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ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ: 
 Назва дослідження І. Соціально-економічні механізми сталого розвитку України: державний, регіональний та 

місцевий рівні 

 Назва дослідження ІІ. Управління професійним розвитком сучасних менеджерів освіти  

 

ПЛАНУВАННЯ КОЖНОГО З НАЗВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ДОСЛІДЖЕННЯ І 

 Назва дослідження I: Соціально-економічні механізми сталого розвитку України: державний, регіональний та 

місцевий рівні 

 Мета дослідження I: Розробка теоретичних та науково-практичних рекомендацій щодо формування та удосконалення 

соціально-економічних механізмів сталого розвитку України на державному, регіональному та місцевому рівні. 

 Завдання дослідження I:  

1) Розвиток концептуальних положень щодо удосконалення механізмів сталого розвитку на центральному, 

регіональному, місцевому рівнях та рівні підприємств в соціальній та економічній сферах для прийняття та реалізації 

ефективних управлінських рішень (2016-2017 рр.) 

2) Аналіз та обґрунтування науково-методичних підходів до управління реформуванням економічної та соціальної 

сфери в умовах сталого розвитку та євроінтеграції (2018 - вер.2019 рр.) 

3) Розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування ефективних механізмів сталого розвитку на 

державному, регіональному та місцевому рівні (жов.2019 – 2020 рр.) 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ І 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні 

ресурси 

Дата 

виконання 

Відповідальни

й 
Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 

(практичне 

впровадження) 

Завдання 1. «Розвиток концептуальних положень щодо удосконалення механізмів сталого розвитку на центральному, регіональному, 

мфсцевому рівнях та рівні підприємств в соціальній та економічній сферах для прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень» 

1.1 Дослідження 

теоретичних засад 

реформування 

механізмів управління 

соціально-

економічним 

розвитком країни в  

умовах сталого 

розвитку 

Порівняльний аналіз 

наукових джерел із 

проблеми дослідження. 

Підготовка до друку 

наукових публікації (тези 

доповідей, статті) у 

напряму дослідження 

 

9 (статей, 11 

тез) 

Наукові рекомендації 

щодо питань 

підвищення 

ефективності роботи та 

конкурентоспроможнос

ті залізничного 

транспорту в Україні у 

рамках міжнародної 

співпраці (механізм 

реформування 

залізничної галузі та 

пріоритетні напрямки 

інвестування в 

залізничний сектор 

України) було 

використано 

Департаментом 

співробітництва з 

міжнародними 

організаціями 

Міністерства фінансів 

України  

Науково-методичні 

розробки  щодо 

удосконалення 

механізму державного 

управління розвитком 

залізничної галузі, для 

створення умов 

розвитку конкуренції в 

галузі було 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа 

Інтернет 

2016-2017 Орлова Н.С., 

Марухленко О.В. 



використано у ПАТ 

«Укрзалізниця»  

1.2. Управління людським 

розвитком: підготовка 

сучасних менеджерів 

освіти 

Розробка процедури 

проведення відбору на 

заміщення вакантної 

посади директора 

комунального 

комплексного 

позашкільного 

навчального закладу 

«Київський міський 

будинок учителя» та 

директора 

загальноосвітнього 

навчального закладу міста 

Києва 

2 сттаті, 

5 конф. 

Методичні розробки 

щодо відбору на 

заміщення вакантної 

посади директора 

комунального 

комплексного 

позашкільного 

навчального закладу 

«Київський міський 

будинок учителя» та 

близько 200 директорів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа 

Інтернет 

2016-2017 Поспєлова Т.В. 

1.3. Формування сучасного 

механізму 

регулювання 

молодіжного ринку 

праці міста Києва 

Загальнонаукові 

(теоретичний аналіз і 

синтез явищ; системний 

аналіз; статистичний 

аналіз; метод експертних 

оцінок – для вивчення 

структурного складу та 

ефективності регулювання 

ринку праці) 

 

Індикатори 

рівня 

безробіття та 

зайнятості 

1. Структуровано та 

класифіковано існуючу 

проблематику 

молодіжного ринку 

праці м. Києва.  

