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Мета дослідження: розробка теоретико-методичних та практичних 

рекомендацій щодо удосконалення механізмів управління економічною та 

соціальною сферами. 

Методи дослідження: загальнонаукові: діалектичний, емпіричний, 

історіографічний, системно-аналітичний методи; загальнонаукові методи 

(аналізу та синтезу, індукції, дедукції, історичний та логічний підходи); 

системний, структурний та абстрактно-логічний методи аналізу. Серед 

спеціальних методів використано сучасні економіко-математичні методи 

наукових досліджень із застосуванням прикладних пакетів Excel та SPSS 

Statistics, зокрема: статистично-аналітичні методи (спостереження, порівняння і 

зведення даних, групування та рядів динаміки, абсолютних і відносних величин, 

індексний); методи соціологічного опитування, багатовимірного статистичного 

аналізу (кореляційного аналізу, статистичного моделювання, а також графічний 

і табличний методи аналізу).  
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рішень. Достовірність та обґрунтованість основних наукових результатів 

дослідження підтверджується їхньою апробацією на численних науково-

практичних конференціях, значною кількістю публікацій у наукових фахових 

виданнях, за кордоном, у наукових періодичних виданнях, які включені до 
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ВСТУП 

 
Демократичні принципи державного будівництва та публічного 

управління, засвоювані Україною, об'єктивно змінюють місце українського 

міста, зокрема й столиці держави, у загальнонаціональній та регіональних 

системах соціально-економічних відносин. Україна належить до 

високоурбанізованих держав, а місто Київ є центром політичних, 

соціокультурних та економічних трансформаційних процесів українського 

суспільства. В ринкових умовах функціонування економіки значимість міста 

дедалі зростає, а його вплив на загальнодержавні процеси посилюється. Проте 

місто Київ, як столиця України, концентрує у собі більшість соціально-

економічних та екологічних проблем нашого суспільства, які потребують 

вирішення. Це вирішення значною мірою залежить від підвищення ефективності 

системи управління містом на основі розвитку місцевого самоврядування, більш 

чіткого розмежування компетенцій між центральними та місцевими органами 

влади. Процеси децентралізації також актуалізують розробку інструментарію 

для діагностики соціально-економічного розвитку, що посилить об’єктивність 

управлінських рішень та удосконалення існуючих важелів управління, або 

розробку і впровадження нових механізмів управління у соціально-економічній 

сфері, здатних уможливити економічне зростання та розвиток міста на засадах 

ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та 

інноваційної активності. 

Об’єкт дослідження: процеси управління в економічній та соціальній 

сферах. 

Предмет дослідження: механізми управління економічною та 

соціальною сферами. 

Мета дослідження: розробка теоретико-методичних та практичних 

рекомендацій щодо удосконалення механізмів управління економічною та 

соціальною сферами. 

 



 

 

Завдання дослідження: 

1. Розвиток та удосконалення механізмів управління економічною та 

соціальною сферами на мікро-, мезо-, макрорівнях; 

2. Удосконалення теоретико-методичних положень щодо особливостей 

прояву лідерства в системі організаційних відносин, а також моделей впливу 

лідера на стиль його взаємодії з іншими людьми; 

3. Теоретико-методичне обґрунтування умов для розвитку механізмів 

прийняття та реалізації управлінських рішень щодо підвищення якості 

підготовки (перепідготовки) фахівців для потреб ринку; 

4. Розробка науково-методичних підходів щодо удосконалення 

організаційно-інформаційного забезпечення обґрунтованості управлінських 

рішень в економічній та соціальній сферах. 

Методи дослідження: загальнонаукові: діалектичний, емпіричний, 

історіографічний, системно-аналітичний методи; загальнонаукові методи 

(аналізу та синтезу, індукції, дедукції, історичний та логічний підходи); 

системний, структурний та абстрактно-логічний методи аналізу. Серед 

спеціальних методів використано сучасні економіко-математичні методи 

наукових досліджень із застосуванням прикладних пакетів Excel та SPSS 

Statistics, зокрема: статистично-аналітичні методи (спостереження, порівняння і 

зведення даних, групування та рядів динаміки, абсолютних і відносних величин, 

індексний); методи соціологічного опитування, багатовимірного статистичного 

аналізу (кореляційного аналізу, статистичного моделювання, а також графічний 

і табличний методи аналізу) тощо.  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: 
- розроблено критерії кластеризації регіонів України за ступенем 

інвестиційної привабливості щодо розвитку їх соціального потенціалу на основі 

виділення трьох значимих елементів соціального потенціалу: основні людські 

потреби, основи добробуту та можливості щодо розвитку повного потенціалу; 

- розроблено інвестиційний механізм розвитку соціального потенціалу, 

який являє собою комплекс структурних елементів, спрямованих на залучення 



 

 

інвестицій від державних, муніципальних і приватних структур з метою 

стимулювання регіонального розвитку; 

- досліджено ключові тенденції соціального-економічного розвитку міст 

та основні тренди у процесі консолідації територіальних громад України. 

Визначено наслідки та загрози для перспективного соціально-економічного 

розвитку міст; 

- доведено, що сталий розвиток міст та інших адміністративно-

територіальних утворень за рахунок використання державно-приватного 

партнерства призводить до зменшення витрат всіх рівнів при реалізації 

інфраструктурних проєктів та дозволяє підвищити в такий спосіб ефективність 

бюджетного сектора. Розроблено ефективні інструменти та моделі стійкого 

розвитку громад; 

- побудовано економіко-математичні моделі залежності рівня зайнятості 

населення України (регіону) від впливу макроекономічних факторів; здійснено 

порівняльний аналіз побудованих регіональних моделей з математичною 

моделлю множинної регресії для аналізу структурних зрушень у сфері зайнятості 

населення України; 

- розроблено алгоритм оцінювання вертикальної та горизонтальної 

невідповідностей за статтю, віковими групами, типом поселення, видами 

економічної діяльності та виявлено закономірності їх розвитку. Доведено, що 

вертикальна невідповідність характеризується розбіжністю за секторами 

економіки та зростанням  у часі для переважної більшості з них, крім 

четвертинного.   

- структуровано та класифіковано проблеми молодіжного безробіття, 

характеристики і чинники молодіжної зайнятості для м. Києва. Виявлено, що 

тенденції локального ринку не співпадають з загально-європейськими, де вища 

освіта значно підвищує шанси працевлаштування. Встановлено, що практико-

орієнтоване спрямування освітніх програм Університету Грінченка розширює 

можливості отримання студентами компетентностей, що відповідають потребам 

ринку праці. 



 

 

- створено багатофакторну систему комп’ютерного моделювання у 

вигляді відкритого програмного коду, написаного на високорівневій мові 

програмування загального призначення Python (вихідне дослідження було 

реалізоване через спеціалізоване програмне забезпечення NetLogo), що дозволяє 

враховувати особливості зміни компетентності при підвищенні між різними 

типами ієрархічних рівнів. Розроблено алгоритм вертикального руху персоналу, 

котрий передбачає блоки апріорного та апостеріорного оцінювання кандидатів 

на підвищення, а також використання автоматизованих статистичних моделей; 

- оцінено сучасний стан житла та комунальної інфраструктури та 

визначено умови для їх розвитку; виявлено лінійну залежність між складовою 

якості життя українського населення та рівнем розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури, зокрема, покращенням житлового фонду України.  Доведено, 

що погіршення рівня розвитку житлово-комунальної інфраструктури (у ролі її 

функціональних складових)  впливає на зниження якості життя населення; 

- запропоновано віртуально-реальний зріз цифрового кубічного простору 

креативного фахівця з цифрового підприємництва. Доведено, що формування 

ефективно працюючої цифрової економіки можливе за умов досягнення 

гармонійних взаємовідносин “наука–бізнес–влада–освіта”, в результаті чого 

утворюється середовище – цифровий кубічний простір нової економічної 

доповненої реальності.  

- розроблено концептуальний підхід до управління професійним 

розвитком сучасного менеджера закладу освіти. Досліджено акмеологічні 

фактори впливу на процес професійного саморозвитку та самовдосконалення 

менеджера закладу освіти, зокрема: акмеологічні здібності; акмеологічні знання, 

уміння, навички роботи в закладах освіти; акмеологічна мотивація менеджера 

закладу освіти. Розроблено проєкт служби акмесинергетичного забезпечення 

професійного розвитку та вдосконалення менеджера закладу освіти як лідера-

акмеолога. 

- обґрунтовано концепцію розвитку лідерського потенціалу керівника 

закладу освіти, яка включає дослідження ролі лідерського потенціалу,  умов його 



 

 

розвитку й алгоритм розробки стратегії розвитку лідерського потенціалу 

керівника / потенційного керівника закладу освіти, яку покладено в основу 

підготовки / підвищення кваліфікації керівників закладів освіти міста Києва;  

- розроблено інструментарій для визначення лідерського потенціалу 

керівника/ потенційного керівника закладу освіти; вивчення умов його розвитку 

та реалізації у ЗЗСО; узгоджено лідерський потенціал індивіда і потенціал 

закладу освіти, який використовується при розробці стратегії розвитку 

лідерського потенціалу й концепції розвитку закладу освіти та складає 

методичний супровід до тренінгів з розвитку лідерського потенціалу; 

- обґрунтовано й визначено підходи до добору показників стану 

функціонування освітньої мережі на рівні територіальної одиниці (місто, район 

у місті,  освітній округ). Проаналізовано компоненти інституційного аудиту як 

одного з інструментів управління системою загальної середньої освіти. 

