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СЕРДЖЕНО»
юго університету імені Семена Кузнеця 

В.С.ПОНОМАРЕНКО 
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№
з/п

Назва заходу Відповідальний за проведення 
конференції

Місто і те
рмін 

проведення

К-сть
учасників

Міністерства, відомства, що є 
співорганізаторами

1
1.1 Міжнародна науково- 

практична конференція 
молодих вчених, аспірантів 
і студентів 
«Інформаційні 
технології в сучасному 
світі: дослідження моло
дих
вчених»

Факультет економічної інформатики. 
Відповідальний секретар: Алексієв 
В.О, д.т.н., проф.; тел.: 066-761-03-33, 
e-mail: itconf@ukr.net 
веб-сайт:
http://www.itconf.hneu.edu.ua/

Секція 1. Інформаційні технології 
і системи у економіці, техніці 
та екології.
Кафедра інформаційних систем, 
Федорченко Володимир Миколайо
вич,тел.: 057-702-18-31, дод. 3-47 
e-mail: kafis@hneu.edu.ua

Секція 2. Інноваційні комп'ютерні 
технології у освіті.
Кафедра інформатики та комп'ютер
ної техніки, Тесленко Олег Володи
мирович, тел.: 057-702-18-31, дод. 4- 
38 e-mail: kafikt@hneu.edu.ua, 
Qleh.Teslenko@m.hneu. edu.ua_______

м. Харків, 
15 - 1 6  лю
того 2018 

Р-

120 Міністерство освіти і науки 
України, 

Університет Ліон 2 ім. Люм'єр, 
Ліон (Франція), Вища 

національна телекомунікаційна 
школа, Брест (Франція), 

Університет «Лючіано Блага», 
Сібіу (Румунія), 

Університет «Варшавська 
політехніка», 

(Польща), Університет 
Чорногорії, Котор (Чорногорія), 
Азербайджанський Державний 

Університет Нафти і 
Промисловості, Баку 

(Азербайджан), Університет 
Тарту, (Естонія), 

Microsoft Україна, IBM Україна, 
Асоціація «Інформаційні 

технології Україна»

mailto:itconf@ukr.net
http://www.itconf.hneu.edu.ua/
mailto:kafis@hneu.edu.ua
mailto:kafikt@hneu.edu.ua


1 2 3 4 5 6
Секція 3. Інформаційні технології 
у видавничо-поліграфічної галузі. 
Кафедра комп'ютерних систем 
і технологій,
тел.: 057-702-06-74, дод. 4-01 
Грабовський Євген Миколайович, 
e-mail: kafcomp@hneu.edu.ua,

Секція 4. Сучасні інструменти 
прикладної статистики.
Кафедра статистики та економічного 
прогнозування, тел.: 057-702-06-74, дод. 
3-57 Гриневич Людмила Володимирівна, 
e-mail: stat hneu@list.ru

1.2 Міжнародна науково- 
практична конференція 
«Сучасні проблеми управлін
ня підприємствами: теорія та 
практика»

Кафедра менеджменту та бізнесу 
Лепейко Тетяна Іванівна,
Мазоренко Оксана Володимирівна 
e-mail: konf men 2010@ukr.net 
тел.(057) 702-01-46, (дод. 2-96)

Секція 1. Сучасні технології управ
ління: теорія та практика. Кафедра 
менеджменту та бізнесу. Керівник сек
ції -  Лепейко Т.І., секретар секції -  Ми
ронова О.М. Тел. 050-582-29-04; 
olga_myronova@ukr.net

Секція 2. Стратегічний та інновацій
ний розвиток підприємств. Кафедра 
економіки, управління підприємствами 
та логістики. Керівник секції -  Ястрем- 
ська О.М., секретар секції -  Верещагіна 
Г.В. Тел. 099-787-66-41

м. Харків, 
29-30 

березня
2018 р.

