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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СЕМІНАРУ 
 

Наукова рада семінару  
 

Olena ALEINIKOVA 

(Олена АЛЕЙНІКОВА) 

директор Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», доктор наук з державного 

управління, професор (Україна) 
 

Elena HORSKA 

(Елена ХОРСКА) 

декан факультету економіки та менеджменту 

Словацького сільськогосподарського університету 
м. Нітра, Prof., Dr. Ing., PhD (Словацька Республіка) 
 

Hennadii KOLOMOIETS 
(Генадій КОЛОМОЄЦЬ) 

директор Інженерного інституту Запоріжського 
національного університету, кандидат фізико-

математичних наук, доцент (Україна) 
 

Oksana DUBININA 

(Оксана ДУБІНІНА) 

заступник директора Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з 
навчально-виховної роботи, доцент кафедри 

управління проектами та загальнофахових 
дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент 

(Україна) 
 

Radovan SAVOV  

(Радован САВОВ) 

заступник декана з стратегічного розвитку та 

співробітництва з бізнесом факультету економіки та 
менеджменту Словацького сільськогосподарського 

університету  м. Нітра, Associate prof., PhD 
(Словацька Республіка) 
 

Olena YARYSHKO 
(Олена ЯРИШКО)  

доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування Інженерного інституту Запорізького 
національного університету, кандидат економічних 

наук, доцент, м. Запоріжжя (Україна) 
 

Natalia METELENKO 
(Наталя МЕТЕЛЕНКО) 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування Інженерного інституту Запорізького 
національного університету доктор економічних 

наук, професор, м. Запоріжжя (Україна)  
 

 
Члени організаційного комітету: 

 

Adriana BAKOSOVA 
(Адріана БАКОСОВА) 

менеджер із зовнішніх комунікаці, факультет 
економіки та менеджменту Словацького 
сільськогосподарського університету м. Нітра, Ing., 

MBA (Словацька Республіка) 
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Yevhen KARTASHOV 

(Євген КАРТАШОВ) 

завідувач кафедри управління проектами та 

загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 
наук з державного управління м. Київ (Україна)  
 

Pavlo LUSHY 
(Павло ЛУШИН)  

завідувач кафедри психології та особистісного 
розвитку Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», доктор психологічних наук, 
професор (Україна) 

 
Zoia RIABOVA 
(Зоя РЯБОВА)  

завідувач кафедри педагогіки, управління та 
адміністрування Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, 

професор (Україна) 
 

Tetiana BURLAIENKO 

(Тетяна БУРЛАЄНКО)  

завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, 

доцент (Україна) 
 

 
Секретар семінару: 

Viktoriya 

SHVYDCHENKO 
(Вікторія ШВИДЧЕНКО) 

методист вищої категорії відділу навчальної роботи 

Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти 

(Україна) 
 

   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Slovenská poľnohospodárska 

Univerzita v Nitre 

Faculty of Economics and Management 
Slovak University of Agriculture in Nitra 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

Slovak Republic 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

ІІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 
«ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 
 

18 березня 2018 року  

 
10.00 – 11.00 Реєстрація учасників ІІ Міжнародного науково-

практичного семінару «Економічні, соціальні та 
інформаційні аспекти європейських інтеграційних 
процесів» 

 
11.00 – 11.30 Відкриття ІІ Міжнародного науково-практичного 

семінару «Економічні, соціальні та інформаційні 

аспекти європейських інтеграційних процесів» 
 

11.30 – 13.00 Basic Theoretical Terms  
 

13.00 – 14.00 Перерва 

 
14.00 – 17.00 Basic Theoretical Terms  

 

 
19 березня 2019 року 

Work-shop: «Мультимодальний підхід використання Арт-технік у проектній 
діяльності» 
 

20 березня 2019 року 
Work-shop: «Досвід і перспективи використання Арт-технік у проектному 

менеджменті» 
 

 

 
 
 

 
Регламент 

 
Виступ на пленарному засіданні    10 – 15 хвилин 
Обговорення                                    5 – 7    хвилин 
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ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ 

