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Етап 2 Аналіз та обґрунтування науково-методичних підходів до 

управління реформуванням економічної та соціальної сфери в 

умовах сталого розвитку та євроінтеграції 

1.1. Здійснено обґрунтування стандартів КСВ як важливого інструменту
системи управління якістю та розроблені пропозиції щодо впровадження
міжнародних стандартів КСВ для побудови фундаменту їх сталого
розвитку підприємств м. Києва.

Стандарти КСВ як інструмент системи управління якістю / О.В. Акіліна
// Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Випуск 4 (15). –
С. 141-146.
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1.2. Запропоновано розвиток і використання ефективних інститутів 

взаємодії держави і бізнесу у вигляді державно-приватного партнерства. 

 Для оцінки ситуації з активацією державно-приватного партнерства в 

дослідженні використовується аналіз силового поля змін Курта Левіна.

 Одним з напрямків розвитку державно-приватного партнерства в 

забезпеченні регіональної розбудови запропоновано залучення в проекти 

закладів вищої освіти, що розташовані на території відповідних громад.

Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті / О.В. 

Акіліна, В.В. Павлюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. –

Випуск 20. – Частина І.  – С. 10-13.
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1.3. Досліджено стан окремих практик децентралізації в соціальній сфері 
та визначені перешкоди цим процесам: 

 Зокрема запропоновано внесення змін до законів про місцеві державні 
адміністрації, місцеве самоврядування та спеціальні закони, що регулюють 
діяльність кожної із сфер – медицини, освіти, соціальних послуг. Такими 
змінами мають бути чітко розмежовані функції та повноваження районів, з 
орієнтиром на їх укрупнення, та громад. 

 Також запропоновані шляхи врегулювання питання розподілу фінансових 
потоків між громадами.

Впроваджено під час розробки законопроектів  Яковенком І.В. в Комітетах з питань 
охорони здоров'я ;  соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
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 Яковенко І.В., Павлюк В.В. Проблеми побудови децентралізованої моделі управління
соціальною сферою. Науково – виробничий журнал «Держава і регіони», серія «Державне
управління», випуск №1, 2019, с. 116 – 121.

 Обушний С.М., Яковенко І.В. Удосконалення системи фінансування соціальних послуг в 
об’єднаних територіальних громадах. European scientific journal of Economic
and Financial innovation. 2019. № 1 (3). С. 40-48.

 Yuliia Kovalenko, Svitlana ONYSHKO, Olena Akilina and. Olena TANCHYK Institutialization
Features of the Financial Sector of the Economy. International Business Information Management
Conference (33rd IBIMA) Granada, Spain 10-11 April, 2019 (Особливості інституціоналізації
фінансового сектору економіки. Міжнародна конференція з управління інформацією (33 
IBIMA) Гранада, Іспанія 10-11 квітня 2019) 

 Краус К. М., Краус Н. М. (2018) Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в 
сфері фінансів, управління і адміністрування. Економічна стратегія та політика реалізації
європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя : 
монографія. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; НДС “Центр 
економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”. С. 469–487.

 Краус К. М., Краус Н. М. Теоретичні основи формування та управління капіталом як 
перспективним фінансовим інститутом для економіки України. Фінансові механізми
інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції : кол. монографія. 
К.:Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С. 54–69.
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1.4.Дослідження європейського досвіду міських агломерацій, 

функціонування місцевих громад та можливість його застосування в 

Україні, при створенні Київської столичної агломераціі,

 зокрема модель громади майбутнього вміщує в собі похідні форми

організації громад. Коли вже на основі існуючих ОТГ з’являються нові типи

соціального поселення разом з промислово-виробничим комплексом, що

використовує інноваційні технології і оптимізує життєдіяльність спільноти;

 розбудова SMART-міста
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 Kraus K. M., Kraus N. M. Digital cubic space as a new economic augmented reality.
Наука і інновації, 2019. № 2 1 . (прийнято до друку) Web of Science

 Подана публікація O.Akilina, V.Рavliuk, V.Udovichenko «Sustainable development of
regions: Creation of future housing by means of territorial community association and
implementation of innovative initiatives with agents of change» до наукового журналу
Краківського економічного університету „Публічне врядування”, що
оголошений Малопольською школою публічного адміністрування.

 Участь у Проекті «Академія сучасного політика», що реалізовується міжнародним
консорціумом за Програмою «Керівник регіональних проектів»

 Круглий стіл «Новітній розвиток міст на засадах інноваційності та цифровізації в 
рамках Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ 
ТА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ: МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ» (квітень 2019, КУБГ) 

 + Dialogi zarządzania cyfrowego : roczny zbiór tez. Część 1 / Narodowa Akademia 
Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, Uniwersytet Wrocławski, 
Uniwersytet Kijowski Boris Grinchenko; kol. red.: O. Karpenko, M. Błażewski, O. 
Akilina. — Wrocław ; Kijów : COMPRINT, 2019. — 66 s.

 Round-Table Conference «The role of the youth in processes of the authority
decentralization» (21.04.2019, Borys Grinchenko Kyiv University)
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1.5. Формування науково-методичних підходів щодо людського розвитку  в 

умовах трансформації українського суспільства.

