Міжнародний науковий комітет

Куліков П. М. – д.е.н., проф., ректор КНУБА – голова
міжнародного наукового комітету;
ГенрикСобчук– проф., директор Представництва «Польська
Академія Наук» у Києві (Польща)– співголова;
Стеценко С.П. – д.е.н., проф., зав. каф. ЕкуБ КНУБА (Київ) –
співголова;
Рижакова Г.М.– д.е.н., проф., зав. каф. МБ КНУБА(Київ) –
співголова;
Лич В. М. – д.е.н., проф., зав. каф. ЕТОтаО КНУБА (Київ);
Безтелесна Л.І. – д.е.н., проф., НУВГП (Рівне);
Валінкевич Н.В.– д.е.н., проф., ЖДТУ (Житомир);
Варналій З. С.– д.е.н., проф., КНУ ім. Т. Шевченка (Київ);
Вахович І.В. –к.е.н., доц., УНДЦЕБ «Екобуд» ( Київ);
Власенко І.М. – к.держ.упр., заст.голови ВГО «Гільдія
проектувальників у будівництві» (Київ);
ВольфангШмаль– д-р., дир.Фасіліті менеджмент (Німеччина);
ГаоШаоцін – PhD, Shandong DFVC (КНР);
Генрік Двігіл– д-р., проф., SUT (Польща);
Гойко А.Ф. – к.е.н., проф., КНУБА(Київ);
Денис Дьякон– д-р., проф., ректор ІСМА (Рига, Латвія);
Жарінова А.Г. – д.е.н., проф., во директора ДНТБУ(Київ);
Загорецька О.Я.– к.е.н., доц., НУ «ЛП» (Львів);
Іванченко А.М. –к.е.н., доц., НУВГП (м. Рівне);
Івлева Н.П. – к.е.н., с.н.с. НДІБК (Київ);
ІзабелаЙонек-Ковальська– д-р., проф., SUT (Польща);
Ізмайлова К.В. – к.е.н., проф., КНУБА(Київ);
Каленюк І.С.– д.е.н., проф., директор НДІ «Економічного
розвитку» ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (Київ);
КазімєжПаяк– д-р., проф., SUT (Польща);
Катажина Дон – др.-інж., проф., SUT (Польща);
КатажинаСенкевич-Малюхерек– др.-інж., проф., SUT
(Польща);
Козик В.В.– к.е.н., проф., НУ «Львівська політехніка» (Львів);
Кухленко О. В. – д.е.н., проф. КНУТД (Київ);
Кшиштоф Водарський– др.-інж., проф., SUT (Польща);
ЛіллаКноп– др.-інж., проф., SUT (Польща);
Мігус І.П. – д.е.н., проф. УДПУ ім. П. Тичини (Умань);
Непомнящий О.М.– д.держ.упр., проф., президент МГІК (Київ);
Нечипорчук А.А. – к.т.н., с.н.с., АЕБГ (Київ);
Ніколаєв В.П. – д.е.н., проф., Національна академ. державн.
управління при Президентові України (Київ);
Пригара М.П. – к.т.н. УжНУ (Ужгород);
Роман В.Ф. – к.держ.упр., нач. упр. МП Мукачівської Ради
(Мукачево);
Сердюк Т.В. – к.е.н., доц., каф. БМГтаА, ВНТУ (Вінниця);
Скрипник А.Л.–к.е.н., доц., директор НДІБМВ (Київ);
СлавомирОлько– др.-інж., проф., SUT (Польща);
Сорокіна Л.В. – д.е.н., проф.,КНУБА(Київ);
ТоральфВайзе– директор «Фонд підтримки будівельної галузі»
(Німеччина);
Тугай О. А.– д.т.н., проф., КНУБА (Київ);
ХагенедерК. – директор проекту GIZ (Німеччина, Бонн;

