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Організаційний комітет  

І Міжнародної науково-практичної конференції 
«Конкурентологія та ринок праці:  

психологічні аспекти» 
 

Олійник  
Віктор 
Васильович 

ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 
професор  

Отич  
Олена 
Миколаївна 

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних 
зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор 

Бондарчук  
Олена  
Іванівна 

завідувач кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України, 
доктор психологічних наук, професор 

Алєйнікова 
Олена 
Володимирівна  

директор навчально-наукового інститут менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України, доктор економічних наук, професор 

Оліфіра 
Лариса 
Миколаївна 

в. о. директора Центрального інституту післядипломної 
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, 
доцент 

Фурманов  
Ігор 
Олександрович 

завідувач кафедри психології Білоруського державного 
університету, доктор психологічних наук, професор 

Шапран Сергій 
Валентинович 

голова правління групи компаній «ALUMETA» 

Айрапетян 
Едуард 
Борисович 

генеральний директор ТОВ «Броварський алюмінієвий 
завод» 

Філь  
Олена 
Анатолаіївна 

доцент кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України, 
кандидат психологічних наук, доцент, директор з 
управління персоналом ТОВ «Броварський алюмінієвий 
завод»  

Гонсьоровський 
Марчин 

комерційний директор ТОВ «Броварський алюмінієвий 
завод» 

Алєксєєва  
Олена  
Іванівна 

старший викладач кафедри філософії освіти та 
управління Комунального вищого навчального закладу 
Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", 
кандидат психологічних наук 

Ванченко 
Людмила 
Вікторівна  

аспірант кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України, 
помічник генерального директора ТОВ «Броварський 
алюмінієвий завод» 

Коломієць 
Олена Петрівна  

HR-менеджер ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», 
кандидат психологічних наук 

Гелашвілі Лаша 
Нузгарович  

помічник голови правління групи компаній «ALUMETA» 
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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Психологічні аспекти конкурентології – науки про конкуренцію та 

конкурентоздатність суб’єктів сучасного ринку праці, товарів та послуг.   

2. Конкурентоздатність фахівців: погляд компаній-роботодавців.  

3. Психологічне забезпечення клієнторієнтованості ринку освітніх 

послуг на потреби роботодавців. 

4. Психологічна підготовка конкурентоздатних фахівців до 

професійної діяльності. 

5. Психологічне забезпечення системи управління персоналом 

компаній. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

8 грудня  2016 року 
 

9.00-10.00 Реєстрація учасників конференції. 

10.00-10.30 Відкриття конференції 

10.30-13.15 Ключові презентації 

13.15-14.00 Бізнес-ланч 

14.00-17.00 Майстер-клас «Емоційний інтелект»  

17.00-17.30 Оголошення переможців конкурсу «5 
найцікавіших тез конференції». Підведення 
підсумків 1  робочого дня конференції 

 

9 грудня 2016 року 
 

10.00-11.00 Реєстрація учасників конференції 

11.00-13.00 Партнерська платформа (виступи учасників) 

13.00-13.30 Кава-брейк 

13.30-14.00 Welcome-тренінг від компанії «E-COM» 

14.00-15.30 Школа HR від Корпоративного університету 

«ALUMETA» 

15.30-17.00 Бізнес-ланч.  Закриття конференції. 

  
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Привітання до 3 хвилин 

Ключові презентації до 20 хвилин 

Питання-відповіді  до 5 хвилин 
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8 грудня  2016 року 
 
 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Привітання від ректорату ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України. 

2. Привітання від Білоруського державного університету. 

3. Привітання від «ALUMETA». 
 

