
 

        

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ “УКРАЇНА 2030” 

14 ЧЕРВНЯ 2018 РІК 
 

ЗАЛ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ 

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
  
9.00-9.30 Вітальна кава. Реєстрація учасників 

 
9.30 - 10.00 ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ : 

Привітальний лист від Горбуліна В.П, д.т.н., професора, Першого віце- 
президента НАН України, директора Національного інституту стратегічних 
досліджень; 
 
Згуровський М.З., д.т.н, професор, академік НАН України, академік НАПН 
України, ректор, 
 Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»; 
 
Тарута С.О., промисловець, засновник Індустріального Союзу Донбасу,  
ініціатор інноваційної модернізації Алчевського металургійного комплексу, 
співавтор Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030». 
 

 

 ПЕРША ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: 
10.00-12.00 НОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР, РОЗУМНЕ ВРЯДУВАННЯ, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ. 

 
Модератор:  
 

Чала Н.Д., д.держ.упр., професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, 
Національний університет «Києво-Могилянська академія». 

  
Учасники: Згуровський М.З.,  

"Форсайт 2018: Загальні закономірності системних світових конфліктів 
початку XXI століття і їх вплив на економіку та суспільство»; 
 

 Тарута С.О.,  
«Суспільний договір: рамкові правила взаємодії у суспільстві»; 

 Головаха Є.І., д.ф.н., професор, заступник директора з наукової роботи,  
Інститут соціології Національної академії наук України «Соціалізація 

http://kpi.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB


 

        

людського капіталу»;  
 
Максименко С.Д., д. психологічних н., професор, дійсний член (академік) 
НАПН України, директор, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України 
«Психологічна закономірність зіткнень стандартів з новизною особистості, як 
джерело і рушійна сила прогресу»;                         
 
Єльчанінов Д.Б., к.т.н, доцент кафедри інформатики та інтелектуальної 
власності, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» «Пропозиції щодо зміни парадигми державного управління та 
місцевого самоврядування у контексті децентралізації»; 
 
Петренко В.П.(за згодою),  д.е.н, професор,  
Бно-Айріян М.К., здобувач, Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу «Енергетична безпека України - професіоналізація 
управління процесами використання національних енергоресурсів»; 
 

 Гущук І.В., к.м.н., доцент, Національний університет «Острозька академія» 
«Розбудова системи захисту громадського здоров'я в контексті Доктрини 
«Україна 2030»»; 
 
Волошин В.С., д.т.н., професор, ректор, ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» «Концепція наукового і освітнього потенціалу 
Донбасу, як передумова його реінтеграції у складі України, у межах 
стратегій «Україна-2030»; 
 

 Білорусов С.Г., к.т.н, доцент, директор, Херсонський обласний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації «Формування та пріоритети 
розвитку людського капіталу (на прикладі Херсонської області)»; 

 
Лепейко Т.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу, 
Близнюк Т.П., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський 
національний економічний університет імені Семена Кузнеця «Особливості 
прояву «теорії поколінь» в сучасній Україні». 
 

11.30-12.00 Кава-брейк 
  
 
12.00–14.00   

ДРУГА ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ:  
МЕРЕЖЕВІЗАЦІЯ, КЛАСТЕРИ, КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА, АКТИВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 
 

Модератори: Гуменна О. В., к.е.н., доцент, декан факультету економічних наук, 



 

        

Національний університет «Києво-Могилянська академія». 
 
Учасники:  
 

 
Небава М.І., д.е.н., професор, декан  факультету менеджменту та 
інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет 
«Роль «квантового стрибка» в ефективному розвитку інноваційної системи 
вітчизняної університетської науки»; 
 
Шарко М.В., д.е.н, професор, академік Академії економічних наук України, 
завідувач кафедри економіки і підприємництва, Херсонський національний 
технічний університет «Формування інноваційних систем регіону: сутність і 
особливості»; 
 
Гринів Л.С. (за згодою),  д.е.н, професор, завідувач кафедри економіки 
України, Львівський національний університет імені Івана Франка, директор 
Інституту сталого розвитку при Західному науковому центрі НАН України і МОН 
України «Інноваційні домінанти ноосферної (життєзберігаючої) моделі 
розвитку національної економіки в Україні»; 
 
Щербак А.В., к.е.н., доцент, кафедра загальної економічної теорії та 
економічної політики, Одеський національний економічний університет 
«Конкуренція як чинник економічного зростання»;  
 
Уткін Є.В., президент hi-tech холдингу КМ CORE, засновник мережевого 
кластера високих технологій «БОРЩ ventures», співзасновник фестивалю 
«ГогольFEST» і Дому освіти і культури «Майстер Клас» "Капіталізація ідей: 
розвиток креативної економіки"; 
 
Гнат В.М., Школа Сікорський Челенж Школа Start Up як стимулювання 
винахідництва, підприємницької ініціативи та інноваційного розвитку 
країни». 

 
14.00-15.00 

 
Перерва на обід 

 
15.00-16.30 

 
ТРЕТЯ ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ:  
ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА. ФАКТОР СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЇ. 

 
Модератор:  

 
 
Учасники: 

 

 
Харламова Г.О., к.е.н, доцент кафедри економічної кібернетики  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
 
Шаров О.М., доктор економічних наук, професор,"Іноземні інвестиції та 
економічна безпека"; 
 



 

        

Ставицький А.В., к.е.н., доцент, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка «Пастка бідності - виклик інноваційному розвитку 
України»; 
 
Перевозова І.В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу і контролінгу, 
Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі,  Гораль Л.Т.(за 
згодою), д.е.н., директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому 
комплексі, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу «Актуалізація доцільності оцінювання роботи ПСГ України для 
визначення оптимальної моделі їх функціонування»;  
 
Ремньова Л.М., к.е.н., професор, декан фінансово-економічного факультету, 
Чернігівський національний технологічний університет «Формування 
інноваційної екосистеми регіону на засадах збалансованого розвитку»;  
 
Мелеганич Г.І., к.п.н., доцент кафедри міжнародних студій та суспільних 
комунікацій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» «Мережевий 
та партнерський принципи для реалізації в Україні цілей сталого розвитку 
2030»; 
 
Севастюк А.О, експерт з питань стратегічних комунікацій та розвитку, 
віце-президент Всеукраїнської ліги із зв'язків з громадськістю «Вплив 
глобальних трендів на розвиток  держав світу та можливості України у 
цифрову епоху»; 
 
Загнітко Л.Ю., керівник PR департаменту,  Комунікаційна група RAM Group 
"Презентація комунікаційної web-платформи Україна 2030 як інструменту 
публічного діалогу"; 
 
Шукаєв С.М., професор Національного технічного університету України 
«Київський політехнічних інститут ім. Ігоря Сікорського», координатор 
Національного контактного пункту України програми «Горизонт 2020» за 
напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології». 

 
16.30-17.00 

 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ФОРУМУ. ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ФОРУМУ.   
 

17.00-18.00 Урочисте прийняття 
 