2. Визначено структуру 

механізму регулювання 

молодіжного ринку 

праці м. Києва на 

основі узагальнення 

вітчизняного і 

зарубіжного  досвіду 

2. Впроваджено у 

навчальний процес при 

створенні ЕНК 

«Економіка праці та 

СТВ» та використано в 

роботі Центра Основ 

управління 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа 

Інтернет 

Студенти ВНЗ 

2016-2017 Акіліна О.В. 



1.4. Впровадження 

громадянських 

компетентностей у 

навчальний процес  

 

Індивідуальні методичні 

розробки методів 

впровадження 

громадянських 

компетентностей у 

навчальний процес  

 

Розробка 

модулів 

навчальних 

прграм 

Розроблено освітні 

модулі навчальних 

дисциплін з розвитку 

громадянських 

компетентностей та їх 

подальше 

впровадження у 

навчальні плани КУБГ 

при підготовці фахівців 

у рамках магістерських 

програм «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа 

Інтернет 

Студенти ВНЗ 

2016-2017 Орлова Н.С., 

Павлюк В.В. 

Завдання 2. «Аналіз та обґрунтування науково-методичних підходів до управління реформуванням економічної та соціальної сфери (м. Київ, 

регіонів) в умовах сталого розвитку та євроінтеграції» 

2.1 Формування 

науково-методичних 

підходів щодо 

розвитку соціально-

економічної 

політики в умовах 

сталого розвитку та 

євроінтеграції 

Порівняльний аналіз, 

синтез, узагальнення, 

моделювання  

Підготовка до друку 

наукових публікації 

(тези доповідей, статті) 

у напряму дослідження, 

Керівництво аспірантом  

у напрямку дослідження 

 

7 

(монографій,

статей, тез) 

Впровадження 

європейського 

досвіду щодо 

механізмів сталого 

розвитку в 

економічній та 

соціальній сфері 

(підприємства Київа, 

київської області, 

місцевий рівень) 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа 

Інтернет 

2018- вер. 2019 Орлова Н.С. 

 

2.2 Формування 

науково-методичних 

підходів щодо 

людського розвитку  

в умовах 

трансформації 

українського 

суспільства 

Порівняльний аналіз, 

синтез, узагальнення.  

Підготовка до друку 

наукових публікації (тез 

доповідей, статей) за 

напрямом дослідження. 

Керівництво 

магістерськими 

роботами за напрямом 

дослідження 

 

7 (статті, 

тези) 

Удосконалення  

механізмів 

управління  

людським розвитком 

міста Київа 

 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа 

Інтернет 

2018- вер. 2019 Поспєлова Т.В. 



2.3 Структурування і 

класифікація 

проблем 

молодіжного 

безробіття, 

характеристики і 

чинники молодіжної 

зайнятості  

Статистичні та 

соціологічні методи 

(при дослідженні 

проблем розвитку 

молодіжного ринку 

праці) 

Кількість 

опитаних 

Рівень обізнаності 

молоді з нормативно-

правовою базою 

Міські цільові 

програми: діючі  

Програми. 

http://www.k

mr.gov.ua/uk/

municipal-

target-

programs 

Студенти 

ВНЗ 

2018 – 

вер.2019 

Акіліна О.В. 

2.4. Формування 

науково-методичних 

підходів щодо 

розвитку нових форм 

професійної 

підготовки 

менеджерів та 

державних 

службовців з метою 

формування 

сучасних 

компетентностей 

ефективного фахівця 

Експеримент, 

порівняльний аналіз, 

синтез, узагальнення, 

моделювання. 

Підготовка до друку 

наукових публікацій 

(статей, тез доповідей) у 

напрямку дослідження.  

