpi.ua/

Країни – учасниці
(для міжнародних
НТЗ)

Орієнтов
на кількість
учасників

-

200

-

100

Відповідальна особа
(ПІБ, телефон, факс, е-mail,
cайт організації)

Країни – учасниці
(для міжнародних
НТЗ)

Орієнтов
на кількість
учасників

Пасенченко Юрій Антонович
Тел. 096 379 15 03
e-mail:
yuriy.pasenchenko@gmail.com
mses.kpi.ua

-

40

2

№
з/п
1.

Назва НТЗ
(для міжнародних ще і
англійською мовою)
VІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Сучасні
підходи до управління
підприємством» з міжнародною
участю
VІI Nationwide scientific-practical
conference “Modern approaches to
enterprise
management”
with
international participation

Місце
проведення
Національний
технічний
університет
України
«Київський
політехнічний
інститут»
(Національна
технічна
бібліотека ім.
Г.І. Денисенка)
Кафедра
менеджменту

Термін
проведен
ня

Відповідальна особа
(ПІБ, телефон, факс, е-mail,
cайт організації)

21 квітня
2016 р.

д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна,
доц., к.е.н. Мохонько Ганна Анатоліївна,
097-288-37-37, тел. (044) 406-85-10,
konfkafmen@kpi.ua
сайт кафедри: http://management.kpi.ua/
сайт конференції (збір контактних даних):
http://konfkafmen.kpi.ua/

Країни – учасниці
(для міжнародних
НТЗ)

Орієнтов
на кількість
учасників
100

3

№
з/п
1.

Назва НТЗ
(для міжнародних ще і
англійською мовою)

Місце
проведенн
я

ХІІ (ХХIV) Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Міжнародне науково-технічне
співробітництво: принципи,
механізми, ефективність»

НТУУ «КПІ»
(Національна
технічна
бібліотека ім.
Г.І.
Денисенка)
Кафедра
міжнародної
економіки

10-11 березня
2016 р.

ХІІ (ХХIV) Nationwide scientificpractical conference “International
scientific
and
technological
cooperation: principles, mechanisms,
and efficiency”

Термін
проведення

Країни –
учасниці (для
міжнародних
НТЗ)

Орієнтов
на кількість
учасників

д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович,
тел.: (044) 464-98-60
e-mail: s.voytko@kpi.ua
web: http://ied.kpi.ua/uk/main/
сайт кафедри: http://ied.kpi.ua/
e-mail організаційного комітету конференції:
istc@ukr.net

Україна

100

Відповідальна особа
(ПІБ, телефон, факс, е-mail,
cайт організації)

2.

XІІ науково-практична конференція
студентів, аспірантів і молодих
вчених «Ефективність інженерних
рішень у приладобудуванні»

НТУУ «КПІ»
(Національна
технічна
бібліотека ім.
Г.І.
Денисенка)
Кафедра
міжнародної
економіки

15 березня
2016 р.

д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович,
тел.: (044) 464-98-60
e-mail: s.voytko@kpi.ua
web: http://ied.kpi.ua/uk/main/
сайт кафедри міжнародної економіки: http://ied.kpi.ua/
сайт приладобудівного факультету (ПБФ), спільно з
яким буде організовано конференцію: http://pbf.kpi.ua/
Відповідальний від ПБФ: заступник декана з навчальновиховної роботи,
к.т.н., доц. Трасковський Володимир Володимирович
Тел.: (098) 452-05-91
e-mail: v.traskovsky@kpi.ua;
ees-pbf@email.ua (оргкомітет)

Україна

50

3.

Науковий семінар
«Стратегії розвитку підприємств
атомної промисловості України»

НТУУ «КПІ»
Кафедра
міжнародної
економіки

Листопад 2015

Д.е.н., проф. Охріменко Оксана Онуфріївна,
Тел.:044-454-98-60,
e-mail: goth12@mail.ru
web: http://ied.kpi.ua/uk/main/

Україна

50

4

№
з/п

1.

Назва НТЗ
(для міжнародних ще і
англійською мовою)
І Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Глобалізація напрямів
формування промислового
потенціалу в умовах
постіндустріальних
трансформацій»

Місце
проведення

Бібліотека
НТУУ
“КПІ”,
Кафедра
теоретичної
та
прикладної
економіки

Термін
проведен
ня

Відповідальна особа
(ПІБ, телефон, факс, е-mail,
cайт організації)
23 березня Єрешко Юлія Олександрівна
2016 року заст. зав. кафедрою теоретичної та
прикладної економіки з наукової роботи,
к.е.н., доцент кафедри теоретичної та
прикладної економіки
(067) 910-63-26;
julia.jereshko@gmail.com;
електронна адреса оргкомітету:
konf.tpe@gmail.com.

Країни – учасниці
(для міжнародних
НТЗ)

Орієнтов
на кількість
учасників

-

50

5

№
з/п

1.

Назва НТЗ
(для міжнародних ще і
англійською мовою)
«Науково-технічний

розвиток:
економіка, технології,
управління»
«Scientific
Technical
Development:
economy, technology,
management»

Місце
проведення

Термін
проведення

Відповідальна особа
(ПІБ, телефон, факс, е-mail,
cайт організації)

Країни – учасниці
(для міжнародних
НТЗ)

Орієнтов
на кількість
учасників

Національн
ий
технічний
університе
т України
«Київський
політехніч
ний
інститут»,
Україна, м.
Київ, пр.
Перемоги,
37

06-07.04.2016 Пігуль В.В. – голова НТСА
р.
факультету менеджменту та
маркетингу НТУУ «КПІ»
тел. 093-825-45-85
Е-mail: ntca2016@ukr.net

Польща,
Республіка
Білорусь, Бельгія

190

Декан ФММ

О.А. Гавриш

6

