ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
“ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”
18 грудня 2019 року кафедрою теоретичної та прикладної економіки факультету
менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ
імені Ігоря Сікорського» проведено V Всеукраїнську науково-практичну
конференцію з міжнародною участю “Глобалізація напрямів формування
промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій” за підтримки
декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під
керівництвом в. о. завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки, к.е.н.,
доц. О.А. Шевчук. Основною метою конференції було обговорення актуальних
питань щодо напрямів формування промислового потенціалу, управління
підприємством з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної економіки в
глобальному середовищі – від суто теоретичних засад розвитку мікро- та
макросередовища до прикладних проблем впровадження принципів інноваційної,
інформаційної та інвестиційної складових у практику управління підприємством.
Конференцію призначено для викладачів вищих навчальних закладів, наукових
працівників, аспірантів та студентів економічних, технічних та гуманітарних
спеціальностей.
Працювало п’ять тематичних напрямів:
1. Економічна теорія. Економіка та управління національним господарством.
2. Інноваційно-інвестиційні і трансформаційні процеси в економіці. Економіка
сталого розвитку.
3. Індустрія 4.0. Інформаційний менеджмент.
4. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств. Формування промислового
потенціалу України.
5. Фінанси. Аналітика фінансового ринку.
Порядок роботи конференції:
10:00-10:30 – реєстрація учасників (зал № 6.6 Національної технічної
бібліотеки ім. Г.І. Денисенка );
10:30-14:00 – урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання (зал № 6.6
Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка); робота
секцій: № 1. Економічна теорія. Економіка та управління
національним господарством.
№ 2. Інноваційно-інвестиційні і трансформаційні процеси в
економіці. Економіка сталого розвитку.
№ 3. Індустрія 4.0. Інформаційний менеджмент.
№ 4. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств. Формування
промислового потенціалу України.
№ 5. Фінанси. Аналітика фінансового ринку.
14:10-15:00 – нагородження кращих виступів на конференції, урочисте закриття
пленарного засідання
На урочистому відкритті конференції виступили:
1. Шевчук Олена Анатоліївна, к.е.н., доцент, в. о. завідувача кафедри
теоретичної та прикладної економіки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
2. Семенченко Наталія Віталіївна, д.е.н., професор кафедри теоретичної та
прикладної економіки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

3. Прокопенко Наталія Семенівна – д.е.н., професор, проректор з наукової

роботи ПВНЗ «Європейський університет»
4. Камінський Олег Євгенійович – к.е.н., доцент, доцент кафедри
інформаційного менеджменту, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
5. Войтко Сергій Васильович, д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри
міжнародної економіки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Для участі у роботі конференції учасниками подано 104 наукові роботи, зокрема:
з НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» – 80 робіт, а також, від інших ВНЗ м. Києва –
10 робіт та України – 14 робіт:
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ – 1;
 Міжнародний університет фінансів – 3;
 ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана, м. Київ – 5;
 ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ – 1
 Львівський національний університет імені Івана Франка, м.Львів – 11;
 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
ім..С.З.Гжицького, м.Львів – 1;
 Східноукраїнський національний університет ім..В.Даля, м. Сєверодонецьк,
Луганська область – 1;
 Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана – 1.
Для участі у конференції викладачами, молодими вченими, аспірантами та
студентами подано 104 тези доповідей:
- 15 тез доповідей за тематичним напрямом №1 Економічна теорія. Економіка та
управління національним господарством,
- 24 тези доповідей – за тематичним напрямом № 2 Інноваційно-інвестиційні і
трансформаційні процеси в економіці. Економіка сталого розвитку (у т.ч. – 1 –
англійською мовою),
- 20 тез доповідей – за тематичним напрямом № 3 Індустрія 4.0. Інформаційний
менеджмент (у т.ч. – 1 – англійською мовою),
- 18 тез доповідей – за тематичним напрямом № 4 Стратегічні орієнтири
розвитку підприємств. Формування промислового потенціалу України (у т.ч. – 2–
англійською мовою),
- 27 тез доповідей – за тематичним напрямом № 5 Фінанси. Аналітика
фінансового ринку (у т.ч. – 2– англійською мовою).
Під час проведення конференції зареєструвалось 75 учасників, з них доповідали
27 учасників (тематичний напрям № 1 – 5 учасників, тематичний напрям № 2 – 5
учасники, тематичний напрям № 3 – 8 учасників, тематичний напрям № 4 – 4
учасники, тематичний напрям № 5 – 5 учасників).
Подані роботи відображають широкий діапазон результатів досліджень,
проведених науковцями, аспірантами та студентами з різних міст і навчальних
закладів. 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.
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю "Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах
постіндустріальних трансформацій"відзеркалено у Open Conference System.
За результатами конференції видано збірник наукових праць.

