
900-945  Зустріч гостей. Екскурсія   НУБіП України  

1000-1010  

Вітальне слово ректора НУБіП України, член-кореспондента Національної 

академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора 

Ніколаєнка Станіслава Миколайовича  

1010-1030  

Відкриття роботи 

круглого столу 

Привітання 

колективів 

кафедр 

Кваша С.М. – проректор з навчальної і виховної роботи НУБіП України, 

д.е.н., професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки 

України, голова оргкомітету 

Глазунова О.Г. – декан факультету інформаційних технологій, д.п.н., 

професор, заступник голови оргкомітету; 

Діброва А.Д. – декан економічного факультету, д.е.н., професор; 

Остапчук А.Д. – декан факультету аграрного менеджменту, к.е.н., доцент; 

1030-1230  

Історичний 

екскурс 

присвячений 

ювілею кафедри 

економічної 

кібернетики та 

кафедри 

інформаційних 

систем 

факультету 

інформаційних 

систем НУБІП 

України 

«Без історії 

немає 

майбутнього» 

 

 

 

 

Презентація 

монографії, 

присвяченої      

50-річчю 

кафедри 

економічної 

кібернетики  

1. Кадієвський В.А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики Державної академії статистики, обліку, аудиту, 

  Завідувач кафедри економічної кібернетики  НУБіП України 1979-2002 рр. 

2. Галушко В.П. – завідувач кафедри адміністративного менеджменту 

та зовнішньоекономічної діяльності НУБІП України д.е.н., професор, член-

кореспондент НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, 

випускник 1971 р.  

3. Заєць І.О. – Український політик, народний депутат Верховної Ради 

України І, ІІ, III, IV та VI скликань, випускник 1974 р. 

4. Микитюк М. С. – директор і власник ТОВ «РОСЬ-МТЄ", 

співзасновник ПП «САЛМІК»,АР Крим випускник 1974 р. 

5. Власюк О.С. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАНУ; перший 

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, 

державний службовець 2-го ранґу, першій віце-президент ДННУ Академії 

фінансового управління АН, Лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки; Заслужений діяч науки і техніки України, випускник 1979 р. 

6. Власюк В. С. – к.е.н., директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза», 

радник Міністра промислової політики України, випускник 1985 р. 

7. Талах В.І. – к.е.н, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи 

Луцького національного технічного університету, доцент кафедри фінансів, 

випускник 1981 р. 

8. Гуменна О.В. – к.е.н., доцент, декан факультету економічних наук, 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», випускниця 

1996 р. 

9. Глаголєва І. І. – к.фіз-мат.н., доцент кафедри економічної 

кібернетики 1968-2013 рр. 

10. Швиденко М.З. – к.е.н, професор завідувач кафедри інформаційних 

систем НУБіП України, випускник 1975 р. 

11. Кропивко М. Ф. – доктор економічних наук, професор, академік 

НААН України, керівник відділу проблем галузевого і територіального 

управління Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки"  

12. Кальна-Дубінюк Т. П. – д.е.н., професор завідувач  кафедри 

аграрного консалтингу та туризму ННІ післядипломної освіти НУБіП 

України, випускниця 1973 р. 

13. Клименко Н.А. – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, 

випускниця 1995 р. 

1230-1300  Кава-брейк  

1300-1430 

Круглий  стіл 

«Економічна 

кібернетика: 

вектори змін» 

1. Скрипник А.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики НУБіП України; 

2. Скрипниченко М.І. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН 

України, заслужений економіст України, керівник відділу моделювання та 

прогнозування економічного розвитку Інституту економіки та прогнозування 

НАН України; 

3. Черняк О. І. – д.е.н., професор, заслужений працівник освіти 

України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 

завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Проблеми підготовки фахівців зі 

спеціальності 051 "Економіка" освітньої програми "Економічна 

кібернетика); 



4. Вітлінський В.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіко-

математичного моделювання Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана (Системний підхід у моделюванні 

економіки);   

5. Вовк В.М. -  д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка 

(Місія економічної кібернетики у розвитку економіки України); 

6. Лук'яненко І. Г. –  д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки 

України, завідувач кафедри фінансів Національного університету "Києво-

Могилянська Академія" (Перспективи розвитку економічної кібернетики в 

контексті співпраці з європейськими університетами); 

7.  Максишко Н. К. – д.е.н., професор,  завідувач кафедри економічної 

кібернетики Запорізького національного університету (Простір діяльності 

економістів-кібернетиків: досвід Запорізького національного 

університету та перспективи розвитку); 

8. Матвійчук А.В. -  д.е.н., професор, генеральний директор 

Наукового парку Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана (Місце економічної кібернетики в світлі світових 

тенденцій розвитку економічної освіти); 

9. Рамазанов С.К. – д.е.н., д.т.н., професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, професор кафедри інформаційних систем в економіці 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

(Система «Освіта+ наука + інноваційні технології» - фундамент стійкого 

і безпечного розвитку держави); 

10. Роскладка А.А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики Київського національного торговельно-економічного 

університету (Підготовка фахівців з економічної кібернетики: 

відродження кібернетичного підходу в управлінні економікою) 

1430  

Закриття 

роботи круглого 

столу 

Глазунова О.Г., д.п.н.. професор, декан факультету інформаційних технологій 

НУБіП України 

1500 
Святковий фуршет з нагоди святкування 50-річчя кафедри економічної 

кібернетики та 20-річчя кафедри інформаційних систем 

 

До дискусії в рамках круглого столу запрошені : 

1. Григорук П.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і 

моделювання в економіці Хмельницького національного університету; 

2. Кишакевич Б.Ю., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; 

3. Меркулова Т.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та 

прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

4. Паршина О.А.,  д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки  та моделювання 

бізнес-процесів Університету імені Альфреда Нобеля; 

5. Тімофеєв В.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та 

управління економічною безпекою Харківського національного університету 

радіоелектроніки; 

6. Попрозман Н.В., д.е.н.. професор кафедри інформаційних та дистанційних технологій 

НУБіП України; 

7. Дунаєва Т.А., к. ф.-м. н., доцент кафедри математичного моделювання економічних 

систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського»; 

8. Галаєва Л.В., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики НУБіП України; 

9. Негрей М.В., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики НУБіП України; 

10. Садко М.Г., к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем НУБіП України; 

11. Мокрієв М.В., доцент кафедри інформаційних і дистанційних технологій  НУБіП 

України; 

12. Харченко В.В., доцент кафедри інформаційних систем НУБіП України; 



13. Рогоза Н.А., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики НУБіП України; 

14. Шульга Н.Г., старший викладач кафедри економічної кібернетики НУБіП України; 

15. Касаткіна О.М., старший викладач кафедри інформаційних систем НУБіП України; 

16. Стариченко Є.М., старший викладач кафедри інформаційних систем НУБіП України;  

17. Андрющенко В.М., старший викладач кафедри інформаційних систем НУБіП 

України; 

18. Саяпіна Т.П., старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій  

НУБіП України; 
 