18 березня 2019 року, м. Нітра 
 

Radovan SAVOV (Радован САВОВ) ‒ заступник декана з стратегічного 

розвитку та співробітництва з бізнесом факультету економіки та 
менеджменту Словацького сільськогосподарського університету м. Нітра, 

Associate prof., PhD (Словацька Республіка) 
 

Olena ALEINIKOVA (Олена АЛЕЙНІКОВА) – директор Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», доктор наук з державного управління, професор (Україна)  

 

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ  
 

Monitoring of students of the slovak university of agriculture in nitra 

from the point of view of foreign language competencies and their 
application in practice 

Serhiy MOROZ (Сергій МОРОЗ) ‒ доцент кафедри мов факультету 

економіки та менеджменту Словацького сільськогосподарського університету 
м. Нітра, Associate prof., PhD (Словацька Республіка); 

Ľubomíra MORAVCOVÁ (Любомира МОРАВКОВА) ‒ завідувач кафедри 

кафедри мов факультету економіки та менеджменту Словацького 
сільськогосподарського університету м. Нітра, PaedDr., PhD. (Словацька 

Республіка); 
Ľudmila MAĎAROVÁ (Людмила МАДЯРОВА) ‒ кафедри мов 

факультету економіки та менеджменту Словацького сільськогосподарського 
університету м. Нітра, PhDr., PhD. (Словацька Республіка); 

 

Ризики політики децентралізації влади в Україні 

Olena ALEINIKOVA (Олена АЛЕЙНІКОВА) – директор Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, професор 
(Україна) 

 

Сучасна концепція внутрішньофірмового менеджменту 
промислового підприємства 

Natalia METELENKO (Наталя МЕТЕЛЕНКО) - завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Інженерного інституту 
Запорізького національного університету доктор економічних наук, професор, 

м. Запоріжжя (Україна)  
 

Міграція трудоресурсного потенціалу: гендерний аспект  

Zinaida SMUTCHAK (Зінаїда СМУТЧАК) – доцент кафедри 
менеджменту, економіки, права та туризму Льотної академії Національного 
авіаційного університету, кандидат економічних наук, доцент(Україна) 

 

Лізинг в Україні та Польщі: перспективи та проблеми 

Olena YARYSHKO (Олена ЯРИШКО) – доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького 
національного університету, кандидат економічних наук, доцент, м. 

Запоріжжя (Україна) 
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Особливості освітніх міграційних процесів в умовах глобалізації 

Oksana SYTNYK (Оксана СИТНИК) ‒ доцент кафедри менеджменту, 

економіки, права та туризму Льотної академії Національного авіаційного 

університету, кандидат економічних наук (Україна) 
 

Формування управлінської еліти: виклики сьогодення 

Tetiana BURLAIENKO (Тетяна БУРЛАЄНКО) – завідувач кафедри 
економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

кандидат педагогічних наук, доцент (Україна) 
 

Psychological aspects of inclusive education at European Union 

educational systems 
Mario LENART ‒ Institute of Psychology, Comenius University Bratislava, 

PhD (Slovak Republic) 
 

Formation model of future Progect Managers information culture 

Oksana DUBININA (Оксана ДУБІНІНА) – доцент кафедри управління 
проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

кандидат педагогічних наук, доцент (Україна) 
 

Мультимодальний підхід використання Арт-Технік  

Lesia INZHYIEVSKA (Леся ІНЖИЄВСЬКА) – доцент кафедри психології 
та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних 
наук (Україна) 

 

Формування місцевих бюджетів інститутами комунальної 
власності в умовах децентралізації 

Iryna SILINA (Ірина СІЛІНА) ‒ доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Запорізького національного університету, кандидат 
економічних наук, доцент, м. Запоріжжя (Україна) 

 

Tozsamośc w warunkach europejskiej integracji 

Hanna MAKUSHYNSKA (Ганна МАКУШИНСЬКА) – доцент 
міжфакультетськой кафедри загальноосвітніх дисциплін Запорізького 

