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ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Петренко І. М., 

доктор історичних наук, професор, 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі 

Туристичні кластери Полтавщини у контексті сучасних соціальних і 

гуманітарних процесів українського соціуму 

 

Щербань О. В., 

доктор історичних наук, 

Харківська державна академія культури 

Сільський туризм як антикризовий фактор соціально-економічного 

розвитку Опішнянської об’єднаної територіальної громади 

 

Яланська С. П., 

доктор психологічних наук, професор, 

Національний університет «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» 

Ресурс творчо компетентної особистості в умовах соціально-

економічних змін українського суспільства 

 

Карапузова Н. Д., 

кандидат педагогічних наук, професор, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Підготовка вчителя початкової школи до формування фінансової 

грамотності молодшого школяра 

 

Наталевич Н. П., 

кандидат педагогічних наук, 

керівник вокально-театральної студії  Familienzentrum Stegliz 

(м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина) 

Формування економічної компетентності школярів засобами 

театралізованої гри економічного змісту 
 

Мокляк В. М., 

доктор педагогічних наук, доцент, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Фінансова автономія закладу вищої освіти: боротьба за якісні освітні 

послуги чи вдалі ринкові відносини? 
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Лук'яненко О. В., 

доктор історичних наук, доцент, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Інформаційні потоки у формуванні політичної культури замкненої 

групи 

 

Непокупна Т. А., 

кандидат економічних наук, доцент, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Ринок праці: вимоги роботодавців до навичок працівників 

 

Бацман О. С.,  

кандидат економічних наук, доцент, 

Полтавський інститут економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

Гендерні стереотипи у сфері зайнятості населення в Україні 

 

Помаз О. М., 

кандидат економічних наук, доцент, 

Полтавська державна аграрна академія 

Упровадження інституту омбудсмена як шлях до забезпечення ідеї 

людиноцентризму в освіті 

 

Большая О. В., 

кандидат економічних наук, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Ринок праці в умовах кризи 

 

Пащенко О. В., 

кандидат економічних наук, викладач, 

Полтавський юридичний коледж 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Нові виклики у освітньому середовищі: економічний аспект 

 

Приходько С. М., 

кандидат політичних наук, доцент, 

Полтавська державна аграрна академія 

Електронна демократія і легітимація влади 

 

Гончаренко Н. І., 

кандидат історичних наук, доцент, 

Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава) 

Партійна система України: етапи становлення, перспективи розвитку 
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Пивоварська К. Б., 

кандидат історичних наук, доцент, 

 голова циклової комісії правничих дисциплін, 

Полтавський кооперативний коледж Полтавської облспоживспілки 

Правова основа обмеження реалізації прав і свобод людини та 

громадянина в Україні 
 

Дмитренко В. А., 

 кандидат історичних наук, доцент, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Регіональна культура на сторінках підручників «Історія української 

культури» для студентів ВНЗ 
 

Капустян І. І.,  

кандидат педагогічних наук, доцент, 

начальник відділу освіти Новосанжарської селищної ради 

Sense of community: участь молоді у місцевому та регіональному житті 
 

Полянська Г. М., 

кандидат мистецтвознавства, доцент, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Тенденції розвитку мистецтва у період глобалізації  
 

Непокупна Т. А., 

кандидат економічних наук, доцент, 

Дацій О. О., 

магістрантка, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Вплив ментальних чинників на поведінку домогосподарств: теорія 

проблеми 
 

Шевчук В. В., 

кандидат психологічних наук, доцент, 

Непокупна Ю. С., 

магістрантка, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Психологія і поведінка людини залежно від її ролі і функцій в 

економіці 
 

Шевченко Б. О., 

 кандидат економічних наук, доцент, 

Непокупна Ю. С., 

магістрантка, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Витоки концепції людського потенціалу 
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Непокупна Т. А., 

 кандидат економічних наук, доцент, 

Щербина Є. С., 

студентка, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Індивідуалізм і колективізм як ментальна характеристика народів 

 

Сакало О. Є., 

кандидат історичних наук, доцент, 

Щербина А. В., 

студентка, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Можливий вплив пандемії Сovid-19 на світову та українську 

економіку 

 

Осадча Л. М.,  

начальник відділу освіти 

виконавчого комітету Щербанівської сільскої ради 

Полтавського району Полтавської області 

Розвиток освітньої галузі Щербанівської громади в умовах 

децентралізації  

 

Веркалець Т. Я., 

директор, вчитель-методист 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 38 Полтавської міської ради Полтавської області» 

Історична карикатура як джерело вивчення тенденцій розвитку 

суспільства: методичний аспект 

 

Павлик Н. М., 

директор Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської районної ради 

Специфіка роботи Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Полтавської районної ради в умовах адміністративно-

територіальної реформи 
 

Ільченко Р. М., 

директор Благодійної організації «Реабілітаційний центр «Вихід є!», 

аспірант, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Діяльність Благодійної організації «Реабілітаційний центр «Вихід є!» з 

профілактики адиктивної поведінки населення 
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Пащенко Н. Ю., 

викладач, 

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва 

Особливості застосування новітніх технологій у педагогічному 

проектуванні підготовки майбутніх фахівців 

 

Лимарь Т. В., 

асистент, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Розвиток регіонального авіатранспортного комплексу в контексті 

європейських інфраструктурних трансформацій 

 

Пушко Є. І., 

психолог, 

Центр психічного здоров’я КП «Полтавська обласна клінічна 

психіатрична лікарня імені О. Ф. Мальцева Полтавської обласної Ради», 

аспірант, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Психосемантичне дослідження категоріальних структур образу світу 

представників соціономічних професій (на прикладі студентів ПНПУ 

імені В. Г. Короленка) 

 

Степаненко Н. М., 

аспірант, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Вплив соціальних інституцій на формування соціальної 

відповідальності молоді в сучасних умовах 

 

 


