
ЗВІТ 

про результати роботи 

Центру функціонального менеджменту 

за 2020-2021 н.р. 

 

Робота Центру активно продовжується, не зважаючи на виклики, що виникли в 

результаті поширення Сovid-19. Далі створюється необхідне дидактичне 

забезпечення Центру: 

1) Робочі програм навчальних дисципліни Центру; 

2) конспекти лекцій та ЕНК; 

3) засоби діагностики знань: МКР, ситуаційні вправи, тести для поточного та 

підсумкового контролю, таблиці рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності студента при вивченні курсів; 

4) електронна бібліотека навчальних матеріалів; 

5) навчальна фільмотека; 

6) цифровий кампус Університету. 

 

Заплановані результати діяльності Центру функціонального менеджменту було 

виконано, зокрема: 

‒ акумулювання знань із загальних та спеціальних функцій менеджменту; 

‒ залучення роботодавців до роботи Центру; 

‒ інтеграція освіти і науки шляхом використання наукових досліджень і методів 

інноваційного характеру у навчальному процесі; 

‒ забезпечення ефективних зворотних зв’язків між учасниками освітнього 

процесу. 

Слід виділити спільні досягнення діючих Центрів компетентностей, які було 

отримано в результаті їх співпраці, і якими можна пишатися: 

- участь в онлайн-воркшопі Д. Сальнікової “SMM не про котиків” 3 

жовтня 2020 року (Дар’я Сальнікова – авторка SMM-курсу). Воркшоп дав змогу 

студентам окрім усвідомлення сутності та ролі SMM у діяльності сучасного бізнесу, 

отримати відповідь на такі головні питання: Яку соціальну мережу обрати для 

просування бізнесу? Що аналізувати перед початком просування в мережі Інтернет? 

Група, спільнота, бізнес-сторінка – які відмінності? Як налаштувати профіль 

Instagram: highlights, username, buttons? Як користуватися шаблонами сторінок у 

Facebook? Які базові налаштування Facebook Ads Manager та Facebook Buisness 

Manager обрати?; 

- участь в онлайн-конференція для бізнес-лідерів ACCELERATE Global 

2020 28 жовтня 2020 року – це 24 години натхнення, практичного досвіду, кейсів та 

історій успіху з усього світу. Онлайн-конференція зібрала в один день на одному 

майданчику в новій реальності тисячі учасників, які дізналися про точки росту 

України, ключі до успіху компаній в нових умовах господарювання, трансформацію 

бізнесу під впливом COVID-19, тренди і перспективи професійної освіти 

сьогодення); 

- участь у ІІ Конкурсі інноваційних бізнес-ідей та проєктів “Бої стартапів: 

інновації та управління ними” 25 листопада 2020 року. До участі у конкурсі 
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представлено низку індивідуальних та колективних інноваційних проєктів, 

підготовлених студентами Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та Київського університету імені Бориса Грінченка. Над проєктами 

студенти працювали протягом трьох місяців індивідуально та групами своїх творчих 

колективів. Проєкти оцінювали за такими характерними особливостями, як: 

інноваційність, його соціальна і екологічна орієнтація, якість приготовленої 

презентації, актуальність, економічна ефективність, рівень опису змісту бізнес-ідеї, 

рівень представлення студентом свого авторського доробку та аргументованість і 

повнота відповідей на поставленні додаткові питання. Під керівництвом Краус К.М., 

к.е.н., доцентки кафедри управління підготовлено колективний інноваційний проєкт 

студентами Нікітою Леонтюком та Софією Слабоспіцькою “Боротьба із 

забрудненням атмосфери”; 

- практика у Клінічній лікарні “Феофанія” Державного управління 

справами м. Києва. Восени 2020 року студент спеціальності 073 Менеджмент 

Юрченко Денис Вікторович свою передмагістерську практику проходив у КЛ 

“Феофанія”, що об’єднує в собі більше 45 підрозділів – діагностичних та 

лікувальних відділень, центрів, служб, стаціонарів, лабораторій, поліклініка та 

бібліотека. Лікарня надає вичерпний перелік диверсифікованих медичних послуг, 

багато з яких є унікальними в Україні. Така база практики як КЛ “Феофанія” дала 

змогу Д.В. Юрченку в повній мірі розкрити зміст його кваліфікаційної магістерської 

роботи на тему “Формування системи управління діловою кар’єрою персоналу як 

передумова ефективного розвитку організації”. За результатами наукового 

дослідження студента опубліковано тези-доповідей за темою “Проблемні аспекти 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у робочому 

процесі” на IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

“Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах 

України: теорія і практика” кафедри управління Факультету інформаційних 

технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка 24 

листопада 2020 року; 

- участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

“Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній 

сферах України: теорія і практика” 24 листопада 2020 року, яку організовує 

кафедра управління Факультету інформаційних технологій та управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка. На конференції студенти мали змогу 

представили широкому загалу свої наукові напрацювання, зокрема: Бровко Софія 

“Системне управління сталим розвитком організації”, Карась Карина “Вплив 

лідерства на реалізацію та підтримку змін в організації”, Кольфман Вероніка 

“Управління організацією на засадах лідерства”, Шавурський Роман “роль 

сучасного лідера в організації”, Алдакімова Катерина “Перспективи розвитку 

малого бізнесу в Україні”; 

- участь у круглому столі “Teaching Digital Entrepreneurship” 2 грудня 2020 

року в рамках VIІІ Всеукраїнської науково-практичній конференцій студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Cучасна фінансова політика України: проблеми та 

перспективи” та реалізації проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» (Еразмус+ 