національного університету, кандидат філософських наук, доцент, м. 
Запоріжжя (Україна) 

 

Реалізація проектної діяльності у  фэшн-индустриї 

Yana VOLODINA (Яна ВОЛОДІНА) – здобувач вищої освіти Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління 
проектами», м. Київ (Україна) 

 

Психологічні особливості впливу реклами на споживача 
Anastasiia DUBININA (Анастасія ДУБІНІНА) – здобувач вищої освіти 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» спеціальності «Психологія», м. Київ (Україна) 
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Інтелектуальні ресурси в управлінні проектами: знання-енергія- 

організація  

Tetiana BUKOROS (Тетяна БУКОРОС) - професор кафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат політичних наук, доцент, м. Київ (Україна)  

 

Модель розвитку економіки України в умовах 
постіндустріального суспільства 

Oksana KOVTUN (Оксана КОВТУН) – доцент Черкаського навчального 
центру Старопольської вищої школи в Кельцях (Республіка Польща) 

All OPALENKO (Алла ОПАЛЕНКО) – доцент кафедри економічної 
кібернетики та маркетингу Черкаського державного технологічного 
університету 

Hanna Danylchuk (Анна ДАНІЛЬЧУК) – доцент кафедри моделювання 
економіки і бізнесу Черкаського національного університету ім. Богдана 
Хмельницького 

 

Впровадження «цифрових компетенцій» в європейському союзі: 
досвід та перспективи для України в умовах глобалізації  

Olha BRUSENTSEVA (Ольга БРУСЕНЦЕВА) – старший викладач 
кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», кандидат економічних наук, м. Київ (Україна) 

 

Роль персоналу в підвищенні ефективності роботи підприємства 

Oleksandr MURASHKO (Олександр МУРАШКО) – доцент кафедри 
економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат економічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 

Європейський досвід управління проектами у децентралізованих 
органах публічної влади 

Yevgen KARTASHOV (Євген КАРТАШОВ) – завідувач кафедри 
управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», доктор наук з державного управління, м. Київ (Україна) 
 

Формування правової культури педагогічних працівників центр 

професійно-технічної освіти державної служби зайнятості  

Olena SHULHINA (Олена ШУЛЬГІНА) – аспірантка першого року 

навчання кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін 
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», м. Київ (Україна) 

 

Формування готовності майбутніх військових психологів до 
психологічного забезпечення професійної діяльності особового складу 

збройних сил україни  

Anatolii YURKOV (Анатолій ЮРКОВ) – аспірант першого року 
навчання кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» кандидат історичних наук, доцент, м. Київ (Україна) 

http://www.mil.gov.ua/content/pdf/avp_book.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/pdf/avp_book.pdf
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Оподаткування сільськогосподарських підприємств як елемент 
системи їх державного фінансового регулювання 

Yuliia PALKEVYCH (Юлія ПАЛЬКЕВИЧ) – завідувач практичною 

підготовкою студентів Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університету менеджменту освіти», кандидат економічних 

наук, старший науковий співробітник, м. Київ (Україна) 
 

Запровадження нових правил державної допомоги суб’єктам 

господарювання в україні в контексті європейської інтеграції 

Olha POSTOIEVA (Ольга ПОСТОЄВА) – доцент кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 

Сучасні трансформаційні процеси в освіті 

Halyna NALYVAIKO (Галина НАЛИВАЙКО) – доцент кафедри 

управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 

Психологічно здорові організації як умова успішної європейської 
інтеграції України  

Volodymyr IVKIN (Володимир ІВКІН) - доцент кафедри управління 
проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 

Адаптація змісту інклюзивної освіти в Україні до європейського 
простору  

Svitlana SHTANHEI (Світлана ШТАНГЕЙ) ‒ доцент кафедри 

управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», кандидат педагогічних наук, м. Київ (Україна) 

 

Соціогуманітарні аспекти європейський інтеграційних процесів 
в україні 

Alla VІNІCHENKO (Алла ВІНІЧЕНКО) ‒ старший викладач кафедри 
управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», кандидат історичних наук, м. Київ (Україна) 

