
Круглий стіл: «Міжнародна

співпраця громадських  
організацій та закладів освіти  

задля поширення методу  
ненасильницького

спілкування» (в рамках візиту в  
Україну Марка Джозета та  

Моніки Відеман)
(червень  2017)

КРУГЛІ СТОЛИ, ЩО ПРОВЕДЕНІ КАФЕДРОЮ УПРАВЛІННЯ

Круглий стіл 

«Корпоративна  соціальна
відповідальність»

(грудень 2016)

Круглий стіл з професором  

П’єром-Паоло Мальйокою  

(Університет Фоджа, Італія)

«Проблеми та перспективи  

управління в економічній
та соціальній сфері»

(вересень 2016)



ВЕБІНАРИ, ЩО ПРОВЕДЕНІ КАФЕДРОЮ УПРАВЛІННЯ

Вебінар на тему: «Освітня політика в Україні». 

Виступила Лілія Гриневич, кандидат 

педагогічних наук, проректор з науково-

педагогічної та міжнародної діяльності 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

українська освітня, державна і політична діячка, 

народна депутатка України 7-го і 8-го скликань 

(2012-2016), перша міністр-жінка освіти і науки 

за часів незалежної України 2016-2019 рр.

(червень 2020)



КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, В ЯКИХ ПРИЙНЯЛА УЧАСТЬ 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ

Доцент кафедри управління, к.е.н. Штепа О.В. 

прийняла участь у VI Конференції, 

присвяченій Блокчейн-Технологіям, 

Криптовалютам та Інноваціям

(вересень 2018)Доцент кафедри управління, к.е.н. Краус К.М.

прийняла участь у Національній науково-

методичній конференції «ЦИФРОВА

ЕКОНОМІКА»

(жовтень 2018)

Круглий стіл на тему:

«Грінченківська школа 

лідерів: підготовка 

сучасних керівників НЗ»

(грудень 2017)



КРУГЛІ СТОЛИ, В ЯКИХ ПРИЙНЯЛА УЧАСТЬ КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ

Доценти кафедри управління 

к.е.н. Акіліна О.В. та к.н. з 

держ. управл. Павлюк В.В. 

прийняли участь у роботі 

міжнародного круглого столу 

на тему: «Відповідальність та 

інтернет-демократія»

(травень 2019)

Доценти кафедри управління к.е.н. Акіліна О.В. та 

к.н. з держ. управл. Павлюк В.В. прийняли участь у 

засіданні Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення. На Комітеті відбувся Круглий стіл на 

тему: «Проблеми мобінгу в Україні»

(квітень 2019)



КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ, В ЯКИХ ПРИЙНЯЛА УЧАСТЬ КАФЕДРА 

УПРАВЛІННЯ

Доценти кафедри управління к.е.н. Акіліна О.В. та 

к.н. з держ. управл. Павлюк В.В. прийняли участь у 

комітетських слуханнях «Молодіжне житлове 

кредитування – вклад в майбутнє європейської 

України», які відбулися у Верховній Раді України

(квітень 2019)



НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ ФІТУ ЗА УЧАСТЮ

КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ

Науково-методичний семінар

«Наукові дослідження у

ВНЗ: перспективи та  

можливості»

(лютий 2017)

Науково-методичний семінар

«Інноваційний  педагогічний 

досвід» 

(листопад 2016)



НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ, ФОРУМИ ЗА

УЧАСТЮ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ

Доцент кафедри управління к.н. з держ. 

управл. Павлюк В.В. прийняв участь у 

семінарі-тренінгу

«Формування громадянських 

компетентностей у державних 

службовців»

(жовтень 2017)

Доцент кафедри управління к.е.н. Акіліна 

О.В. долучилася до участі у

Всеукраїнському форумі

«Молодь та децентралізація влади в 

Україні»

(листопад 2017)



Семінар «Євроатлантична інтеграція 

України як напрямок сучасної державної 

політики»

(березень 2018)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ, ФЕСТИВАЛІ ЗА

УЧАСТЮ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ

Фестиваль «StudentsLifeStory»

за участі відомих особистостей: 

ведучих Нового Каналу - Марії Себової

та Вероніки Яресько, актора і автора 

гумористичної команди Ніколь Кідман -

Абрама Оганесяна, а також блогера та 

музиканта – Київстонера

(травень 2018)



ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ, ОРГАНІЗОВАНІ КАФЕДРОЮ УПРАВЛІННЯ

Гостьова лекція:

«Соціальне  

відторгнення молоді  на 

ринку праці: міф  чи

реальність?»

