Програма панельної дискусії
«Вектори розвитку культурно-мистецького середовища України»
Вітальне слово

Стратегії
освіти і
фінансування
культури
Іноземний
досвід розвитку
культури і
креативних
індустрій
Стратегічні
напрямки
розбудови
культурномистецького
сектору

Вектор
«Кульутрний
продукт»

1.
Єрохін Сергій Аркадійович, Ректор національної
академії управління, доктор економічних наук, професор,
почесний доктор Брюссельського Вільного університету
підприємницьких наук і технологій
2.
Говорухіна Наталія Олегівна, ВО ректора Харківського
національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського,
заслужений
діяч
мистецтв
України,
кандидат
мистецтвознавства, професор
3.
Карандєєв
Ростислав
Володимирович,
перший
заступник Міністра культури та інформаційної політики
України, кандидат економічних наук
4.
Григоренко Галина Володимирівна, Голова Державного
агентства з питань мистецтв та мистецької освіти
5.
Чужинова Ірина Юріївна, заступник виконавчого
директора з проектної роботи Українського культурного
фонду, кандидат мистецтвознавства
6.
Кайсар Сарибаєв, начальник Управління Креативних
Індустрій в Акіматі Алмати, Казахстан

11:30 – 12:00

7.
Ганський
Володимир
Олександрович,
доктор
економічних наук, фахівець з культурної спадщини, Білорусь
8.
Хосе Луїс Фернандез, координатор міжнародних
програм, Консерваторія музики Віго, Іспанія (запис)

12:30 – 12:40

9.
Микола Скиба, експерт з питань освіти й компетенцій
майбутнього,
Український
інститут
майбутнього,
національний координатор проекту ЄС та Ради Європи
COMUS, експерт з креативних індустрій програми ЄС
“Культура і Креативність” Східного партнерства.
10.
Політучий Сергій Якович, кандидат економічних наук,
Заслужений економіст України, Почесний консул Франції в
Харківській, Сумській і Полтавській областях, завідувач філії
кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту
Харківської національної академії міського господарства ім. О.
М. Бекетова. Організатор міжнародного музичного фестивалю
Kharkiv Music Fest.
11.
Валеріан Макацарія, доктор економічних наук,
професор, засновник міжнародного інституту післядипломної
освіти «Art Business Academy»
12.
Морозова Любов, музикознавиця, музична критикиня,
теле- та радіоведуча. Художня керівниця Kyiv Symphony
Orchestra, кураторка музичної програми фестивалю Bouquet
Kyiv Stage, розробниця та лекторка низки курсів, авторка
статей про класичну музику.
13.
Шум Люсьєна, Виконавча директорка Благодійного
фонду «Біліотечна країна», менеджерка проєктів

12:50 – 13:00

14.
Стеценко Кирило, народний артист України, скрипаль,
композитор, музичний і телевізійний продюсер, доцент
кафедри фешн та шоу-бізнесу КНУКіМ, громадський діяч.
15.
Степаненко Ганна, Заступниця голови Всеукраїнської
профспілки працівників музичної індустрії, правозахисниця
16.
Красильникова Наталя, очільниця ГО «Арт-Діалог»,
продюсерка культурних проектів (Фестиваль документального
кіно просто неба Lampa Doc, театральний проект Н-effect)

13:40 – 13:50

12:00 – 12:10
12:10 – 12:20

12:20 – 12:30

12:40 – 12:50

13:00 – 13:10

13:10 – 13:20

13:20 – 13:30

13:30-13:40

13:50 – 14:00
14:00 – 14:10

Вектор
«Мистецька
освіта»

Вектор
«Молода
наука»

17.
Гончар Вікторія, кураторка культурного фестивалю
«Опішня Слива-Фест», членкиня оргкомітету Фестивалю
«Полтавська галушка» та ГО Save Poltava»
18.
Підсуха Оксана, директорка Музею української
діаспори, кураторка виставкових проектів, мистецтвознавця,
видавчиня
19.
Журавчак Олександр Михайлович, заступник міністра
культури України (2014), арт-директор фестивалю Київ етно
мюзік фест «Віртуози фолку», автор та режисер першого
інструментального мюзиклу музичного фентезі-шоу «Володарі
Стихій
20.
Гуменюк Тетяна Костянтинівна, проректор з наукової
роботи Київського національного університету культури і
мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор
21.
Дацко Олеся Ігорівна, доктор економічних наук,
доцент, доцент кафедри менеджменту мистецтва Львівської
національної академії мистецтв
22.
Прийменко
Олександр
Сергійович,
кандидат
юридичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків ХНУМ імені І.П.
Котляревського, доцент кафедри
23.
Палійчук Анна Вікторівна, декан музичного факультету
Київської муніципальної академії естрадного та циркового
мистецтв, кандидат мистецтвознавства
24.
Алтухов Валерій Миколайович, Заслужений діяч
мистецтв України, професор ХНУМ ім. І. П. Котляревського,
директор ХССМШі, директор Благодійної організації
«Благодійний фонд “Музична школа майбутнього”», педагог,
музикант, громадський діяч, засновник Міжнародних
конкурсів юних піаністів Володимира Крайнєва та скрипалів
Богодара Которовича, фестивалів «Музика-наш спільний дім»,
«В гостях у Айвазовского» та міжнародних фестивалів «В
гостях у Гоголя». (Запис)
25.
Лисичка Олександр аспірант ХНУМ імені І. П.
Котляревського, викладач, член Галузевої експертної ради 02
"Культура і мистецтво" Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти
26.
Новокрестов Дмитро – студент 2-го курсу ПВНЗ
«Київський університет культури»
27.
Пархоменко Ірина Ігорівна, кандидат філософських
наук, старший викладач кафедри івент-менеджементу, фешн та
шоу-бізнесу Київського університету культури
28.
Проскуріна Марія Олегівна, доктор економічних наук,
доцент, доцент кафедри івент-менеджементу фешн та шоубізнесу Київського університету культури
29.
Сагалова Анна Володимирівна, заслужений діяч
мистецтв, доцент, ХНУМ імені І.П. Котляревського, доцент
кафедри

14:10 – 14:20

14.20-14.30

14:30 – 14:40

14:40 – 14:50

14:50 – 15:00

15:00-15:10

15.10-15.20

15:20 – 15:30

15:30 – 16:00