 

Сучасні підходи до визначення структури економічної безпеки 
підприємства 

Olena BEREZHNA (Олена БЕРЕЖНА) ‒ старший викладач кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Інженерного інституту 
Запорізького національного університету, м. Запоріжжя (Україна) 
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Зарубіжний досвід регулювання банкрутства 

Tamara BORYSENKO (Тамара БОРИСЕНКО) ‒ доцент кафедри 
фінансів та аудиту Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій,  кандидат економічних наук, м. Київ (Україна) 
 
Державне інвестиційне кредитування фізичних та юридичних 

осіб 
Maryna FABRITSII (Марина ФАБРІЦІЙ) ‒ магістр групи ФБС – 18-2 мд 

Інженерного інституту Запорізького національного університету, м. 
Запоріжжя (Україна) 

Oleksandr SHAPUROV (Олександр ШАПУРОВ) ‒ доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Інженерного інституту 
Запорізького національного університету, кандидат економічних наук, 
доцент, м. Запоріжжя (Україна) 

 
Монетарна політика нбу на сучасному етапі 

Viktoriia FATIUKHA (Вікторія ФАТЮХА) - доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького 
Національного Університету кандидат економічних наук, м. Запоріжжя 

(Україна) 
 
Правова регламентація податкових пільг як засобу регулювання 

економіки в україні 

Inna HAMBURH (Інна ГАМБУРГ) - доцент кафедри цивільного, 

адміністративного та фінансового права Класичного приватного 
університету, кандидат юридичних наук, м. Запоріжжя (Україна) 

 
Правовий режим комерційної таємниці підприємства: 

євроінтеграційний вимір 

Nataliia KAPITANENKO (Наталія КАПІТАНЕНКО) - доцент кафедри 
менеджменту організацій та управління проектами Інженерного інституту 
Запорізького Національного Університету, кандидат юридичних наук, доцент, 

м. Запоріжжя (Україна) 
 
Сучасні тенденції та шляхи розвитку фінансового ринку 

Svitlana KAROL (Світлана КАРОЛЬ) - доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Інженерний інститут Запорізького 

Національного Університету  кандидат економічних наук, м. Запоріжжя 
(Україна) 

 
Ключові проблеми встановлення стратегічних векторів 

розвитку економічної системи України в умовах прискорення 

процесів євроінтеграції країни 

Maksym KHATSER (Максим ХАЦЕР) - доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького 

національного університету, кандидат економічних наук, доцент, м. 
Запоріжжя (Україна) 

 
Ключові проблеми розвитку агропромислового комплексу 

України в умовах посткризового розвитку національної економіки 
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Maksym KHATSER (Максим ХАЦЕР) - доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького 
національного університету, кандидат економічних наук, доцент, м. 

Запоріжжя (Україна) 
Yuliia LYKHODID (Юлія ЛИХОДІД) - магістр кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького 

національного університету, м. Запоріжжя (Україна) 
 

 
Теоретичні аспекти управління фінансово–економічним станом 

підприємства 

Artem KHOROSHUN (Артем ХОРОШУН) – магістрант кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування Інженерного інституту 
Запорізького національного університету, м. Запоріжжя (Україна) 

 
Напрями підвищення кадрового потенціалу промислового 

підприємства в умовах кризи 

Olena KRAINIK (Олена КРАЙНІК) – доцент кафедри менеджменту 
організацій та управління проектами Інженерного інституту Запорізького 

національного університету кандидат економічних наук, доцент, м. 
Запоріжжя (Україна) 

 

Сучасні підходи до визначення етапів  розвитку логістики  
Iryna KURTIEVA (Ірина КУРТЄВА) - магістрант кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького 
національного університету, м. Запоріжжя (Україна) 

 
Тенденції страхового ринку та шляхи покращення його динаміки 

Krystyna KURUOHLU (Кристина КУРУОГЛУ) - магістрант кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Інженерного інституту 
Запорізького національного університету, м. Запоріжжя (Україна) 

