26 квітня 2018 року
Кафедра менеджменту організацій, за підтримки факультету менеджменту
та бізнес-технологій, а також студентського самоврядування інституту 26 квітня
2018 року провела XIX Всеукраїнську щорічну студентську науково-практичну
конференцію за міжнародною участю: «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії,
технології».
Робота конференції відбулася за наступними секціями: Менеджмент
інноваційно-інвестиційної діяльності організацій; Стратегічний менеджмент і
маркетинг; Світові тенденції розвитку менеджменту; Управління проектами:
еволюція технологій; New Insights into Management (робоча мова - англійська);
Еволюція інформаційних технологій в менеджменті.
Під час відкриття пленарного засідання усіх учасників конференції привітав
директор ОРІДУ НАДУ Іжа М.М. Він підкреслив актуальність теми конференції
та побажав усім учасникам вдалих виступів з доповідями. Також учасників
привітали декан факультету менеджменту та бізнес-технологій Євстюніна Ю.В. та
голова ради студентського самоврядування Тешку Д.О.
У пленарному засіданні взяли участь одинадцять доповідачів (серед них
двоє - гості з Республіки Молдови). Потім, після перерви на обід робота
конференції продовжилась за секціями. Всі учасники підготували інформативні
презентації, які ілюстрували зміст доповідей. Доповіді були зроблені на цікаві
актуальні теми і визвали інтерес як учасників конференції, так і керівників секцій.
Бажаючи мали можливість ставити питання учасникам конференції та отримати
на них відповіді.
Приємною інновацією конференції у цьому році стала участь у ній
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зазначити, що Микита не тільки взяв участь у конференції, а і посів друге місце у
своїй секції.
По закінченню конференції у актовій залі інституту відбулось урочисте
нагородження переможців конференції за підсумками пленарного засідання та
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менеджменту організацій Красностанова Н.Е. та декан факультету менеджменту
та бізнес-технологій Євстюніна Ю.В. Переможці отримали дипломи, сертифікати
та пам’ятні сувеніри.
Крім учасників конференції, що навчаються і працюють в ОРІДУ НАДУ у
конференції також прийняли участь гості із вищих навчальних закладів Одеси,
України та інших країн (у тому числі Республіки Молдови, Республіки Білорусь
та Германії).
Протягом усього часу конференції спостерігалась позитивна, конструктивна
та доброзичлива атмосфера.
Бажаємо всім учасникам конференції творчого натхнення та подальших
наукових досягнень!

