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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

10.00 Пленарне засідання. Вітальне слово ректора. Виступи почесних гостей  

11.00-13.00 Робота секцій:  

1. Секція економіки та менеджменту [Економіка воєнного стану та 

бізнес]  

2. Секція психології [Людський фактор в умовах високих технологій]  

3. Гуманітарна секція [Ціннісні орієнтири та кібербезпека у воєнну добу] 

 

13.00-13.15 Підведення підсумків конференції  

 

 

 

 

 

Доповідь – до 5 хв. Участь у дискусії – до 3 хв. РОБОЧІ МОВИ: українська, англійська  

 

 

За матеріалами доповідей ХХV міжнародної науково-практичної конференції 

КІБіТ “Студент – Дослідник – Фахівець” готується збірник тез (м. Київ, 19 

травня 2022 р.)  
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НАУКОВИЙ КЕРІВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ  

Яковлева Олена Вячеславівна – доктор філософських наук, професор, 

ректор Київського інституту бізнесу та технологій  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

Галкін А. В. – канд. екон. наук 

Гончаров В. В. – завідувач кафедри гуманітарних та фундаментальних 

дисциплін, канд. фіз.-мат. наук, доц.  
Гридковець Л. М. – канд. психол. наук, доцент кафедри  

Загарницька І. І. – проректор з міжнародних відносин, д-р філос. наук, 

професор кафедри  

Лановенко Ю. І. – завідувач кафедри психології, канд. психол. наук, доц.  
Миценко Д. В. – канд. пед. наук  

Наумчик Н. В. – канд. психол. наук, доц. 

Павленко Т. В. – декан, канд. екон. наук, доцент  
Пішеніна Т. І. – завідувач кафедри економіки та підприємництва, д-р екон. 

наук, професор кафедри  

Харченко В. Є.– канд. психол. наук, доц., зав. кафедрою психології ЖФ КІБіТ 

Чімишенко С. М. – канд. екон. наук, доц.  
Шиманська В. В. – директор Житомирської філії, канд. екон. наук, доцент  

Яковлев В. Я. – проректор зі стратегічного розвитку, Dr.Sc.  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Вітальне слово ректора Яковлевої Олени Вячеславівни  

 

Виступи почесних гостей  
  

Mr. Athar Abbas – Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Pakistan to 

Ukraine (2015-2017) 

Mr. Zoukan Najib Jaramani – President of Ukrainian Universities Graduates 
Club in Lebanon UUGCL, Assistant Professor in Lebanese 

University, Faculty of Economics and Business Administration 

- Fourth Branch (Lebanon) 
Mrs. Slawomira Anna Gruszewska – Doctor of Science, Prof., Szczecin 

University (Poland) 

Mrs. Olya Zaporozhets – PhD in psychology, Associate Professor, Regent 

University (USA) 
Щербина В.М. – д-р соціологічних наук, професор, Київський інститут 

бізнесу та технологій (Україна) 
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СЕКЦІЯ 1. Економіка воєнного стану та бізнес 

Модератори    Тетяна Іллівна Пішеніна, д-р екон. наук, зав. 

кафедрою економіки та підприємництва Київського 

інституту бізнесу та технологій 
Сергій Миколайович Чімишенко, канд. екон. наук, 

доцент 

 

Науковий секретар        Вікторія Василівна Шиманська, канд. екон. наук, 
доцент 

 

Аджаї О.Д. 

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Стратегія набору та відбору персоналу на прикладі підприємства 

"Міт Груп" 

Барабащук Т.    

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Розвиток міжнародного туризму як драйвер сучасної економіки  

Білоус М. С.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Морська логістика та особливості морських перевезень 

Васильєва Я.    

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Відпрацювання факторів ризику і протоколу надзвичайних 

ситуацій при створенні бізнесу  

Галушка Б.    

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Поведінкові моделі в умовах невизначеності сьогодення  

Закопайло М.І. 

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 
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Складська логістика 

Заточний Т.    

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Окремі аспекти взаємодії бізнесу, держави і громадянського 

суспільства  

Ігнатенко О.В.    

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Особливості маркетингових комунікацій та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства  

Кириченко Д. 

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Житомир 

Інклюзівне зростання через досягнення цілей сталого розвитку. 

Перспективи європейського регіону 

Копач О.    