 
Економічні аспекти європейських інтеграційних процесів 

Oleh MOROZ (Олег МОРОЗ) – професор кафедри менеджмент 
організацій та управління проектами Інженерного інституту Запорізького 

національного університету кандидат економічних наук, доцент, м. 
Запоріжжя (Україна) 

 
Психологічно-правовий аспект дотримання таємниці сповіді 

Iryna POTAICHUK (Ірина ПОТАЙЧУК) – викладач Запорізького 

гуманітарного коледжу Запорізького національного технічного університу, 
кандидат юридичних наук, доцент, м. Запоріжжя (Україна) 

 

 

 

Виховання толерантності студентів як один із механізмів 
удосконалення системи управління проектами  
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Viktoriia POPOVA (Вікторія ПОПОВА) ‒ старший викладач кафедри 

управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», м. Київ (Україна) 
Tetiana TARASOVA (Тетяна ТАРАСОВА) ‒ старший викладач кафедри 

управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», м. Київ (Україна) 

 

Ocena poziomu efektywności finansowania szkolnictwa wyższego 
ukrainy 

Irina RADZIWIŁŁ - docent finansów i badania Zaporozhye Instytut 
Ekonomii i Technologii Informacyjnych dr, adiunkt, m. Zaporoże (Ukraina). 

Basil BUDUROV - starszy wykładowca w energetyce i inżynierii produkcji 

oddział Admirał Makarow Pervomayskoy Narodowy Uniwersytet Shipbuilding, m. 
Pervomajsk (Ukraina) 

 

Механізми протидії політичним конфліктам в сучасних умовах 

Tetiana SERHIIENKO (Тетяна СЕРГІЄНКО) - доцент кафедри 
менеджменту організацій та управління проектами Інженерного інституту 

Запорізького національного університету кандидат політичних наук, доцент, 
м. Запоріжжя (Україна) 

 

Публічне інвестування сучасної економіки: краудфандинг та 
його теоретичні аспекти 

Oleksandr SHAPUROV (Олександр ШАПУРОВ) - доцент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування Інженерний інститут 
Запорізького національного університету кандидат економічних наук, доцент, 

м. Запоріжжя (Україна) 
 

Особливості управління ліквідністю комерційного банку в 

умовах нестабільного середовища 
Hanna SHCHETYNINA (Ганна ЩЕТИНІНА) - магістрант кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Інженерного інституту 
Запорізького національного університету, м. Запоріжжя (Україна) 

 

Причини виникнення та наслідки бюджетного дефіциту 
Daria TIERHEKOVA (Дар’я ТЄРЄХОВА) – студент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького 

національного університету, м. Запоріжжя (Україна) 
 

Сучасні підходи до розвитку питань "зеленої" логістики  в 

україні 

Yelyzaveta TKACHENKO (Єлизавета ТКАЧЕНКО) - доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного 
університету, кандидат економічних х наук, доцент, м. Запоріжжя  (Україна) 

 

 
Rola przedsiębiorstw globalnych w gospodarce światowej 
Yaroslav YARYSHKO ‒ student, studia II stopnia Akademia Finansów i 

Biznesu Vistula,Warszawa (Polska) 
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Вплив діджиталізації бануівських послуг на економічну безпеку 

комерційних банків 

Oksana IVANYLOVA (Оксана ІВАНИЛОВА) – завідувач відділу 

навчальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних наук, доцент 
м. Київ (Україна) 

 

Зміцнення податкової спроможності місцевого самоврядування в 
умовах децентралізації  

Iryna SILINA (Ірина СІЛІНА) ‒ доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Інженерного Інституту Запорізького національного 

університету, кандидат економічних наук, доцент, м. Запоріжжя (Україна); 
Anna MOISEIENKO (Анна МОЙСЕЄНКО) ‒ магістрантка кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Інженерного Інституту 

Запорізького національного університету, м. Запоріжжя (Україна) 
 