 Nataliya Demidova, Olena Akilina, Mariya Kirzhetska , Volodymyr Lagovskyi, Svetlana Besarab

(2019) ACCUMULATION AND FULFILMENT OF THE HUMAN CAPITAL POTENTIAL IN 

ORDER TO STRENGTHEN THE ECONOMIC SECURITY. JOURNAL OF SECURITY AND 

SUSTAINABILITY ISSUES. Volume 8 Number 4 (June) http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.4(21) P 

1369-1383 (ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ 

ПОГЛИБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. ЖУРНАЛ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ І СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ).
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1.6. Структурування і класифікація проблем молодіжного безробіття, 
характеристики і чинники молодіжної зайнятості. 

 Дворічні дослідження  молодіжного ринку праці (в межах наукової теми кафедри) 
на базі Центра Основ управління були презентовані на  Міжнародному Науковому 
Конгресі присвяченому темі «Глобальні аспекти світового господарства та 
міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки» С. Литвиненко, Д. 
Гришко Сучасні виклики молодіжного ринку праці: погляд студентів-грінченківців
// Міжнародний Науковий Конгрес «Глобальні аспекти світового господарства та 
міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», 11-12 квітня, 
Полонійна Академія, Польща
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Результати цього етапу апробовані:

 у парламентських слуханнях на тему: «Збалансований розвиток
людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» (10 квітня 2019 
року); 

 у комітетських слуханнях «Молодіжне житлове кредитування – вклад 
в майбутнє європейської України», які відбулися у Верховній Раді
України (18 квітня 2019 року);

 у засіданні круглого столу "Стан функціонування Пенсійного фонду 
України" в Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення (16 травня 2019року)
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Дослідження в межах другого етапу:

Моделювання гуманітарно-технологічного розвитку менеджерів 

закладів освіти м. Києва на акмесинергетичних засадах.

Моделювання інституційного аудиту закладів освіти (за видами).

 Створення теоретичної моделі на прикладі окремого освітнього 

округу. 
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Моделювання гуманітарно-технологічного розвитку 

менеджерів закладів освіти м. Києва на 

акмесинергетичних засадах

2.1.Розроблено теоретичні акмесинергетичні засади розвитку менеджера 
освітнього закладу; розроблено та апробовано цілісну акмеологічну модель 
розвитку особистості менеджера закладу освіти та акмеологічну технологію 
такого розвитку.

 Акмеологічний тренінг використовується у процесі опанування магістрами
спеціальності “Управління навчальним закладом” навчального предмету 
“Кадровий менеджмент”. Теоретичні розробки використовуються при 
підготовці магістерських досліджень. 

 Гладкова В.М. Фундаментальна акмеологія - наука ХХІ століття: монографія. 
К.: Інтерсервіс, 2019. 206 с.
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Моделювання інституційного аудиту закладів 

освіти (за видами)

2.2. Розроблено критерії проведення внутрішнього аудиту в ЗЗСО, 

зокрема і оцінювання освітнього процесу в закладах з інклюзивним 

навчанням. 

2.3. Розроблено опитувальник для громади закладу освіти з визначення 

критеріїв оцінювання діяльності закладу.
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Впроваджені тренінги:

 “Планування діяльності ЗДО/ЗЗСО/ЗПО “ в районних управліннях 

освіти (проведено в 7 районах)

 ”Оцінювання і самооцінювання діяльності закладу освіти” 

впроваджено на ОПП “Управління навчальним закладом”

 для керівників ЗЗСО “Включення закладів освіти в експериментальну 

роботу - умова розвитку”. 
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Запровадження експериментальної роботи в 

діяльність закладів освіти 

 «Розвиток освітнього простору білінгвального навчального закладу в умовах 
трансформаційних змін в освіті і суспільстві» (Навчально-виховний комплекс 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №20)

 «Формування культури здорового способу життя учнів в умовах 
білінгвального навчального закладу» (Навчально-виховний комплекс 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №20)

 “ Формування навичок ХХІ століття як основа самовизначення та 
саморелізації особистості ” (Гімназія № 191 Дніпровського району)

 «Організаційно-педагогічні засади забезпечення розвитку особистості в 
освітньому середовищі з роздільним навчанням хлопців і дівчат у ліцеї-
інтернаті №23 «Кадетський корпус»
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Здійснено комплексний аналіз науково-методичних засад  освітнього простору 
білінгвальних шкіл в країнах Європи

Запроваджено методи і форми для розвитку освітнього простору в організацію 
навчально-виховного процесу білінгвального навчального закладу

Досліджено стан здоров’я, рівня працездатності учнів, які беруть участь в 
експерименті, порівнюючи з іншими учнями школи та даними по м. Києву та Україні.

Визначено критерії ефективності впровадження здоров’язберігаючих технологій як 
умови формування культури здорового способу життя

Розроблено і апробовано модель формування культури здорового способу життя 
учнів в умовах білінгвального навчального закладу та проведення корекції

Розроблено інноваційну модель освітнього процесу гімназії, спрямованого на 
формування в учнів навичок ХХІ століття