150
Міністерство освіти і науки 

України, Харківський націона
льний економічний універси
тет імені Семена Кузнеця ка

федра менеджменту та бізнесу, 
кафедра економіки, управління 
підприємствами та логістики, 
кафедра економіки та соціаль

них наук, кафедра туризму, 
кафедра вищої математики та 
економіко-математичних ме

тодів, кафедра бухгалтерського 
обліку, кафедра педагогіки та 
іноземної філології Універси

тет менеджменту охорони пра
ці в Катовіце (Польща), Уні

верситет Хуманітас (Польща),

mailto:kafcomp@hneu.edu.ua
mailto:hneu@list.ru
mailto:konf_men_2010@ukr.net
mailto:olga_myronova@ukr.net
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Секція 3. Управління персоналом: 
сучасні підходи та технології. Ка
федра економіки та соціальних на
ук. Керівник секції -  Назарова Г.В., 
секретар секції -  Мішина С.В. Тел. 
050-733-87-93

Секція 4. Інноваційні технології 
управління в туризмі. Кафедра тури
зму. Керівник секції -  Сущенко О.А., 
секретар секції -  Алдошина М.В. Тел. 
050-969-47-13

Секція 5. Сучасні педагогічні техноло
гії в навчанні менеджменту. Кафедра 
педагогіки та іноземної філології. Ке
рівники секції — Борова Т.А., секре
тар секції -  Марчук А.А. Тел. 095-941
31-61

Секція 6. Сучасні економіко- 
математичні моделі в управлінні підп
риємством. Кафедра вищої математи
ки та економіко-математичних мето
дів. Керівник секції — Малярець Л.М., 
секретар секції -  Норік Л.О. Тел. 050
827-00-15

Секція 7. Обліково-аналітичне забез
печення управління підприємствами. 
Кафедра бухгалтерського обліку. Ке
рівник секції -  Пилипенко А.А., секре
тар секції -  Курган Н.В. Тел. 050-202
82-32

Вища школа економіки та менедж
менту публічного адміністрування в 
Братиславі (Словакія), Всеукраїн

ська асоціація консультантів з 
управління, Технологічний універ
ситет м. Люлеа (Швеція), Універси

тет ім. Люм’єр Ліон 2 (Франція), 
Університет прикладних наук Верх
ньої Австрії (Австрія), Університет 

прикладних наук «Технікум- 
Відень» (Австрія), Університетська 

агенція франкофонії
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1.3 X Міжнародна науково- 

практична конференція 
«Сучасні проблеми 
моделювання соціально- 
економічних систем»

Кафедра економічної кібернетики 
доц. Яценко Р.М.
Тел.(057) 702-18-31(дод. 3-56, 3-82) 
Roman.Yatsenko@m.hneu.edu.ua 
www: http://mpsesm.org 
Секція 1. Економетричне 
моделювання та прогнозування 
соціально-економічних процесів 
(Гур’янова Л.С.)

Секція 2. Моделі оцінки і аналізу 
соціально-економічного розвитку 
територій (Полякова О.Ю.)

Секція 3. Моделі оцінки і аналізу 
рівня економічної безпеки 
(Отенко І.П.)

Секція 4. Інтелектуальні системи 
аналізу і прийняття рішень 
(Чернова Н.Л.)

Секція 5. Інноваційні та 
інформаційні технології в бізнесі й 
освіті (Яценко Р.М.)

Секція 6. Моделювання процесів в 
фінансово-банківській сфері 
(Прокопович С.В.)

Секція 7. Моделі оцінки і аналізу 
соціальної напруги в регіональних 
системах (Івахненко О.В.)

м. Хар
ків, 
5-6 

квітня 
2017 р.