КА203 «Стратегічне партнерство»). Студенти-менеджери представили свої доповіді: 
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- Digital literacy in the framework of teaching digital entrepreneurship (P. Holub, 

O. Shtepa); 

- Teaching digital entrepreneurship (Bоykо Y.I., Kraus K.M.); 

- Teaching digital entrepreneurship via digital education (I. Voloshynenko, 

O. Shtepa); 

- Development of e-farms in the conditions of digitalization of agrosphere in Ukraine 

(Dryha V. H.,Kraus K. M.); 

- Introduction of AR/VR-technologies in business (Cheplyhina Ye. I., Kraus K. M.); 

Представлені виступи відзначаються актуальністю щодо навчання цифровому 

підприємництву, з фінансовою, економічною й інноваційною орієнтацією, якість 

приготовлених презентацій була високою, рівень опису й ясність змісту виступів 

достатній; 

- участь у маркетинговому кейс-чемпіонаті від Unilever “Unilever Future 

Leaders League” у січні 2021 року. Кейс-чемпіонат – це можливість перевірити 

себе у професійному плані: покращити communication and networking skills, 

встигнути за усіма дедлайнами, проаналізувати всю інформацію, підготувати вдалу 

презентацію та багато іншого; 

- участь у конференції з підведення підсумків результатів ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних дипломних робіт студентів закладів 

вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” 17 лютого 2021 року, 

організованого кафедрою менеджменту та публічного адміністрування Київського 

національного університету технологій та дизайну. На конференції виступив один із 

переможців ІІ-го туру конкурсу – студент спеціальності 073 “Менеджмент” кафедри 

управління Факультету інформаційних технологій та управління Юрченко Денис 

Вікторович з темою доповіді “Формування системи управління діловою кар’єрою 

персоналу як передумова ефективного розвитку організації” (науковий керівник 

к.е.н., доцент Краус К.М.); 

- участь у І Міжнародній студентській конференції “Динаміка, рух та 

розвиток сучасної науки” (м. Луцьк, Україна) 5 березня 2021 року. Студенти 

спеціальності 073 “Менеджмент” кафедри управління Факультету інформаційних 

технологій та управління Куцім Олена, Обертинська Діана та Ярмошенко Марина, 

апробували результати своїх прикладних наукових досліджень, що проводяться 

ними під час проходження виробничих практик; 

- участь у Global Money Week 22-24 березня 2021 року. Студенти IІ-го курсу 

спеціальності 073 Менеджмент Рикало Валерія та Заплавний Денис впродовж тижня 

онлайн-заходів Національного банку Global Money Week долучилися до низки 

вебінарів НБУ – 30 років розвитку: якими ми були, що змінилось і яке майбутнє 

будуємо” (22 березня 2021 р.), “Еволюція монетарної політики НБУ за роки 

незалежності” (23 березня 2021 р.), “Лайфхаки з платіжної безпеки” (24 березня 

2021 р.). В рамках цих заходів студенти дізналися про: особливості діяльності НБУ 

та його ключові функції, трансформаційні зміни за роки незалежності та 

познайомляться з основними стратегічними напрямами подальшого розвитку НБУ у 

розвитку монетарної політики в Україні, передумови переходу НБУ до режиму 

інфляційного таргетування та особливості збереження цінової стабільності в часи 
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глобальної невизначеності як не потрапити на гачок шахраїв, навчяться безпечно 

купувати онлайн, розпізнавати види та сценарії платіжного шахрайства; 

- перевірка знань на цифрову грамотність за національним тестом 

Цифрограм у квітні-травні 2021 року. В ході вивчення навчальної дисципліни 

“Інформаційне забезпечення системи управління підприємством” студенти IІ-го 

курсу спеціальності 073 Менеджмент пройшли національний тест Цифрограм на 

цифрову грамотність, що доступний на українському електронному сервісі 

державних послуг Дія, розробленого Міністерством цифрової трансформації 

України. Після складання національного тесту на цифрову грамотність кожен 

студент отримав сертифікат, що підтверджує їх цифрові навички та знання в сфері 

використання сучасних цифрових технологій. Отриманий сертифікат студенти 

можуть використати в майбутньому на сайтах пошуку роботи. Підтвердження 

високого рівня цифрової грамотності підсилить резюме та підвищить шанси на 

працевлаштування; 

- участь у фіналі ІІІ Конкурсу інноваційних проєктів “Фабрика бізнес-ідей 

та стартапів” 19 травня 2021 року. Над бізнес-проєктами студенти-менеджери 

працювали протягом трьох місяців. У фіналі конкурсу прийняли участь студенти 

спеціальності 073 “Менеджмент” кафедри управління та спеціальності “Економіка” 

кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка, а також запрошені учасники 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За результатами 

роботи студентів на Фабриці бізнес-ідей та стартапів переможцями стали студенти-

менеджери Бейлах Вадим та Шевченко Артем зайняли ІІІ місце за проєкт: The 

&quot;Onion&quot; Project; 

- участь у круглому столі “Навички менеджера-майбутнього” 9 травня 

2021 року в рамках Фестивалю науки – 2021 Київського університету імені 

Бориса Грінченка. Студенти спеціальності “Менеджмент” представили цікаві 

доповіді, що стосуються праці майбутнього, зокрема, надпрофесійних та 

професійних компетентностей менеджерів та тенденцій, що будуть формувати їх 

робоче середовище до 2030 року. Також учасники круглого столу намагалися 

критично осмислити результати дослідження, проведеного компанією PwC спільно з 

Інститутом науки і цивілізації Джеймса Мартіна при Школі бізнесу ім. Саїда 

Оксфордського університету. 
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