
   

XІХ (XXXI) Міжнародна науково-практична конференція 
"МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО: 
принципи, механізми, ефективність” 

Національний технічний університет України 
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

Факультет менеджменту та маркетингу 
Кафедра міжнародної економіки 

16–17 березня 2023р., м. Київ, Україна 
 
 Мета конференції: обговорення актуальних 

проблем і методів організації ефективного 
міжнародного науково-технічного 
співробітництва 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Інженерно-економічне забезпечення сталого 
розвитку країни та світу: теорія, методологія, 
практика 

2. Роль держави у розвитку міжнародного науково-
технічного співробітництва 

3. Національні інноваційні системи та Індустрія 4.0: 
проблеми формування та ефективності 

4. Науково-технічне співробітництво як фактор 
підвищення рівня конкурентоспроможності 
промисловості України 

5. Стан і тенденції розвитку фінансових 
інструментів міжнародного науково-технічного 
співробітництва 
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УМОВИ УЧАСТІ 

Участь у конференції є безкоштовною.  
Прийняті роботи будуть опубліковані в 
електронному збірнику праць конференції на 
платформі OJS у доменній зоні kpi.ua в рамках 
проекту «Наукова періодика».  
Матеріали, що не відповідають вимогам, або 
надійшли після 25 лютого 2023 р.,  
не приймаються до публікації. 
Робочі мови конференції: українська, англійська 
 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова програмного комітету 
Герасимчук В.Г., д.е.н., професор, професор 
кафедри міжнародної економіки, КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 
 

Співголова програмного комітету 
Кравченко М.О., д.е.н., професор, декан факультету 
менеджменту та маркетингу, КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ 

Тези доповіді надаються українською чи 
англійською мовами (2 повні сторінки тексту А4 з 
полями 20 мм /Arial, 10 пт, інтервал 1,1). Зразок 
оформлення тез розміщено на сайті 
http://www.ied.kpi.ua. Обов'язкові посилання на 
першоджерела (до 4-х назв) згідно з вимогами 
ДСТУ 8302:2015. Оргкомітет конференції 
здійснює перевірку на плагіат, рецензування і 
залишає за собою право відбору тез. Публікація 
тез студентів можлива тільки у співавторстві з 
науковим керівником. 
Матеріали конференції та заповнену заявку 
необхідно надіслати на адресу: istc@ukr.net до 
25 лютого 2023 року. 
Для виступу на конференції рекомендуємо 
підготувати презентаційний матеріал  
(10–20 слайдів у MS Power Point).  

ДЕТАЛЬНО ТУТ:  

 http://ied.kpi.ua/ 
приклад оформлення тез  
заявка на участь  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%B7.docx
https://forms.gle/WGovqtxqAcgBbyY28