4 

(статті, тези) 

Впровадження і 

використання 

сучасних форм 

професійної 

підготовки фахівців, 

здатних забезпечити 

сталий розвиток 

економічної і 

соціальної сфери 

регіону 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа 

Інтернет 
Навчальні 

аудиторії з 

мультимедій

ним 

обладнанням 

та форматом, 

що дозволяє 

працювати в 

групах 

2018 – вер. 

2019 

Павлюк В.В., 

Федотов О.О. 

2.5. Моніторинг 

передумов розвитку і 

сучасного стану 

функціонування 

механізмів 

державної соціально-

економічної 

політики в умовах 

сталого розвитку та 

євроінтеграції 

Методи емпіричного 

дослідження, 

абстрагування, аналіз і 

синтез, моделювання та 

ін.  

Підготовка до друку 

наукових публікації 

(монографії, тези 

доповідей, статті). 

 

 

 

5 

(монографій, 

статей, тез) 

Впровадження у 

навчальний процес 

при розробці 

дисциплін на 

спеціальності 

«Публічне управління 

та адміністрування»; 

Розробка пропозицій 

щодо використання 

наукових положень і 

висновків 

дослідження у 

практичній діяльності 

органів виконавчої 

влади і місцевого 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа 

Інтернет 

2018- вер. 2019 Марухленко 

О.В. 

http://www.kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs
http://www.kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs
http://www.kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs
http://www.kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs
http://www.kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs


самоврядування щодо 

реформування 

державного 

управління в Україні 

за рахунок 

впровадження 

механізму реалізації 

державної політики 

на національному та 

регіональному рівні 

Завдання 3. «Розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування ефективних механізмів сталого розвитку на державному, 

регіональному та місцевому рівні» 

3.1. Удосконалення 

науково-практичних 

підходів до 

управління сталим 

розвитком 

підприємств(галузей, 

регіонів, міста) 

Порівняльний аналіз, 

синтез, узагальнення, 

моделювання 

Підготовка до друку 

наукових публікації 

(монографія, тези 

доповідей, статті) у 

напряму дослідження 

5 (статей, 

тез) 

Впровадження 

науково-практичних 

рекомендацій до 

управління сталим 

розвитком галузей та 

міст 

Результати 

власного 

дослідження 

та 

регулятивні 

документи 

місцевих 

органів влади 

Жов.2019-2020 Орлова Н.С. 

 

3.2. Удосконалення 

науково-практичних 

підходів до 

управління у сфері 

людського розвитку 

міста Києва 

Підготовка до друку 

наукових публікації 

(монографія, тези 

доповідей, статті) за 

напрямом дослідження 

 Впровадження 

науково-практичних 

рекомендацій щодо 

управління у сфері 

людського розвитку 

міста Києва 

Бібліотечні 

ресурси 

Мережа 

Інтернет 

Жов.2019-2020 Поспєлова Т.В. 

3.3. Розробити 

рекомендації щодо 

удосконалення 

інструментарію 

діючої політики 

регулювання 

молодіжного ринку 

праці на місцевому 

Загальнонаукові (аналіз 

і синтез явищ; 

системний аналіз; метод 

експертних оцінок, 

метод порівняння) 

Виокремлен

ня 

запропонова

них заходів 

щодо 

мінімізації 

напруження 

на 

молодіжному 

Підготовка 

рекомендацій щодо 

мінімізації 

напруження на 

молодіжному ринку 

праці 

Результати 

власного 

дослідження 

та 

регулятивні 

документи 

місцевих 

Жов. 2019-

2020 

Акіліна О.В. 



рівні ринку праці органів влади 

3.4. Створення і 

функціонування 

альтернативних 

майданчиків 

формування і 

засвоєння фахових 

компетентностей 

сучасних менеджерів 

і державних 

управлінців 

Проведення освітних 

івентів, участь у 

науково-практичних 

заходах, підготовка до 

друку наукових 

публікацій у напряму 

дослідження 

Статті, тези, 

інтерв'ю, 

проектні 

матеріали  

Впровадження в 

навчальний процес 

нових підходів щодо 

засвоєння 

професійних 

компетентностей. 

