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На теоретико-

методологічному 

рівні 

1. Дослідження теоретичних засад реформування механізмів 

управління соціально-економічним розвитком країни в  умовах 

сталого розвитку 2. Розвиток концептуальних положень щодо 

вдосконалення механізмів сталого розвитку на центральному, 

регіональному, галузевому рівнях та рівні підприємств в 

соціальній та економічній сферах для прийняття та реалізації 

ефективних управлінських рішень (Орлова Н.С.) 

3. Формування науково-методичних підходів щодо розвитку 

регіонів в умовах сталого розвитку та євроінтеграції 

(Марухленко О.В.) 

4. Інформаційно-методичне забезпечення управлінської 

діяльності керівників закладів середньої освіти м.Києва 

(Панченко А.Г.) 

5. Розвиток концептуального підходу до управління 

професійним розвитком сучасних менеджерів освіти 

(Поспєлова Т.В.) 

6. Розроблено процедуру проведення відбору на заміщення 

вакантної посади директора комунального комплексного 

позашкільного навчального закладу «Київський міський 

будинок учителя» та директора загальноосвітнього навчального 

закладу міста Києва (Поспєлова Т.В.) 

7. Дослідження теоретичних засад механізмів регулювання 

молодіжної зайнятості (Акіліна О.В.) 

8. Дослідження теоретико-методологічних засад соціально-

психологічного супроводу управління закладами середньої освіти 

м. Києва. Теоретичний аналіз стану досліджуваної проблеми. 

(Редько С.І.) 

Практичні 

результати 

наукових 

досліджень, які 

впроваджено в 

Університеті 

Грінченка 

1. Конкурс науково-практичних проектів, чотири напрями 

(номінації) : проект розвитку бізнесу, проект освіти нового 

формату, проект розвитку факультету, ефективний соціальний 

проект (Павлюк В.В.) 

2. Розроблено освітні модулі навчальних дисциплін з розвитку 

громадянських компетентностей та їх подальше впровадження у 

навчальні плани КУБГ при підготовці фахівців у рамках 

магістерських програм «Публічне управління та адміністрування» 

(Павлюк В.В., Орлова Н.С.) 

3. Впроваджено у навчальний процес при створенні ЕНК 

«Економіка праці та СТВ» та використано в роботі Центра 

Основ управління (Акіліна О.В.) 



4. Створення та запуск інтелектуальної платформи G-HUB: 

співпраця бізнесу і університетів (Павлюк В.В.) 

5. Розроблено та впроваджено: дисципліни за вибором студентів 

«Лідерство-служіння»; «Лідерська парадигма управління в 

освіті»(бакалавр) та дисципліни на спеціальності УНЗ: «Стратегія 

навчального закладу», «Економка освіти»(магістр) (2016) 

 

Практичні 

результати 

наукових 

досліджень, які 

впроваджено в 

 м. Києві 

1. Розроблення інструменту оцінювання діяльності закладів 

загальної середньої освіти в умовах реформування української 

школи (методичні рекомендації) (Панченко А.Г.) 

2. У співробітництві із Департаментом освіти і науки,   молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської  

міської державної адміністрації) впроваджено процедуру 

проведення відбору на заміщення вакантної посади директора 

комунального комплексного позашкільного навчального закладу 

«Київський міський будинок учителя» та директора 

загальноосвітнього навчального закладу міста Києва (Поспєлова 

Т.В.) 

3. Науково-методичні розробки  щодо удосконалення механізму 

державного управління розвитком залізничної галузі, для 

створення умов розвитку конкуренції в галузі було використано у 

ПАТ «Укрзалізниця» (Орлова Н.С.) 

Практичні 

результати 

наукових 

досліджень, які 

впроваджено на 

національному 

рівні 

1. Наукові рекомендації щодо питань підвищення ефективності 

роботи та конкурентоспроможності залізничного транспорту в 

Україні у рамках міжнародної співпраці (механізм реформування 

залізничної галузі та пріоритетні напрямки інвестування в 

залізничний сектор України) було використано Департаментом 

співробітництва з міжнародними організаціями Міністерства 

фінансів України (Орлова Н.С.) 

2. Науково-методичні розробки щодо забезпечення цілей сталого 

розвитку (Яковенко І.В.) 

Проведені 

конференції  

 

1. Міжнародна конференція "Посилення демократичного 

урядування у секторі безпеки країн Європейського 

добросусідства: інтеграція політики та досліджень" (квітень 2016 

р.) 

2. Регіональна науково-практична конференція  «ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ СТОЛИЧНОЮ 

ШКОЛОЮ» 

 (  грудень 2016 рр.),  

3. Регіональна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки» 

(січень 2017 рр.) 

4. Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференції  

молодих учених і студентів «Перспективи розвитку управлінських 

систем у соціальній та економічних сферах України: теорія і 

практика», 27 жовтня, 2017, КУБГ 

 

Участь у національних (міжнародних) наукових проектах / 

програмах 

 

1. Управлінський проект з менеджменту освіти КМДА - міська 

цільова програма «Столична освіта 2016-2021 р.р.». 



 

2.Проведено дослідження в рамках проекту TEMPUS за темами: 

«Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на 

засадах лідерства» та «Розробка та реалізація Концепції розвитку 

закладу середньої освіти на засадах лідерства»  

3. У межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, 

інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for 

Leadership Intelligence and Talent Encouraging) Підготовлено  

навчальний посібник: «Розвиток лідерського потенціалу керівника 

закладу середньої освіти»   

 

Підготовка 

наукових 

публікацій різного 

рівня 

Всі викладачі (е-портфоліо) в рамках наукової теми 