Розроблено критерії проведення внутрішнього аудиту в ЗЗСО, зокрема і 

оцінювання освітнього процесу в закладах з інклюзивним навчанням.   

- розроблено науково-методичний підхід щодо прогнозування 

продуктивності праці освіти та охорони здоров'я в складі прогнозних основних 

макроекономічних показників.  

- досліджено аспекти публічного управління використанням водних 

ресурсів у межах міста Києва. Проведено PEST-аналіз впливу ключових 

зовнішніх чинників, у результаті якого домінуючим з них визначено політичні 

фактори. Визначено пріоритетні напрями публічної водної політики України 

щодо запобігання шкідливій дії вод і ліквідації її наслідків.  

- досліджено процес формування політико-правових засад публічного 

управління в галузі водного господарства України. Розроблено концептуальну 

модель формування політико-правових засад публічного управління в галузі 

водного господарства України, що складається з цільової та структурної 

підсистем публічного управління в галузі водного господарства; сукупності 

послідовних синергетичних управлінських дій публічних інституцій, метою яких 

є вироблення, правова регламентація та реалізація публічної водної політики в 



 

 

контексті функціонування Національного полілогу про водну політику; 

методологічних аспектів синергетичного керуючого впливу при реалізації 

публічної водної політики. 

Практичне значення полягає в тому, що основні положення науково-

методичної роботи доведено до рівня методичних розробок і рекомендацій, які 

можуть бути використані для обґрунтування та внесення корективів у програми 

стратегічного соціально-економічного розвитку міста (регіону), а їх реалізація 

сприятиме мінімізації ризиків у соціально-економічній сфері, підвищенню якості 

життя населення та обґрунтуванню управлінських рішень. Зокрема: 

- здійснено кластерний аналіз регіонів України за ступенем інвестиційної 

привабливості щодо розвитку їх соціального потенціалу. Результати 

представлено матрицею близькості (подібності), таблицею порядку агломерації; 

таблицею приналежності до кластеру; 

- здійснено прогнозування рівня розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури загалом та в розрізі її функціональних складових (житлового 

фонду, благоустрою житлового фонду та благоустрою прибудинкових 

територій; 

- розроблено методичні рекомендації для моделювання структурних 

зрушень у зайнятості та оцінювання динаміки вертикальної та горизонтальної 

невідповідностей за статтю, віковими групами, типом поселення, видами 

економічної діяльності та виявлено закономірності їх розвитку. Обґрунтовано 

секторальні пріоритети щодо забезпечення гнучкості національної системи 

освіти та прогресивності структурних змін у зайнятості. 

- розроблено модель громади майбутнього, яка об'єднує 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. 

Наведений підхід можна екстраполювати на Київську агломерацію; 

- здійснено кластеризацію регіонів за рівнем взаємозв’язку 

таксономічного показника розвитку благоустрою житлового фонду та якості 



 

 

життя населення. Встановлено, що у західних та центральних регіонах України 

житлова політика є більш ефективною, ніж в регіонах із високим промисловим 

потенціалом;  

- розроблено опитувальник для громади закладу освіти  з визначення 

критеріїв оцінювання діяльності закладу. Розроблено засоби інтелектуалізації 

управління якістю у закладах загальної середньої освіти; 

- здійснено комплексний аналіз науково-методичних засад  освітнього 

простору білінгвальних шкіл в країнах Європи. Запроваджено методи і форми 

організації освітнього процесу для розвитку білінгвального закладу освіти; 

- 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 ЗЗСО та проведення корекції. 

Розроблено інноваційну модель освітнього процесу для ЗЗСО, спрямованого на 

формування в учнів навичок ХХІ століття; 

- розроблено курс цифрового підприємництва, що складається з трьох 

модулів спрямованих на формування цифрового мислення та поведінки; 

вивчення форм організації навчання з цифрового підприємництва, контролю та 

оцінки знань засобів активізації методики цифрового підприємництва; 

психологічна та педагогічна унікальність кожного викладача з цифрового 

підприємництва, що реалізується через саморозвиток та самоосвіту; 

- розроблено проєкт цифрової екосистеми Київського університету імені 

Бориса Грінченка, що спрямований на  практико-орієнтоване навчання 

цифровому підприємництву; 

- оновлено освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) і 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей  073 

«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» та зміст їх 

освітніх компонентів, включаючи навчальну та виробничу практики; 

- оновлено навчально-методичні матеріали Центрів компетентностей та 

наукового студентського гуртка «Школа управлінця», тематика бакалаврських і 



 

 

магістерських дипломних робіт для студентів, що навчаються на освітніх 

програмах: «Менеджмент організацій» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти; «Менеджмент організацій та бізнес адміністрування», «Управління 

електронним навчанням», «Управління закладом освіти за рівнями», «Державне 

управління» другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

- підготовлено та використовуються електронні навчальні курси із 

врахуванням розроблених рекомендації щодо організації пошуково- 

дослідницького навчання економічним та управлінським дисциплінам, 

підготовки контенту та організації діяльності в ЕНК для підтримки змішаної 

(очної та дистанційної) моделі навчання; 

- розроблено авторські тренінги з розвитку лідерського потенціалу які 

проводилися: на запит Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах  

освітнього фестивалю управлінської майстерності «Kyiv EdFest 2021»; на запит 

керівника Програми НАТО-Україна з професійного розвитку Апарату Верховної 

Ради України; в межах надання додаткових платних послуг кафедрою на умовах 

договору з Державним центром зайнятості, Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб та іншими установами й організаціями; 

- розроблено навчальні модулі курсів підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників та керівників закладів загальної середньої освіти м. 

Києва та Міністерства охорони здоров'я України. Курси підвищення 

педагогічних працівників проведено в рамках надання платних освітніх послуг 

(м. Київ, Івано-Франківська обл., м. Одеса); 

- побудовано концептуальну модель прогнозування продуктивності праці 

в неринковій соціальній сфері та реалізовано алгоритм  розрахунків за трьома 

блоками: 1) аналіз впливу макроекономічних параметрів на продуктивність 

праці в неринковій соціальній сфері; 2) прогнозування рівня продуктивності 

праці за основними видами економічної діяльності у неринковій соціальній сфері 

(освіта та охорона здоров’я); 3) аналіз впливу часового чинника на показник 

продуктивності праці , що відображає науково-технічні зміни в суспільстві, що 



 

 

дозволяє прогнозувати продуктивності праці в перспективі з метою 

вдосконалення  методичного забезпечення прийняття управлінських рішень  в 

даній сфері. 

Ступінь впровадження. Результати дослідження впроваджено в освітній 

процес Київського університету імені Бориса Грінченка, закладів загальної 

середньої освіти, органів виконавчої та муніципальної влади, підприємств різних 

форм власності. Довідки про впровадження додаються до звіту у Додаток 1. 

Основні результати наукових досліджень були апробовані на міжнародних 

та всеукраїнських конференціях, зокрема, на організованих і проведених 

науково-педагогічними працівниками кафедри управління: І, ІІ, ІІІ, 

IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Перспективи 

розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: 

теорія і практика» (щорічно впродовж 2017-2020 рр.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: 

можливості, проблеми, перспективи» (2019 р.).  

Крім того результати роботи кафедри доповідалися на Всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях та конгресах у США, Канаді, 

Індії, Іспанії, Великій Британії, Чехії, Словенії, Польщі, Швейцарії, Чорногорії. 

За результатами дослідження підготовлено 3 авторські монографії; 1 

колективну монографію; 5 збірників матеріалів конференції, 1 збірник тез 

науково-практичної інтернет-конференції, 1 підручник та 7 навчальних 

посібників; публікації у НМБД Scopus та WoS – 14, у фахових виданнях – 63, 

інші – 40, отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права. Ключові 

результати дослідження представлено у колективній монографії «Соціально-

економічний розвиток міст в умовах децентралізації», де досліджено 

теоретичні, методологічні та практичні аспекти соціально-економічного 

розвитку міст в умовах децентралізації. Обґрунтовано теоретико-

методологічних основ забезпечення і формування інституційних засад 

соціально-економічного розвитку міст. Визначено стратегічні напрями 

формування моделі сталого соціально-економічного розвитку міст. 



 

 

Протягом виконання наукової теми докторантами написано 2 докторські 

дисертації: 

1. Рябець К.А. Формування політико-правових засад публічного 

управління в галузі водного господарства України / 25.00.02 – механізми 

державного управління, Національна академія державного управління при 

Президентові України, Київ, 2020 р. 

2. Марухленко О.В. Інвестиційний механізм публічної політики щодо 

розвитку соціального потенціалу регіонів України / 25.00.02 – механізми 

державного управління, Національна академія державного управління при 

Президентові України, Київ, 2021 р. 

До виконання досліджень були долучені студенти бакалаврського та 

магістерського рівнів вищої освіти спеціальностей Менеджмент (ОПП 

«Менеджмент організацій», «Менеджмент організацій та адміністрування»,  

«Управління електронним навчанням в міжкультурному просторі», «Управління 

закладом освіти») та «Публічне управління і адміністрування». Вони виконували 

наукові дослідження як в рамках своїх кваліфікаційних робіт так і для участі в 

конкурсах. Зокрема, отримали призові місця (Додаток 3): 

1. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних дипломних робіт 

студентів закладів вищої освіти (VІ курс 073 «Менеджмент») – 2020 

р. – Юрченко Денис Вікторович – ІІІ місце - науковий керівник к.е.н., доцент 

Краус К.М. 

2. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» - 2020 рік – Коробов 

Денис Володимирович, (V курс, 281 Публічне управління та 

адміністрування») – ІІ місце – науковий керівник к.е.н., доцент Павлюк В.В. 

3. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент 

організацій  і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)», Тернопільський національний економічний університет – ІХ місце 

(з 71 можливих) – Антонова Вікторія Олександрівна (V курс, 073 

«Менеджмент») – науковий керівник к.е.н., доцент Акіліна О.В. 



 

 

4. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування» (Тернопільський національний 

економічний університет) – 2018 р. - Фокін Віталій Михайлович (V курс, 073 

«Менеджмент») – ІІ місце, Відзнака за креативність – науковий керівник к.е.н., 

доцент Акіліна О.В. 

5. Всеукраїнський хакатон з Цілей Сталого Розвитку «Hack4SDGs: як 

зробити Цілі Сталого Розвитку зрозумілими для бізнесу» – 2017 р. – Мінеєва 

Оксана Олександрівна (VI курс,073 Менеджмент) – ІІІ місце - науковий керівник 

к.е.н., доцент Акіліна О.В. 

6. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту – 2016 

р. – Полегенька Юлія Василівна (ІV курс,073 Менеджмент) – ІІ місце – науковий 

керівник к.е.н., доцент Акіліна О.В. 

Взаємозв'язок з іншими роботами. Науково-дослідна робота реалізована 

спільно з проектами: проект міжнародної технічної допомоги Європейського 

Союзу Еразмус+ «Teaching Digital Entrepreneurship» «Навчання цифровому 

підприємництву» Грантова Угода № 2020-1-PL01-KA203-081784. Період 

реалізації: 01.09.2020 – 01.09.2023. «Консультування українських університетів 

зі створення магістерської освітньої програми «Електронне урядування» для 

розвитку та підвищення обізнаності про електронне урядування через 

впровадження ІКТ-рішень для підтримки реформ в Україні», Міністерство 

закордонних справ Естонії. «Ініціатива з розвитку аналітичних центрів», 

Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого 

суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в 

Україні. 

Результати дослідження мають науково-практичну значимість і можуть 

бути використані іншими закладами освіти при розробці освітніх програм, 

навчальних планів, навчально- методичних матеріалів, електронних навчальних 

курсів для викладання економічних та управлінських дисциплін студентам 

різних спеціальностей, особливо, під час навчання у дистанційному та 

змішаному форматах; у наукових дослідженнях викладачів, аспірантів, 



 

 

студентів; розроблені математичні методи та цифрові технології можна 

застосувати у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях в 

економіці та менеджменті. 

Галузь застосування: освіта і наука. 

Перспективи подальших досліджень. 
На теоретико-методологічному рівні будуть спрямовані на розвиток 

теоретичних знань про місцеві агломерації, механізми управління ними та  

удосконалення інструментарію оцінювання структурних зрушень у соціально-

економічній сфері з метою покращення якості життя населення. 

На рівні практичного впровадження: Імплементація отриманих наукових 

результатів щодо управління соціальною та економічною сферами в контексті 

соціальної або комерційної привабливості на трьох рівнях: інституційному, 

регіональному та національному.  



 

 

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

 

1 Розвиток точок соціально-економічного зростання в регіонах  

Розроблено критеріальний апарат та критерії кластеризації регіонів 

України за ступенем інвестиційної привабливості щодо розвитку їх соціального 

потенціалу на основі виділення таких трьох елементів соціального потенціалу, 

як: основні людські потреби, основи добробуту та можливості щодо розвитку 

повного потенціалу. Перший критерій – «Основні потреби людини» – оцінює 

спроможність населення вижити за умови належного харчування та основного 

медичного обслуговування, наявності чистої води, санітарії, належного місця 

проживання та особистої безпеки. Другий критерій – «Основи добробуту» – є 

основним напрямом досліджень у галузі економіки розвитку. Він відображає, 

наскільки жителі країни можуть здобути базову освіту, отримати інформацію та 

вільно спілкуватися, скористатися сучасною системою охорони здоров’я та жити 

в здоровому середовищі, сприятливому для довгого життя. Третій критерій – 

«Можливості для реалізації повного потенціалу». Будь-яка оцінка розвитку 

соціального потенціалу повинна включати також те, чи має населення країни 

свободу та можливість робити власний вибір та здобувати вищу освіту. Особисті 

права, особиста свобода та вибір, інклюзивність і доступ до вищої освіти 

сприяють підвищенню рівня можливостей у цьому суспільстві. 

Особливістю пропонованої критеріальної складової оцінки соціального 

потенціалу регіонів України з точки зору інвестиційної привабливості є те, що 

вона визначає безліч незалежних результативних показників. Кожен набір 

показників згрупований за критеріями, проте залежно від наявних даних та 

досліджень соціальних результатів, від цілей проведення цієї оцінки показники 

можна змінювати. 

Здійснено кластерний аналіз регіонів України за ступенем інвестиційної 

привабливості щодо розвитку їх соціального потенціалу. Результати 



 

 

представлено матрицею близькості (подібності), таблицею порядку агломерації; 

таблицею приналежності до кластеру. 

Визначено ключові завдання для забезпечення розвитку соціального 

потенціалу на регіональному і місцевому рівнях, які узгоджуються та сприяють 

реалізації завдань розумної спеціалізації регіонів, а саме: поліпшення бізнес-

клімату з метою розвитку соціального потенціалу (консолідація податків на 

державному і регіональному рівнях, нарощування технологічного потенціалу, 

планування інфраструктури, розвиток професійного навчання); стимулювання 

співробітництва між учасниками інноваційної системи в галузевому і 

територіальному аспектах (залучення всіх учасників у процес управління 

інноваційною системою, включаючи компанії, державні органи, заклади вищої 

освіти і громадськість, у секторальному та територіальному аспектах, інтеграція 

нової стратегії RIS3 у поточні політичні ініціативи з формування мереж, 

стимулювання партнерських ініціатив у рамках RIS3 шляхом надання фінансової 

та консультаційної підтримки); зміцнення науково-дослідної бази та 

національних університетів (інвестування в державні багатопрофільні гнучкі 

наукові центри, стимулювання диверсифікації профілю та інтернаціоналізації 

освітніх закладів, зміцнення наукового потенціалу за допомогою інституційної 

спеціалізації, розширення спектра джерел фінансування наукової діяльності); 

створення сприятливих системних та інституційних умов інноваційної 

діяльності (посилення інтеграції в глобальні ланцюжки вартості, підвищення 

відкритості і розширення доступу до нових технологій, зниження вартості 

капіталу для інвестування в інноваційну діяльність, підтримка ринків 

венчурного капіталу); удосконалення публічної політики розвитку соціального 

потенціалу (створення механізмів оцінки наукових і технологічних ініціатив, 

використання науково-технологічного потенціалу для розв’язання проблем, 

диверсифікація інститутів і механізмів підтримки науково-технологічної сфери 

України, підвищення прозорості та ефективності системи фінансового 

управління в науковому та інноваційному секторах). 

Розробки щодо розвитку соціального потенціалу у контексті завдань 



 

 

розумної спеціалізації регіонів та нарощування соціального потенціалу для 

досягнення цілей сталого розвитку регіонів України впроваджено в освітньому 

процесі у процесі викладання навчальної дисципліни «Стратегія регіонального 

розвитку» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (акт 

впровадження Київського університету імені Бориса Грінченка №75-н від 15-12-

2020).  

 

2 Інвестиційний механізм публічної політики щодо розвитку 

соціального потенціалу регіонів України  

Досліджено ключові тенденції соціального-економічного розвитку міст та 

основні тренди у процесі консолідації територіальних громад України. 

Визначено наслідки та загрози для перспективного соціально-економічного 

розвитку міст.   

Розроблено інвестиційний механізм розвитку соціального потенціалу, 

який являє собою комплекс структурних елементів, спрямованих на залучення 

інвестицій від державних, муніципальних і приватних структур з метою 

стимулювання розвитку соціального потенціалу регіону.  

Сформульовано пріоритетні напрями удосконалення інвестиційного 

механізму публічної політики щодо розвитку соціального потенціалу регіонів 

України. На загальнодержавному рівні запропоновано нарощування соціального 

потенціалу для досягнення цілей сталого розвитку регіонів через організаційно-

управлінські рішення щодо диверсифікації економіки, активної підтримки 

інноваційних центрів і високотехнологічних середніх та малих підприємств, 

контроль за підвищенням якості життя і комфортністю проживання населення. 

