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Робочі мови: українська,
російська, англійська
Факультет менеджменту та маркетингу
Наукове
товариство студентів
та аспірантів
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
ВНЕСОК
Факультету
менеджменту
та
маркетингу
Учасники
з Учасники з
Учасники з
НТУУ
«КПІ»

інших
навчальних
закладів

іноземних
навчальних
закладів

Інформаційний
безкоштовно
100 грн.лист

Виступ і
друк тез
Дистанційна участь

30€
80 грн.

120 грн.

XVIІ Міжнародна
науково-практична конференція
В оргвнесок входять друк тез, матеріали
студентів, аспірантів і
конференції, кава-брейк.
молодих вчених
В оргвнесок за дистанційну
участь входять друк тез
і розсилка збірки матеріалів конференції.
Для
учасників
НТУУ
«КПІ»
брук
тез
безкоштовний, збірник можна буде придбати під час
реєстрації.

«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

РОЗВИТОК:

економіка, технології,
управління»

У випадку відмови від участі організаційний
внесок не повертається.
Оргкомітетдоконференції
забезпечує
в
присвяченій
120-річчя КПІ
ім. Ігоряпроживання
Сікорського
гуртожитку НТУУ «КПІ» (за попередньою заявкою) і
інформаційні послуги з приводу проживання в готелях
та харчування учасників.

Реквізити для оплати за безготівковим
розрахунком з учасниками з інших ВНЗ:
Одержувач НТУУ «КПІ»
Код ЄДРПОУ 02070921
р/р 31252272210141
в ГУДКУ м. Києва МФО 820019
В призначенні платежу обов’язково вказати:
ФММ б/н 547 за участь у конференції НТР Прізвище
І.П.
Оплата за безготівковим розрахунком приймається до
22 березня 2013 року.
За
умови
попереднього
інформування
оргкомітету можлива оплата організаційного
внеску під час реєстрації учасників.

Шановні
колеги!
ПРОГРАМНИЙ
КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Заступник голови
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ
Зозульов
О.В., к.е.н., заступник декана ФММ з
наукової роботи
РОЗВИТОК:

Тези доповіді та заявка на участь (з
вказаним номером секції) подаються до 19
березня 2018 р. в електронному вигляді
окремими
файлами
(заявка_С1_прізвище.
doc,тези_прізвище.doc) електронною поштою на
адресу:
ntsafmm@ukr.net

Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти
Голова
участь у
Гавриш
О.А., д.т.н., професор,
декан факультету
XVІІ Міжнародній
науково-практичній
менеджменту
та
маркетингу
НТУУ
«КПІ»
конференції студентів, аспірантів і молодих
вчених

економіка, технології, управління»

Члени програмного комітету

присвяченій до 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського
Солнцев С.О., д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри
До участі запрошуються студенти, аспіранти
маркетингу
та Круш
молоді
вчені
зарубіжних
П.В.,
к.е.н.,українських
професор, зав.і кафедри
ЕП вузів,
Тульчинська
С.О., к.е.н., доцент кафедри ЕП
наукових
установ.
Дергачова
В.В., д.е.н.,
зав. кафедри
За матеріалами
роботипрофесор,
конференції
видається
менеджменту
електронний збірник тез доповідей учасників.
Довгань
Л.Є.,отримає
к.е.н., інформаційні
професор
кафедри
Кожен
учасник
матеріали
менеджменту,
секретар
Вченої
ради
ФММ
конференції та сертифікат про участь (за умови
Бояринова
К.О.,
к.е.н.,
доцент
кафедри
виступу з доповіддю).
менеджменту
Капустян В.О., д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри
Конференція відбудеться у
ММЕС
м. Києві
Гальчинський Л.Ю.,
к.т.н., доцент кафедри
в
«КПІ
ім.
Ігоря
Сікорського»
ММЕС
Герасимчук В.Г.,
д.е.н.,
професор
МЕ
27-28 березня 2018кафедри
р.
Войтко С.В., к.е.н., доцент кафедри МЕ

Секції:
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Менеджмент
(проф. Дергачова В.В.,
Голова
2. Економіка
підприємства
Свистун І.І., голова секції НТСА ФММ
(проф. Круш П.В.,
3. Міжнародна
економічна діяльність
Заступники голови:
Рудковська Ю.В., Деміденко К.В.
(проф. Гавриш О.А.,
проф. Войтко С.В.)
Члени організаційного комітету
4. Маркетинг
Погребняк А.Ю., Круш Н.П., Ільченко К.О.,
(проф.
Солнцев
С.О.,
Кавтиш О.П., Мезенцева О.О.,
Тюленєва
Ю.В.,
Зозульов
Шубіна К.А., Саранчук Н., Котовапроф.
Н.В., Корсун
О.В.О.В.)
5. Математичні методи та інформацій технології
в економіці 03056 Київ, просп. Перемоги, 37
корп. 1, к. 299(проф.
(15) Капустян В.О.,
Email: conference.ntr2013@gmail.com
Тел. (096) 98 11 898
Іванна Свистун

У темі листа вказуйте своє прізвище.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 рисунки з підписами та таблиці не повинні
перевищувати 10×10 см;
 гарнітура: Verdana – 10 пт
 назва доповіді – 12 пт;
 П.І.Б., назва вузу, e-mail – 11 пт,
 міжрядковий інтервал – 1,
 формат – doc
 абзац – 10 мм,
 поля – 20 мм,
 всі формули в редакторі Microsoft Equation3.0.
 обсяг тез 1-2 сторінки формату А4.
Просимо оформлювати тези у відповідності
до поданого прикладу і обов’язково вказувати
використану літературу:

Назва доповіді
Прізвище І. П.
Назва вузу
E-mail: a@b.cd
Текст доповіді
Список літератури
(в
порядку
згадування в тексті доповіді тез))
Організаційний комітет залишає за собою
право відбору тез для участі у конференції та
зміни умов участі в ній.

Тези, які не відповідають вказаним
вимогам оформлення, до розгляду не
приймаються.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Голова
Гавриш О.А., д.т.н., професор, декан
факультету менеджменту та маркетингу НТУУ
«КПІ»
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

Робочі мови: українська, російська, англійська,
французька, польська, німецька.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова: Юденко А. В., голова секції НТСА
ФММ
Заступник голови: Брожко О.О.
03057, Україна, м. Київ
вул. Металістів, 5а, корпус 31, кімната 1-17, 1-18
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

ЗАЯВКА
на участь в конференції
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК:
економіка, технології, управління»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Розмір оргвнеску для участі в конференції складає:
50 грн.
В організаційний внесок входять збірник в
електронному вигляді, друк програмних матеріалів
конференції та кава-брейк.
У випадку відмови від участі організаційний
внесок не повертається.
Оргкомітет
конференції
не
забезпечує
проживання та харчування іногородніх учасників.
Організаційний внесок конференції необхідно
буде сплатити після прийняття тез до друку.
Реквізити для сплати організаційного внеску будуть
надіслані вам разом із повідомленням про прийняття
тез до друку.
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