понад
200

Міністерство освіти і науки 
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 
ДВНЗ "Київський національний 
економічний університет ім. В. Гетьмана" 
Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна
Науково-дослідний центр індустріальних 
проблем розвитку НАН України 
Інститут економіки промисловості НАН 
України
Економічний університет Братислави 
(Словаччина)
Варшавська школа економіки (Польща) 
Humanitas University (Польща) 
Університет національного і світового 
господарства (Болгарія)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 
(Польща)
Jagiellonian University (Польща)
Instituto Tecnologico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (Мексика)
GEA College (Словенія)
Російська академія народного 
господарства і державної служби (Росія) 
ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе»
ТОВ «КОДА»

mailto:Roman.Yatsenko@m.hneu.edu.ua
http://mpsesm.org/
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Секція 8. Моделі рефлексивного 
управління в економіці 
(Панасенко О.В.)

1.4 X Міжнародна науково- 
практична конференція 
«Проблеми і перспективи 
розвитку ІТ-індустрії»

Факультет економічної інформати
ки. Відповідальний секретар: Алек- 
сієв В.О, д.т.н., проф.; тел.: 066
761-03-33, itconf@ukr.net 
http://www.itconf.hneu.edu.ua/

Секція 1. Інформаційні технології в 
технічних системах.
Кафедра інформаційних систем, 
Руденко О.Г., д.т.н., професор, 
завідувач кафедри ІС; 
тел.: 057-702-18-31, дод. 3-47 
e-mail: kafis@hneu.edu.ua

Секція 2. Захист інформації в ін
формаційно-комунікаційних систе
мах. Кафедра інформаційних си
стем, Євсеєв С.П., к.т.н., доцент, 
доцент кафедри ІС; 
тел.: 057-702-18-31, дод. 3-47 
e-mail: kafis@hneu.edu.ua

Секція 3. Інформаційні технології 
в економіці, екології, медицині та 
освіті.
Кафедра Інформатики та 
комп’ютерної техніки, Удовенко 
Сергій Григорович, д.т.н., профе
сор, завідувач кафедри ІКТ; 
тел.: 758-77-10 (4-38) 
e-mail: ikt@hneu.edu.ua

м.
Харків, 
19 -  20 
квітня
2018 р.

150 Міністерство освіти і науки України, 
Університет Ліон 2 ім. Люм'єр, Ліон 

(Франція), Вища національна 
телекомунікаційна школа, Брест 

(Франція),
Університет «Лючіано Блага», Сібіу 

(Румунія),
Університет «Варшавська політехніка», 

(Польща), Університет Чорногорії, Котор 
(Чорногорія), Азербайджанський 
Державний Університет Нафти і 

Промисловості, Баку (Азербайджан), 
Університет Тарту, (Естонія), 

Microsoft Україна, IBM Україна, 
Асоціація «Інформаційні технології 

Україна»

mailto:itconf@ukr.net
http://www.itconf.hneu.edu.ua/
mailto:kafis@hneu.edu.ua
mailto:kafis@hneu.edu.ua
mailto:ikt@hneu.edu.ua
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Секція 4. Комп’ютеризовані техно
логії та системи видавничо- 
поліграфічних виробництв та елек
тронних мультимедійних видань. 
Кафедра комп'ютерних систем і тех
нологій, Пушкар Олександр Івано
вич, д.е.н., професор, завідувач ка
федри КСіТ; тел.: (057) 702-06-74 
(дод.401)
e-mail: kafecomp@hneu.edu.ua

1.5 Міжнародна наукова 
конференція
«Економічний розвиток і 
спадщина Семена Кузне- 
ця»

Відповідальні: заступник керівника 
(проректор з науково-педагогічної 
роботи) Єрмаченко В.Є.;
Завідувач кафедри статистики та еко
номічного прогнозування Раєвнєва 
О.В.
тел. (057) 702-06-70 (дод. 287, 288) 
e-mail:nds.1@hneu.edu.ua 
Економічної інформатики, кафедра 
статистики та економічного прогно
зування
Секція 1. Економічна наука; питання 
реформ, росту і розвитку.
Секція 2. Циклічна динаміка еко
номічних процесів.
Секцїя 3. Проблеми соцїально- 
економїчної нерївностї.