Визначено, обґрунтовано, спираючись на Концепцію інвестиційного 

механізму публічної політики розвитку соціального потенціалу регіонів 

України, пріоритетні напрями та етапи впровадження публічної політики з 

розвитку людського потенціалу як основної складової соціального потенціалу 

регіону: 



 

 

- забезпечення обґрунтованої порівнянності, розв’язання проблем 

дублювання регіональних пріоритетів і фрагментації заходів підтримки з метою 

покращення організаційних рішень на більш високому (національному або 

наднаціональному) рівні управління; 

- включення в інвестиційний механізм розвитку соціального потенціалу: 

бази даних пріоритетів, проєктів; інтерактивні інструменти для порівняння 

регіонів за широким спектром параметрів; єдині правила вибору пріоритетів за 

уніфікованою системою класифікаторів (при цьому повноваження з розробки 

стратегій логічно делегувати в регіони); методичну та експертну підтримку 

регіональних команд (методичні рекомендації, збірники кращих практик, 

навчання і стажування); механізми взаємного рецензування й обговорення 

науково-технологічних і галузевих пріоритетів регіонами з наступним 

централізованим узгодженням стратегій за допомогою відкритих експертиз і 

захистів; 

- оптимізація організаційно-функціонального забезпечення інвестиційного 

механізму публічної політики щодо розвитку соціального потенціалу регіонів 

через суспільний діалог, координацію, інтеграцію, публічно-приватне 

партнерство шляхом формалізації взаємин бізнесу і влади та алгоритму взаємодії 

учасників, здійснення соціального контролінгу, використання соціально-

етичного маркетингу, інтеграції всіх учасників соціального партнерства; 

- доповнення організаційно-функціонального забезпечення інвестиційного 

механізму публічної політики щодо розвитку соціального потенціалу регіонів 

України перспективними інструментами, які доцільно використовувати в 

діяльності інституцій публічного управління для покращання розвитку 

соціального потенціалу. Таким інструментом може бути заснування державної 

краудфандингової платформи, що створить додаткову можливість для розвитку 

соціального та економічного потенціалу України і потребуватиме від органів 

державної влади реалізації низки заходів, що забезпечують розширення 

використання цього інструменту, у тому числі в частині розробки і 

впровадження відповідної нормативної бази.  



 

 

Використання зазначених рекомендацій у сучасних умовах є першим 

кроком, який зможе кардинально прискорити розвиток соціального потенціалу 

України, сприятиме впровадженню нової моделі публічного управління в 

соціальній сфері, спрямованої на створення кращих умов для розвитку 

соціального потенціалу. А чітка, налагоджена взаємодія органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування при цьому не лише стимулюватиме 

інвестиційну діяльність в Україні, а й буде основою її активізації. Зазначені 

висновки та пропозиції можуть слугувати підґрунтям для подальших досліджень 

проблем удосконалення інвестиційного механізму розвитку соціального 

потенціалу в Україні. 

Розроблено ефективні інструменти та моделі стійкого розвитку громад. 

Впроваджено у діяльність Київської ОДА (довідка №28-01-07/1699 від 

27.10.2020) та Київського регіонального відділення Асоціації міст України.  

 

3 Державно-приватне партнерство та створення нових типів 

приміських поселень  

Запропоновано розвиток і використання ефективних інститутів взаємодії 

держави і бізнесу у вигляді державно-приватного (муніципально-приватного) 

партнерства.  

Обґрунтовано, що такий формат співпраці забезпечує підвищення якості і 

зростання доступності соціально-економічної інфраструктури та факторів 

виробництва, капіталу, робочої сили, технологій, що суттєво впливає на 

ефективність механізмів державного управління розвитком регіону (міста). 

Доведено, що сталий розвиток міст та інших адміністративно-

територіальних утворень за рахунок використання державно-приватного 

(муніципально-приватного) партнерства призводить до зменшення витрат всіх 

рівнів при реалізації інфраструктурних проектів та дозволяє підвищити в такий 

спосіб ефективність бюджетного сектора з погляду відповідності потребам 

розвитку економіки. 



 

 

Обґрунтовано, що одним з напрямків розвитку державно-приватного 

партнерства в забезпеченні регіональної розбудови є залучення в проекти 

закладів вищої освіти, що розташовані на території відповідних регіонів, міст, 

районів. Здійснення на  базі ЗВО високотехнологічних розробок, можливість 

трансферу технологій дозволяють розвивати діючі або новостворені 

підприємства. Створення стартапів, які поєднують бізнесові компетентності та 

теоретичні знання оновлюють діючу інфраструктуру міста. При цьому, кадровий 

потенціал ЗВО має бути залучений до розробки програм розвитку міст. 

Запропонована 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. 

Доведено, що запропонована модель призводить до фінансової 

незалежності більшості новостворених громад, підвищення ефективності 

місцевого самоврядування у поєднанні з соціально орієнтованою діяльності 

підприємництва і державного управління, а також супроводжується екологічною 

відповідальністю агентів змін. 

Наведений підхід до побудови громад нового типу можна екстраполювати 

на Київську агломерацію та поширювати всією Україною як пілотні проекти для 

сталого розвитку регіонів, що може бути ефективним інструментом реалізації 

реформи децентралізації в Україні. Критеріями ефективної реалізації нового 

формату спільноти є створення додаткових робочих місць, заселення приміських 

територій, реалізація ефективної соціальної політики стосовно забезпечення 

житлом найбільш вразливих категорій громадян та їх соціалізації, використання 

енергоефективних засобів та технологій. 

Саме цей проект побудови громад є потрібною площиною для 

напрацювання кращих, адаптованих до українських реалій, практик миротворчої 

освіти як для дітей, так і для дорослого населення. В основі цих розробок 

знаходяться результати експериментальної роботи кафедри «Формування 

навичок ХХІ століття як основа самовизначення та саморелізації особистості» на 



 

 

базі Гімназія № 191 Дніпровського району м. Києва.  

 

4 Моделювання структурних трансформацій зайнятості в 

регіонах  

Сформовано статистичну базу дослідження залежності рівня зайнятості 

населення України (обраних регіонів) від низки факторів (частки штатних 

працівників з вищою освітою у % до облікової чисельності; темпу зростання 

продуктивності праці; темпу зростання середньої заробітної плати; індексу 

капітальних інвестицій; коефіцієнту покриття експортом імпорту) за даними 

Державної служби статистики України у період 2000-2016 рр по 

Дніпропетровській, Харківській, Київській та Вінницькій областях. Розглянуто 

динаміку росту обраних факторів для кожного регіону за період 2000-2016 рр.  

Побудовано та досліджено економіко-математичні моделі залежності 

рівня зайнятості населення України (регіону) від впливу обраних факторів для 

Дніпропетровської, Харківської, Київської та Вінницької областей. Проведено 

порівняльний аналіз отриманих результатів.  

Встановлено, що визначальними факторами, які впливають на динаміку 

росту рівня зайнятості, для промислових регіонів Дніпропетровської та 

Харківської областей є фактори, що відображають частку штатних працівників з 

вищою освітою, темп зростання продуктивності праці та коефіцієнт покриття 

експортом імпорту. Здійснено порівняльний аналіз побудованих регіональних 

моделей (Дніпропетровської, Харківської, Київської та Вінницької областей) з 

математичною моделлю множинної регресії для аналізу структурних зрушень у 

сфері зайнятості населення України. 

Впроваджено у діяльність департаменту економіки та цифровізації КОДА 

при розробці Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 рр. та при 

розробці пропозицій щодо оперативних цілей, завдань та індикаторів їх 

результативності до проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 

року  (довідка №28-01-07/1699 від 27.10.20), у практику Київського регіонально 



 

 

відділення Асоціації міст України. 

 

5 Моделювання горизонтальної та вертикальної невідповідності 

на ринку праці  

Статистичне вимірювання освітньо-кваліфікаційних дисбалансів на ТРП 

виконано на базі методології обчислення індексів горизонтальної та 

вертикальної невідповідності кваліфікацій потребам робочих місць Євростату, 

яку було адаптовано з урахуванням наявного інформаційного забезпечення. 

Вертикальна невідповідність (надмірна освіченість) визначається як індекс, який 

характеризує відносну чисельність зайнятих віком 20–64 рр. з вищою освітою, 

які працюють за професіями, що не вимагають такого рівня освіти, до зайнятого 

населення цього віку з вищою освітою. Горизонтальна невідповідність 

(недостатня освіченість) визначається як індекс, що характеризує кваліфікаційну 

розбіжність між поточною професією та освітнім напрямом для зайнятих 15–34 

рр.  

Побудовано статистичні моделі взаємозв’язку для індексів вертикальної 

та горизонтальної невідповідності. В якості факторних змінних використано 

структурні (бінарні) змінні, що відображають такі характеристики робочої сили, 

як місце проживання, стать, рівень освіти, напрям освітньої підготовки, сфери 

зайнятості тощо. Інформаційною базою для проведення відповідних розрахунків 

є дані обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.  

Результати моделювання засвідчили, що найбільш адекватними є такі 

лінійні регресійні моделі: 

для вертикальної невідповідності: 

7654321 071,4795,5954,3990,2818,12943,10044,13920,38 xxxxxxxI ver −−−++−−= ,  

де х1 – структурна змінна, що відображає тип місцевості, у якій проживає 

особа (х1=1 – особа проживає у місті, х1=0 – особа проживає у сільській 

місцевості); х2 – структурна змінна, що відображає стать особи (х2=1 – жіноча, 

х2=0 – чоловіча); х3 – структурні змінні, що відображають вікову групу, до якої 



 

 

належить особа: х3=1 – вікова група 15–24 рр.; х3=0 – інша вікова група; х4=1 – 

вікова група 25–34 рр.; х4=0 – інша вікова група; якщо х5=1 – вікова група 35–39 

рр.; якщо х5=0 – інша вікова група; якщо х6=1 – вікова група 40–49 рр.; якщо х6=0 

– інша вікова група; якщо х7 = 1 – вікова група 50–59 рр.; якщо х7=0, – інша вікова 

група. Отже, якщо х3=х4=х5=х6=х7=0, то вікова група 60–64 рр. 

