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Організатори: 

 
ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»  

 

Інститут наукових досліджень економічних реформ (ISRER)  

при Міністерстві економіки Республіки Азербайджан 
 

Державна науково-технічна бібліотека України 

 
 

Місце проведення:  

 

УкрІНТЕІ, м. Київ, вул. Антоновича 180, читальна зала № 2 

 

 

Мови конференції: 

 

українська, англійська, російська 

 

 

План роботи конференції 

 

9.30-10.00 Реєстрація учасників конференції 

10.00-10.20 Вітальне слово 

10.20-11.40 Доповіді 

11.40-12.00 Кава-брейк 

12.00-13.30 Доповіді 

13.30-14.30 Перерва на обід 

14.30-16.00 Доповіді 

16.00-16.20 Кава-брейк 

16.20-17.30 Робота наукових секцій за напрямками 

17.30-17.45 Підведення підсумків конференції 

 

Формат конференції: очний, заочний (он-лайн зв’язок) 

 

Регламент: 

 

Привітання 5 хв. 

Доповіді  20 хв. 

Повідомлення 15 хв. 

Запитання-відповіді 10 хв. 
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Модератор: Чмир Олена Сергіївна 

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу супроводження 

академічних ресурсів ДНУ "Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації" (Україна) 

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Камишин Володимир Вікторович, член-кореспондент НАПНУ,  

д-р пед. наук, канд. тех. наук, с. н. с., лауреат Державної премії УРСР в галузі 

науки і техніки та Державної премії України в галузі освіти,  

в.о. директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та 

інформації» (Україна) 

 

Шовкалюк Віктор Степанович, радник Міністра освіти і науки України, 

заслужений економіст України (Україна) 

 

Жарінова Алла Георгіївна, д-р екон. наук, в.о. директора Державної 

науково-технічної бібліотеки (Україна) 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Показники цифровізації: європейські підходи та українські реалії 

Єгоров Ігор Юрійович, д-р екон. наук, член-кореспондент НАНУ, 

професор, завідувач відділу  інноваційної політики, економіки та організації 

високих технологій  Державної установи "Інститут економіки та 

прогнозування НАНУ",  завідувач Офісу оцінювання діяльності наукових установ 

НАНУ Державної установи "Центр оцінювання діяльності наукових установ та 

наукового забезпечення розвитку регіонів України НАНУ" (Україна) 

Чмир Олена Сергіївна, д-р екон. наук, завідувач відділу супроводження 

академічних ресурсів, ДНУ "Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації" (Україна)  

  

Утопічні фантазії про розвиток «Індустрії 4.0» в актуальному майбутньому 

Центральної Європи  

Пал Тамаш, д-р екон. наук, професор Інституту соціології, Центр 

соціальних досліджень Угорської академії наук (Угорщина) 

 
Використання систем геоданих у бізнес-моделях, рекламі та комунікаціях 

 Москович Олександр, CEO "MAPMESS" (Канада) 
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Інвестиційний фактор забезпечення розвитку цифрової економіки в Україні  

Федулова Любов Іванівна, д-р екон. наук, професор, завідувач Центру 

досліджень економічної політики, Інститут експертних та наукових 

досліджень, Національна академія державного управління при Президентові 

України (Україна) 

 

Порівняльний аналіз систем дистанційного навчання для обрання 

ефективної платформи забезпечення освітньої діяльності ЗВО 

Ржеуський Антоній Валентинович, канд. наук із соціальних комунікацій, 

асистент кафедри Інформаційних систем та мереж, Національний 

університет Львівська політехніка (Україна)  

Кунанець Наталія Едуардівна, д-р наук із соціальних комунікацій, 

професор кафедри Інформаційних систем та мереж, Національний університет 

Львівська політехніка (Україна)  

Пасічник Володимир Володимирович, д-р техн. наук., професор кафедри 

Інформаційних систем та мереж, Національний університет Львівська 

політехніка (Україна) 

 

Технологічні тренди четвертої промислової революції: аспекти 

інтелектуальної власності 

Андрощук Геннадій Олександрович, канд. екон. наук, доцент, головний 

науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ (Україна) 

 

Вітчизняна цифрова наука у контексті сучасних трендів  

Чмир Олена Сергіївна, д-р екон. наук, професор, завідувач відділу 

супроводження академічних ресурсів ДНУ "Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації" (Україна)  

 

Практика використання дослідно-аналітичної платформи «Derwent 

Innovation»  для визначення інноваціних пріоритетів  

Кваша Тетяна Костянтинівна, завідувач відділу моніторингу 

інноваційної діяльності ДНУ "Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації" (Україна)  

 

Інноваційна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ МОН 

України  

Паладченко Олена Федорівна, завідувач сектору прогнозування та 

моніторингу інноваційної діяльності ДНУ "Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації" (Україна)  

Молчанова Ірина Василівна, старший науковий співробітник ДНУ 

"Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" (Україна) 
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Цифрові інструменти електронної реєстрації НДДКР та захищених 

дисертацій 

Юрченко Тетяна Анатоліївна, завідувач відділу реєстрації наукової 

діяльності ДНУ "Український інститут науково-технічної експертизи та 

інформації" (Україна) 

Соколовська Наталія Броніславівна, завідувач науково-організаційного 

відділу ДНУ "Український інститут науково-технічної експертизи та 

інформації" (Україна) 

 

 

ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ 

УЧАСНИКІВ ТЕМАТИЧНИХ СЕКЦІЙ 

 

DOI (цифровий ідентифікатор об'єкту) – нові вимоги наукових баз 

Наджафов Закір,  д-р екон. наук, Інститут наукових досліджень 

економічних реформ Міністерства економіки Азербайджанської Республіки 

(Азербайджан) 

