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І. Міжнародні конференції
Міжнародна науково- 
практична конференція 
Інформаційні технології в 
сучасному світі: дослідження 
молодих вчених

Факультет економічної інформатики. 
Секція 1. Інформаційні технології і 
системи у економіці, техніці та екології. 
Кафедра інформаційних систем, тел.: 
057-702-18-31, дод. 3-47,
Федорченко Володимир Миколайович, 
e-mail: kafis@hneu.edu.ua 
Секція 2. Інноваційні комп'ютерні 
технології в освіті. Кафедра 
інформатики та комп'ютерної техніки, 
тел.: 057-702-18-31, дод. 4-38,
Тесленко Олег Володимирович, 
e-mail: kafikt@hneu.edu.ua, 
01eh.Teslenko@rn.hneu.edu.ua 
Секція 3. Інформаційні технології у 
видавничо-поліграфічної галузі. 
Кафедра комп'ютерних систем і 
технологій, тел.: 057-702-06-74, дод.401, 
Потрашкова Людмила Володимирівна, 
e-mail: kafcomp@hneu.edu.ua

м. Харків, 
20-21 

лютого 
2019 року

100 Міністерство освіти і науки України, 
Харківський національний економічний 
університет імені Семена,
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»
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Міжнародна науково- 
практична конференція 
«Сучасні проблеми 
управління підприємствами: 
теорія та практика»

Факультет менеджменту і маркетингу. м. Харків, 150 Міністерство освіти і науки України
Кафедра менеджменту та бізнесу 18-19 Харківський національний економічний
Лепейко Тетяна Іванівна, Мазоренко березня університет імені Семена Кузнеця
Оксана Володимирівна 2019 року Університет Миколая Коперника в Торуні
konf men 2010@ukr.net, тел.(057) 702- (Польща)
01-46 (дод. 2-96) Університет менеджменту охорони праці в
Секція 1. Сучасні технології Катовіце (Польща),
управління: теорія та практика. Університет Хуманітас (Польща),
Кафедра менеджменту та бізнесу. Всеукраїнська асоціація консультантів з
Керівник секції -  Лепейко Т.І., секретар управління,
секції -  Миронова О.М. Суспільна академія наук у м. Лодзь (Польща),
Тел.050-582-29-04; Технологічний університет м. Люлеа (Швеція),
olga_myronova@ukr.net Університет прикладних наук Верхньої Австрії
Секція 2. Стратегічний та (Австрія),
інноваційний розвиток підприємств. Університет Хакухо (Японія)
Кафедра менеджменту, логістики та
економіки. Керівник секції -  Ястремська
О.М., секретар секції -  Верещагіна Г.В.
Тел. 099-787-66-41
Секція 3. Управління персоналом:
найкраща практика та новітні
технології. Кафедра економіки та
соціальних наук. Керівник секції -
Назарова Г.В., секретар секції -
Мішина С.В. Тел. 050-733-87-93
Секція 4. Технології івент-
менеджменту. Кафедра менеджменту та
бізнесу, кафедра досконалості бізнесу
Університету Миколая Коперника в
Торуні (Польща). Керівник секції -
Томанек М., секретар секції -
Немашкало К.Р. Тел. 066150-27-22
Секція 5. Сучасні педагогічні
технології в навчанні менеджменту.
Кафедра педагогіки, іноземної філології
та перекладу. Керівник секції - -  Борова
Т.А., секретар секції -  Марчук A.A.

mailto:konf_men_2010@ukr.net
mailto:olga_myronova@ukr.net


Тел. 095-941-31-61 
Секція 6. Сучасні економіко- 
математичні моделі в управлінні 
підприємством. Кафедра вищої 
математики та економіко-математичних 
методів. Керівник секції — Малярець 
Л.М., секретар секції -  Норік Л.О.
Тел. 050-827-00-15 
Секція 7. Обліково-аналітичне 
забезпечення управління 
підприємствами. Кафедра обліку і 
бізнес-консалтингу. Керівник секції -  
Пилипенко А.А., секретар секції -  
Курган Н.В. Тел. 050-202-82-32