для горизонтальної невідповідності: 

54321 105,17494,18724,16709,9880,11126,91 xxxxxI hor −−−−−= , 

де х1 – структурна змінна, що відображає тип місцевості, у якій проживає 

особа (х1=1 – особа проживає у місті, х1=0 – особа проживає у сільській 

місцевості); х2 – структурна змінна, що відображає стать даної особи (х2=1 – 

жіноча, х2=0 – чоловіча); х3 – структурні змінні, що відображають вікові групи: 

якщо х3=1, то вікова група 20–24 рр.; якщо х3=0, то інша вікова група; якщо х4=1, 

то вікова група 25–29 рр.; якщо х4=0, то інша вікова група; якщо х5=1, то вікова 

група 30–34 рр.; якщо х5=0, то інша вікова група. Отже, якщо х3=х4=х5=0, то 

вікова група 15–19 рр. 

Отримані результати дали змогу простежити динаміку вертикальної та 

горизонтальної невідповідностей за статтю, типом поселення і віковими групами 

та виявити закономірності їх розвитку. Вертикальна невідповідність має спадний 

характер для осіб до 40–49 рр. незалежно від типу поселення та статі, а потім 

характеризується стійкою тенденцією росту. Це пов’язано з тим, що 

конкурентоспроможність робочої сили за низкою якісних показників (і у тому 

числі за освітою) знижується. Своєю чергою горизонтальна невідповідність 

скорочується з 15 до 29 років, а далі зростає, що є свідченням девальвації набутих 

раніше навичок та появою потреби перенавчання або підвищення кваліфікації.  

Дослідження динаміки обох індексів невідповідності за статтю та типом 

місцевості за 2010–2016 рр. сприяло виявленню різноспрямованості їхнього 

розвитку (рис. 3). Вертикальна невідповідність характеризується стабільним 

ростом незалежно від статі та типу поселень, тоді як горизонтальна зростає лише 

у сільській місцевості. Зростаюча динаміка вертикальної невідповідності у 

сільській місцевості пов’язана з обмеженою пропозицією робочих місць, що 



 

 

переважно вимагають залучення робочої сили з середньою та низькою 

кваліфікацією. Водночас горизонтальна невідповідність є свідченням 

девальвації навичок, набутих раніше, та інертністю процесів перенавчання або 

підвищення кваліфікації кадрів. 

На підставі проведених розрахунків досліджено розбіжності вертикальної 

та горизонтальної невідповідностей за секторами та видами економічної 

діяльності у часі, визначено причини, що їх зумовили. Отримані результати дали 

змогу обґрунтувати секторальні пріоритети щодо забезпечення гнучкості 

національної системи освіти та прогресивності структурних змін у зайнятості.  

Впроваджено при розробці документів щодо узгодження попиту та 

пропозиції праці департаментом соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської державної адміністрації; при розробці пропозицій щодо 

оперативних цілей, завдань та індикаторів їх результативності до проєкту 

Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року  (довідка КМДА №28-01-07/1699 від 

27.10.20), департаментом праці та соціального захисту населення Новгород-

Волинською міською радою Житомирської області, Департаментом праці та 

соціальної політики Івано-Франківської ОДА (довідка №181 від 04.11.2020). 
 
6 Результати дослідження «Сучасні виклики молодіжного ринку 

праці міста Києва: погляд студентів-грінченківців», проведеного на базі 

центру Основ управління у 2017-2019 рр.  

Структуровано та класифіковано проблеми молодіжного безробіття, 

характеристики і чинники молодіжної зайнятості в м. Києві. Проаналізовано 

вплив роботи на сучасного працівника та стосунки в його родині, виявлені 

негативні тенденції такого впливу та запропоновані шляхи вирішення виявлених 

проблем; 

Визначено, що в м. Києві найбільш напруженим сегментом є ринок праці 

випускників ЗВО. Унікальними є самі тенденції даного ринку, що не 

співпадають з європейськими, де вища освіта значно підвищує шанси 



 

 

працевлаштування. Проте, доведено, що практикоорієнтоване спрямування 

освітніх програм Університету Грінченка, яке забезпечується новоствореними 

Центрами практичних компетентностей, дає можливості отримання нашими 

студентами компетентностей, які очікує від них ринок праці; 

Обґрунтовано, що для запобігання різкому погіршенню ситуації на 

молодіжному ринку праці необхідно впроваджувати програми зайнятості, що 

містять дієві антикризові заходи. У цих програмах необхідно вказувати не лише 

пріоритети у сфері зайнятості, але й механізми їх реалізації, а також механізми 

реалізації основних напрямів політики зайнятості; 

 Запропоновано визначити та законодавчо закріпити критерії та розміри 

відповідальності як місцевих органів виконавчої влади, так і соціальних 

партнерів за стан реалізації політики зайнятості. У законодавчому порядку слід 

чітко визначити повноваження Державної служби зайнятості щодо участі у 

Програмах, специфіки управління службами зайнятості на місцях, їх ролі у 

реалізації територіальних програм зайнятості; 

Доведено необхідність збільшення розмірів видатків на фінансування 

програм молодіжної зайнятості. Існуючій сьогодні Фонд загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття повинен 

фінансувати лише реалізацію соціального важеля механізму регулювання, 

оскільки він за своєю суттю є спеціалізованим фондом, кошти якого повинні 

витрачатися тільки за його цільовим призначенням – фінансування страхових 

виплат. Функціонування інших складових частин механізму регулювання ринку 

праці пропонується забезпечуватися новоствореним цільовим позабюджетним 

Фондом розвитку ринку праці м. Києва.  

Для вирішення проблем зайнятості молоді запропоноване створення 

спеціального фонду підтримки професійної освіти молоді. Для ефективного 

використання грошових коштів цього фонду важлива його чітка професійна 

орієнтація, відповідно до потреб ринку праці вищої кваліфікації. Також слід 

суттєво розширити практику бюджетного кредитування навчання студентів у 

вищих навчальних закладах. 



 

 

7 Результати дослідження «Трансформації робочих місць та 

бізнес-процесів організацій під час пандемії COVID-19», проведеного 

студентами  групи Мб-1-17-4.0д у 2020-2021 н.р.  

Здійснено пошук шляхів, на основі наведених МОП рекомендацій щодо 

організації роботи персоналу під час пандемії COVID-19, трансформації робочих 

місць та бізнес-процесів організацій в умовах невизначеності (об’єктом 

дослідження обрано StarLightMedia). 

Побудовано дерево проблем, яке дозволило прийти до висновку, що 

вирішення проблеми підвищення ефективності роботи персоналу та мінімізації 

витрат компанії можливо через трансформацію робочих просторів (офіс, 

віддалена робота) та бізнес-процесів, ґрунтуючись на удосконаленні ергономіки 

робочого місця. 

Запропоновано використання методу 5S  – це метод організації робочого 

простору (офісу), метою якого є створення оптимальних умов для виконання 

операцій, підтримки порядку, чистоти, акуратності, економії часу і енергії. 

Обґрунтовано ідею Лего-офісу, що характеризується: гнучким графіком; 

консервацією приміщень; використанням просторів під склад; здача приміщень 

в суборенду; створення гнучких робочих зон: модульні меблі, модульні стіни 

(якщо формат open space). Як приклад: центральна зона обладнана столами на 

колесах, що допомагає організувати робочий простір в залежності від 

виконуваної роботи (груповий проект, брейншторм і т.д). 

Виділено наступні позитивні наслідки запропонованої трансформації 

робочих місць: можливості додаткових профітів; більш зручне розташування по 

відношенню до інших приміщень; оновлений дизайн; почуття приналежності до 

спільної справи, прогресу. 

Позначено ризики такої трансформації: можлива втрата преференцій в 

зв’язку з реорганізацією; брак довіри до майбутніх змін; небажання персоналу 

брати участь у змінах через страх щодо збільшення робочого навантаження.  

Запропоновані рекомендації, щодо використання інформаційної логістики 



 

 

як  ефективного інструменту вирішення організаційних проблем під час епідемії, 

які стосувалися організації електронного документообігу та уникнення 

несвоєчасної відправки документів підрядниками у відділ координації дивізіону 

StarLightProduction. 

 

8 Оцінювання взаємозв'язку факторів розвитку житлово-
комунальної інфраструктури та якості життя населення  

Виявлено лінійну залежність між складовою якості життя українського 

населення та рівнем розвитку житлово-комунальної інфраструктури, зокрема, 

покращенням житлового фонду України. Доведено, що погіршення рівня 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури (у ролі її функціональних 

складових)  впливає на зниження якості життя населення.  

З використанням тривимірної моделі інтегрованої оцінки стану житлово-

комунальної інфраструктури оцінено сучасний стан житла та комунальної 

інфраструктури та визначено умови для її розвитку. Здійснено кластеризацію 

регіонів за рівнем взаємозв’язку таксономічного показника розвитку 

благоустрою житлового фонду та якості життя населення. 

Встановлено, що у західних та центральних регіонах України житлова 

політика є більш ефективною, ніж в регіонах із високим промисловим 

потенціалом. В областях, які межують із Російською Федерацією та тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської областей, а саме Сумська, 

Луганська, Донецька та Запорізька,  якість життя населення та рівень розвитку 

благоустрою житлового фонду найнижчі, що збільшує соціальну напруженість 

та соціальну нерівність в суспільстві.  

З використанням методу лінійного експоненціального згладжування Холта 

здійснено прогнозування рівня розвитку житлово-комунальної інфраструктури 

загалом та в розрізі її функціональних складових (житлового фонду, 

благоустрою житлового фонду та благоустрою прибудинкових територій. 

Впроваджено у діяльність департаменту економіки та цифровізації КОДА 

при розробці Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 рр. (довідка 



 

 

№28-01-07/1699 від 27.10.20). 