 

 

КЛЮЧОВІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ: 
 

Психологічні механізми дихотомічної пари: хліб  мораль 

Максименко С. Д., директор Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології 

НАПН України, м. Київ, Україна 
 

Управління проектною командою: психологічний аспект  

Алєйнікова О. В., директор Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

доктор наук з державного управління, професор, м. Київ, Україна 
 

Психологія управління персоналом: виклики сьогодення  

Бондарчук О. І., завідувач кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, м. Київ, Україна 
 

Актуальні проблеми ринку праці та їх вирішення (на прикладі досвіду 

Ізраїлю)  

Фельдман А., директор Україно-Ізраїльського Інституту стратегічних 

досліджень імені Голда Меір, кандидат психологічних наук, Ізраїль 
 

Група компаній «ALUMETA»: складові успіху  

Шапран С. В., голова правління групи компаній «ALUMETA» м. Київ, 

Україна; 

Айрапетян Е. Б., генеральний директор ТОВ «Броварський алюмінієвий 

завод», м. Київ, Україна; 

Гонсьоровський М., комерційний директор ТОВ «Броварський 

алюмінієвий завод», м. Київ, Україна 
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Клієнторієнтованість ринку освітніх послуг на потреби роботодавців: 

проблеми і перспективи  

Самсонкін В., експерт Україно-Ізраїльського Інституту стратегічних 

досліджень імені Голда Меір, доктор технічних наук, професор, м. Київ, 

Україна 
 

Феномен «заздрість» у професійних відносинах 

Фурманов І. О., завідувач кафедри психології Білоруського державного 

університету, доктор психологічних наук, професор, м. Мінськ, Республіка 

Білорусь 

 

Перехідний період: конкурентоздатність в аспекті самореалізації 

особистості  

Лушин П. В., завідувач кафедри загальної та практичної психології 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. доктор психологічних 

наук, професор,  м. Київ, Україна 
 

Система дистанційного навчання – інструмент формування 

конкурентоздатності персоналу компанії  

Паньковець В. Л., кандидат психологічних наук, доцент, бізнес-тренер 

ТОВ «E-COM», м. Київ, Україна 
 

Конкурентологія, конкуренція, конкурентоздатність суб’єктів 

сучасного ринку: психологічні аспекти  

Філь О. А., доцент кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

психологічних наук, доцент, директор з управління персоналом ТОВ 

«Броварський алюмінієвий завод», м. Київ, Україна 
 

Психологічна підготовка конкурентоздатної управлінської еліти в 

умовах соціальних трансформацій: проблеми і перспективи 

Левицький В. М., кандидат психологічних наук, професор, м. Магдебург, 
Німеччина 
 

Конкурентоздатність покоління «NEXT»: психологія успіху моделі на 

«алюмінієвому подіумі»  

Гринів Л. В., менеджер ЗЕД ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», 

м. Київ, Україна 
 

Презентація школи HR від Корпоративного університету «ALUMETA» 

Філь О. А. , кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології управління ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
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НАПН України, директор з управління персоналом ТОВ «Броварський 

алюмінієвий завод», м. Київ, Україна 
 

 

МАЙСТЕР-КЛАС «Емоційний інтелект» 
Ведучий – Фурманов І. О., доктор психологічних наук, професор 

Білоруського  державного університету, м. Мінськ, Республіка Білорусь 
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9 грудня 2016 року 
 
 

ПАРТНЕРСЬКА ПЛАТФОРМА 

 

 

Підготовка конкурентоздатних фахівців до професійної діяльності 

Алексєєва О. І., старший викладач кафедри філософії освіти та 

управління КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат 

психологічних наук, м. Київ, Україна 
 

Особливості розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу 

освітніх організацій державної форми власності 

Алексєєва О. І., старший викладач кафедри філософії освіти та 

управління КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат 

психологічних наук, м. Київ, Україна; 

Філь О. А., доцент кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

психологічних наук, доцент, директор з управління персоналом ТОВ 

«Броварський алюмінієвий завод» , м. Київ, Україна 
 

Конкурентоспроможність випускників ВНЗ: сучасні тенденції 

Ануфрієва О. Л., завідувач аспірантури, доцент кафедри економіки та 

управління персоналом ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН 

України, кандидат педагогічних  наук,  доцент, м. Київ, Україна 
 

Вплив професійної толерантності на конкурентоздатність керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Брюховецька О. В., доцент кафедри загальної та практичної психології 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

психологічних наук, доцент, м. Київ, Україна 
 

Соціально-психологічні конфлікти в колективі державного органу 

Вакуленко В. Я., студент магістратури, ВНЗ «Університет економіки та 

права «КРОК», м. Київ, Україна; 

