Пленарнi лекцiї
Четвер, 9 листопада, 14:00

Ефекти комплементарностi в активiзацiї
розвитку науково-технiчної дiяльностi в
iнформацiйному суспiльствi
Жилiнська Оксана Iванiвна1
Доповiдь Оксани Iванiвни буде присвячена ефектам комплементарностi
в

активiзацiї

розвитку

науково-технiчної

дiяльностi

в

iнформацiйному

суспiльствi, що актуалiзується при проведеннi мiждисциплiнарних дослiджень.
Оксана Iванiвна зосередить свою увагу на концептуальних основах активiзацiї
розвитку науково-технiчної дiяльностi у контекстi генерування ефектiв
комплементарностi з боку свiтових ринкiв освiтнiх послуг i науково-технiчної
iнформацiї, свiтових ринкiв об’єктiв промислової власностi i наукоємної
продукцiї, ринкiв неформальних та iнституцiйних венчурних iнвестицiй i
фондового ринку.

1 Доктор

економiчних наук, вiдмiнник освiти України, завiдувач кафедри

менеджменту iнновацiйної та iнвестицiйної дiяльностi економiчного факультету
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, науковий
редактор Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030», член Наукової
ради МОН України (секцiя «Економiка»), член конкурсної комiсiї з вiдбору
проектiв молодих вчених, якi працюють (навчаються) у ВНЗ та наукових
установах, що належать до сфери управлiння МОН України.

Четвер, 9 листопада, 14:30

Soft skills of young leaders: effective leading
and working with teams
Харламова Ганна Олексiївна1
В сучасних умовах затребуваний той фахiвець, що володiє гнучкiстю та
мобiльнiстю мислення, здатний приймати самостiйнi рiшення, перетворювати
соцiальне середовище i свою професiйну дiяльнiсть, – одним словом
компетентний!! Доповiдь Ганни Харламової буде присвячена сучасним
концепцiям лiдерства, в нiй будуть розглянутi практичнi навички формування
команд iз урахуванням типу особистостi для побудови спiльної ефективної
роботи в процесi мiждисциплiнарних дослiджень. Зустрiч з нашим пленарним
доповiдачем буде цiкава для тих, хто хоче навчитися:
• Самостiйно визначати та критично оцiнювати особистi цiлi та мотиви.
• Рацiонально

використовувати

час,

встановлювати

прiоритети

та

розбудовувати власну стратегiю дiй.
• Успiшно працювати у командi, а також формувати власну команду та
бути її лiдером.
• Якiсно створювати та проводити презентацiї.
• Ефективно слухати та спiлкуватись у рiзних ситуацiях i конструктивно
реагувати на критику.

1 Кандидат

економiчних наук, доцент кафедри економiчної кiбернетики

Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, лауреат премiї
НАН України для молодих вчених; Голова та модератор громадських рад при
Мiнiстерствi освiти України (напрям фiнанси та розвиток науки; фiнанси та
розвиток освiти, антикорупцiйнi заходи), спiворганiзатор та голова оргкомiтету
численних провiдних мiжнародних конференцiй в Українi та за її межами, член
роб. групи ТЕМПУС проекту «Improving the Efficiency of Student Services».
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Розвиток креативної економiки як
горизонтальний прiоритет для України:
роль та значення мiждисциплiнарних
дослiджень
Бiлецька Т. Ф.1 , Образцова А.2
У виступi буде обгрунтована необхiднiсть та запропоновано пiдходи до
процесу творення публiчної полiтики пiдтримки культурних та креативних
iндустрiй (ККI) в Українi. Далi в доповiдi буде представлено цей процес як
спiльний «проект» Мiнiстерства культури України та проекту «Association4U»,
що надає технiчну допомогу центральним органам державної влади в контекстi
iмплементацiї Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС. До процесу
формулювання публiчної полiтики для ККI планується з самого початку
залучити представникiв всiх зацiкавлених сторiн - практикiв культурних та
креативних секторiв, бiзнесу та громадянського суспiльства.
Окрему увагу буде придiлено питанням термiнологiї та необхiдностi
законодавчого закрiплення нових понять. Учасники конференцiї отримають
iнформацiю щодо результатiв дослiджень, здiйснених у 2016-2017 рр. за
пiдтримки Програм ЄС – Схiдного партнерства «Культура i креативнiсть».
Також буде представлено основнi результати першої спроби дiалогу мiж
практиками та полiсi-мейкерам культурних та креативних секторiв, що
вiдбувся пiд час мiжнародного форуму «Креативна Україна 2017» у м. Київ
19-20 жовтня 2017 р.
В кiнцi виступу буде висвiтлено роль та можливi напрямки подальших
мiждисциплiнарних дослiджень щодо дiагностики ситуацiї та прiоритетiв
розвитку культурних та креативних iндустрiй в Українi, якi є важливим
елементом процесу формулювання та подальшої iмплементацiї нацiональної
публiчної полiтики, заснованої на доказах.
1 Cтарший