Впроваджено у діяльність департаменту економіки та цифровізації КОДА 

при розробці Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 рр. (довідка 

№28-01-07/1699 від 27.10.20), у діяльність Київської міської державної 

адміністрації при розробці пропозицій щодо оперативних цілей, завдань та 

індикаторів їх результативності до проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 

2035 року;  у практику Київського регіонально відділення Асоціації міст 

України. 

 

9 Цифрова екосистема Київського університету імені Бориса 

Грінченка  
 

Представлено попередній проєкт цифрової екосистеми Київського 

університету імені Бориса Грінченка розроблено в рамках проєкту “Teaching 

Digital Entrepreneurship” (TED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Cooperation for 

innovation and the exchange of good practices KA203 – Strategic Partnerships for 

higher education, Form ID: KA203-E3839A4A, No ERASMUS-PL-KA203-1/2020 

(автори Краус К.М., Краус Н.М., Штепа О.В.). 

Доведено, що навчання за курсом цифрового підприємництва є практико-

орієнтованим. Щодо практичного застосування курсу, то він може бути 

реалізований на онлайн-платформах освітніх установ за участі бізнесу та 

підтримки інституту освіти. Таке навчання проходить в рамках розробленої 

потенційної інноваційної екосистеми цифрового підприємницького хабу 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Обґрунтовано, що коли мова йде сьогодні  про навчання цифровому 

підприємництву, то є гостра потреба у використанні сучасних комп’ютерних 

технологій на навчальному місці студента і робочому місці викладача. Це, в свою 

чергу, вимагає підвищення комп’ютерної грамотності для більшості професій, 

зокрема спеціалістів з навчання цифровому підприємництву. 

Впроваджено в освітній процес Київського університету імені Бориса 



 

 

Грінченка при викладанні курсу «Інформаційне забезпечення системи 

управління підприємства». Окремі складові розробленої потенційної 

інноваційної екосистеми цифрового підприємницького хабу Київського 

університету імені Бориса Грінченка реалізуються на практиці на Факультеті 

інформаційних технологій та управління - щороку проводяться конкурси 

інноваційних бізнес-ідей та проєктів “Бої стартапів: інновації та управління 

ними”, “Фабрика бізнес-ідей та стартапів”. 

Апробовано в рамках проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» (TED) 

програми ЄС Еразмус + КА2 – Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices KA203 – Strategic Partnerships for higher education, Form ID: KA203-

E3839A4A, No ERASMUS-PL-KA203-1/2020. 

 
10 Віртуально-реальний зріз цифрового кубічного простору 

креативного фахівця з цифрового підприємництва 
 
Доведено, що формування у студентів знань з цифрового підприємництва, 

можливе за умов одночасного досягнення гармонійних взаємовідносин 

«цифрова наука – цифрова освіта», «цифрові правила – цифрові традиції», 

«цифрові навики – цифрова зрілість», «цифрова ментальність – цифрове 

суспільство», «цифровій інтелект – цифрова якість», «цифрова культура – 

цифрові компетентності». 

Виявлено, що формування навичок цифрового підприємництва можливе за 

рахунок якісних офіційно працюючих інституцій освіти, до яких належать 

цифрові правила, цифровий порядок, цифрову інформацію та цифрову науку, що 

представленні у віртуально-реальному зрізі як структурні елементи цифрового 

кубічного простору інституту креативного фахівця з цифрового підприємництва. 

Апробовано на практиці формування ключових навичок з цифрового 

підприємництва в рамках діяльності Центру функціонального менеджменту 

кафедри управління. 

 



 

 

11 Особливості освітнього процесу та змісту підготовки до 

цифрового підприємництва студентів спеціальності в інноваційному 

університеті  

 

Розроблено структуру викладання курсу цифрового підприємництва в 

розрізі трьох модулів: формування цифрового мислення та поведінки як мети 

цифрової освіти з підприємництва; вивчення методики проведення різних форм 

навчання занять з цифрового підприємництва, контролю та оцінки знань засобів 

активізації методики цифрового підприємництва; психологічна та педагогічна 

унікальність кожного викладача з цифрового підприємництва, що реалізується 

через саморозвиток і самоосвіту. 

Доведено, що нові вимоги ринку праці до спеціалістів та принципи 

функціонування цифрового бізнесу закономірно стимулюватимуть появу нових 

методик викладання, якісніших організаційних форм освіти, новітніх моделей і 

програм навчання цифровому підприємництву, використання нових освітніх 

засобів. 

Апробовано в рамках проєкту “Teaching Digital Entrepreneurship” (TED) 

програми ЄС Еразмус + КА2 – Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices KA203 – Strategic Partnerships for higher education, Form ID: KA203-

E3839A4A, N ERASMUS-PL-KA203-1/2020.  

 

12 Акмеологічна модель розвитку особистості менеджера закладу 

освіти м. Києва на акмесинергетичних засадах  

Теоретично обгрунтовано та розроблено акмеологічну модель розвитку 

особистості менеджера закладу освіти м. Києва як суб’єкта управлінської 

діяльності.  

Акмеологічна модель розвитку особистості менеджерів закладів освіти 

містить такі блоки: цільовий (ціль, завдання), методологічні засади, суб’єкти, 

об’єктивні та суб’єктивні чинники (умови та фактори), бар’єри, рівні, форми і 



 

 

методи а також результати професійного розвитку/саморозвитку та 

вдосконалення/самовдосконалення. 

Загальна ціль професійного розвитку/саморозвитку та 

вдосконалення/самовдосконалення менеджера освіти полягає у досягненні більш 

високого рівня професіоналізму (аж до рівня майстерності). 

Суб’єктом (суб’єктами) такого процесу постає сам менеджер закладу 

освіти (чи будь-який член управлінської команди), який на підставі ретельно 

проведеного акмеологічного моніторингу прогнозує своє особистісно-

професійне майбутнє, розробляє програму щодо реалізації такого прогнозу, 

планує свою діяльність, розробляє заходи та реалізує заплановане, корегує 

процес власного професійного розвитку/саморозвитку та 

вдосконалення/самовдосконалення, орієнтуючись на проміжні результати, 

мотивує своїх підлеглих на продуктивний динамічний саморозвиток, на 

побудову карʼєри, тощо. 

 Методологічну підставу складають методологічні підходи 

(функціонально-рольовий, особистісно-діяльнісний, субʼєктно-акмеологічний, 

акмесинергетичний) та методологічні принципи (інтенціональної динамічності, 

інваріантності, субʼєктності).  

 Механізмами акмесинергетичного професійного розвитку/саморозвитку 

та вдосконалення/самовдосконалення менеджера освіти є афективно-емотивний; 

вольовий; мотиваційно-ціннісний; суб’єктно-ситуаційний; інтенціонально-

динамічний; акмесинергетичний. 

 Процесу акмесинергетичного професійного самовдосконалення можуть 

сприяти чи перешкоджати певні чинники, тобто акмеологічні умови та фактори 

(об’єктивні та суб’єктивні). 

Серед акмеологічних умов можна виділити: затребуваність менеджерів 

закладів освіти, які здатні до професійного саморозвитку, професійного 

самовдосконалення у сучасному соціумі; сформована професійна готовність 

менеджера до особистісно-професійного саморозвитку, самовдосконалення; 

середовище у самому освітньому закладі (мезосередовище), що сприяє 



 

 

розвиткові її колективу; система професійної підготовки та перепідготовки 

керівних кадрів в освіті; професійно-акмеологічні особливості управлінської 

діяльності менеджера закладу освіти. 

Значущими акмеологічними факторами, що реально впливають на процес 

професійного саморозвитку та самовдосконалення менеджера закладу освіти, є: 

акмеологічні здібності (вони складають підставу для професійного 

самовдосконалення); акмеологічні інваріанти; акмеологічні знання, уміння, 

навички роботи в закладах освіти; акмеологічна мотивація менеджера закладу 

освіти. 

Виділено рівні професійного саморозвитку та самовдосконалення: 

базовий, аналітичний, професіографічний, діагностичний, прогностичний, 

проєктувальний, саморозвиток, самовдосконалення, самореалізація, 

майстерність. 

Результати дослідження щодо професійного розвитку (саморозвитку) та 

самореалізації впродовж усього життя менеджера закладу освіти (зокрема, 

акмеологічна модель розвитку особистості менеджера закладу освіти м. Києва на 

акмесинергетичних засадах) впроваджено в  освітній процес за освітньо-

професійною програмою «Управління закладом освіти». Матеріал дослідження 

використовується при вивченні дисциплін «Кадровий менеджмент», 

«Психологія управління», «Самоменеджмент» та ін., а також при підготовці 

магістерських кваліфікаційних робіт. 

 

13 Служба акмесинергетичного забезпечення професійного 

розвитку та вдосконалення менеджера закладу освіти як лідера-акмеолога  

На підставі ґрунтовного теоретичного аналізу наукових джерел в галузі 

акмеології та існуючої практики у сфері освіти запропоновано для здійснення 

супроводу процесів розвитку (саморозвитку) та вдосконалення 

(самовдосконалення) менеджера закладу освіти службу акмесинергетичного 

забезпечення. 



 

 

Головною метою служби акмесинергетичного забезпечення професійного 

розвитку та вдосконалення менеджерів закладів освіти як лідерів-акмеологів є 

акмесинергетичний супровід системного забезпечення розвитку  кадрового 

потенціалу освітніх закладів. 

