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Сьогодні в Україні актуальною є про-
блема налагодження партнерства між
бізнес-структурами і університетами та
інтеграції інтелектуального ресурсу уні-
верситету та бізнесу в інноваційний роз-
виток національної економіки. Провідні
науковці Київського національного еко-
номічного університету імені Вадима
Гетьмана та керівники більш ніж 110 під-
приємств і організацій України та закор-
дону різних сфер діяльності (серед них
Nestle, L'Oreal, piraeus bank, Прозора та
страхові компанії “Брокбізнес”, “Арсе-
нал”) другий рік поспіль співпрацюють
над вдосконаленням та розвитком меха-
нізмів взаємодії університету з бізнес-
структурами за певними пріоритетними
напрямами стратегічного партнерства. 

З метою укладання меморандумів про
партнерство бізнес-структур з кафедра-
ми та інститутами, створення центрів
партнерської взаємодії та програм спів-
праці, формування інтерактивної карти
партнерств університету та бізнесу 12
червня проведено Другий міжнародний

бізнес-форум «Наука – бізнес – освіта:
стратегічне партнерство». Форум  прове-
дено у формі панельної дискусії за
напрямами: освітні та професійні стан-
дарти підготовки фахівців з економіки та
менеджменту: гармонізація вимог бізне-
су та вищої освіти;  розвиток персоналу
підприємств: бізнес-потреби та потенці-
ал університету; інноваційні рішення для
бізнесу і разом з бізнесом: дослідницькі
та консалтингові проекти; соціальна від-
повідальність бізнесу та університету:
напрями та форми взаємодії. 

Перед учасниками поставлено багато
нагальних питань: «Де мають народжува-
тися сучасні професійні стандарти? Які
найдієвіші форми забезпечення високої
кваліфікації персоналу сьогодні і завтра?
Яких результатів фундаментальних і при-
кладних досліджень потребують бізнес-
структури? Якою є  мотивація соціально-
го партнерства бізнесу та університету?».
Ці та інші питання потребують вирішен-
ня і тісної співпраці між наукою, бізне-
сом та освітою.

ДРУГИЙ МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ
«НАУКА – БІЗНЕС – ОСВІТА: 
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО»
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Шановні колеги!
Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу»

в партнерстві з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та
НТУУ «Київський політехнічний інститут», 

запрошує Вас взяти участь у 
Міжнародній науково-практичної конференції 

«Дуальна освіта - як відповідь на виклики сучасної системи освіти», 
яка відбудеться 18-19 вересня 2014 року. 

Мови конференції – українська, російська, англійська

Кращі доповіді будуть надруковані у фахових виданнях 
НТУУ КПІ та журналі «Маркетинг в Україні».

З повагою
Організаційний комітет

umaukr@mail.ru 0677758561 
сайт www.uam.in.ua

27 червня 2014р. ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» 
в партнерстві з Представництвом Фонду ім.Фрідріха Еберта в Україні про-

водять конференцію «Законодавчі рамки для ефективної співпраці сфери
освіти з ринком праці:

«Чи відкриваються нові можливості законопроектом «Про вищу освіту»?»

На заході представники освітньої сфери, ринку праці, державних установ
та громадських організацій зможуть обговорити можливості  модернізації

механізмів співпраці задля покращення якості освіти та підвищення конку-
рентоспроможності та рівня зайнятості молоді.

Початок реєстрації о 9.30. 
Місце проведення: Київ, проспект Перемоги 37,

корпус №6, зала засідань Адміністративної ради НТУУ «КПІ» 

Для участі у заході, будь-ласка, надішліть имейл до 25.06.14 (9.00) на
umaukr@mail.ru, вказавши повне імя, місце роботи, посаду та контактну

інформацію. 


