Заходи УАРМБО 2017-2021
2017
1. Проведення Тренінгу «Коучинг-технології в менеджменті та в освіті», Академія праці,
соціальних відносин і туризму, 24.01.2017, м. Київ
2. Участь у Форумі зі сталого розвитку бізнесу, організатор – Мережа Глобального договору
ООН в Україні, 14.03.2017, м. Київ
3. Проведення VIII-го звітно-виборного з’їзду УАРМБО, 31.03.2017, м. Київ
4. Проведення Круглого столу «Інноваційні методи викладання» для викладачів в рамках
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства», Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Економічний факультет, 19.04.2017, м. Київ
5. Проведення семінару «Забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ на засадах
клієнтоорієнтованого підходу», Київський національний університет технологій та дизайну,
30.05.2017, м. Київ
6. Участь у Першому національному кар’єрному форумі, організатор - Державна служба
зайнятості України, 06.06.2017, ІПН Київського національно університету імені Тараса
Шевченка, м. Київ
7 .Організація та проведення Конкурсу для студентських команд «SDG in Ukraine: Look of New
Generation (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління)» спільно з ГД ООН в
Україні та компанією «Агротехсоюз», червень – грудень 2017, м. Київ
8 Участь у Круглому столі на тему «Керівництво ОЕСР щодо відповідальної бізнесповедінки: кроки для України», організатори - Центр «Розвиток КСВ», Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України, Американська торговельна палата, 27.07.2017, м. Київ
9. Участь у заході «Цілі сталого розвитку-2030: яку роль відіграє бізнес та які переваги
має?» проведений за ініціативи ПрООН у рамках виставки «Схід-Експо-2017», 12.09.2017, м.
Київ
10. Інформаційна підтримка та участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку», присвячена 25-річчю
Донецького державного університету управління, 3-4.10.2017 року, м. Маріуполь
11. Участь в Оргкомітеті та інформаційна підтримка XVIІ міжнародної науково-практичної
конференції «Конкурентоспроможність національної економіки», ЕФ Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, участь у роботі секцій «Трансформація
корпоративного управління та формування корпоративної соціальної відповідальності
підприємств в умовах євроінтеграції. Сучасна економічна освіта в умовах національних та
глобальних викликів», 5-6.10.2017, м. Київ
12. Інформаційна підтримка та участь у V-ому Національному Форумі «Бізнес і Університети:
хто готує підприємців», 26-27.10,2017, м. Київ
13. Проведення експертизи першого не фінансового звіту компанії «НАЕК Енергоатом» на запит
Мережі Глобального договору в Україні та надання висновків компанії, жовтень - листопад 2017
14. Участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції "Болонський процес:
врядування у вищій освіті в контексті забезпечення якості", Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, 7.11.2017, м. Київ
15. Підписання Договору про співпрацю з Відділенням вищої освіти НАПН України, 28.11.2018
16. Інформаційна підтримка та забезпечення участі ВНЗ у Samsung Business Summit 2017,
29.11.2017, м. Київ
17. Проведення Фіналу Конкурсу для студентських команд «SDG in Ukraine: Look of New
Generation (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління)» спільно з ГД ООН в
Україні та компанією «Агротехсоюз», Академія праці, соціальних відносин і туризму,
19.12.2017, м. Київ
18. Організація і проведення обговорення проекту Стандарту вищої освіти третього (освітньонаукового) рівня ступеня вищої освіти «Доктор філософії» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», формування пропозицій щодо
удосконалення зазначеного Стандарту та надання їх Підкомісії 073 «Менеджмент» Науковометодичної комісії з бізнесу, управління та права Міністерства освіти і науки України, листопадгрудень 2017