Міжнародна науково- 
практична конференція 
«Інформаційні технології та 
системи»

Факультет економічної інформатики 
Секція 1. Інформаційні технології в 
технічних системах.
Кафедра інформаційних систем,
тел.: 057-702-18-31, дод. 3-47, зав. каф.
д.т.н, проф. Руденко О.Г., e-mail:
kafis@hneu.edu.ua
Секція 2. Захист інформації в
інформаційних комунікаційних
системах.
Кафедра кібербезпеки та інформаційних 
технологій, тел.: 057-702-18-31, дод. 4
38, зав. каф. д.т.н, проф. Євсеєв С.П., e
mail: kaf@hneu.edu.ua 
Секція 3. Інформаційні технології в 
економіці, екології, медицині та освіті. 
Кафедра інформатики та комп'ютерної 
техніки, тел.: 057-702-18-31, дод. 4-38, 
зав. каф. д.т.н, проф. Удовенко С.Г., e
mail: kafikt@hneu.edu.ua 
Секція 4. Комп’ютеризовані технології 
та системи видавничо-поліграфічних 
виробництв та електронних

м. Харків, 
10-11 

квітня 
2019 року

100 Міністерство освіти і науки України, 
Харківський національний економічний 
університет імені Семена,
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»
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мультимедійних видань. Кафедра 
комп'ютерних систем і технологій, тел.: 
057-702-06-74, дод. 4-01, зав. каф. д.є.н, 
проф. Пушкар 0.,I.,e-mail: 
kafcomp@hneu.edu.ua

XI 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) 
e-mail: 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.)
Секція 8. Моделі рефлексивного 
управління в економіці 
(Панасенко О.В.)

м. Харків, 
11-12 

квітня 
2019 року

200 Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 
Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна
Львівський національний університет імені 
Івана Франка
ДВНЗ "Київський національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана"
Національний університет "Києво-Могилянська 
академія"
Національний технічний університет "ХПІ" 
Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника 
Науково-дослідний центр індустріальних 
проблем розвитку НАН України 
Вища школа економіки та менеджменту 
(Словаччина)
Варшавська школа економіки (Польща) 
Humanitas University (Польща)
Економічний університет Братислави 
(Словаччина)
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)

mailto:kafcomp@hneu.edu.ua
mailto:Roman.Yatsenko@m.hneu.edu.ua
http://mpsesm.org/


ТОВ «КОДА» (Україна)
Економічна Клініка «Український Менеджмент- 
Інтелект» (Україна)

Міжнародна науково- 
практична конференція 
«Інформаційна безпека 
та інформаційні технології»

Кафедра кібербезпеки та інформаційних 
технологій.
Відповідальні особи:
Євсеєв Сергій Петрович 
тел.: (+38) 095-36-066-13, 
e-mail: serhii.yevseiev@hneu.net 
Алексієв Володимир Олегович 
тел.: (+38) 066-761-03-33, 
e-mail: itconf@ukr.net 
Секція 1. Інформаційна безпека 
держави, суспільства та особистості. 
Секція 2. Програмування та 
інформаційно-комунікаційні технології. 
Секція 3. Інформаційні технології в 
економіці, медицині та освіті.

Харків 
24-25 
квітня 

2019 року

150 Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 
Центрально-укр аїнський національний 
технічний університет

Міжнародна наукова 
конференція
«Економічний розвиток і 
спадщина Семена Кузнеця»

Відповідальні: заступник керівника 
(проректор з науково-педагогічної 
роботи) Єрмаченко В.Є.;
Завідувач кафедри економічної теорії, 
статистики та прогнозування 
Раєвнєва О.В.
тел. (057) 702-18-32 (дод. 461) 
e-mail: stat.hneu@gmail.com 
Секція 1. Економічна наука; питання 
реформ, росту і розвитку.
Секція 2. Циклічна динаміка 
економічних процесів.
Секція 3. Проблеми соціально- 
економічної нерівності.