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Освіта протягом життя – головна концепція сучасного лідерства 

Коротчук Д.    

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Функції фінансового посередництва 

Лазаренко К.О.     

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Сучасні підходи до управління змінами 

Михалюк С. 

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Житомир 

Класифікація бізнес-середовища: системний підхід 

Нестеренко В.     

Київський інститут бізнесу та технологій 
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м. Київ 

Розвиток соціальних інновацій в  VUCA – світі 

Пішеніна Т.І     

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Лідери створюють майбутнє в умовах VUCA -  світу 

Цуканова В. О.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Повітряна логістика України. Українська авіація та її досягнення з 

транспортування 

Чімишенко С.М.     

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Державна підтримка бізнесу в період воєнного стану 

Юрченко О.Ю.     

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Світовий досвід повоєнного економічного відродження 
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СЕКЦІЯ 2.  Людський фактор в умовах високих 

технологій 

Модератори     Юлія Іванівна Лановенко, канд. психол. наук, доц., 

зав. кафедрою психології КІБіТ, 

Людмила Михайлівна Гридковець, канд. психол. 

наук, доц.  
 

Науковий секретар    Ніна Василівна Наумчик, канд. психол. наук, доц. 

 
 

 

Бербушенко Н.С.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Вплив високих технологій на мотивацію покупця  

Бовсуновська А.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Житомир 

Роль комунікацій в професійній діяльності менеджера 

Гридковець Л.М.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Інтернет-технології у подоланні стресових станів особистості  

Дервішова В.І. 

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Страх та тривожність особистості як перешкода до використання 

високих технологій  

Когут А.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Складності самовизначення в епоху інформаційного шуму 

Кравець О.О.  

Київський інститут бізнесу та технологій 
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м. Київ 

Інтелектуальні здібності та Інтернет 

Кравцова А.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Емоційний інтелект як фактор стресостійкості 

Кучер Д.Ю.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Онлайн-гувернерство як новітній напрямок навчально-виховної 

діяльності 

Лановенко Ю.І.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Екзистенційна криза в мережі 

Лівенцова К.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Активність особистості в оволодінні новітніми технологіями 

Мельник В.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Емоційна чутливість в умовах технологізованого світу 

Миронюк Ю.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Вплив технологічного прогресу на сексуальну поведінку людини 

Наумчик Н.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Сучасна освіта: час змін. І не лише технологічних 

Піскун А.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 
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Проблема адаптації учнів першого класу до навчання-онлайн 

Полєщук Ю.І.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Виникнення тривожно-фобічних розладів в інтернет-просторі 

Самойленко Т.П.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Проблема самоусвідомлення підлітків в інтернет-реаліях 

Свердлова О.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Статева ідентифікація в мережі 

Смульська С.Б.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Психологічна онлайн-допомога військовослужбовцям  

Теслюк Ю.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Успішність діяльності людини в сучасних технологічних умовах 

Харевський Р.М. 

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Психологічні особливості сімейних стосунків в умовах 

глобальних трансформацій суспільства 

Харченко В.Є.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Ідентичність особистості в умовах тривалого стресу 

Шелестова О.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Мова подолання стресу в кризових ситуаціях 
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Шкребтієнко Л.П.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Гувернерство в умовах інноваційних технологій 

Яремчук М.В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Вплив типів темпераменту на конфліктність в подружжі   
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СЕКЦІЯ 3. Ціннісні орієнтири та кібербезпека у 

воєнну добу 

Модератори    Юрій Володимирович Димитров ст. викладач,      

Віктор Миколайович Щербина, д-р соц. наук, проф. 

 

Науковий секретар    Даніїл Вячеславович Миценко канд. пед. наук, 
Житомирська філія КІБіТ  

 

 
Алєкперова Є.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Гендерна рівність 

Гонгало В.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Ринкова економіка 

Капралова Є.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Людська гідність 

Кулішов М.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Наростаюча продовольча проблема в світі 

Лисенко В. 

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Міжнародні відносини та міжнародне право 

Сановський А., Іваньков Н.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Корупція в Україні, шляхи подолання 
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Чорний А.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Права та свободи людини 

Щербина В.М.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Київ 

Стратегії невизначеності: як бути у нестійкому світі? 

Яремчук М.  

Київський інститут бізнесу та технологій 

м. Житомир 

Вплив типів темпераменту на конфліктність в подружжі  
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