2018
1. Інформаційна підтримка Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного
бізнесу» Харківського державного університету харчування та торгівлі, лютий –березень 2018
2. Проведення семінару «Розвиток принципів корпоративної соціальної
відповідальності у контексті взаємодії Бізнесу та Університету», 21.03.2018, Університет
економіки та права «КРОК», м. Київ
3. Інформаційна підтримка конференції молодих науковців "Забезпечення сталого
розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій» Академії праці, соціальних відносин і
туризму, квітень-травень 2018
4. Інформаційна підтримка Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Економіка підприємства», Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Економічний факультет, березень-квітень 2018, м. Київ
5. Інформаційна підтримка та забезпечення участі ЗВО у Samsung Business Summit 2018, у
містах Львів, Дніпро, Харків, Одеса, Київ, березень – травень 2018
6. Інформаційна підтримка ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Соціально-економічні проблеми сучасності», Донецького державного університету
управління (м. Маріуполь) та Донецького національного університету економіки і торгівлі імені
М. Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), квітень-червень 2018
7. Інформаційна підтримка Круглого столу «Регіональна політика економічної
євроінтеграції на основі кластерного підходу» Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», 25.04.2018, м. Харків
8. Інформаційна підтримка Міжнародної науково-практичної конференції "Математичне
моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами" Харківського
національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, квітень – вересень 2018
9. Проведення Майстер класу «Розвиток підприємницьких навичок. Інтеграція досвіду у
навчальний процес Університетів» в межах проекту УАРМБО «Школа підприємництва»,
17.05.2018, Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ
10. Проведення Тренінгу «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності,
оподаткування та аудиту» в межах проекту УАРМБО «Школа підприємництва» спільно з
компанією ЕY в Україні, 25.05.2018, Економічний факультет Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
11. Проведення VІІІ-го Всеукраїнського семінару «Розвиток вищої освіти України через
призму викликів сьогодення», 29.05.2018, Київський національний університет технологій та
дизайну, м. Київ
12. Організація обговорення проекту Стандарту вищої освіти другого рівня ступеня вищої
освіти «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073
«Менеджмент» та надання відгуку Підкомісії 073 «Менеджмент» Науково-методичної комісії з
бізнесу, управління та права Міністерства освіти і науки України, квітень – червень 2018
13. Інформаційна підтримка Круглого столу «Університет 3.0. Соціальна місія і реальність»
25.06.2018, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
14. Проведення спільно з НМК 073 «Менеджмент» та Одеським державним екологічним
університетом Науково-практичного семінару «Методичні засади розробки стандартів нового
покоління», 26-29.06.2018, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.
15. Організація та проведення Конкурсу для студентських команд LoNG 2018 «Look of New
Generation (Погляд нового покоління)» спільно з ГД ООН в Україні та компанією
«Дубномолоко», червень – грудень 2018, м. Київ
16. Участь в роботі Оргкомітету, підготовці до видання збірки матеріалів, роботі конференції
та інформаційна підтримка VI-ї науково-практичної конференції «Україна – Болгарія –
Європейський Союз: сучасний стан та перспективи», Варненський економічний університет,
17-18.09.2018, м. Варна
17. Інформаційна підтримка та участь у ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції
«Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку», Донецький державний
університет управління, 4-5.10.2018 року, м. Маріуполь

18. Інформаційна підтримка та участь у ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції
«Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів:
теоретичні та практичні аспекти», Херсонський державний університет, 11-12.10.2018,
м.Херсон.
19. Проведення тренінгу від компанії E & Y«Актуальні питання обліку за МСФЗ-9,13» в
Межах проекту УАРМБО «Школа підприємництва», 19.10.2018, Університет «КРОК», м. Київ.
20. Участь у VI-му Форумі «Бізнес і Університети: розвиваємо підприємництво
майбутнього», 23.12.2018, м. Київ.
21. Інформаційна підтримка та участь у круглому столі «Університет у сучасному
суспільстві: місія, проблеми, виклики», 30.11.2018, «Міжнародний науково-технічний
університет імені академіка Юрія Бугая», м. Київ..
22. Участь у зустрічі «Партнерство задля сталого розвитку». Організатор – Мережа
Глобального договору ООН в Україні., 06.12.2018, м. Київ
23. Проведення фіналу Конкурсу для студентських команд LoNG 2018 «Look of New
Generation/Погляд нового покоління» спільно з ГД ООН в Україні та компанією
«Дубномолоко», Академія праці, соціальних відносин і туризму,18.12.2018, м. Київ.
2019
1. Проведення тренінгу від компанії EY «Актуальні питання обліку за МСФЗ-9, 16» в
межах проекту УАРМБО «Школа підприємництва», 31.01.2019, офіс компанії E&Y м.Київ
2. Інформаційна підтримка Міжнародної науково-практичній конференції «Сучасні
проблеми управління підприємствами: теорія та практика», Харківський національний
економічний університет, 18-19.03.2019, м. Харків.
3. Інформаційна підтримка ІV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах», Херсонський державний
університет, 28-29.03.2019, м. Херсон
4. Участь у роботі Конкурсної комісії Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної
діяльності», Одеський державний екологічний університет, 26.02 – 15.03.2019, м. Одеса
5. Організація обговорення проекту Положення про акредитацію освітніх програм,
формування пропозицій щодо його удосконалення та надання їх НАЗЯВО, березень 2019
6. Інформаційна підтримка III-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції
«Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес адміністрування» та участь у підготовці
та виданні збірки тез доповідей, Черкаський державний технологічний університет, 25.04.2019
7. Інформаційна підтримка VІIІ-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Економіка і управління в умовах глобалізації», Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), 15.05.2019
8. Участь у роботі Оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» та проведенні
Майстер-класу «Презентаційні навички як інструмент викладача», 17–19.04.2019,
Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
9. Участь в організації та проведенні круглого столу «Вітчизняна наука: реалії та
перспективи академічної доброчесності», Університет «КРОК», 14.05.2019, м. Київ
10. Проведення IX-го Всеукраїнського семінару «Ліцензування, акредитація,
національна система кваліфікацій у контексті реформування вищої освіти України»,
Київський національний університет технологій та дизайну, 23.05.2019, м. Київ
11. Проведення Першого модулю програми "Міжнародні стандарти фінансової звітності:
зміст та практичне застосування" від компанії EY для викладачів дисциплін «Бухгалтерський
облік», «Оподаткування», «Аудит», «Фінанси», «Економіка підприємства», «Банківська справа»,
«Страхування» в межах проекту УАРМБО «Школа підприємництва», Університет «КРОК»,
31.05.2019, м. Київ
12. Організація обговорення проекту «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників», формування пропозицій щодо його удосконалення та
надання їх МОНУ, червень, 2019