 Основні напрями роботи акмесинергетичної служби: 

- інформаційно-аналітичний (загальний відділ); 

- організаційно-проєктувальний (прогностичний відділ); 

- акмеолого-технологічний (технологічний відділ); 

- психологічний (відділ акмесинергетичного супроводу); 

- науково-дослідний (аналітичний відділ). 

Інформаційно-аналітичний напрям передбачає: аналіз статистичної 

інформації, документів, результатів обстеження, діагностування тощо; 

проведення цільових, акмеологічних і акмесинергетичних досліджень, системне 

вивчення проблемних професійних ситуацій та здійснення експертних оцінок; 

створення моніторингу проблемних ситуацій, розробка системи показників для 

моніторингового контролю та вивчення управлінських проблем; проведення 

кадрового, рейтингового та іншого моніторингу; розробку прогнозів та 

прогнозних сценаріїв; виявлення «осередків» напруженості в діяльності та 

стосунках, що знижує їх ефективність. 

Організаційно-проєктувальний напрям покликаний забезпечити 

розв’язання низки актуальних і специфічних завдань:  супровід кадрової роботи 

– добір, розміщення, атестація персоналу, готування кадрового резерву, 

планування професійної кар’єри; формування корпоративних відносин; 

оптимізація морально-психологічного клімату; розробка проєктів соціального 

розвитку, долання кризових явищ, ефективного іміджу закладу освіти; 

планування та реалізація діяльності по зв’язках із громадськістю та засобами 

масової інформації. 

Акмеолого-технологічний напрям передбачає: виявлення сильних і 

слабких сторін психічного типу керівника, визначення психологічних 

особливостей організації його особистого часу; долання психологічних 



 

 

ускладнень у працівників і керівників організації; розвиток творчого потенціалу 

керівника, супровід їх особистісно-професійного самовдосконалення та 

подальшої самореалізації. 

Психологічний напрям передбачає такі види діяльності: психологічний 

добір спеціалістів за їх професійними та особистісними якостями з 

використанням методів діагностики; складання психологічних портретів 

керівників та їх опонентів; виявлення конфліктної ситуації та розв’язання 

конфліктів; організація системи психологічного захисту; формування та 

корекція професійного іміджу; акмесинергетичні тренінги поводження 

керівників у типових та екстремальних ситуаціях; формування «команди» 

керівника за критеріями психологічної сумісності; проведення індивідуальних 

консультацій, занять з релаксації та психотерапії з метою організації самооцінки 

керівника, міжособистісних взаємин; використання психологічних та 

акмеологічних механізмів регулювання міжособистісних стосунків; надання 

психологічної підтримки керівнику у розв’язуванні професійних та 

індивідуально-психологічних проблем; організація та постійна реалізація 

акмесинергетичного супроводу з метою підвищення рівня професіоналізму, 

кар’єрного зростання тощо. 

Науково-дослідний напрям покликаний: узагальнювати передовий досвід 

роботи психолого-акмеологічних служб і впроваджувати його в практичну 

діяльність; розробляти нові методи, алгоритми і технології розв’язання 

професійних завдань; сприяти росту професійної майстерності фахівців і 

керівників самих психолого-акмеологічних служб. 

 
14 Концепція розвитку лідерського потенціалу керівника закладу 

освіти  

Досліджено теоретичні основи розвитку управлінської компетентності 

керівника закладу загальної середньої освіти. Розроблено концепцію розвитку 

лідерського потенціалу керівника закладу освіти, яка включає дослідження ролі 



 

 

лідерського потенціалу, умов його розвитку й алгоритм розробки стратегії 

розвитку лідерського потенціалу керівника / потенційного керівника закладу 

освіти. Запропоновано інструментарій для: визначення лідерського потенціалу 

керівника/ потенційного керівника закладу освіти; вивчення умов розвитку та 

реалізації лідерського потенціалу в закладі освіти; узгодження лідерського 

потенціалу індивіда і потенціалу закладу освіти. Розроблено авторські тренінги 

з розвитку лідерського потенціалу, методичний супровід до них. Тренінги 

проводилися:  

1) на запит Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах  освітнього 

фестивалю управлінської майстерності «Kyiv EdFest 2021»  

2) на запит керівника Програми НАТО-Україна з професійного розвитку 

Апарату Верховної Ради України; 

3) в межах надання додаткових платних послуг кафедрою на умовах 

договору з Державним центром зайнятості, Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб та іншими установами та організаціями. 

Результати апробовано: 

У міжнародному проекті Програми TEMPUS «ELITE Education for 

Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» («Освіта для лідерства, 

інтелігентності та розвитку таланту») https://erasmusplus.org.ua/tempus-iv.html; 

У міжнародному проекті Програми IFEPR «Інноваційний університет та 

лідерство Фаза III: інновації та відносини з оточенням» (Варшавський 

університет, Ягелонський університет, Фундація  Artes Liberales, Міжнародний 

благодійний Фонд «Міжнародний фонд  досліджень освітньої політики» та ін.; 

У Програмі Жана Моне Європейського Союзу за номером 2018 – 1476/001-

001, номер проекту 599312-ЕРР-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT  «Побудова 

стійких держав та суспільств: відповідь ЄС на нові виклики безпеці у 

Європейському Добросусідстві» 2018-2020рр. 

На ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Університет і 

лідерство» (24 травня 2017 р., м. Київ). 

https://erasmusplus.org.ua/tempus-iv.html


 

 

Очікуваними результатами розробленої концепції розвитку лідерського 

потенціалу керівника закладу освіти є: 

- забезпечення управління в галузі освіти теоретико-методологічною базою 

розвитку лідерського потенціалу керівника закладу освіти; 

-  впровадження тренінгів розвитку лідерського потенціалу в програму 

підготовки / підвищення кваліфікації  керівників закладів освіти міста Києва, 

заснованих на науково обґрунтованій концепції й апробованому методичному 

супроводі, що сприятиме запровадженню стратегічного підходу до розвитку 

лідерського потенціалу керівників закладів освіти міста Києва; 

- забезпечення  керівників / потенційних керівників закладів освіти міста 

Києва інструментарієм для: визначення власного лідерського потенціалу; 

вивчення умов розвитку та реалізації лідерського потенціалу в закладі освіти; 

узгодження власного лідерського потенціалу і потенціалу закладу освіти, що 

сприятиме підвищенню управлінської компетентності керівників закладу 

загальної середньої освіти міста Києва. 

 
15 Модель білінгвальної школи  

 

Здійснено комплексний аналіз науково-методичних засад  освітнього 

простору білінгвальних шкіл в країнах Європи. 

Запроваджено методи і форми організації освітнього процесу в діяльність 

білінгвального закладу освіти задля його розвитку. 

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 закладу освіти та проведення корекції. 

Розроблено інноваційну модель освітнього процесу гімназії, спрямованого 



 

 

на формування в учнів навичок ХХІ століття. 

Проаналізовано міжнародний досвід реалізації білінгвальної освіти. 

Обґрунтовано науково-теоретичні засади щодо впровадження білінгвального 

навчання в освітній процес ЗЗСО як складової навчання впродовж життя. 

Розроблено та апробовано модель білінгвального навчання ЗЗСО; 

програми з предметів нелінгвістичного циклу, що викладаються французькою 

мовою; портфоліо успішності учнів з предметів нелінгвістичного циклу. 

Впроваджено результати експерименту в освітній процес Спеціалізованих 

шкіл І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови №49 та №269, 

НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей" №20 міста Києва, та 

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №10, міста Одеси. Впроваджено у освітній 

процес Київського університету імені Бориса Грінченка при викладанні курсу 

«Управління освітнім процесом». 

 

16 Прогнозування продуктивності праці в освіті та охороні 

здоров'я в складі державного регулювання національної економіки  

Проведено факторний аналіз продуктивності праці у неринковій 

соціальній сфері, що дозволило визначити перелік факторних показників, які є 

інформаційно наповненими та об’єктивно відображають соціально-економічні 

процеси в державі.  

Розроблено методичний підхід до прогнозування показників 

продуктивності праці через вдосконалення технології моделювання факторних 

впливів на продуктивність праці, обґрунтування взаємозв’язків між 

показниками-чинниками з урахуванням сценарних умов розвитку економіки та  

заходів державного впливу на її динаміку та рівень в  прогнозному періоді. Його 

основою є підготовлена комплексна економетрична модель продуктивності 

праці в неринковій соціальній сфері з урахуванням макроекономічних 

індикаторів та структурних зрушень у неринковій соціальній сфері,  яка 

складається з трьох підходів (блоків) оцінки залежності продуктивності праці від 



 

 

факторів та надає можливість враховувати особливості розвитку даної сфери   в 

структурі національної економіки у взаємозв'язку з макроекономічною 

динамікою, заходами реформування освіти і охорони здоров’я та розробляти  

політику державного регулювання з метою ефективного використання ресурсів 

праці та капіталу. 

На основі запропонованих  багатофакторних модельних залежностей в 

динаміці  продуктивності праці від обраних факторів здійснено класифікацію 

факторних взаємозв’язків, що дозволило побудувати рейтинг (місце за впливом 

на продуктивність праці) факторів впливу.  
Здійснено апробацію прогнозних розрахунків продуктивності праці освіти 

та охорони здоров’я на середньострокову перспективу. 

В результаті проведеного дослідження розроблено кількісно-аналітичний 

інструментарій аналізу та прогнозування продуктивності праці в галузевому та 

секторному розрізі, що дозволяє комплексно прогнозувати результативність 

державної економічної політики органів державної влади та управління через 

оцінку перспективної динаміки продуктивності праці у неринковій соціальній 

сфері в складі основних макроекономічних показників. 