екперт

з

питань

секторальної

полiтики

проекту

ЄС

«Association4U», e-mail: tetiana.biletska@gmail.com
2 Керiвник

Сектору розвитку креативних iндустрiй Мiнiстерства культури

України, e-mail: obraztsova@mincult.gov.ua
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Автори доповiдi зацiкавленi у налагодженнi контактiв iз потенцiйними
учасниками майбутнiх дослiджень.

Четвер, 9 листопада, 15.30

Мiждисциплiнарнi дослiдження в
контекстi iнтернацiоналiзацiї
Унiверситету
Данильченко Оксана Юрiївна1
Сучасне глобалiзоване суспiльство вимагає вiд фахiвцiв нового поколiння
сформованостi

мiжкультурних

навичок,

глобального

мислення

i

переосмислення мiсiї вищої освiти, науки та наукових дослiджень. Можна
назвати це «академiчною революцiєю».
Iнтернацiоналiзацiя освiти є процесом включення рiзних мiжнародних
аспектiв у дослiдницьку, викладацьку та адмiнiстративну дiяльнiсть вищих
навчальних закладiв. Це досить своєрiдне продукування знань, утворення
альянсiв знань та низка органiзацiйних змiн у складному, але гнучкому
середовищi.
Унiверситети та науковцi всього свiту переглядають свою роль i
внески у суспiльство знань, власну здатнiсть до гнучкостi, трансформацiй,
мiждисциплiнарних комунiкацiй, здатнiсть дiяти стратегiчно, визначати,
формувати i займати своє мiсце на свiтовiй освiтнiй мапi. Обговоримо
розумiння правильностi стратегiй освiтньої та наукової взаємодiї, ставлення i
готовнiсть майбутнiх фахiвцiв до змiн.

1 Кандидат

фiлологiчних наук, начальник Вiддiлу академiчної мобiльностi,

e-mail: danylchenko@univ.net.ua
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Мiждисциплiнарний пiдхiд в контекстi
права iнтелектуальної власностi
Вiра Валлє1
Вiра Валлє, дослiдниця та авторка книг подiлиться досвiдом застосування
мiждисциплiнарного пiдходу до дослiджень у контекстi права iнтелектуальної
власностi та допоможе молодим вченим з’ясувати, яким чином право
iнтелектуальної власностi впливає на економiку та визначає перспективи
iнновацiйного розвитку.
Вiра Валлє – здобула освiту у Школi бiзнесу iм. Р. Смiта, Мерiлендський
унiверситет (Коледж Парк, США) та Київському нацiональному економiчному
унiверситетi iм. В. Гетьмана. У 2007 р. закiнчила аспiрантуру Iнституту
свiтової економiки i мiжнародних вiдносин НАН України. З 2000 по 2004 рр.
стажувалася у Торгiвельно-економiчнiй мiсiї при Посольствi України в США,
Судi США з розгляду федеральних скарг (U. S. Court of Federal Claims) i
фундацiї «Україна – США» (U. S. – Ukraine Foundation) (Вашингтон, США).
З 2003 по нинiшнiй час – юрист-практик з досвiдом професiйної юридичної
дiяльностi у провiдних мiжнародних корпорацiях, юридичних компанiях i
Групi Свiтового банку. Пiдготувала проекти низки законiв України у сферi
господарської дiяльностi та протидiї корупцiї. Автор книг «Iнтелектуальна
власнiсть» (2008 р.), «Мала енциклопедiя права iнтелектуальної власностi»
(2009 р., у спiвавторствi), «Спадок Джеймса I i королеви Анни: охорона
iнтелектуальної власностi у часi й просторi» (2010 р.), «Парадокси права
iнтелектуальної власностi» (2010 р.), «Корупцiя: роздуми пiсля Майдану» (2015
р.), «Жага свободи» (2017 р.).