13. Участь у роботі Оргкомітету та у проведенні спільно з НМК 073 «Менеджмент» та
Одеським державним екологічним університетом Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Методичні засади розробки стандартів нового покоління», 26-28.06.2019,
Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
14. Проведення спільно з НМК 073 «Менеджмент» та Одеським державним екологічним
університетом науково-методичного семінару «Формування сучасних стандартів якості
вищої освіти в європейському освітньому просторі» 27.06.2019, Одеський державний
екологічний університет, м. Одеса
15.Участь у навчально-практичному семінарі «Тренінг тренерів з розроблення
професійних стандартів», 29-30.08.2019, організованому Європейським фондом освіти,
академія ДТЕК, м Київ
16 Проведення Другого модулю програми "Міжнародні стандарти фінансової звітності:
зміст та практичне застосування" від компанії EY для викладачів дисциплін «Бухгалтерський
облік», «Оподаткування», «Аудит», «Фінанси», «Економіка підприємства», «Банківська справа»,
«Страхування» в межах проекту УАРМБО «Школа підприємництва», 27.09.2019, Офіс EY, м.
Київ.
17. Участь у Робочій групі з розробки професійного стандарту викладача ЗВО Міністерства
освіти та науки України
18. Проведення семінару-тренінгу «Відповідальне партнерство. Бізнес та Освіта у
контексті сталого розвитку» у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні та «Мережею
Глобального договору в Україні», 04.10.2019, компанія «Фармак», м. Київ
19. Співорганізація та проведення круглого столу «Дуальна освіта в Україні: шанси
реалізації», 08.10.2019, Економічний факультет Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, м. Київ
20. Участь у роботі Оргкомітету та у проведенні Міжнародної науково-практичної
конференції «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку», 910.10.2019, Донецький державний університет, м. Маріуполь
21. Інформаційна підтримка IV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і
тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та
практичні аспекти», 17-18.10.2019, Херсонський державний університет
22. Проведення координаційнлї зустрічі Всеукраїнського студентського конкурсу
LoNG-2019 (Look of New Generation/Погляд нового покоління), 16.10.2019, Академія праці,
соціальних відносин і туризму, м. Київ
23. Інформаційна підтримка VIII-й науково-практичній конференції «ПРОФЕСІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКУ», Національний фармацевтичний університет, 01.11.2019, м.
Харків.
24. Проведення фінального модулю програми "Міжнародні стандарти фінансової
звітності: зміст та практичне застосування" від компанії EY для викладачів дисциплін
«Бухгалтерський облік», «Оподаткування», «Аудит», «Фінанси», «Економіка підприємства»,
«Банківська справа», «Страхування» в межах проекту УАРМБО «Школа підприємництва»,
08.11.2019, Офіс EY, м. Київ.
25. Проведення фіналу Всеукраїнського студентського конкурсу LoNG-2019 (Look of New
Generation/Погляд нового покоління), 16.12.2019, академія ДТЕК, м Київ
25.Участь у зустрічі з нагоди фіналу Partnership for Sustainability Award 2019 – міжнародного
конкурсу партнерських проєктів для досягнення сталого розвитку, ініційований Мережею
Глобального Договору ООН в Україні, 19.12.2019, Освіторія Хаб, м Київ
2020
1.
Участь у Робочій групі Міністерства освіти та науки України з розробки Професійного
стандарту викладача ЗВО, січень, 2020
2.
Організація обговорення проекту Професійного стандарту на посади «Асистент»,
«Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор» ЗВО, формування пропозицій
щодо його удосконалення та надання їх МОНУ, лютий 2020