Харків,
31

травня -  
1

червня,
2018

200 Міністерство освіти і науки України; 
Харківська обласна державна адмініс
трація; Харківський університетський 
консорціум;Університетське агентство 
франкофонії; Університет ЛІОН 2 ім. 
Люм’єра (Франція); Вища школа еко
номіки та менеджменту публічного 
адміністрування в Братиславі (Сло
ваччина);
Університет ім. Св. Кирила та Мефо- 
дія в Велико-Тирново (Болгарія); 
Ярославська Державна вища техніко- 
економічна школа ім. Броніслава Ма
ркевича (Польща);
Університет фінансів та економіки 
Гуансі (Китай);
Брюссельський вільний університет 
(Бельгія)

mailto:kafecomp@hneu.edu.ua
mailto:nds.1@hneu.edu.ua
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1.6 Міжнародна 

науково-практична 
конференція 
«Публічне управління: 
проблеми та перспективи»

Кафедра державного управління, пу
блічного адміністрування та регіона
льної економіки
Секція 1. Теоретичні та прикладні 
аспекти розвитку публічного управ
ління в Україні.
Керівник секції 1: докт. екон. наук, 
професор Гавкалова Н. Л.Секретар 
секції: Матюшенко Ю. В.
Секція 2. Публічне управління та ре
гіональна економічна політика в 
Україні
Керівник секції 2: канд. екон. наук, 
доцент Шумська Г. М. (тел. 
0994679496,
e-mail: shumskaya.an@gmail.com) 
Секретар секції: Мосумова А. К. 
Відповідальний секретар конференції 
-  к.е.н., викл. Соболев В. Г.
(тел. (050)3018820, 
e-mail: khan370@yandex.ru

м. Хар
ків, 7 

грудня
2018 р.

100 Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця; Хар
ківська обласна державна адміністрація; 
Міжрегіональне управління Національ
ного агентства України з питань держа
вної служби у Харківській та Сумській 
областях; Харківський регіональний ін
ститут державного управління Націона
льної академії державного управління 
при Президентові України; Університет 
Миколаса Ромериса, м. Вільнюс, Литва; 
Університет Тлемсена, м. Тлемсен (Ал
жир); Університет ім. Св. Клімента 
Охридського (Македонія); Університет 
Крістіанстад (Швеція)

ІІ. Всеукраїнські конференції
2.1 Всеукраїнська науково- 

практична конференція док
торантів, молодих учених та 

студентів

Секція 1. Проблеми розвитку фінан
сового сектору України та управління 
його суб’єктами

м. Харків 
27 

квітня
2018 р.

200 Міністерство освіти і науки України 
Київський національний економіч
ний університет імені Вадима Г етьмана

mailto:shumskaya.an@gmail.com
mailto:khan370@yandex.ru
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«Розвиток євро
пейського простору 
очима молоді: 
економічні, 
соціальні та право
ві аспекти»

Кафедра управління фінансовими послугами. 
Внукова Н.М., Остапенко В.М. 093-768-53-17 
viktoria.ostapenko@m.hneu.edu.ua

Секція 2. Проблеми та перспективи соціально- 
економічного розвитку підприємств.
Кафедра економіки підприємства та менедж
менту., Афанасьєв М.В., Ляліна Н.С. 099-212
08-48 nlyalina@ukr.net

Секція 3. Сучасні проблеми та перспективи 
розвитку бухгалтерського обліку, оподатку
вання та консалтингових послуг на європейсь
кому просторі.
Кафедра бухгалтерського обліку, кафедра еко
номічного консалтингу 
Пилипенко А.А., Волошан І. Г., Волковська 
Я.В.050-305-99-89, 067-574-11-34 
volkovska_yana@ukr.net

Секція 4. Проблеми економічного розвитку та 
закордонного співробітництва в умовах євро
пейської інтеграції. Кафедра іноземних мов і 
перекладу. Колбіна Т. В., Савицька Л.В. 
096-494-94-30
larisa-savickaya@hotmail.com