Харків, 
30-31 

травня 
2019 року

200 Міністерство освіти і науки України;
Харківська обласна державна адміністрація; 
Харківський університетський 
консорціум;У ніверситетське агентство 
франкофонії; Університет ЛІОН 2 ім. Люм’єра 
(Франція); Вища школа економіки та 
менеджменту публічного адміністрування в 
Братиславі (Словаччина);
Університет ім. Св. Кирила та Мефодія в 
Велико-Тирново (Болгарія);
Ярославська Державна вища техніко-економічна 
школа ім. Броніслава Маркевича (Польща); 
Університет фінансів та економіки Гуансі 
(Китай);
Брюссельський вільний університет (Бельгія)

Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Публічне управління:

Кафедра державного управління, 
публічного адміністрування та 
регіональної економіки 
Секція 1. Теоретичні та прикладні аспекти

м. Харків, 
25 жовтня 
2019 року

100 Міністерство науки і освіти України 
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 
Харківська обласна державна адміністрація
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проблеми та перспективи» розвитку публічного управління в Україні. 
Керівник секції 1: докт. екон. наук, 
професор Г авкалова Н. Л.
Секретар секції: Ющенко Н. В.
Секція 2. Публічне управління та 
регіональна економічна політика в Україні 
Керівник секції 2: канд. екон. наук, доцент 
Шумська Г. М. (тел. 0994679496, 
e-mail: shumskaya.an@gmail.com)
Секретар секції: Зілінська А. С. 
Відповідальний секретар конференції -  
к.е.н., викл. Соболев В. Г.
(тел. (050)3018820, 
e-mail: khan370@yandex.ua

Міжрегіональне управління Національного 
агентства України з питань державної служби 
у Харківській та Сумській областях 
Харківський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 
Г омельський державний університет 
імені Ф. Скорини (Республіка Білорусь) 
Варшавського технологічного університету 
«Варшавська політехніка» (Польща) 
Університет Миколаса Ромеріса (Литва) 

верситет імені святого 
гмента Охридського в Бітолі (Македонія) 
Університет Кристіанштаад (Швеція)

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

Секція 1. Проблеми розвитку 
фінансового сектору України та 
управління його суб’єктами 
Кафедра управління фінансовими 
послугами.
Внукова Н.М., Остапенко В.М. 
тел. 093-768-53-17
email: viktoria.ostapenko@m.hneu.edu.ua 
Секція 2. Проблеми та перспективи 
соціально-економічного розвитку 
підприємств.
Кафедра економіки підприємства та 
менеджменту.,
Афанасьєв М.В., Ляліна Н.С. 
тел. 099-212-08-48 
email: nlyalina@ukr.net 
Секція 3. Сучасні проблеми та 
перспективи розвитку бухгалтерського 
обліку, оподаткування та 
консалтингових послуг на 
європейському просторі.
Кафедра обліку та бізнес-консалтингу

м. Харків, 
17 травня 
2019 року

200 Міністерство освіти і науки України 
Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Харківський національний університет 
внутрішніх справ,
Харківський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно- 
економічного університету 
Харківський національний автомобільно- 
дорожний університет,
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 
Рада молодих учених Інституту економіки і 
менеджменту Національного університету 
«Львівська політехніка»
Наукове товариство студентів, аспірантів та 
молодих вчених Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича
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Пилипенко А.А., Волошан І. Г., 
Волковська Я.В.
тел. 050-305-99-89, 067-574-11-34 
email: volkovska_yana@ukr.net 
Секція 4. Проблеми економічного 
розвитку та закордонного 
співробітництва в умовах європейської 
інтеграції.
Кафедра педагогіки та іноземної 
філології.
Борова Т. А., Савицька Л.В. 
тел. 096-494-94-30 
email: larisa-savickaya@hotmail.com 
Секція 5. Математичне моделювання та 
прогнозування в управлінні соціально- 
економічними системами.
Кафедра економічної кібернетики 
Клебанова Т.С., Чаговець Л.О. 
тел. 068-61-001-90 
email: liubov.chahovets@hneu.net 
Секція 6. Сучасні проблеми 
регіональної політики: напрямки її 
реалізації.
Кафедра державного управління, 
публічного адміністрування та 
регіональної економіки.
Гавкалова Н.Л., Шумська Г.М.
тел. 063-234-41-07
email: shumskaya.an@gmail.com
Секція 7. Правові аспекти регулювання
економіки.
Кафедра правового регулювання 
економіки.
Сергієнко В.В., Силенко Н.М., 
тел. 0501310496, 
silenko.natalia@gmail.com 
Секція 8. «Педагогічні аспекти

