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 ФІТУ 

кафедра управління 
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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: 

 Формування науково-методичних підходів щодо розвитку соціально-економічної 

політики в умовах сталого розвитку та євроінтеграції. 

 Формування науково-методичних підходів щодо людського розвитку  в умовах 

трансформації українського суспільства. 

 Структурування і класифікація проблем молодіжного безробіття, характеристики і 

чинники молодіжної зайнятості.  

 Формування науково-методичних підходів щодо розвитку нових форм професійної 

підготовки менеджерів та державних службовців з метою формування сучасних 

компетентностей ефективного фахівця. 

 Дослідження європейського досвіду міських агломерацій та можливість його 

застосування в Україні, при створенні Київської столичної агломераціі  

 Моделювання процесу розвитку лідерського потенціалу підрозділів (кафедр, НДЛ, 

ННЦ); визначення ключових умов освітнього середовища в Україні й країнах Європи 

для реалізації лідерського потенціалу освіти. 

 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.  

січень-грудень 
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 Науково-методичний семінар «Про перспективи розвитку спеціальності 073 

«Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування» 

лютий 2019 р. Акіліна О.В., Поспєлова Т.В. 

 Міжнародна  науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління 

сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи» 

квітень 2019 
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5.1.Студентська наукова робота 

Кафедра управління 

 Конкурс науково-практичних проектів студентів травень 2019 р. Акіліна О.В., Штепа О.В., 

Павлюк В.В. 

 ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і 

студентів «Перспективи розвитку управлінських систем в соціальній та економічних 

сферах України: теорія і практика» 

листопад 

2019 р. 
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