Реєстраційний внесок
Участь у конференції та отримання збірника тез в
електронному вигляді – безкоштовно.
До
початку
роботи
конференції
будуть
опубліковані тези доповіді у збірнику матеріалів
конференції. Отримання повного друкованого
комплекту матеріалів конференції, включаючи
екземпляр програми, збірку тез конференції,
матеріалів на електронному носії – 300 грн. (без
ПДВ).
Можлива очна і дистанційна участь (матеріали
конференції можуть бути відправлені учаснику
Новою поштою за рахунок отримувача).
Учасники
конференції
мають
можливість
опублікувати статтю у науковому журналі «Шляхи
підвищення ефективності будівництва в умовах
ринкових відносин» (включений переліку фахових
видань України (категорія Б)).
Публікації у збірнику наукових праць сплачуються
окремо.
Витрати на проживання і харчування сплачуються
самостійно.
Для включення у збірник матеріалів до публікації,
просимо їх направити на електронну адресу
оргкомітету до 10 травня 2019 року.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (КНУБА)
ПРЕДСТАВНИЦТВО „ПОЛЬСЬКA АКАДЕМІЯ
НАУК” (PAN)
МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНАКОНФЕРЕНЦІЯ

“ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ ТА
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ
НОВАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ”

Порядок оплати

комплекту матеріалів конференції та
благодійних внесків:
Отримувач:
Благодійна
організація
«Фонд
розвитку Київського національного університету
будівництва та архітектури»
ЄДРПОУ: 38675230, МФО: 320649, ПАТ КБ
«Приват Банк» р/р 26000052693844,
Призначення: Добровільне пожертвування для
виконання статутних задач(прізвище, ініціали).
Документи про сплату обов’язково надсилаються в
секретаріат конференції із заявкою на участь.

23-24 травня 2019 року

відбудеться у фойє КНУБА
23 травня 2019 р.
з 9-00 по 10-30

Кафедра економіки будівництва,
кафедра економічної теорії, обліку і оподаткування,
кафедра менеджменту в будівництві

Реєстрація учасників конференції

Шановні колеги!