3.
Участь у роботі Конкурсної комісії Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної
діяльності», Одеський державний екологічний університет, 28.02 – 18.03.2020, м. Одеса
4.
Інформаційна підтримка Міжнародної конференції «Академічна доброчесність в
державному управлінні та навчальних закладах», Університет «КРОК», 26.03.2020, Київ
5.
Підготовка відгуків на освітньо-наукові програми та автореферати дисертацій, рецензій
на навчальні посібники, січень-червень 2020
6.
Інформаційна підтримка ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції
«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», Полтавська державна аграрна
академіїя, 14-15.04.2020, м. Полтава
7.
Інформаційна підтримка Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні», Національний авіаційний
університет 16.04.2020, м. Київ
8.
Інформаційна підтримка Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», Східноєвропейський університет економіки

і
менеджменту, 16-17.04.2020, м. Черкаси
9.
Започаткування та розробка проекту «Розвиток особистісного потенціалу студентської
молоді» для розробки програми академічного коучингу для розвитку особистісного потенціалу
студентської молоді в сучасних умовах високого стресу, травень-жовтень 2020.
10.
Інформаційна підтримка V-й ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО – ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ–
КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», Херсонський
державний аграрний університет, 29.05.2020, м. Херсон.
11. Інформаційна підтримка та участь у І-й Всеукраїнській науково-практичній інтернетконференції «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні
аспекти», Національний авіаційний університет, 16.06.2020, м. Київ
12. Інформаційна підтримка Міжнародної онлайн конференції з економіки,
бухгалтерського обліку та фінансів, Науковий центр інноваційних досліджень (Таллінн,
Естонія) та Академія економіки та педагогіки (Прага,Чехія), 02.07.2020, м. Прага, Чеська
Республіка.
13. Інформаційна підтримка Міжнародної науково-практичної конференції "Математичне
моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами", ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова, ХНУРЕ, НУ «Полтавська політехніка ім.Юрія Кондратюка», ПДПКтаНДІ
авіаційної промисловості, ISMA вища школа менеджменту ІС (м. Рига, Латвія), Громадська
академія наук (м. Лодзь, Польща), 14–8.09.2020, м. Коблево Миколаївської обл.
14. Проведення онлайн круглого столу «Дистанційне викладання у бізнес освіті України:
Уроки карантину березня-травня 2020 та перспективи у найближчому майбутньому»,
Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти та Університет імені Альфреда
Нобеля, 01.07.2020, м. Київ - м. Дніпро
15. Організаці обговорення нової редакції Ліцензійних умов щодо провадження освітньої
діяльності, формування пропозицій щодо її удосконалення та надання МОНУ, жовтень 2020
16. Інформаційна підтримка та участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку», Донецький державний
університет управління, 09.10.2010, онлайн, м.Маріуполь
17. Інформаційна підтримка та участь у роботі Оргкомітету І-й Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та
бізнес-освіта», присвяченої 90-річчю Харківського національного університету
радіоелектроніки, 03.11.2020, онлайн, м.Харків
18. Проведення координаційної зустрічі Всеукраїнського студентського конкурсу LoNG-2020
(Look of New Generation/Погляд нового покоління), Академія праці, соціальних відносин і
туризму, 15.10.2019, онлайн, м. Київ
19. Участь у роботі об’єднаного наукового семінару «ЄДНІСТЬ НАВЧАННЯ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БІЗНЕСОСВІТИ», Донецький державний університет управління, 23.10.2010, онлайн, м. Маріуполь

20. Інформаційна підтримка ІІ Міжнародної конференції «Держава, регіони, підприємництво:
інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку», Університет
КРОК, 20 .11.2020, онлайн, м.Київ
21.Проведення Майстер-класу «Академічний коучинг в умовах невизначеності» у рамках
проекту «Розвиток особистісного потенціалу студентської молоді», 18.11.2020, онлайн,
м.Київ
22. Проведення Форуму, присвячений Всесвітньому Дню жіночого підприємництва
(Women’s Entrepreneurship Day), Київський інститут бізнесу і технологій, 19.11.2020, онлайн,
м.Київ
23. Проведення Всеукраїнського онлайн семінару-практикуму в рамках ініцативи Генеральної
Асамблеї ООН «Stop насиллля», Київський інститут бізнесу і технологій, 03.12.2020, м. Київ
24. Проведення Модульної програми підвищення кваліфікації викладачів «Актуальні
питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності», компанія EY, 20.10.2020,
20.11.2020, 11.12.2020, онлайн, м. Київ
25. Проведення фіналу Всеукраїнського студентського конкурсу LoNG-2020 (Look of New
Generation/Погляд нового покоління), Академія праці, соціальних відносин і туризму,
17.12.2020, онлайн, м.Київ

1.