Філь О. А., доцент кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

психологічних наук, доцент, директор з управління персоналом ТОВ 

«Броварський алюмінієвий завод», м. Київ, Україна 
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Корпоративна культура як ефективний чинник антикорупційної 

поведінки персоналу на залізничному транспорті 

Ванченко Л. В., аспірант кафедри психології управління, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, помічник генерального 

директора ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» , м. Київ, Україна 
 

Підготовка  конкурентоздатного фахівця у вищих навчальних закладах: 

погляд студента 

Ванченко Е. О., студентка ДВНЗ «Київський коледж транспортної 

інфраструктури», м. Київ, Україна 
 

Бізнес-етика персоналу Холдингу 

Гелашвілі Л. Н., помічник голови правління групи компаній 

«ALUMETA», м. Київ, Україна 
 

Бренд-комунікація як чинник конкурентоспроможності торгової марки: 

соціально-психологічний аспект 

Гомольска Л. П., викладач КІМ імені ГЛІЄРА, здобувач Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 
 

Психологічна компетентність працівників методичних служб системи  

освіти України як чинник їх конкурентоздатності 

Гордієнко Н. В., завідувач навчального відділу Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти, старший викладач кафедри психології 

управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 
 

Розвиток конкурентоздатності  науково-педагогічного персоналу вищої 

школи 

Грубі Т. В., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнко, м. Кам’янець-Подільський, Україна 
 

Корпоративна культура компанії АЗБІ 

Денисюк Н. В., керівник відділу по роботі з персоналом Будівельна група 

компаній АЗБІ, м. Київ, Україна 
 

Професійно значущі якості менеджера як основа його 

конкурентоздатності 

Діденко М. С., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

Науково-науковий Інститут менеджменту та психології, кафедра економіки 

та управління персоналом, ВБО «Точка опори» , м. Київ, Україна 
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Архетипна символіка у дослідженні конкурентоздатності керівників 

освітніх організацій 

Євтушенко І. В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології управління ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, м. Київ, Україна 
 

Перспективи застосування симулятивної гри при підготовці фахівців у 

сфері цивільного захисту  

Ковровський Ю.Г., науковий співробітник науково-дослідного відділу з 

проблем навчання населення та інноваційних освітніх технологій Інституту 

державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ, Україна 
 

Технологія оцінки персоналу як фактор конкурентоздатності компаній  

Коломієць О.П., кандидат психологічних наук, HR-менеджер ТОВ 

«Броварський алюмінієвий завод», м. Київ, Україна 
 

Проблемний менеджмент як чинник конкурентоздатності керівників 

освітніх закладів 

Киричук В. О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології управління ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, м. Київ, Україна 
 

Роль коучингового подхода в повышении конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда 

Кук Т., проректор по международным отношениям, Высшая 

Лингвистическая Школа, г. Ченстохова, Республика Польша 
 

Психологічні особливості входження молодих педагогів в освітню 

організацію: конкурентний потенціал 

Москальов М. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені 

Бориса Грінченка, м. Київ, Україна 
 

Особистісний потенціал як чинник конкурентоздатності керівників 

освітніх організацій 

Москальова А. С., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології управління ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, м. Київ, Україна 
 

Управлінська компетентність як чинник конкурентоздатності освітніх 

організацій 

Оліфіра Л. М., в. о. директора ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, м. Київ, Україна 
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Особливості адаптивності майбутніх фахівців як показника їх 

конкурентоздатності 

Оліфіра С. О., заступник керівника управління зовнішніх комунікацій – 

прес-секретар НАБУ, м. Київ, Україна 
 

Специфіка проявів конкуренції у навчальній групі студентів-психологів 

Отич Д. Д., доцент кафедри загальної і соціальної психології та 

психотерапії факультету соціально-психологічних наук та управління 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

кандидат психологічних наук, м. Київ, Україна 
 

Система дистанційної освіти як інструмент формування 

конкурентоздатності працівника організації 

Паньковець В. Л., в. о. доцента кафедри політико-психологічних 

проблем суспільного розвитку Інституту соціології, психології та 

соціальних комунікацій Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ, 

Україна 
 

Гендерна толерантність як чинник конкурентоздатності педагогічних 

працівників 

Полякова В. І. , аспірантка кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна 
 

