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30 вересня 401 аудиторія 

 

Модератори:  
 

Плескач Валентина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету 

інформаційних технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Сайко Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри прикладних інформаційних систем факультету 

інформаційних технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
 

9.30 – 10.00 реєстрація учасників Конференції 

10.00 – 10.10 

вітальне слово Гнатієнка Григорія Миколайовича, 

кандидата технічних наук, заступника декана з наукової 

роботи факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

10.10 – 10.20 

вітальне слово Глушкової Віри Вікторівни, кандидата 

фізико-математичних наук, Інститут кібернетики імені В.М. 

Глушкова Національної академії наук України. 

10.20 – 10.30 

вітальне слово Панасюка Ігоря Васильовича, доктора 

технічних наук, професора, академіка Академії інженерних 

наук України та Української технологічної академії, 

директора Навчально-наукового інституту інженерії та 

інформаційних технологій Київського національного 

університету технологій та дизайну. 

10.30 – 10.45 

Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного 

управління, професор, член Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку і 

інформатизації. 

Експертна рада з інформаційної безпеки та 

кібербезпеки як демократичний інноваційний 

інструмент державно-приватної взаємодії. 

10.45 – 11.00 

Дишлевий Олексій Петрович, керівник освітніх програм 

ІТ компанії ЕРАМ у центральній Європі. 

Сучасні тенденції у розробленні програмного 

забезпечення. 

Гандзейчук Ілля Олександрович, технічний директор ІТ 

компанії Softengi. 

11.00 – 11.15 

Одарченко Роман Сергійович, доктор технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри телекомунікаційних та 

радіоелектронних систем факультету аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного 

університету. 

Методи тестування та підвищення ефективності 

стільникових мереж 5G. 



11.15 – 11.30 

Пєтухов Іван Михайлович, президент ІТ компанії 

«Адамант», віце-президент УСПП з питань науки та 

інформаційних технологій, голова Правління громадської 

спілки «Національна асамблея України». 

Чи потрібне державне регулювання хмарних обчислень 

11.30 – 11.50 

Вишневський Віталій В’ячеславович, кандидат 

технічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

обробки і відображення візуальної інформації Інституту 

проблем математичних машин і систем НАН України, 

дійсний член Академії технологічних наук України. 

Актуальні задачі домашньої та мобільної 

телемедицини. 

11.50 – 12.05 

Пурський Олег Іванович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук 

Київського національного торгово-економічного 

університету. 

Програмно-апаратні рішення для торговельних 

інформаційних систем. 

12.05 – 12.20 

Затонацька Тетяна Георгіївна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики 

економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Використання інструментів Data Sciences в 

електронній комерції. 

12.20 – 12.35 

Краснощок Віктор Миколайович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри прикладних інформаційних систем 

факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Типи індексів у популярних СУБД. 

12.35 – 12.55 

Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних 

наук, заступник директора з наукової роботи Національного 

центру «Мала академія наук України» 

Когнітивні технології як інструмент управління 

знаннями 

13.00 – 14.00 
Обідня перерва 

14.00 – 14.15 

Зозуля Олександр Леонідович, Гнатієнко Григорій 

Миколайович, Домрачев Володимир Миколайович, 

Сайко Володимир Григорович, Філіппов Олексій, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Використання патернів зображення для оцінки ступеня 

пошкодження врожаю шкідниками 

14.15 – 14.30 

Жадько Костянтин Степанович, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств 

Університету митної справи та фінансів, м.Дніпро 



Реакція традиційної банківської системи на активний 

розвиток фінтеху в Україні 

14.30 – 15.00  

Vitaly Levashenko, prof. Ing., PhD Dept. Of Informatics, 

Faculty of Management Science and Informatics, University of 

Žilina, Slovakia 

Technical Support for Young Scientists 

15.00 – 15.20 

Кілієвич Олександр Іванович, доцент кафедри 

інформаційної політики цифрового управління  

Державна політика цифрового розвитку як новий 

напрям інноваційної політики в умовах цифровізації 

економіки та інформатизації суспільства 

15.20 – 15.30 

заключне слово Плескач Валентини Леонідівни, доктора 

економічних наук, професора, завідувача кафедри 

прикладних інформаційних систем факультету 

інформаційних технологій Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
 


