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ПРОГРАМА, 

II Міжнародної науково-практичної конференції: 
«СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: 

БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА» 

07-10 квітня 2010р.

З нагоди 125 річчя НТУ «ХПІ», 60 річчя кафедри 
організації виробництва та управління персоналом 
та 15 річниці заснування економічного факультету

Харків - НТУ «ХПІ»



МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

полягає в генерації нових ідей і конкретних пропозицій щодо визначення основних 
сучасних проблем управління в різних сферах діяльності, об'єднання зусиль 
українських і закордонних фахівців в галузі управління, вчених, державних, 
політичних і суспільних діячів, промисловців і підприємців, що зацікавлені в 

інноваційному розвитку суспільства.

За підтримки:

Проекту 1-2009-1-AT-TEMPUS-SMGR (2009-4929/001-001)
„Електронна інтернаціоналізація співпраці у навчанні"

Харківської обласної ради товариства винахідників і раціоналізаторів 
Регіонального центру сприяння бізнесу (м. Харків)

Європейської школи логістики НТУ «ХПІ»
КП «Індустріальний парк «Рогань»»

Харківського клубу маркетингу- 
ТОВ «Константа» (м, Харків)

РОЗКЛАД РОБОТИ

07-10 Квітня 2010р.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

07.04.10 Заїзд учасників конференції 
404 У1

08.04.10 9.30- 10.00 Заїзд, реєстрація учасників
12 РК 10.00-13.00 Відкриття та пленарне засідання конференції

13 00 — 14.00 Перерва на обід
14.00 - 18.00 Спільний з УАРМБО Круглий стіл «Стратегії розвитку

менеджмент-бізнес освіти та управління якістю»
18.00 - 20.00 Святковий банкет

09.04.10 10.00 - 14.00 Робота секцій
1001 У1 14.00-15.00 Перерва на обід

15.00 - 17.00 Екскурсія містом
10.04.10 10.00- 14.00 Закриття конференції та від'їзд учасників
404 У1

Регламент роботи
Час для доповіді на пленарному засіданні 15 хвилин
Час для допозіді на секційному засіданні 10 хвилин
Час для виступаючих у дискусіях 5 хвилин
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Програмний комітет

Голова -Товажнянський Л. Л. - д.т.н. професор, ректор Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»

Співголова - Перерва П. Г., д.е.н., професор, декан економічного факультету НТУ «ХПІ»

Члени програмного комітету

Сокол Е. І., д.т.н., професор, проректор з науково-методичної роботи НТУ «ХПІ»

Марченко А. П., д.т.н., професор, проректор з науково-методичної роботи НТУ «ХПІ»

Кравець В. О., д.т.н., професор, проректор з науково-методичної роботи НТУ «ХПІ»

Матросов О. Д., канд. екон. наук., професор, завідувач кафедри організації виробництва та 
управління персоналом НТУ «ХПІ»

Савченко О. І., канд. екон. наук,, доц., кафедри організації виробництва та управління персоналом 
НТУ «ХПІ»

Туровець О. Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, виробничого менеджменту і 
організації машинобудівного виробництва Воронежського державного технічного університету (Росія)

Швець І. Ю., канд. екон. наук., доц., кафедри Менеджменту підприємницької діяльності Таврійського 
національного університету ім. В. Вернадського (Сімферополь, Україна)

Погасій С. С., канд. екон. наук., доц., декан економічного факультету Харківського соціально- 
економічного інституту

Горохова Л. П., Директор Української асоціації розвитку менеджмент-бізнес освіти

Данько Т. В., канд. екон. наук., доц.. заступник декана з наукової роботи факультету бізнесу і фінансів 
НТУ «ХПІ»

Пижова Л. Б., заступник голови Товариства винахідників і раціоналізаторів України

Марк Бартолі - професор, керівник програми «менеджмент персоналу (УЧР)» університету Пьер 
Мендес Франс, Гренобль, Франція

Карін Шимпф, керівник офісу обліку академічної успішності, факультету економіки і менеджменту, 
Університет Отто фон Гєрікке, Магдебург, Німеччина

Іллка Торой, професор, проректор з міжнародних зв'язків університету прикладних наук Савонія, 
Куопіо, Фінляндія

Дердь Коцискі, професор, декан економічного факультету Мішкольцького університету (Угорщина)

Маріанна Ман, професор, заступник декана економічного факультету Петрошанського університету 
(Румунія)
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