2021
Інформаційна підтримка Круглого столу «30 РОКІВ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ –

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ КРАЇН: ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»,
кафедра менеджменту Міжнародного гуманітарного університету. 19.02.2021, онлайн, м. Одеса

2.

Проведення ІХ-ого звітно-виборного з’їзду УАРМБО, 26.03.2021, онлайн, м. Київ

Інформаційна підтримка та участь у МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ», кафедра менеджменту
3.

та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
07-08.04.2021, онлайн, м.Івано-Франківськ
4. Підготовка відгуків на освітньо-наукові програми та автореферати дисертацій, рецензій на
навчальні посібники, монографії, березень-червень 2021
5.
Інформаційна підтримка VIІI-ої Міжнародної науково-практичної конференції
«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ:
ДО ТА ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ», Міжнародний гуманітарний університет, 09.04.2021, онлайн, м. Одеса
6.
Участь у роботі Конкурсної комісії Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної
діяльності», Одеський державний екологічний університет, 22.03 – 13-14.04.2021, онлайн,
м.Одеса
Інформаційна підтримка Х-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ», кафедра
7.

обліку та аудиту Національного авіаційного університету, 15.04.2021, онлайн, м. Київ
8. Розробка проекту Всеукраїнського Конкурсу студенських команд LoNG-2021 (Look of
New
Generation/Погляд нового покоління) - "Блокчейн приходить в Україну",
розповсюдження першого анонсу, квітень-червень 2021
9.
Інформаційна підтримка та участь у круглому столі «МОЛОДІ ЛІДЕРИ: 8 КРОКІВ ДО
ЛІДЕРСТВА В ЧАСИ ЗМІН», 16.04.2021, Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ, онлайн, м. Дніпро
10. Організація участі представників ЗВО у онлайн грі “Sustainable Development Goals”,
запропонованій Мережею Глобального Договору ООН в Україні, 14.05.2021, м. Київ.
11. Проведення круглого столу «Професійний стандарт викладача ЗВО: зміст та
практичне застосування», 18.05.2021, онлайн, м. Київ
12. Інформаційна підтримка та участь у V-ій Міжнародній науково-практичній конференції
«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», присвяченій пам’яті Маркіної Ірини

Анатоліївни, кафедра менеджменту Полтавського державного аграрного університету,
19.05.2021, онлайн, м. Полтава
13. Інформаційна підтримка Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та
практичні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку
сільських територій в умовах інноваційної економіки», кафедра менеджменту і управління
Харківського національного аграрного університету, 20.05.2021, м. Харків
14. Інформаційна підтримка та участь у роботі Оргкомітету V-ї міжнародної науковопрактичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ
АСПЕКТИ», присвяченій 100-у ювілею Одеського національного економічного університету, 2021.05.2021, онлайн, м.Одеса
15. Створення Робочої групи з формування пропозицій та зауважень до проекту ПОРЯДКУ
присудження наукового ступеня доктора наук, травень-червень 2021
16. Започаткування роботи дискусійної платформи «Забезпечення інтерактивних методів
в умовах змішаного навчання», Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль),
27.05.2011, онлайн
17. Участь у роботі круглого столу «Силіконова долина менеджменту», Львівський державний
університет фізичної культури, імені Івана Боберського, 27.05.2011, онлайн
18. Організація обговорення проекту ПОРЯДКУ присудження наукового ступеня доктора наук,
формування пропозицій щодо його удосконалення та надання МОНУ, 4 червня 2021
19. Участь у відкритих зустрічах, фокус-групах з акредитації освітніх програм КНУТД
(12.04.2021), КНЕУ (27.04.2021), ЧДТУ (25.05.2021), НФАУ (26.05.2021), ПДАУ (08.06.2021)
20. Підписанння Меморандуму про співпрацю в рамках проєкту Create Creative Entrepreneurs
програми Entrepreneurs Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від British Council.
між Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім.
С. Кузнеця), Українською інженерно-педагогічною академією Українською асоціацією з
розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, 22.06.2021.
21. Інформаційна підтримка і участь в Інформаційному Дні в рамках міжнародного проєкту
“SMM4WIN: SMM навички для посилення інклюзії та зайнятості молодих людей з
інвалідністю”, Академія праці, соціальних відносин і туризму, 24.06.2021, онлайн
22. Організація участі представників ЗВО та роботодавців в онлайн-опитуванні щодо
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