
ПРОВЕДЕНО МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР 

«ЄДИНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

           30 жовтня  2020 року за сприянням кафедри «Обліку та оподаткування»  
Національної академії статистики, обліку та аудиту, в режимі online,  
проведено Міжнародний семінар на тему: «Єдиний європейський простір 
вищої освіти: тенденції, виклики, перспективи»  

     Мета семінару -  забезпечити академічний майданчик для обговорення 
ключових здобутків і головних викликів, щодо розвитку вищої освіти України 
та  її  взаємозв’язків із іншими країнами світу в єдиний європейський простір. 
       До участі у заході долучилося 40 науковців із 15 закладів вищої освіти  
України та Європи, а саме: Європейський інститут безперервної освіти 
(Словаччина), Університет економічний м. Бидгошч (Польща), Словацький 
аграрний університет м. Нітра (Словаччина), Технологічний університет м. 
Єлена Гура (Польща), Київський національний економічний університет ім. В. 
Гетьмана, Національний університет «Києво-Могилянська академія», 
Миколаївський національний аграрний університет, Львівський національний 
університет ім. І. Франка, Житомирський національний агроекологічний 
університет, Національний університет «Львівська політехніка», Київський 
національний торговельно-економічний університет, Сумський національний 
аграрний університет, Глухівський національний педагогічний університет ім. 
О. Довженка, Національний університет «Чернігівська політехніка», 
Державний університет телекомунікацій. 
      Семінар відкрила доктор педагогічних наук, професор, Заслужений 
працівник освіти України, експерт Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, професор Європейського інституту безперервної освіти 
(Словаччини), завідувач кафедри «Обліку та оподаткування» Національної 
академії статистики, обліку та аудиту - Теловата Марія Теодозіївна. 

     Вона ознайомила учасників  з порядком денним та цілями семінару, довела 
до відома присутніх інформацію щодо унікальної можливості обмінятися 
науковими  ідеями та практичним досвідом на міжнародному рівні, розвинути 
і зміцнити співпрацю з новими партнерами, розширити свій світогляд, взяти 
участь у дискусіях. 

         Учасників семінару привітали Редько Олександр Юрійович, доктор 
економічних наук, професор, радник ректора Національної академії 
статистики, обліку та аудиту та Пилипенко Олексій Іванович, доктор 
економічних наук, доцент, декан обліково - статистичного факультету 
Національної академії статистики, обліку та аудиту. 

        У роботі  міжнародного семінару взяли участь і виступили Йозеф Затько 
– Президент Європейського інституту безперервної освіти, Почесний доктор, 



доктор права, доктор філософії, Почесний професор МВА, Засновник Східно-
Європейської агенції розвитку (Словаччина); Даріуш Павлище – доктор 
економічних наук, професор, Президент м. Громадки (Польща); Єлєна 
Горська – доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки 
та менеджменту Словацького аграрного університету в м. Нітра (Словаччина); 
Марцін Кеші  - доктор економічних наук, професор, декан економічного 
факультету м. Бидгошч (Польща); Пьотр Пачоський –  доктор філософії, 
докторант, заступник Президента м. Єлена Гура (Польща); Тетяна Букорос – 
кандидат політичних наук, доцент, Почесний професор МВА, Віце президент 
Європейського інституту безперервної освіти (Словаччина); Павол 
Холештяк – доктор філософії (Словаччина). 

         Учасники міжнародного семінару відмітили високий професіоналізм  
науковців, колег і партнерів Словаччини та Польщі,  обговорили актуальні 
питання реформування системи вищої освіти України та зарубіжжя, позитивні 
зміни та наслідки впровадження європейського досвіду у заклади вищої освіти 
України. 
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Теловата М.Т. – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник 
освіти України, експерт Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, професор Європейського інституту безперервної освіти 

(Словаччини), завідувач кафедри «Обліку та оподаткування» Національної 
академії статистики, обліку та аудиту 



 

 

 

Редько О.Ю. – доктор економічних наук, професор, радник ректора 
Національної академії статистики, обліку та аудиту 

  

 

 

Пилипенко О.І. – доктор економічних наук, доцент, декан обліково- 
статистичного факультету Національної академії статистики, обліку та 

аудиту 



 

 

 

Йозеф Затько – Президент Європейського інституту безперервної освіти, 
Почесний доктор, доктор права, Почесний професор МВА, Засновник 

Східно-Європейської агенції розвитку (Словаччина) 
 

 

Даріуш Павлище – доктор економічних наук, професор,  

Президент м. Громадки (Польща) 



 

 

 

 

Єлєна Горська – доктор економічних наук, професор, декан факультету 
економіки та менеджменту Словацького аграрного університету в м. Нітра 

(Словаччина) 

 

 

Марцін Кеші  - доктор економічних наук, професор, декан економічного 
факультету м. Бидгошч (Польща) 



 

 

Пьотр Пачоський –  доктор філософії, докторант, заступник Президента 

 м. Єлена Гура (Польща) 

 

 

 

Тетяна Букорос – кандидат політичних наук, доцент, Почесний професор 
МВА, Віце президент Європейського інституту безперервної освіти 

(Словаччина) 



 

 

 

 Павол Холештяк – доктор філософії (Словаччина) 