Впроваджено у діяльність КМДА при розробці пропозицій щодо 

оперативних цілей, завдань та індикаторів їх результативності до проекту 

Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року  (довідка КМДА №28-01-07/1699 від 

27.10.20); департаменту економіки та цифровізації КОДА при розробці Стратегії 

розвитку Київської області на 2021-2027 рр. (довідка №28-01-07/1699 від 

27.10.20) та у освітній процес Київського університету імені Бориса Грінченка 

при розробці курсів «Стратегічне планування програм», «Бюджетний процес в 

Україні».  

 

17 Критерії оцінювання ефективності сучасної освітньої мережі  

Обґрунтовано й визначено підходи до добору показників стану 

функціонування освітньої мережі на рівні територіальної одиниці (місто, район 



 

 

у місті,  освітній округ), зокрема для характеристики освітньої мережі, базові 

критерії оцінки освітньої мережі, характеристики нового освітнього простору, 

сформованість інклюзивного освітнього простору та відкритість освітньої 

мережі. 

Проаналізовано компоненти інституційного аудиту як одного з 

інструментів управління системою загальної середньої освіти. 

Розроблено критерії проведення внутрішнього аудиту в ЗЗСО, зокрема і 

оцінювання освітнього процесу в закладах з інклюзивним навчанням.  

Розроблено опитувальник для громади закладу освіти з визначення 

критеріїв оцінювання діяльності закладу. 

Розроблено засоби інтелектуалізації управління якістю у закладах 

загальної середньої. 

Впроваджено у діяльність: департаменту освіти та науки КМДА при 

обґрунтуванні стратегії оптимізації ЗЗСО; Асоціації керівників шкіл України 

(довідка №193 від 2.11.2020); Управління державної служби якості освіти Івано-

Франківської області; Технічного ліцею м.Києва (№ 35 від 16.04.2021 р.); Ліцею 

№20 м. Івано-Франківськ (№ 27/53 від 5.04.2021р.); ЗЗСО І-ІІІ ступенів №70 м. 

Києва, Спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

та італійської мов №30 м. Києва (№ 16-07/107 від 16.04.2021р.). 

 

18 PEST-аналіз впливу ключових зовнішніх чинників щодо 

реалізації  Водної стратегії м. Києва на 2019-2030 рр.  

Досліджено аспекти публічного управління використанням водних 

ресурсів у межах міста Києва.  

Проведено PEST-аналіз впливу ключових зовнішніх чинників щодо 

реалізації Водної стратегії м. Києва на 2019-2030 рр., у результаті якого 

домінуючим з них визначено політичні фактори. Обґрунтовано, що проявом 

останніх є державна водна політика, політична стабільність чи нестабільність в 

цілому в країні, корупція, зміна законодавства. Визначено загрози та можливості 



 

 

політичних факторів як зовнішніх чинників щодо реалізації вказаної Стратегії. 

Очікуваними результатами проведеного PEST-аналізу впливу ключових 

зовнішніх чинників щодо реалізації Водної стратегії м. Києва на 2019-2030 рр. є: 

- забезпечення процесу стратегічного планування публічного управління в галузі 

водного господарства в межах м. Києва; 

- сприяння дослідженню ринку послуг з водопостачання та водовідведення в м. 

Києві. 

Впроваджено у практичну діяльність Комунального 

підприємства виконавчого-органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного 

фонду м. Києва «Плесо» при розробці проєкту Водної стратегії м. Києва на 2019–

2030 роки (довідка про впровадження від 28 серпня 2019 року № 221-3911).  

 

19 Концептуальна модель формування політико-правових засад 

публічного управління в галузі водного господарства України  

 

За результатами аналізу процесу формування політико-правових засад 

публічного управління в галузі водного господарства України розроблено його 

концептуальну модель. 

Доведено, що систему публічного управління водним господарством 

України варто поділяти на цільову та структурну підсистеми. Цільова підсистема 

представлена метою та завданнями публічного управління в галузі водного 

господарства. Структурна підсистема визначена сукупністю публічних 

інституцій в галузі водного господарства, зокрема органами державного 

управління, місцевого самоврядування, інститутами громадянського 

суспільства. 

Запропоновано алгоритм синергетичних управлінських дій публічних 

інституцій, метою яких є вироблення, правова регламентація та реалізація 

публічної водної політики.  

Розроблена та обґрунтована методологічна база здійснення 



 

 

синергетичного керуючого впливу при реалізації публічної водної політики. 

Визначено принципи, методи та функції публічного управління в галузі водного 

господарства України. 

Очікуваними результатами розробленої концептуальної моделі 

формування політико-правових засад публічного управління в галузі водного 

господарства України є: 

-забезпечення публічного управління в галузі водного господарства 

теоретико-методологічною базою формування його політико-правових засад; 

- запровадження нової платформи формування політико-правових засад 

публічного управління у водному господарстві у формі Національного полілогу 

про водну політику, що дозволить забезпечити повний політико-правовий цикл 

в галузі водного господарства; 

- запровадження напрацьованого алгоритму синергетичних управлінських 

дій публічних інституцій в галузі водного господарства, що дозволить 

скоординувати дії публічних інституцій щодо вироблення, правової 

регламентації та реалізації публічної водної політики в контексті 

функціонування Національного полілогу про водну політику. 

Впроваджено у діяльність КМДА при розробці пропозицій щодо 

оперативних цілей, завдань та індикаторів їх результативності до проєкту 

Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року  (довідка КМДА №28-01-07/1699 від 

27.10.20); департаменту економіки та цифровізації КОДА при розробці Стратегії 

розвитку Київської області на 2021-2027 рр. (довідка №28-01-07/1699 від 

27.10.20); департаменту економіки та цифровізації КОДА при розробці Стратегії 

розвитку Київської області на 2021-2027 рр. (довідка №28-01-07/1699 від 

27.10.20) та у освітній процес Київського університету імені Бориса Грінченка 

при розробці курсу «Прийняття управлінських рішень в публічному управлінні», 

«Державна політика: аналіз та механізми впровадження» (довідка про 

впровадження від 04 грудня 2019 року № 77-н). 

 



 

 

ВИСНОВКИ 

На підставі викладених основних теоретичних і практичних результатів 

науково-дослідної роботи «Удосконалення механізмів управління в економічній 

та соціальній сферах міста Києва», їх наукової новизни та практичного значення, 

активного впровадження в освітній процес як Університету Грінченка, так і 

інших закладів освіти, а також у практику органів виконавчої та муніципальної 

влади, підприємств різних форм власності громадських організацій України 

можемо зробити висновок, що завдання дослідження, що спрямовані на розробку 

теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення 

механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень на всіх рівнях 

управління економічною та соціальною сферами виконано, зокрема: 

1. Розроблено нові та запропоновано удосконалення існуючих механізмів 

управління економічною та соціальною сферами розвитку територій: розроблено 

критерії кластеризації регіонів, інвестиційний механізм розвитку соціального 

потенціалу регіону, ефективні інструменти та моделі стійкого розвитку міст та 

громад, концептуальну модель формування політико-правових засад публічного 

управління в галузі водного господарства. 

2. Удосконалено теоретико-методичні положення щодо особливостей 

прояву лідерства в системі організаційних відносин, обґрунтовано концепцію 

розвитку лідерського потенціалу керівника закладу освіти, розроблено 

інструментарій для визначення лідерського потенціалу керівника закладу освіти. 

3. Здійснено теоретико-методичне обґрунтування умов для розвитку 

механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень щодо підвищення 

якості підготовки (перепідготовки) фахівців для потреб ринку: запропоновано 

економіко-математичні моделі залежності рівня зайнятості населення України 

(регіону) від впливу макроекономічних факторів; розроблено алгоритм 

оцінювання вертикальної та горизонтальної невідповідностей за статтю, 

віковими групами, типом поселення, видами економічної діяльності та виявлено 

закономірності їх розвитку; структуровано та класифіковано проблеми 



 

 

молодіжного безробіття, характеристики і чинники молодіжної зайнятості для м. 

Києва; запропоновано віртуально-реальний зріз цифрового кубічного простору 

креативного фахівця з цифрового підприємництва. 

4. Розроблено науково-методичні підходи щодо удосконалення 

організаційно-інформаційного забезпечення обґрунтованості управлінських 

рішень в економічній та соціальній сферах: розроблено науково-методичний 

підхід щодо прогнозування продуктивності праці освіти та охорони здоров'я в 

складі прогнозних основних макроекономічних показників; виявлено лінійну 

залежність між складовою якості життя українського населення та рівнем 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури; обґрунтовано й визначено 

підходи до добору показників стану функціонування освітньої мережі на рівні 

територіальної одиниці; проаналізовано компоненти інституційного аудиту та 

розроблено критерії проведення внутрішнього аудиту в ЗЗСО.  
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5. Всеукраїнський хакатон з Цілей Сталого Розвитку «Hack4SDGs: як 

зробити Цілі Сталого Розвитку зрозумілими для бізнесу» – 2017 р. – Мінеєва 

Оксана Олександрівна (VI курс,073 Менеджмент) – ІІІ місце - науковий керівник 

к.е.н., доцент Акіліна О.В. 

6. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту – 2016 

р. – Полегенька Юлія Василівна (ІV курс,073 Менеджмент) – ІІ місце – науковий 

керівник к.е.н., доцент Акіліна О.В. 
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