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Назва заходу Відповідальний за проведення 
конференції

Термін
проведення

К-сть
учасни

ків

Примітка

1 2 3 4 5
Факультетська науково-практична конференція 
«Фінанси очима студентів»

Кафедра фінансів
Тел. (057)7021836 (дод. 379)
Меренкова J1.0.
Кафедра управління фінансовими 
послугами. Медведева І.Б.
Тел. (057) 702-18-36 (дод. 469) 
Кафедра банківської справи. 
Киркач С. М.
Тел. (057) 702-18-36 (дод. 300)

Лютий
2018 р.

50

Вузівський круглий стіл з питань релігієзнавства 
"Релігійна свідомість в умовах світу, що глобалізується"

Кафедра філософії і політології,
викл. Косова Ю.В.,
тел. 099-498-29-78,
yulia.kosova@gmail.com
викл. Коннова Н.О.,
тел. 095-806-09-92,
nina.konw@gmail.com

27 лютого
2018 р.

ЗО

Студентський науковий форум «Сучасні проблеми 
теорії та практики підприємств України»

Кафедра економіки підприємства та 
менеджменту. Шиян Д.В., Ляліна Н.С. 
Тел. (099)2120848 
e-mail: nkyalina@ukr.net

15 березня
2018 р.

25

mailto:yulia.kosova@gmail.com
mailto:nina.konw@gmail.com
mailto:nkyalina@ukr.net


1 2 3 4 5
Вузівський студентський конкурс ораторського 
мистецтва "Свобода як цінність людського буття"

Кафедра філософії і політології,
доц. Потоцька Ю.І.,
тел. 097-316-16-01
slavapt@ukr.net
викл. Косова Ю.В.,
тел. 099-498-29-78,
yulia.kosova@gmail.com

29 березня
2018 р.

30

Круглий стіл « Нові медіа» Кафедра управління соціальними 
комунікаціями. Просяник О.П. 
Тел. (057) 7021834 (дод.386)

Березень
2018 р.

50

Студентський круглий стіл «Проблеми та перспективи 
реформування оподаткування малого бізнесу»

Кафедра оподаткування. 
Найденко О.Є., Єніна А.О. 
Тел. (057) 702-18-35 (дод. 364)

10-11 квітня
2018 р.

25

Вузівський відкритий філософський семінар аспірантів 
"Г уманітарний напрям у філософії науки XX - ХХІ ст."

Кафедра філософії і політології,
проф. Кузь О.М., тел. 066-334-84-95
akinin67@gmail.com
проф. Чешко В.Ф., тел. 095-855-72-11,
cheshko@karazin.ua

26 квітня
2018 р.

35

Кафедральна конференція «Управління сучасними 
підприємствами в умовах мінливого середовища»

Кафедра менеджменту. Заславська К.А. 
Тел. (057) 7020265 (дод.302) 
e-mail: kaf-men@ukr.net

Квітень 
2017 р.

20

Всеукраїнська науково-практична конференція 
докторантів, молодих учених та студентів «Розвиток 
європейського простору очима молоді: економічні, 
соціальні та правові аспекти»

Секція: «Педагогічні аспекти фізичного 
виховання, проблеми безпечної 
поведінки студентської молоді в 
напрямку формування здорового 
способу життя».
Кафедра фізичного виховання.

Квітень
2018 р.

50

mailto:slavapt@ukr.net
mailto:yulia.kosova@gmail.com
http://stud.com.ua/5065/filosofiya/gumanitarniy_napryam_filosofiyi_nauki%23581
mailto:akinin67@gmail.com
mailto:cheshko@karazin.ua
mailto:kaf-men@ukr.net


1 2 3 4 5
Відповідальні:
завідувач кафедри, к.н.фіз.вих., доцент
Маракушин А.І.
секретар:
викладач Скляренко В.П. 
(099-310-67-30) 
kafsport@hneu.edu.ua 
702-18-36 (3-76, 3-72)

Вузівський круглий стіл з політології "Українські 
політичні еліти: сучасний стан та перспективи"

Кафедра філософії і політології,
доц. Жеребятнікова І.В.,
тел. 066-208-13-32, iri vlad19@ukr.net
доц. Коротков Д.С.,
тел. 097-314-37-48, kordis@meta.ua

17 травня
2018 р.

30

Факультетська студентська науково-практична 
конференція «Сучасні проблеми менеджменту 
підприємств в Україні», яку присвячено Дню науки.