Проведення конкурсу 

науково-практичних 

проектів. Створення 

стартапів, розробка та 

реалізація соціальних 

проектів. 

Функціонування 

освітнього хабу – 

інтелектуальної 

платформи. 

Навчальні 

аудиторії з 

мультимедій

ним 

обладнанням 

та форматом, 

що дозволяє 

працювати в 

групах 

Інтернет 

мережа. 

Студенти і 

викладачі 

факультету 

Жов. 2019-

2020 

Павлюк В.В., 

Федотов О.О. 

3.5. Розробка напрямів 

реалізації 

комплексного 

механізму державної 

економічної 

політики 

Підготовка до друку 

наукових публікації 

(монографія, тези 

доповідей, статті) у 

напряму дослідження 

Написання 

статей та тез 
Впровадження 

розроблених напрям в 

у практичній 

діяльності органів 

виконавчої влади і 

місцевого 

самоврядування щодо 

реформування 

державного 

управління в Україні 

за рахунок 

впровадження 

механізму реалізації 

державної політики 

на державному та 

регіональному рівні 

Бібліотечні 

ресурси 
Мережа 

Інтернет 

Жов. 2019-

2020 
Марухленко 

О.В. 

 



ДОСЛІДЖЕННЯ ІI 

 Назва дослідження ІI: Управління професійним розвитком сучасних менеджерів освіти 

 Мета дослідження ІI: Розробити акмесинергетичні механізми управління професійним розвитком сучасних менеджерів 

освіти 

 Завдання дослідження ІI: 1) Концептуальний підхід до управління професійним розвитком  сучасних менеджерів 

освіти; Дослідження теоретико-методологічних засад соціально-психологічного супроводу управління закладами 

середньої освіти м. Києва; (2016-2017 рр.) 

    2) Моделювання професіоналізму та професійної компетентності сучасного менеджера освіти; Розробка системи 

критеріїв комплексного оцінювання ефективності соціально-психологічного супроводу управління загальноосвітніми 

закладами освіти м. Києва; (2018 - вер.2019 рр.) 

          3) Розробка комплексу методичних матеріалів щодо забезпечення управління професійним розвитком сучасного 

менеджера освіти;          Аналіз цінностей, принципів та методів соціально-психологічного супроводу управління 

регіональною освітянською сферою; Обґрунтування напрямів вдосконалення соціально-психологічних механізмів 

управління закладами середньої освіти м. Києва (жов.2019 – 2020 рр.) 

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІI 

№ Захід/ 

етап 

Методи/ 

способи 

Очікувані результати Необхідні ресурси Дата 

виконання 

Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний індикатор 

(практичне 

впровадження, 

рівень 

впровадження) 

Завдання 1. « Аналіз професійної діяльності сучасного менеджера освіти» 

1.1 Концептуальний 

підхід до управління 

професійним 

розвитком сучасних 

менеджерів освіти 

Порівняльний аналіз 

наукових джерел із 

проблеми 

дослідження 

1 

1 

Аналітичний звіт 

Публікація в 

матеріалах науково-

практичної 

конференції 

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 
01.07.2017 Гладкова В.М., 

Поспєлова Т.В., 

 

1.2 Професіоналізм і 

професійна 

компетентність 

менеджера освіти 

Порівняльний аналіз 1 

1 

Анотований звіт 

Наукова стаття 

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 
31.12.2017 Гладкова В.М., 

Поспєлова Т.В., 

Міляєва В.Р. 