1 Доктор

фiлософiї у галузi економiки (PhD), магiстр права.
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Анализ схем одноразовой подписи
Максим Явич1
Ведется

активная

компьютеров.

работа

Традиционные

над

созданием

системы

и

развитием

электронной

подписи,

квантовых
которые

используются в практике уязвимы к атакам квантовых компьютеров.
Безопасность данных систем основана на проблеме факторизации больших
чисел

и

вычислении

дискретных

логарифмов.

Ученые

работают

над

разработкой альтернатив RSA, которые защищены от атак квантового
компьютера. Одной из альтернатив являются системы электронной подписи,
основанные на хешировании. Данные системы используют криптографическую
хеш функцию. Безопасность данных систем электронной подписи основывается
на стойкости к коллизиям хеш функций, которые они используют. Схема
одноразовой подписи Лэмпорта (Lamport – Diffie one-time signature scheme)
является электронной подписью, основанной на хэшировании, и представляет
альтернативу для пост квантовой эпохи.
Лiтература.
[1] Гагнидзе А. Г., Явич М. П., Иашвили Г. Ю. Пост-квантовые
криптосистемы //Современные научные исследования и инновации. 2016. №5
[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/05/67264
[2] E. Klintsevich, K. Okeya, C. Vuillaume, J. Buchmann, E. Dahmen. Merkle
signatures with virtually unlimited signature capacity. 5th International Conference
on Applied Cryptography and Network Security – ACNS07, 2007.

1 Профессор,
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Университет Банка Грузии, Тбилиси.

П’ятниця, 10 листопада, 15.00

Що пропонує Україна для пiдтримки
наукових дослiджень молодих вчених
Толстанова Ганна Миколаївна1
У вас є наукова iдея! Як її реалiзувати? Звичайно потрiбна гарна команда,
сучасна iнфраструктура, але навiть за наявностi цих складових, ключовим
залишається фiнансова пiдтримка. Якi є програми для пiдтримки наукових
дослiджень молодих вчених, якi українськi фонди їх надають, якi особливостi
та основнi правила подачi успiшної заявки? На цi питання, а також iншi, якi
виникнуть пiд час презентацiї, ми надамо вiдповiдь.

1 Доктор

бiологiчних наук, начальник науково-дослiдної частини Київського

нацiонального Унiверситету iменi Тараса Шевченка; член конкурсної комiсiї
МОН України по проектам молодих вчених; експерт програми Горизонт-2020;
член редколегiї журналiв, якi реферуються в SCOPUS: «Frontiers in
Pharmacology», «The Ukrainian Biochemical Journal».
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Секцiйнi доповiдi
Четвер, 9.11.2017
Час

Доповiдач

Назва

16.10-16.20

Максимов М. С.

ВИКОРИСТАННЯ

Сторiнка
ДОСЯГНЕНЬ

СУЧАСНОЇ

НАУКИ

В

50 c.

ОРГАНIЗАЦIЯХ НАУКОВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
16.20-16.30

Чорна Т. С.

STRIP-TILL ТЕХНОЛОГIЇ – КОМПРОМIС МIЖ ВИРОБНИЦТВОМ

16.30-16.40

Борщенко Т. I.

КАТЕГОРIЯ «ДОРОБУТ» З ПОЗИЦIЇ ПОВЕДIНКОВОЇ ЕКОНОМIКИ

16.40-16.50

Вiкулова А. О.

THE CONTRIBUTION OF RESEARCH UNIVERSITIES IN FOSTERING

16.50-17.00

Кузнецова Ю. В.

ТА ДОВКIЛЛЯМ

INNOVATION
ПIДВИЩЕННЯ
МАЛИХ

ТА

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI
СЕРЕДНIХ

ПIДПРИЄМСТВ

УКРАЇНСЬКИХ
ЯК

ЧИННИК

НАЦIОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
17.00-17.10

Мiлюкова Н. О.

ПРАВОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОЛОГIЧНОЇ

СКЛАДОВОЇ

НАЦIОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
17.10-17.20

Плоскiна Т. В.

НЕОБХIДНIСТЬ

ВИКОРИСТАННЯ

ОСНОВНИХ

ЗАСОБIВ

НОВIТНЬОГО ЗРАЗКА ВIТЧИЗНЯНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ
17.20-17.30

Пожарська А.-О. Ю.

IДЕНТИФIКАЦIЯ ЗА СЕРЦЕБИТТЯМ ЯК ЗАГРОЗА ПРИВАТНОСТI

17.30-17.40

Соляник М. Л.

СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНI, ВIЙСЬКОВI ТА ЕКОНОМIЧНI АСПЕКТИ

17.40-17.50

Щебет Э. И.

ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА ИНСТИТУТА СЕМЬИ УКРАИНЫ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Модератори: Рябчич Я. Є., Вiкулова A. О.

176 c.
73 c.
63 c.
57 c.
66 c.
166 c.
84 c.
101 c.

П’ятниця, 10.11.2017
Час

Доповiдач

Назва

16.00-16.10

Снеткова А. В.

ЕКОНОМIЧНА

Сторiнка
БЕЗПЕКА

ПIДПРИЄМСТВА:

IНВЕСТИЦIЙНИЙ

ВИМIР
16.10-16.20

Соболєва М. В.

РЕКЛАМА У МIЖДИСЦИПЛIНАРНОМУ ТРАКТУВАННI

16.20-16.30

Цибульник М. О.

НЕДЕРЖАВНI

ПЕНСIЙНI

ФОНДИ

СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНОГО

ЯК

АСПЕКТУ

ЧАСТИНА

НАЦIОНАЛЬНОЇ

БЕЗПЕКИ
16.30-16.40

Клiщевська М. Є.

СОЦIАЛЬНА РОЛЬ МОВИ В МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНIКАЦIЯХ

16.40-16.50

Ревуцька А. З.

ФАРМАКОЛОГIЧНI

16.50-17.00

Кримченко Р. Є.

17.00-17.10

Гарагуц Ю. I.

17.10-17.20

Шемеген Р. В.

ЦIННI

ФЕНОЛЬНI

СПОЛУКИ

ACORUS

CALAMUS L. ПРИ ВИРОЩУВАННI IN VITRO
МОЛЕКУЛЯРНИЙ ПIНЦЕТ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ДЕТЕКЦIЇ
АТФ У РОЗЧИНАХ НА ОСНОВI ФЛАВОНОЛУ
POLYMER NANOCOMPOSITES: CHEMISTRY AND APPLICATIONS IN
MEDICINE
АЗОТОВМIСНI

ГЕТЕРОЦИКЛИ:

СТРАТЕГIЇ

СТВОРЕННЯ

ТА

ВИКОРИСТАННЯ
17.20-17.30

Коноваленко А. С.

РЕЦИКЛIЗАЦIЯ

3-ГЕТАРИЛIЗОКУМАРИНIВ

У

3-ГЕТАРИЛIЗОХIНОЛIН-1(2Н)-ОНИ
17.30-17.40

Тихонюк О. I.

СТВОРЕННЯ

НОВИХ

БIОЛОГIЧНО

АКТИВНИХ

ГЕТЕРОЦИКЛIЧНИХ СПОЛУК
17.40-17.50

Нетребчук А. П.

17.50-18.00

Савченко В. В.

МОЛЕКУЛЯРНI ПIНЦЕТИ ДЛЯ ДЕТЕКЦIЦЇ АТФ НА ОСНОВI
3-ГIДРОКСИФЛАВОНIВ
ВЗАЄМОДIЯ

3-АРИЛIЗОКУМАРИНIВ

ГIДРОКСИЛАМIНОМ

Модератори: Москвiна В. С., Смiрнов О. Є.

ТА

79 c.
81 c.
98 c.

ЇХ

ПОХIДНИХ

З

40 c.
136 c.
121 c.
115 c.
153 c.
119 c.
145 c.
133 c.
140 c.

