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Шановні колеги! 

 

Вже стало доброю традицією навесні кожного року проводити  кафедрою 

менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» конференцію, метою 

якої є обговорення актуальних питань управління підприємствами  в контексті 

загострення соціально-економічних, політичних та інституційних протиріч 

розвитку економіки та суспільства, обмін знаннями і передовим досвідом.  

Формат роботи конференції крім пленарного засідання передбачає проведення 

мастер-класів, круглих столів дискусій в рамках секцій.  

В рамках конференції ви зможете почути доповіді учених різних вузів та 

державних установ України, представників промисловості, соціальної сфери, 

економіки та бізнесу. 

Участь у конференції передбачає:  

 публікацію тез. За результатами конференції буде виданий Збірник тез 

конференції. Доповідачі отримають довідку про участь. 

 публікацію статті в електронному Збірнику наукових праць «Сучасні підходи до 

управління підприємством». 

  

З повагою,  

організаційний комітет конференції 



ІХ Всеукраїнська  науково-практична конференція« 

Сучасні підходи до управління підприємством»  

12 квітня КПІ ім.Ігоря Сікорського ФММ кафедра менеджменту 

 

 

ТЕМАТИКА НАУКОВОГО ДИСКУРСУ  

ЗА НАПРЯМАМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ: 

   

 

Секція 1. Інноваційно-інвестиційне підприємництво 

як основа економічного зростання 

 Розвиток стартап-руху в Україні: перспективи та перешкоди 

 Форми та механізми розвитку інноваційного підприємництва 

 Формування моделей державно-приватного партнерства в інноваційній сфері: зарубіжний та вітчизняний 

досвід  

  Роль кризи в стимулюванні інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств 

  Методи та інструменти управління інноваційним розвитком промислових підприємств 

  

 

Секція 2. Міжнародний бізнес в умовах тенденцій 

розвитку глобальних викликів 

 Тенденції та пріоритети діяльності вітчизняних підприємств в умовах інтеграції України до ЄС 

 Міжнародна діяльність підприємств: виклики та перспективи 

 Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах постіндустріальних перетворень 

 Актуальні проблеми розвитку форм міжнародного бізнесу 

 Конкурентоспроможність підприємств в умовах міжнародного бізнес-середовища 

 

 

Секція 3. Менеджмент  сучасного бізнесу в умовах 

трансформаційних перетворень економіки: 

 Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

 Новітні організаційні структури управління підприємством в умовах трансформаційних перетворень 

 Менеджмент людських ресурсів на підприємстві 

 Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 

 Управлінські технології та бізнес–моделі в системі менеджменту підприємства 

 

 

Секція 4. Логістика та управління ланцюгами 

поставок: вітчизняний та закордонний досвід 

 Актуальні проблеми ланцюгів поставок в Україні та світі: шляхи їх вирішення 

 Логістичні інструменти для аналізу і моделювання систем управління запасами 

 Склад як інтегруюча ланка ланцюга поставок 

 Нові маршрути та технології доставки вантажів: особливості експортно-імпортних операцій України, 

Європи, Азії, Північної та Південної Америки 

 Ринок логістичних послуг: проблеми та перспективи росту 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.   
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ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 для участі в конференції необхідно до 01 березня 2018 р. включно 

зареєструватися та завантажити свої матеріали за посиланням 

conf.management.fmm.kpi.ua; 

 продублювати в електронному вигляді заявку учасників, тези окремими файлами 

(zayavka_prizvische, tezy_prizvische) електронною поштою на адресу: 

konfkafmen@kpi.ua;  

 назва файлів з електронною версією тез та з даними про авторів повинна 

збігатися з прізвищем першого автора;  

 звертаємо Вашу увагу, що розміщення матеріалу авторами через систему OJS на 

сайті конференції є  обов’язковою умовою  публікації роботи у друкованому 

Збірнику тез конференції; 

 публікація тез студентів-бакалаврів можлива тільки у співавторстві з науковим 

керівником; 

 публікація тез студентів-магістрів можлива в співавторстві з науковим 

керівником або під науковим керівництвом. 

 
 

За бажанням автора можлива безкоштовна публікація статей в електронному 

Збірнику наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». Обсяг 

статті – 10-20 тис. знаків. Мова публікації - українська, англійська. Детальна 

інформація розміщена на сайті http://spu.fmm.kpi.ua 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, пр. Перемоги, 37,  

Національна технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка 

 

 

 
 

Контактна особа: Мохонько Ганна Анатоліївна. Тел. +38-097-288-37-37 

konfkafmen@kpi.ua 
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