Секція 5. Математичне моделювання та про
гнозування в управлінні соціально- 
економічними системами.
Кафедра економічної кібернетики 
Клебанова Т.С., Чаговець Л.О.
068-61-001-90 
liubov.chahovets@hneu. net

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі»
Сумський національний аграрний уні
верситет
Харківський національний університет 
внутрішніх справ, Харківський торгове
льно-економічний інститут Київського 
національного торговельно- 
економічного університету, 
Білоцерківський національний аграрний 
університет
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 
Рада молодих учених Інституту еконо
міки і менеджменту Національного уні
верситету «Львівська політехніка» 
Наукове товариство студентів, аспіран
тів та молодих вчених Чернівецького 
національного університету ім. 
Ю.Федьковича
Рада молодих учених Одеського націо
нального економічного університету 
Рада молодих учених при Харківській 
обласній державній адміністрації 
Рада молодих учених ХНЕУ ім. С. Куз- 
неця ДНВП «Об'єднання Комунар»

mailto:viktoria.ostapenko@m.hneu.edu.ua
mailto:nlyalina@ukr.net
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Секція 6. Сучасні проблеми регіональної по
літики: напрямки її реалізації.
Кафедра державного управління, публічного 
адміністрування та регіональної економіки. 
Гавкалова Н.Л., Шумська Г.М. 063-234-41-07 
shumskaya. an@gmail.com

Секція 7. Правові аспекти регулювання еко
номіки.
Кафедра правового регулювання економіки. 
Сергієнко В.В., Силенко Н.М., 0501310496, 
silenko.natalia@gmail.com

Секція 8. «Педагогічні аспекти фізичного ви
ховання, проблеми безпечної поведінки сту
дентської молоді в напрямку формування 
здорового способу життя». Скляренко В.П. 
099-310- 67-30 702-18- 36 (3-76, 3-72) 
kafsport@hneu.edu.ua

Секція 9. Пріоритети соціально-економічного 
розвитку підприємницької діяльності та су
часні технології маркетингу 
Кафедра підприємницької діяльності, кафед
ра економіки і маркетингу Гонтарева І.В., 
Іваненко О.В., Гаврилов П.Ю.
050 524 41 43 ev.khneu@gmail.com

Секція 10. Соціальні комунікації як інстру
мент реалізації особистості. Кафедра управ
ління соціальними комунікаціями. Яресько 
К.В. Просяник О.П. 0984451916 oxp- 
pros@gmail.com

ТОВ «Атілог»
ТОВ «Реалзерноторг»
1111 «Юстек»
ТОВ «Видавнича група» АС»
ПАТ «Страхова компанія "АХА Страху
вання»
ТОВ «АКВАТЕК-Україна»
Українська асоціація сертифікованих 
бухгалтерів та аудиторів 
Інститут проф. Жана-Урбана Сандала 
(Норвегія);
Міжкультурний центр Менеджменту 
та розвитку ринків (Австрія);
Центр досліджень глобальних прода
жів і маркетингу (Австрія); 
Консультаційний центр для учнів шкіл 
та студентів Хальденберг (Німеччи
на);
Науково-дослідний інститут економі
ки розвитку МОН і НАН України 
(Україна);
Науково-дослідного центру індустріа
льних проблем розвитку НАН України 
(Україна)

mailto:an@gmail.com
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2.2 Всеукраїнський науково- 

практичний семінар 
«Бренд і його роль в 
реалізації стратегії 
маркетингу»

Кафедра економіки та маркетингу 
тел. (057)702-02-65, (дод. 366); 
e-mail: kafeomart@hneu.edu.ua 
Холодний Г.О., Птащенко О.В.

м. Харків, 
29 

листопа
да

2018 р.

100 Харківська обласна організація профспіл
ки працівників освіти і науки України; 
КРЦ «Місто»; Піар агентство «Пріоритет»; 
Епайш Україна; СК «Бушидо-Харків»

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

Кафедра оподаткування. 
Відповідальний секретар:
Найденко О.Є., Єніна А.О.
Тел. (057) 702-18-35 (дод. 364) 
anastasiyaenina 1308@gmail.com 
Секція 1. Теоретичні аспекти оподат
кування
Секція 2. Зарубіжний досвід податко
вої політики
Секція 3. Податкова політика: сучас
ний стан та перспективи розвитку

м. Харків, 
5-6 

грудня
2018 р.