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Адреса оргкомітету та

українська, польська, англійська, російська.
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
секретаріату конференції
Заявку
на участь у конференції та тези доповідей,
Міжнародної науково-практичної
оформлені
згідно
вимог,
необхідно
надати
в
Київський національний університет будівництва та
конференції“Економіко-управлінські та
електронному вигляді на адресу секретаріату:
архітектури:
інформаційно-аналітичні новації в
econbud@gmail.com
просп.
Повітрофлотський,
31, к. 405
будівництві”,
До конференції буде опубліковано збірник тез та
м.Київ,
03037
Україна
яка відбудеться 23-24травня 2019 р. у Київському наукових
праць
у
фаховому
виданні
національному університеті будівництва та
Секретаріат конференції
рекомендованому ДАК України.
архітектури (КНУБА)
Бєлєнкова
Ольга Юріївна –керівник секретаріату
З вимогами до оформлення заявки на участь, тез
Конференція має за мету розглянути тенденції доповідей та публікацій і умов їх розміщення можна Цифра Тетяна Юріївна
сучасного розвитку економіки, трансформаційні ознайомитись
на
офіційному
сайті ЗапєчнаЮлія Олександрівна
процеси у будівництві та суміжних секторах конференціїhttps://sites.google.com/site/econbudknuba/т Ільїна Тетяна Анатоліївна
економіки на основі економічних, управлінських, ав секретаріаті конференціїeconbud@gmail.com або
Климчук Марина Миколаївна
інформаційних та аналітичних інновацій.
23052019k@gmail.com.
Організаційні питання
Планується розглянути наступні питання:
Реєстрація заявок на участь та прийом матеріалів Боліла Надія Василівна
- актуальні проблеми економіки, обліку і публікацій припиняється 10 травня 2019 року.
ОліферукСергій Леонідович
управління: держава, галузь, регіон;
Оргкомітет
конференції
Мацапура Олена Василівна
- цифрова трансформація, інформаційно-аналітичні Плоский В. О. –д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ЛоктіоноваЯна Федорівна
новації в економіці, менеджменті та бізнесі;
КНУБА (Київ)–голова оргкомітету;
Горбач Максим Володимирович
- економічна безпека, захист інформаційного Стеценко С.П. – д.е.н., проф., зав. каф. ЕкБ КНУБА (Київ) –
Титок Вікторія Вікторівна
співголова;
простору;
Омельяненко Оксана Павлівна
Рижакова Г.М.– д.е.н., проф., зав. каф. МБ КНУБА(Київ) –
- економіко-правові дискусії;
ЗінченкоМирослава Михайлівна
співголова;
- вартісний інжиніринг та ціноутворення в ЛичВ.М. – д.е.н., проф., зав. каф. ЕТОтаО(Київ) – співголова; Черненко Костянтин Віталійович.
Гриценко О.С.– к.т.н., доц., заст. декана будівельного
будівництві;
Е-mail: econbud@gmail.com
КНУБА (Київ);
- моделювання та інформаційні системи в економіці, факультету
Шпакова А.В.– к.т.н., доц., заст. декана будівельного факультету
облік та менеджмент;
КНУБА (Київ);
Партнерам і спонсорам
- обліково-аналітичне
забезпечення
та Ільїна Т.А.,нач. відділу стратегічного управління КНУБА (Київ);
Оргкомітет
Міжнародної
науково-практичної
МаріолаДугиго-Барош– д-р., SUT (Польща);
документообіг у будівництві;
конференції
“Економіко-управлінські
та
д-р., проф., SUT (Польща);
- державне і муніципальне управління: теорія, МарекКраннич–
інформаційно-аналітичні
новації
в
будівництві”,
РадославМишкевич– д-р., проф., SUT (Польща);
методологія, практика;
Алексій Квілінський– д-р., проф., SUT (Польща);
запрошує до співпраці підприємства будівництва та
- «зелена економіка» і сталий розвиток;
Івахненко І. С. – к.е.н., проф., КНУБА (Київ);
суміжних галузей. Вам буде надано можливість
- ефективність організаційно-технологічних рішень Бєлєнкова О. Ю. – к.е.н., доц., КНУБА (Київ);
виступити
із
доповіддю
перед
аудиторією,
Молодід О.О. – к.е.н., с.н.с.,ДП "НДІБВ"(Київ);
у будівництві;
продемонструвати
свою
продукцію
та
презентувати
Цифра Т. Ю. – к.е.н., доц., КНУБА (Київ);
- СТУдентськаНаукова Секція (СТУНС).
діяльність, провести майстер-класи і тренінги,
Запєчна Ю.О. – к.е.н., доц., КНУБА (Київ);
Климчук М. М. – к.е.н., доц., КНУБА (Київ);
розмістити рекламу на сайті конференції, під час
Програма конференції
Омельяненко О. П. – к.е.н., доц., КНУБА (Київ);
роботи конференції та у друкованих матеріалах.
23.05.2019
Чинчик А.А.– к.е.н., доц., КНУБА (Київ);
Робота конференції буде висвітлюватись у ЗМІ та
10-30 – 13-00 Пленарне засідання
Чуприна Ю. А. – к.т.н., доц., КНУБА (Київ);
сайтах організаторів і партнерів. Умови партнерської
14-00–16-30 Робота в секціях
Титок В.В. – к.е.н., доц., КНУБА (Київ);
участі обумовлюються окремо. Довідки можна
Вахович І.В. – к.е.н., доц., "ЕЙ ЕМ ВІ ІНЖИНІРИНГ" (Київ);
24.05.2019
Черненко
К.В.
–
к.т.н.,
доц.,
КНУБА
(Київ);
отримати в оргкомітеті та секретаріаті конференції.
10-30-12-20СТУдентська Наукова Секція (СТУНС).
Шпаков
А.В.
–к.т.н.,
доц.,
КНУБА
(Київ).
14-00-16-30Робота в секціях