Факультет менеджменту і маркетингу. 
Кафедра економіки, управління 
підприємствами та логістики.
Секція Стратегічний та інноваційний 
розвиток підприємств.
(057)7020146 (дод. 470) Авраменко О.В. 
e-mail: kafeoprep@hneu.edu.ua

18 травня
2018 р.

130

Круглий стіл «Підвищення якості підготовки фахівців у 
сфері фінансів і банківської справи» - формування 
професійних компетентностей майбутніх банкірів на 
вимогу роботодавців на ринку праці

Кафедра банківської справи тел. 702-18
36; (дод. 3-00) banking.kaf.98@ukr.net 
Киркач С.М.

Травень
2018 р. 50

Вузівський студентський конкурс «Культура України в 
обличчях»

Кафедра філософії і політології,
доц. Жеребятнікова І.В.,
тел. 066-208-13-32, iri vlad19@ukr.net
викл. Коннова Н.О.,
тел. 095-806-09-92,
nina.konw@gmail.com

31 жовтня
2018 р.

100

mailto:kafsport@hneu.edu.ua
mailto:iri_vlad19@ukr.net
mailto:kordis@meta.ua
mailto:kafeoprep@hneu.edu.ua
mailto:banking.kaf.98@ukr.net
mailto:iri_vlad19@ukr.net
mailto:nina.konw@gmail.com


1 2 3 4 5
Факультетська науково-практична конференція 
«Фінанси очима студентів»

Кафедра фінансів 
Тел. 0504009061 
Меренкова Л.О. 
merenkova-mail2009@ukr.net 
Кафедра банківської справи. 
Киркач С. М.
Тел. (057) 702-18-36 (дод. 300) 
banking .kaf.98@ukr. net

Листопад
2018 р.

50

Круглий стіл «Формування системи взаємовідносин 
роботодавців та фахівців».

Кафедра менеджменту. Заславська К.А. 
Тел. (057) 7020265 (дод.302) 
e-mail: kaf-men@ukr.net

Листопад
2018 р.

25

Університетська науково-практична конференція 
«Фінанси очима студентів» - впровадження результатів 
розробок науково-дослідницької практики у сучасну 
діяльність банку

Кафедра банківської справи 
тел. 702-18-36; (дод. 3-00) 
banking.kaf.98@ukr.net Киркач С.М.

Листопад
2018 р. 50

Кафедральна студентська науково-практична 
конференція «Економіка підприємства: проблеми, стан 
та перспективи»

Кафедра економіки підприємства та 
менеджменту. Шиян Д.В., Ляліна Н.С. 
Тел. (099)2120848 e-mail: 
nkyalina@ukr.net

11 листопада
2018 р.

20

Українська мова -  загальнонаціональне надбання Кафедра українознавства і мовної 
підготовки іноземних громадян 
Архипенко Людмила Михайлівна 
+380509020825
Liudmyla.Arkhyp enko@hneu.net

14 листопада
2018 р.

100 Присвячено Дню 
української 

писемності та мови

Вузівський відкритий філософський семінар кафедри 
«Філософія як комунікатор культур і цивілізацій» -  
присвячений Міжнародному дню філософії

Кафедра філософії і політології,
проф. Кузь О.М., тел. 066-334-84-95
akinin67@gmail.com
проф. Чешко В.Ф., тел. 095-855-72-11,
cheshko@karazin.ua

15 листопада
2018 р.

50

mailto:merenkova-mail2009@ukr.net
mailto:kaf-men@ukr.net
mailto:banking.kaf.98@ukr.net
mailto:nkyalina@ukr.net
mailto:enko@hneu.net
mailto:akinin67@gmail.com
mailto:cheshko@karazin.ua


1 2 3 4 5
Актуальні проблеми сучасної економіки в Україні та 
світі

Кафедра педагогіки та іноземної 
філології
Гонтаренко Ірина Сергіївна 
0632402802
irynagavrikova@gmail.com

27 листопада
2018 р.

80

Всеукраїнська студентська науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми податкової 
політики»

Кафедра оподаткування. 
Найденко О.Є., Єніна А.О. 
Тел. (057) 702-18-35 (дод. 364)

5-6 грудня
2018 р.

100

Заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи) 

Начальник НДС

Декан факультету економічної інформатики с  

Декан факультету консалтингу і міжнародного бізнесу 

Декан факультету міжнародних економічних відносин 

Декан факультету економіки і права 

Декан фінансового факультету 

Декан факультету менеджменту і маркетингу 

Декан факультету підготовки іноземних громадян

В.Є. Єрмаченко 

І.В. Литовченко

mailto:irynagavrikova@gmail.com