100 Тернопільський національний економіч
ний університет, Херсонський національ
ний технічний університет

ІІІ. Інтернет-конференції
3.1 Міжнародна науково- 

практична інтернет- 
конференція
«Конкурентоспроможні 
сть та інновації: 
проблеми науки та 
практики», яку
присвячено видатному 
ученому-економісту 
О.Г. Ліберману

Кафедра економіки, управління підп
риємствами та логістики ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця
Секція 1. Стратегічне управління 
конкурентоспроможністю та впрова
дженням інновацій. Ястремська О.М., 
Верещагіна Г.В. Тел. (057)702-01-46 
(дод. 470)e-mail: 
konfeconom2017@gmail .com 
Секція 2. Міжнародна конкуренція та 
конкурентоспроможність.
Кафедра міжнародної економіки та 
менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності. Тел. (057)702-18-32 (дод. 
331, 345) e-mail: kafzed@hneu.edu.ua 
Секція 3. Проблеми розвитку націо
нальної інноваційної системи та інно-

м. Харків, 
15-16 

листопа
да 2018 р.

150 Міністерство освіти і науки України; 
НДЦ НІР НАН України (м. Харків); 
Державна навчально-наукова установа 
«Академія фінансового управління» (м. 
Київ);Університет ЛІОН 2 ім Люм‘єра 
(Франція);Варшавський технологічний 
університет «Варшавська політехніка» 
(Польща);
Університет Прикладних наук Верхньої 
Австрії (м. Штайр, Австрія); 
Братиславський економічний університет 
(Словаччина);
Інститут професійно-технічної освіти На
ціональної академії педагогічних наук 
України; ТОВ Торгово-промислова ком
панія «НОВА».

mailto:kafeomart@hneu.edu.ua
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ваційної діяльності підприємств.
НДЦ 1ПР НАН України Відповідаль

ний -  Іванов Ю.Б. Тел. (057)705-02-67 
e-mail: oepm@inbox.ru 
Секція 3. Управління ризиками в си
стемі фінансового моніторингу 
(кафедра фінансів; 
керівник секції Журавльова І.В.: 
e-mail: ziv@ksue.edu.ua; 
секретар секції Ковальчук В.А. 
e-mail: viktoria1mail@ukr.net 
тел.: 095-767-45-80)

Секція 4. Фінансова безпека держави і 
суб’єктів господарювання 
(кафедра фінансів; 

керівник секції Ковальов Є.В. 
e-mail: yugran49@mail.ru 
секретар секції Алексєєнко 1.1. 
e-mail: Inna01alekseenko@gmail.com

Секція 5. Протидія незаконним 
фінансовим операціям на ринках 
фінансових послуг України (кафедра 
банківської справи); керівник секції 
Колодізєв О. М.
e-mail: kon_banking@hneu.edu.ua 
секретар секції Азізова К. М. 
e-mail: kateryna.azizova@hneu.net
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Секція 6. Проблеми податкових 
правопорушень у системі фінансо
вого моніторингу (кафедра оподат
кування;
керівник секції Найденко О.Є. 
e-mail: oleksii.naidenko@hneu.net 
секретар секції Костяна О.В. 
e-mail: kostianaya@ukr.net 
Тел. (057) 702-18-35 (дод. 364)

Заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи) 

Начальник НДС

Декан факультету економічної інформатики

Декан факультету 
міжнародних економічних віднос

Декан факультету економіки і права

Декан факультету підготовки іноземних громадян С

B.C. Єрмаченко 

І.В. Литовченко

Декан фінансового факультету

Декан факультету 
консалтингу і міжнародного бізне

Декан факультету менеджменту і маркетингу
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