Ільїч Л.М., Інститут  

демографії та

соціальних досліджень  

імені М.В. Птухи НАН  

України

(травень  2017)

Цикл лекцій з  менеджменту  

П’єра-Паоло  Мальйока з  

Університету Фоджа (Італія)

(вереснь 2016)



Міжнародна науково-практична 

конференція «BLOCKCHAIN: ПОГЛЯД 

ВЧЕНИХ»

Романа Кравченко – головного виконавчого 

директора компанії «482.solutions»; Леоніда Фою-

Хацкевича – керівника департаменту Інтернету 

Речей компанії «482.solutions»; Антона Босенко -

керівника NEM Ukraine і партнера Євгена Клюкіна

- представника NEM Ukraine у Києві

(грудень 2018)

Гостьова лекція на тему «Сучасні 

практики соціальних інновацій в 

Україні». До участі в обговоренні 

соціальних інновацій в Україні були 

запрошені ідеолог, автор і керівник проекту 

«Громади майбутнього» Олексій Сатов, 

координатор проекту Анна Колпачова та 

продюсер проекту, Заслужений журналіст 

України, Микола Петрович Орловський

(жовтень 2019)

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ, ОРГАНІЗОВАНІ КАФЕДРОЮ УПРАВЛІННЯ



Гостьова лекція креативного 

підприємця Ігоря Харлампова з 

подвійною тематикою: 

«Диверсифікація підприємницької 

діяльності: потенційні ризики, 

прогнозування та мінімізація»

(листопад 2019)

В рамках заходу «Сталий розвиток: 

постановка та досягнення 

цілей» представлено лекцію з історії сталого 

розвитку та актуальності його ідей і завдань для 

сучасного студентства. Спікером була Любов 

Жарова, експерт з питань сталого людського 

розвитку

(лютий 2020)

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ, ОРГАНІЗОВАНІ КАФЕДРОЮ УПРАВЛІННЯ



Онлайн-лекція «Реформування медичної галузі: 

проблеми та перспективи» Івчук

Володимира, заступника директора з розвитку, 

керівника Консультативно-діагностичного центру 

Національного інституту серцево-судинної хірургії 

імeні М.М. Амосова, старшого радника Агенції з 

розвитку охорони здоров’я, тренера з підтримки 

реформування охорони здоров’я в Україні (програма 

«U-LEAD з Європою»)

(червень 2020)

Онлайн-лекція «Захист прав людини як 

необхідна умова сталого розвитку», 

лектор з Лондона Утєшева Наталія –

консультант з питань прав людини та 

недискримінації в Управлінні Верховного 

Комісару з прав людини ООН для 

Центральної Азії, докторант Університету 

Кінгстон (Лондон, Великобританія)

(червень 2020)

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ, ОРГАНІЗОВАНІ КАФЕДРОЮ УПРАВЛІННЯ



В рамках заходів, присвячених 

Грінченківській декаді, відбулася 

гостьова лекція на тему «Особливості 

функціонування обласних державних 

адміністрацій в умовах 

кризи». Гостьовим лектором була 

Журова Ольга Миколаївна - заступник 

керівника апарату Київської обласної 

державної адміністрації

(грудень 2020)

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ, ОРГАНІЗОВАНІ КАФЕДРОЮ УПРАВЛІННЯ



НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ

13 жовтня 2017 року відбулася 

презентація гуртка кафедри 

управління «Школа управлінця»



Участь кафедри управління у національних консультаціях і тренінгах

Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Краус К.М. долучилася до Других 

національних консультацій з 

розробки секторальних та крос-

секторальних експортних стратегій

(вересень 2018)

Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Штепа О.В. взяла участь у тренінгу 

«Міжнародні стипендійні освітні 

програми: знайди своє місце у світі»

(вересень 2018)



Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Акіліна О.В. відвідала «Uni-Biz Bridge» 

та прийняла участь у дискусійній панелі 

«Ефективна співпраця університету і 

роботодавця»

(жовтень 2018)

Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Краус К.М. відвідала Київський 

міжнародний економічний форум 

(КМЕФ)

(жовтень 2018)

Участь кафедри управління у форумах та дискусійних панелях



Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Акіліна О.В. прийняла участь у 

всеукраїнському заході «Молодіжна 

політика в Україні: партнерство та 

перспективи розвитку», який 

відбувся у м. Вінниця

(серпень 2019)

Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Акіліна О.В. прийняла участь у «Uni-Biz

Bridge 3» та дискусійній панелі за участі 

представників компаній Райффайзен 

банк Аваль, GENESIS, JTI, Imperial

Tabacco, Deloitte

(вересень 2019)

Участь кафедри управління у консультаціях та дискусійних панелях



Професор кафедри управління д.н. з 

держ. управління Удовиченко В.П. 

долучився до публічного обговорення 

змін до Конституції України у частині 

децентралізації. Участь в обговоренні 

взяли представники місцевого 

самоврядування та громадськість 

Київської, Житомирської, Чернігівської, 

Рівненської та Черкаської областей

(березень 2020)

Професор кафедри управління д.н. з 

держ. управління Удовиченко В.П. взяв 

участь у засіданні правління 

Київського регіонального відділення 

Асоціації міст України

(липень 2020)

Участь кафедри управління у консультаціях та дискусійних панелях



Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Штепа О.В. взяла участь у ІІІ 

Міжнародній науковий конгрес-

конференції SOCIETY OF AMBIENT 

INTELLIGENCE 2020

(вересень 2020)

Професор кафедри управління д.н. з держ. 