Маркетингове управління закладом освіти  

Zoya RYABOVA (Зоя РЯБОВА) – завідувач кафедри педагогіки, 
управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних 

наук, професор, м. Київ (Україна) 
 

Соціальні мережі як інструмент реалізації комунікаційної 

політики закладу освіти 

Tetiana MAKHYNIA (Тетяна МАХИНЯ) – професор кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 
наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 

Соціокультурні передумови розвитку медіаосвіти у розвинених 
англомовних країнах  

Nataliia PRYKHODKINA (Наталія ПРИХОДЬКІНА) – доцент кафедри 
педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 

Духовно-моральне виховання здобувачів вищої освіти  

Iryna SIDANICH (Ірина СІДАНІЧ) – професор кафедри педагогіки, 
управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних 
наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 

Організаційна культура і лідерство у процесі формування 
професійної компетентності керівника нової української школи  

Hanna TYMOSHKO (Ганна ТИМОШКО) – професор кафедри 
педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 

педагогічних наук, професор, м. Київ (Україна) 
 

Управління професійним розвитком науково-педагогіних 

працівників в умовах неформальної освіти  
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Iryna ANDROSHCHUK (Ірина АНДРОЩУК) – професор кафедри 

педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 

педагогічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 
 

Компетентнісний підхід в освітньому процесі підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю «спеціальна освіта» 

Alla VYSOTSKA (Алла ВИСОЦЬКА) – доцент кафедри педагогіки, 
управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 
наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 

Інклюзивна освіта: здобутки та перспективи 

Nataliia SOPHIY (Наталія СОФІЙ) – доцент кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 
наук, м. Київ (Україна) 

 

Особливості становлення особистості фахівців з соціальної 
роботи у ціннісно-мотиваційній сфері 

Valentyna BALAKHTAR (Валентина БАЛАХТАР) – докторантка ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук (Україна) 

 

Управління приватним закладом загальної середньої освіти 

Katerina KOTELEVETS (Катерина КОТЕЛЕВЕЦЬ) – аспірантка 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» , м. Київ (Україна) 
 

Підготовка до професійної діяльності майбутнього психолога в 

умовах університетської освіти 

Olena SHOLOKH (Олена ШОЛОХ) – здобувач вищої освіти спеціалізації 
«Інклюзивна освіта» Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» , м. Київ (Україна) 
 

Особливості креативності викладача іноземної мови закладів 

вищої освіти  
Kateryna BALAKHTAR (Катерина БАЛАХТАР) – аспірантка 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» , м. Київ (Україна) 
 

Лідерська позиція особистості як суспільний феномен  

Volodymyr TANASIYCHUK (Володимир ТАНАСІЙЧУК) – аспірант 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» кандидат педагогічних наук, м. Київ 
(Україна) 

 

Модель підготовки конкурентноспроможного здобувача вищої освіти 

Oksana ANUFRIIEVA (Оксана АНУФРІЄВА) – доцент кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 
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Сучасний стан і перспективи конкурентоспроможності 

підприємства 

Maryna MOROZOVA (Марина МОРОЗОВА) ‒ доцент кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 
Поняття та загальна характеристика управлінського 

консалтингу 
Liudmyla SAVCHUK (Людмила САВЧУК) ‒ доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат технічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 
Професійна та особистісна реалізація педагога в інклюзивному 

середовищі: вітчизняний та європейський досвід 

Mariia VALEVSKA (Марія ВАЛЕВСЬКА) - здобувач другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації «Інклюзивна освіта» 
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», м. Київ (Україна) 
 
Практика реалізації етики бізнесу: вітчизняний та 

європейський досвід 

Oleksander BOBRUIKO (Олександер БОБРУЙКО) - здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації «Менеджмент організації та 
адміністрування за видами економічної діяльності» Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», м. Київ (Україна) 
 
Психологічні особливості прогнозування особистісних 

трансформацій в найближчій перспективі 

PAVLO LUSHYN (Павло ЛУШИН) - завідувач кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних 
наук, професор, м. Київ (Україна) 