Я-концепція майбутніх фахівців як чинник їх конкурентоздатності  

Прокопенко О. А., методист, здобувач кафедри психології управління 

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, 

Україна 
 

Специфіка цінності конкурентоздатності для підлітків із сімей 

повторного шлюбу  

Пустовалов І. В., заступник директора з виховної роботи Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна 
 

Психологічний аналіз структури позитивного бренду фахівця  

Скопич Ю. М., магістрантка, ВНЗ «Університет економіки та права 

«КРОК» , м. Київ, Україна 
 

Організація як людський організм 

Солошенко О. В., провідний спеціаліст з сертифікації, ТОВ «Технічні та 

управлінські послуги», студентка магістратури Університет економіки та 

права «КРОК» , м. Київ, Україна 
 

http://www.ispu.npu.edu.ua/2013-01-30-07-12-14
http://www.ispu.npu.edu.ua/2013-01-30-07-12-14
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Коучинговый подход в высшей школе как основа подготовки 

конкурентноспособного специалиста 

Тименко В. Н., доцент кафедры теории и технологий социальной работы 

Институт социальной работы и управления НПУ им. М. П. Драгоманова, 

кандидат педагогических наук, доцент, г. Киев, Украина; 

Нежинская Е. А., доцент кафедры психологии управления Центрального 

института последипломного педагогического образования ГВУЗ 

«Университет менеджмента образования» НАПН Украины, кандидат 

психологических наук, доцент, г. Киев, Украина 

 

Транспортна психологія як чинник конкурентоздатності сучасних 

організацій транспортної інфраструктури  

Філь О. А., доцент кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

психологічних наук, доцент, директор з управління персоналом ТОВ 

«Броварський алюмінієвий завод», м. Київ, Україна;  

Ванченко Л. В., аспірантка кафедри психології управління ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна 

 

Проблеми конкурентоздатності організацій міжнародного ринку 

паливно-енергетичних ресурсів  

Філь П. О., магістрант факультету міжнародних відносин  Університету 

економіки та права «КРОК», керівник напряму «Besam» ТОВ "ЭНТЕРТЕК", 

м. Київ, Україна 

 

Стратегии совладания с завистью в служебных отношениях 

сотрудников с различными реакциями на ситуацию провокации агрессии 

Фурманов И. А., заведующий кафедрой психологии Белорусского 

государственного университета, доктор психологических наук, профессор, 

г. Минск, Республика Беларусь; 

Микелевич Е. Б., ассистент кафедры гуманитарных наук, философии и 

права Полесского государственного университета, г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Толерантність до невизначеності як чинник конкурентоздатності 

майбутніх психологів у сучасних умовах 

Хілько С. О., старший викладач кафедри загальної та практичної 

психології Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна 
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Професійна мотивація як чинник конкурентоздатності майбутніх 

психологів 

Чаусова Т. В., доцент кафедри загальної та практичної психології 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

психологічних наук, доцент, м. Київ, Україна 

 

Особистісні властивості прояву довіри до себе у майбутніх психологів в 

умовах конкуренції 

Шевченко С. В., старший викладач кафедри загальної та практичної 

психології Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна 

 

WELCOME-ТРЕНІНГ ВІД КОМПАНІЇ «E-COM» 

Ведучий – Паньковець В., кандидат психологічних наук, доцент, бізнес-

тренер ООО «E-COM», м. Київ, Україна 

 

 

ШКОЛА HR ВІД КОРПОРАТИВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ALUMETA» 

 

1. «HR-стратегія управління персоналом компаній» (Філь О.) 

2. «Технологія підбору персоналу в компаніях» (Філь О.) 

3. «Корпоративний університет Холдингу» (Філь О., Коломієць О.) 

4. «Технологія оцінки персоналу компаній» (Коломієць О.) 

5. «Корпоративний кодекс компанії» (Коломієць О., Ванченко Л.) 

6. «Бізнес-етика персоналу Холдингу» (Гелашвілі Л.) 

7. «Система мотивації персоналу компаній» (Філь О., Коломієць О.) 
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
 

1. Підведення підсумків І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти». 

2. Закриття І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти». 
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