Рада молодих учених Одеського національного
економічного університету
Рада молодих учених при Харківській обласній
державній адміністрації
Рада молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця
ТОВ «Видавнича група» АС»
Українська асоціація сертифікованих 
бухгалтерів та аудиторів
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фізичного виховання, проблеми 
безпечної поведінки студентської 
молоді в напрямку формування 
здорового способу життя». 
Скляренко В.П.
тел. 099-310- 67-30, 702-18- 36 ,
дод. (3-76, 3-72)
email: valpal.59@ukr.net
Секція 9. Соціальні комунікації як
інструмент розвитку особистості.
Кафедра управління соціальними
комунікаціями
Яресько К.В. Просяник О.П.
тел. 098-445-19-16
email: oxppros@gmail.com
Секція 10. Сучасні концепції
управління бізнесом
Кафедра менеджменту та бізнесу
Лепейко Т.І. Баркова К.О.
тел. 063 934 46 84,
email: ekateryna.bozhko@hneu.net

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

Кафедра економіки і маркетингу 
тел. +38 (057) 702-02-65, (дод. 366); 
e-mail: nashakafedra_eim@ukr.net 
к.е.н., проф. Холодний Г.О.

м. Харків, 
20

листопада 
2019 року

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

ІІІ. Інтернет-конференції
Міжнародна науково- 
практична інтернет- 
конференція
«Конкурентоспроможність 
та інновації: проблеми науки 
та практики»

Факультет менеджменту і маркетингу, 
Кафедра менеджменту, логістики та 
економіки
Секція 1. Стратегічне управління 
конкурентоспроможністю та 
впровадження інновацій. 
Відповідальна кафедра менеджменту, 
логістика та економіки 
Відповідальна особа к.е.н., доцент 
Верещагіна Г.В.
Тел. 0997876641

м. Харків, 
21-22 

листопада 
2019 року

150 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. Вельс, Австрія);
Братиславський економічний університет (м. 

Братислава, Словаччина);
Інститут професійно-технічної освіти
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email: 1234567654321mmm@ukr.net 
Секція 2. Міжнародне економічне 
співробітництво у конкурентному 
середовищі.
Відповідальна кафедра міжнародної 
економіки та менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 
Відповідальна особа Піддубний І.О.
Тел. 050-535-22-77 
email: l.i.poddubnaya@gmail.com 
Секція 3. Конкурентні переваги: макро- 
, мезо- і макрорівень.
Відповідальна Зав.сектором НДЦ ІПР 
НАН України,
Відповідальна особа д.е.н., доцент 
Іванова О.Ю.
Тел. 050-576-00-93
email: lapteva @gmail.com
Секція 4. Інструменти маркетингового
забезпечення розвитку підприємств.
Відповідальна кафедра менеджменту,
логістика та економіки
Відповідальна особа Тімонін О.М.
Т ел .0503230196
email: mimtimom@ukr.net______________

Заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи) 
Начальник НДС
Декан факультету економічної інформатики 
Декан факультету консалтингу і міжнародного бізнесу 
Декан фінансового факультету 
Декан факультету підготовки іноземних громадян 
В. о. декана факультету міжнародних економічних відносин 
В. о. декана факультету економіки і права 
В. о. декана факультету менеджменту і маркетингу

Національної академії педагогічних наук 
України, та ін.

B.C. Єрмаченко 
І.В. Литовченко
Г. П. Коц 
Г. Ф. Азаренков 
П. В. Проноза 
О. В. Северинов 
Т. В. Шталь 
М. С. Бріль
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