1.3. Дослідження 

теоретико-

методологічних 

засад соціально-

психологічного 

супроводу 

управління 

закладами середньої 

освіти м. Києва 

Теоретичний аналіз 

стану досліджуваної 

проблеми 

Опис 

результатів 

дослідження  

Порівняльний аналіз 

отриманих у 

результаті 

дослідження даних 

Інформація про 

соціально-

психологічний 

супровід 

управлінської 

діяльності 

керівників окремих 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів, 

психодіагностичний 

інструментарій 

2017 Редько С.І. 

1.4. Частковий  Систематизація 

резльтатів; 

Розроблення та 

проведення тренінгу 

1  Програма 

оцінювання 

діяльності ЗНЗ за 

визначеними 

критеріями 

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 

2017р. Панченко А.Г. 

Завдання 2. « Моделювання професіоналізму та професійної компетентності сучасного менеджера освіти » 

2.1 Розробка моделей 

управління 

розвитком 

професіоналізму та 

професійної 

компетентності 

Порівняльний аналіз, 

синтез, 

узагальнення, 

моделювання 

1 

2 

Анотований звіт 

Наукова стаття 

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 
2018 – вер. 

2019 

Гладкова В.М., 

 

 

2.2. Поглиблений  синтез, експеримент, 

управлінське 

консультування   

1 

2 

Наукова стаття 

Тези на конференцію 

Учасніки 

навчально-

виховного процесу 

шкіл м. Києва 

2018 – вер. 

2019 

Панченко А.Г. 

Завдання 3. «Розробка комплексу методичних матеріалів щодо забезпечення управління професійним розвитком сучасного менеджера освіти» 

3.1 Технологічне 

забезпечення 

процесу управління 

професійним 

розвитком сучасного 

Розробка системи 

акмеологічних 

тренінгів, розробка 

структури служби 

акмесинергетичного 

2 

 

 

 

 

Комплексний тренінг 

професійного 

розвитку та 

саморозвитку 

Методичні матеріали 

Інструкція для 

служби 

акмесинергетичного 

супроводу 

Стаття в науковому 

Жов. 2019-

2020 

Гладкова В.М., 

 



менеджера освіти супроводу 1 щодо забезпечення 

проведення 

комплексного 

тренінгу 

виданні 

3.2. Моніторинг, 

оцінювання, PR 

Планування, 

PR, управлінське 

консультування, 

тренінги 

2  Посібники для 

документаційного 

забезпечення 

управлінської 

діяльності ЗНЗ 

Учасніки 

навчально-

виховного процесу 

шкіл м. Києва 

Жов. 2019-

2020 

Панченко А.Г. 

3.3. Побудова нової 

організаційно – 

правової та 

фінансово – 

економічної моделі 

функціонування 

закладів освіти в 

умовах провеедення 

реформи  

 

 

Порівняльний аналіз, 

систематизація 

досвіду, набутого в 

ході проведення 

реформи, 

моделювання 

оптимальних рішень 

 

 

 

 

 

 

1 

надання методичних 

рекомендацій щодо 

впровадження нової 

моделі в практику 

освітньої сфери у 

територіальних 

громадах  

 

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет, 

аналіз практичного 

досвіду конкретних 

закладів 

 

Жов. 2019-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковенко І.В. 

3.4. Розробка критеріїв 

комплексного 

оцінювання 

соціально-

психологічного 

супроводу 

управління 

закладами освіти м. 

Києва   

Порівняльний аналіз 

наукових джерел із 

проблеми 

дослідження. 

Кваліметрична 

модель ефективності 

соціально-

психологічного 

супроводу 

управління 

закладами освіти 

2 статті 

1 конференція 

Методичні розробки 

щодо використання 

кваліметричної 

моделі комплексного 

оцінювання 

ефективності 

соціально-

психологічного 

супроводу 

управління при 

здійсненні оцінки 

управлінської 

діяльності директора 

школи 

Бібліотечні ресурси 

Мережа Інтернет 

Слухачі Програми 

ПК керівників НЗ м. 

Києва 

Жов. 2019-

2020 

 

Редько С.І., 

 

 