управління Удовиченко В.П. взяв участь у 

телепрограмі «Місцеві вибори 2020: 

другий тур» - телемарафоні Асоціації міст 

України спільно з interVizor

(жовтень 2020)

Участь кафедри управління у конгресах та телепрограмах



Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки 

SPACETIME при підтримці Академії економічних наук 

України, Інституту соціально-економічних ініціатив 

(Україна), Науково-освітнього центру «Science Study

Service» провела ІІ Міжнародний науковий форум «New

economics-2020». Топ-тема обговорення: «Від стагнації 

до процвітання: в пошуках ефективних рішень 

подолання економічних наслідків COVID-19»

(жовтень 2020)

Професор кафедри управління д.н. з держ. 

управління Удовиченко В.П. дав інтерв’ю у 

прямому ефірі телеканалу InterVizor. Він висловив 

свою експертну думку щодо руху реформи 

децентралізації та законопроекту №3651-д «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування та районних державних 

адміністрацій»

(листопад 2020)

Участь кафедри управління у форумах та телепрограмах



Доцент кафедри управління, к.н. з держ. управл. 

Панченко А.Г. в Українському інституті розвитку 

освіти взяла участь в онлайн-вебінарі за темою 

«Основні напрями реформи в дошкільній 

освіті»

(жовтень 2020)

Доцент кафедри управління, к.н. з держ. 

управл. Панченко А.Г. в Українському 

інституті розвитку освіти взяла участь 

в онлайн-вебінарі за темою 

«Професійний стандарт професії 

«Керівник ЗЗСО»

(жовтень 2020)

Участь кафедри управління у вебінарах



Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Краус К.М. долучилася до участі у 

Kyiv Smart City Forum 2020

(жовтень 2020)

Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Штепа О.В. взяла участь у семінарі 

«Публікаційна стратегія науковця»

(листопад 2020)

Участь кафедри управління у форумах та семінарах



Доцент кафедри управління, к.е.н. Краус К.М. 

взяла участь у ХІІІ Міжнародному бізнес-

форумі, який відбувся на базі Київського 

національного торговельно-економічного 

університету, за підтримки Спілки 

підприємців малих, середніх і приватизованих 

підприємств Україні

(листопад 2020)

Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Штепа О.В. долучилася до веб-

семінару на тему «Майбутнє вищої 

освіти – цифровий вимір: без 

доступу! – У цифровому світі»

Міжнародної асоціації університетів 

(листопад 2020)

Участь кафедри управління у форумах та семінарах



Доцент кафедри управління, к.е.н. Краус К.М. 

взяла участь круглому столі «Інноваційний 

розвиток регіону та смарт-спеціалізація 

Київської області: стан та перспективи 

розвитку» в рамках заходу 

департаменту економіки та цифровізації 

Київської ОДА спільно з Інститутом економіки 

та прогнозування НАН України

(листопад 2020)

Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Штепа О.В. взяла участь у веб-семінарі 

на тему «Лідерство в контексті 

розвитку: аналіз минулого досвіду, 

сучасні реалії та майбутнє мислення»

Міжнародної асоціації університетів

(листопад 2020)

Участь кафедри управління у веб-семінарах



Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Штепа О.В. «Teach Me Online 2.0» –

всеукраїнський освітній проєкт для 

викладачів, орієнтований на підвищення 

ефективності онлайн-викладання 

відбувся наступний етап освітнього 

проєкту – вебінар «Як розробити 

онлайн-заняття та втримати увагу 

студентів»

(листопад 2020)

Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Акіліна О.В. прийняла участь у 

другому сезоні «Teach Me Online» –

всеукраїнського освітнього проєкту для 

викладачів, орієнтованого на підвищення 

ефективності онлайн-викладання. 

Це проект компанії UGEN

(жовтень 2020)

Участь кафедри управління в освітніх проєктах



Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Акіліна О.В. прийняли участь у 

громадських слуханнях проєкту 

нової Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства, які відбулися в онлайн-

форматі

(листопад 2020)

Доцент кафедри управління, к.е.н. Краус 

К.М. взяла участь у воркшопі 2nd 

International Conference on Cyber Hygiene 

& Conflict Management in Global 

Information Networks з доповіддю на 

тему «Cyber security of business entities 

in the conditions of digitalization of the 

economy»

(листопад 2020)

Участь кафедри управління у воркшопах та громадських слуханнях



Завідувач кафедри, д.е.н., доцент Ільїч Людмила Миколаївна та 

доцент кафедри управління Акіліна Олена Володимирівна 

долучилися до 36 Міжнародної конференції Асоціації 

управління діловою інформацією (Іспанія, Гранада) 

(листопад 2020)

Участь кафедри управління в онлайн-конференціях



Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Акіліна О.В. прийняла участь у 

Міжнародній онлайн-конференції 

«Смарт Спеціалізація: діалог для 

трансформації регіону»

(листопад 2020)

Доцент кафедри управління, к.е.н. 

Краус К.М. взяла участь, з власним он-

лайн виступом, на Міжнародній 

конференції «Thermal Engineering 

and Management Advances» на базі 

Джалпайгурського державного 

навчального закладу

(грудень 2020)

Участь кафедри управління в онлайн-конференціях