Гусейнова Арзу, д-р екон. наук, заступник директора Інституту 

наукових досліджень економічних реформ Міністерства економіки 

Азербайджанської Республіки (Азербайджан) 

 

Технологія блокчейн у сфері інтелектуальної власності 

Артамонова Неоніла Олегівна, д-р наук із соціальних комунікацій, с.н.с., 

професор кафедри інформатики та інтелектуальної власності НТУ 

"Харківський політехнічний інститут" (Україна) 

 

Становлення цифрової економіки в Україні та основні виклики для 

суспільства 

Плескач Валентина, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри 

Київського університету імені Тараса Шевченка (Україна) 

Домрачев В.М., канд. фіз.-мат. наук., доцент кафедри прикладних 

інформаційних систем  доцент, КНУ імені Тараса Шевченка (Україна) 

Плескач М.В., аспірант кафедри адміністративного права, КНУ імені 

Тараса Шевченка (Україна) 

 

Цифрова освіта: формально чи ні? 

Мамонова Ганна Валеріївна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 

комп'ютерної математики та інформаційної безпеки ДВНЗ "Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (Україна) 

Чугаєва Олена Володимирівна, асистент кафедри комп’ютерної 

математики ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана" (Україна) 
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Мультимедійні технології та навчальні системи: досвід та перспективи їх 

використання у підготовці майбутніх фахівців із дизайну 

Ковальчук Майя Олегівна, канд. пед. наук., завідувач кафедри дизайну ВНЗ 

«Інститут реклами» (Україна) 

 

Інструменти перевірки текстових документів на оригінальність та 

виявлення плагіату 

Литвинова Ольга Ігорівна, канд. техн. наук, доцент Київського 

національного університету технологій та дизайну (Україна) 

Литвинова Валерія Валентинівна, старший науковий співробітник 

відділу супроводження академічних текстів ДНУ "Український інститут 

науково-технічної експертизи та інформації" (Україна) 

 

Застосування комп’ютерних мультимедійних технологій для вивчення 

загальнотехнічних дисциплін 

Калінін Євген Іванович, канд. тех. наук, заступник директора ННІ ТС з 

наукової роботи, доцент кафедри надійності, міцності та технічного сервісу 

машин Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка (Україна) 

 

Тенденції розвитку цифрових технологій в світі і Україні 

Краснощок Віктор Миколайович, канд. тех. наук, доцент кафедри 

інформаційних технологій та кібернетичної безпеки Національної академії 

внутрішніх справ (Україна) 

Совершенна Ірина Олексіївна, канд. тех. наук, доцент, провідний 

фахівець кафедри прикладних інформаційних систем Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Україна) 

 

Індикатори розвитку цифрової економіки в країнах ЄС та Україні 

Грига Віталій Юрійович, канд. екон. наук, старший науковий 

співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ" (Україна) 

Рижкова Юлія Олександрівна,  науковий співробітник,  ДУ "Інститут 

економіки та прогнозування НАНУ" (Україна) 
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Вимоги до обробки персональних даних в ЄС при їх використанні в 

цифровому просторі 

Шахбазян Карина Суренівна, канд. юр. наук, учений секретар Центру 

досліджень інтелектуальної власності та передачі технологій НАНУ (Україна) 

 

Гейміфікація як сучасна освітня технологія 

Козуб Галина Олександрівна, канд. тех. наук, доцент кафедри 

інформаційних технологій та систем ДЗ "Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка" (Україна) 

 

 

Cучасні web-технології в освіті 

Козуб Юрій Гордійович, канд. тех. наук, доцент, завідувач кафедри 

фізико-технічних систем та інформатики ДЗ "Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка" (Україна) 

Козуб Галина Олександрівна, канд. тех. наук, доцент кафедри 

інформаційних технологій та систем ДЗ "Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка" (Україна) 

 

Вплив інформаційного суспільства на розвиток фінансових послуг 

Семеног Андрій Юрійович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Сумського державного університету 

(Україна) 

 

Індексація наукової періодики. Міжнародні бази і каталоги 

Богатель Наталія Вікторівна, завідувач сектору ДНУ "Український 

інститут науково-технічної експертизи та інформації" (Україна) 

Попов Микита Вікторович, науковий співробітник ДНУ "Український 

інститут науково-технічної експертизи та інформації" (Україна) 

 

Програмний комплекс автоматичного формування агрегованої з інтернет-

джерел інформації 

Курінний Антон Ігорович, старший науковий співробітник, ДНУ 

"Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" (Україна) 

 

Цифрові дані, отримані в результаті лісівничих досліджень: обробка та 

збереження 

Белей Лариса Миколаївна, науковий співробітник Карпатського 

національного природного парку (Україна) 
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Ризики та особливості впровадження електронного уряду в Україні 

Нехаєнко Оксана Василівна, старший лаборант Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна) 

  

Цифрові технології в  освіті та наукових дослідженнях 

Багінський Олександр Адольфович, вчитель-методист Куп'янського 

автотранспортного коледжу (Україна) 

 

Вплив інформаційного суспільства на розвиток фінансових послуг 

Балибіна Олена Сергіївна, психолог, аспірант Інституту підготовки 

кадрів Державної служби зайнятості (Україна) 

 

Роль розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури у підвищенні 

результативності організації системи екстреної медичної допомоги 

Малонога Світлана Олександрівна, завідувач єдиною оперативно-

диспетчерською службою допомоги і медицини катастроф, КП «Одеський 

обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» (Україна) 

 

Інформаційна безпека: імплементація законів Євросоюзу в законодавство 

України 

Петренко Анастасія Ігорівна, студентка Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна) 

Кириленко Анна Ігорівна, студентка Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна) 

  


