
                                                                                              
 

ПРОГРАМА 

проведення галузевої сесії  

"Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. Суспільство"  

Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" 
 

09 грудня 2021 року                                                                                           10:00-13:00 
 

м. Кропивницький,  

вул. А.Тарковського, 25 

Онлайн через сервіс  

для відеоконференцій "Zoom" 

 

09:30-10:00 Реєстрація учасників галузевої сесії. Вітальна кава.  
 

 

10:00 ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 
 

 

Модератор: Ілона Андрощук, доцент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного 

університету, кандидат економічних наук 
 

 

10:00-10:15 Вступне слово 

Андрій Райкович, міський голова міста Кропивницького; 

Олег Колюка, секретар Кропивницької міської ради; 

Михайло Бєжан, заступник Кропивницького міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 
 
 

10:15-11:30 ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 

Цифрове перетворення громад 
 

 

Модератор: Ілона Андрощук, доцент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного 

університету, кандидат економічних наук 
 

 

10:15-10:30 Презентація: "Як Міністерство цифрової трансформації 

України сприяє розвитку регіонів?" 

Доповідач: Олександра Горчинська, проєктна менеджерка 

Директорату регіональної цифровізації Міністерства цифрової 

трансформації України, координаторка розвитку CDTO в громадах 
 

10:30-10:45 Презентація: Діджиталізація освіти: від електронних сервісів до 

управління енергозбереженням 

Доповідач: Лариса Костенко, начальник управління освіти 

Кропивницької міської ради 
 

10:45-11:00 Презентація: "City 2030" 

Доповідач: Андрій Кірик, заступник директора департаменту 

цифрової трансформації Харківської міської ради 
 

11:00-11:15 Презентація: "Головні завдання цифрової трансформації для 

розумних міст" 

Доповідач: Оксана Потапенко, експерт з цифрової трансформації 

компанії "AuxBridge" (Ізраїль) 



                                                                                              

 

 
 

 

11:15-11:30 Презентація: "Інтеграція інфраструктури міста в єдину 

інформаційно-управляючу систему Smart City" 

Доповідач: Олег Гончаренко, керівник проєкту Smart City  

(ПАТ "НВП "Радій") 
 

 

11:30-12:15 ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 

Діджиталізація як інструмент удосконалення бізнес-процесів 
 

 

Модератор: Ілона Андрощук, доцент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного 

університету, кандидат економічних наук 
 

 

11:30-11:45 Презентація: "Вплив рівня цифровізації у діяльності ОМС на 

місцевий бізнес клімат за результатами досліджень ІКМ 2021" 

Доповідач: Арсеній Положій, радник з питань регіональної 

конкурентоспроможності Програми USAID "Конкурентоспроможна 

економіка України" 
 

11:45-12:00 Презентація: "Проєкт "Застосування та реалізація Угоди про 

асоціацію ЄС-Україна у сфері торгівлі/EU4Business: 

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" та 

ініціатива "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop)" 

Доповідач: Надія Пшенична, проєктний координатор, Німецьке 

товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 
 

12:00-12:15 Презентація: "Приклади діджитал інструментів, що 

допомагають контролювати бізнес процеси в будь-якій сфері" 

Доповідач: Денис Купраш, Марк Пятигорський, засновники BMC 

Консалтинг 
 

 

12:15-13:00 ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 

Діджиталізація – ключовий тренд  

Кропивницької освітньої системи 
 

 

Модератор: Ілона Андрощук, доцент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного 

університету, кандидат економічних наук 
 

 

12:15-12:30 Презентація: "Діджиталізація та її вплив на освітній простір" 

Доповідач: Лариса Костенко, начальник управління освіти 

Кропивницької міської ради 
 

12:30-12:45 Презентація: "Цифровізація як основний фактор розвитку 

освіти ХХІ ст." (з досвіду роботи педагогічного колективу НВО 

гімназії ім. Т.Шевченка) 

Доповідачі: Ганна Дудіч, заступник директора НВО з питань 

імплементації STEM-освіти; Оксана Стрекаловська, заступник 

директора НВО з питань діджиталізації 
 

 

 



                                                                                              

 

 

 
 

 

 

12:45-13:00 Презентація: "Успішний досвід цифровізації підприємницької 

освіти в ЗЗСО м. Кропивницького" 

Доповідач: Віталій Паздрій, доцент кафедри бізнес-економіки та 

підприємництва КНЕУ ім. В.Гетьмана, генеральний директор компанії 

інтелектуальних технологій (КІНТ) 
 
 

13:00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 