 
Професійна толерантність керівника як чинник успішності 

освітньої організації 

Oleksandra BRIUKHOVETSKA (Олександра БРЮХОВЕЦЬКА) - 
професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 
Проблема прощення в медіаційних технологіях 

Andrii HUSIEV (Андрій ГУСЄВ) - доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних 
наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 



II International scientific-practical seminar «Economic, social and informational 

aspects of European integration processes», 18-20 March, 2019 
 

 

15 

Психологічні особливості соціалізації майбутніх психологів у 

процесі професійної підготовки 

Tetiana CHAUSOVA (Тетяна ЧАУСОВА) - доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних 
наук, доцент, м. Київ (Україна) 

 
Соціально-психологічні умови реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії педагогічного працівника 

Yana SUKHENKO (Яна СУХЕНКО) - доцент кафедри психології та 
особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних 
наук, м. Київ (Україна) 

 
Роль довіри в процесі інтеграції вищої освіти до європейської 

освітньої системи 

Svitlana SHEVCHENKO (Світлана ШЕВЧЕНКО) - старший викладач 
кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

кандидат психологічних наук, м. Київ (Україна) 
 
Особливості професійної підготовки майбутніх психологів з 

урахуванням європейського досвіду  

Svitlana KHILKO (Світлана ХІЛЬКО) - старший викладач кафедри 

психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат психологічних наук, м. Київ (Україна) 

 
Впровадження принципів рівності та недискримінації в освітній 

процес 

Maryna DIDENKO (Марина ДІДЕНКО) - старший викладач кафедри 
психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ 
(Україна) 

 
Особливості використання копінг-стратегій юнацтва як 

важлива складова психологічної готовності до подолання кризових 

ситуацій життя 

Yuliia KRYMLOVA (Юлія КРИМЛОВА) - старший викладач кафедри 
психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ 
(Україна) 

 
Стан невизначенності в свідомості бізнесмена при вирішенні 

виробничих завдань 

Vladyslav LUSHYN (Владислав ЛУШИН) - аспірант ІІІ курсу зі 
спеціальності 053 «Психологія» кафедри психології та особистісного розвитку 
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», м. Київ (Україна) 
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Теоретичний аналіз типових труднощів в практиці прощення 

особистості 
Liubov MUKHINA (Любов МУХІНА) - аспірант І курсу зі спеціальності 

053 «Психологія», методист кафедри психології та особистісного розвитку, 
методист кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», м. Київ (Україна) 
 
Особливості інформаційного забезпечення економічної 

підготовки майбутніх фахівців у процесі викладання 
електротехнічних дисциплін 

Serhii ASTAPOV (Сергій АСТАПОВ) - викладач першої категорії 
Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ Дон НТУ, м. Бахмут (Україна) 

 
Особливості проектування освітнього середовища майбутніх 

учителів Нової української школи в умовах цифрофізації освіти 

Nataliia BAKHMAT (Наталія БАХМАТ) ‒ професор кафедри теорії та 

методик початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з 
наукової роботи та інформатизації освітнього процесу Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук 
(Україна) 

 
Цифрова компетентність майбутніх менеджерів 

соціокультурної діяльності 

Vladyslava LIUBARETS (Владислава ЛЮБАРЕЦЬ) ‒ доцент кафедри 

менеджменту інноваційних технологій соціокультурної діяльності 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук, доцент (Україна) 

 
Підвищення якості трудового потенціалу в аграрному секторі 

економіки України 

Anatolii MYKHAILOV (Анатолій МИХАЙЛОВ) ‒ доцент кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

кандидат економічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 
 
Євроінтеграція через революцію: випадок східноєвропейських 

постсоціалістичних країн та України 

Oleh BOBINA (Олег БОБІНА) – директор Гуманітарного інституту 
Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, 

кандидат історичних наук, доцент (м. Миколаїв, Україна) 
 
Роль самоосвіти в системі післядипломної освіти 

Volodymyr OLIYNYK (Володимир ОЛІЙНИК) – заступник директора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ (Україна) 


