Заходи УАРМБО 2012- 2016
2012
Зимовий інститут УАРМБО-2012
«Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та освіти: досвід та проблеми розвитку»

Національний університет водного господарства та природокористування,
22-28.01.2012, м. Рівне
Участь у Круглому столі
"Громадське завірення нефінансових звітів компаній: як зробити це якісно?"
Організатор - Центр "Розвиток КСВ"
06.02.2012, м. Київ
Круглий стіл «Корпоративна соціальна відповідальність: кращі практики»
Донецький державний університет управління
10.02.2012, м. Донецьк
Участь у засіданні Технічного комітету «Професійні організації у сфері якості і ділової
досконалості», Організатор - Українська Асоціація якості
15.02.2012, м. Київ
Робочій семінар «Нове у розробці професійних та кваліфікаційних (освітньокваліфікаційних) стандартів», Університет економіки та права «КРОК»
15.03.2012, м. Київ
Круглий стіл «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та освіти»
Національний університет «Львівська політехніка»
28.03.2012, м. Львів
ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку економіки:
бізнес, наука, освіта»
Круглий стіл «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та освіти»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11-14.04.2012, м. Харків
Участь у Конференції «Національна політика з корпоративної відповідальності бізнесу як
дієвий інструмент діалогу влади, бізнесу та суспільства (обговорення програми реалізації
Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) в Україні)»
Організатори - Український Союз Промисловців та Підприємців, мережа Глобального договору
та Центр «Розвиток КСВ»
20.04.2012, м. Київ
Участь у VI-ій Міжнародній конференції «Соціальна відповідальність бізнесу: інвестиції у
майбутнє»
Організатор - журнал "Експерт Україна"
24.04.2012, м. Київ
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Корпоративно-соціальна
відповідальність бізнесу–фактор сталого розвитку держави», Академія праці і соціальних
відносин Федерації профспілок України
24–25.04.2012, м. Київ
ІІІ-й Всеукраїнський семінар «Рейтингування як інструмент управління якістю освітньої
діяльності», Київський національний університет технологій та дизайну
24.05.2012, м. Київ
Участь у Діловій зустрічі з обговорення Третього звіту з корпоративної соціальної звітності
Компанії Ernst & Young
31.05.2012, м. Київ

Круглий стіл «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та освіти»
Одеський національний економічний університет
27 .06. 2012 , м. Одеса
Круглий стіл
«Корпоративна соціальна відповідальність і корпоративне волонтерство: взаємодія бізнесу
та освіти», Житомирський державний університет ім. Івана Франка
17.06.2012, м. Житомир
Участь у семінарі практикумі
«Сталий розвиток регіонів: роль соціально відповідального бизнесу», організатор - журнал
"Експерт Україна"
20.09.2012
Тренінг
«Ернст енд Янг:практика організації переходу українських компаній на ведення обліку
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності»
Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
27.09.2012, м. Київ
Семінар-Тренінг
«Ернст енд Янг:управління проектами», Університет економіки та права «КРОК»
01.11.2012, м. Київ
Сьома
міжнародна
науково-практична
конференція
“Проблеми
і
перспективи
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”.
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
15.11.2012, м. Донецьк
Третя міжнародна науково-практична конференція «Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття»,
Університет економіки та права «КРОК»
29.11.2012, м. Київ
Участь у розробці «Методичних рекомендації щодо формування та впровадження в Україні
системи соціальної відповідальності бізнесу (виробничий рівень)» - Державна установа
«Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин (ДУ НДІ СТВ) Міністерства
соціальної політики України
грудень 2012
Всеукраїнський студентський конкурс на кращу розробку КСВ-політики для компанійпартнерів
Спільно з Центром «Розвиток КСВ», компанією «Амріта», Київською бізнес-школою
Академією праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
жовтень-грудень 2012
2013
Участь у розробці «Методичних рекомендації щодо формування та впровадження в Україні
системи соціальної відповідальності бізнесу (регіонально-галузевий рівень)» - Державна
установа «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин (ДУ НДІ СТВ) Міністерства
соціальної політики України
січень-лютий 2013

Участь у презентації аналітичної доповіді «Розвиток КСВ в Україні у 2012 році. Прогнози на
2013 рік» Організатор – Центр «Розвиток КСВ»
19 лютого 2013, м. Київ
Другий всеукраїнський студентський конкурс з КСВ
Спільно з Центром «Розвиток КСВ», компанією «Ернст і Янг», Київською бізнес-школою
Академією праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
лютий -травень 2013
Участь у сесійному засіданні робочої групи «Культурний та соціальний виміри євроінтеграційної

стратегії України» з обговорення «Національна модель політики корпоративної соціальної
відповідальності (КСВ) як компоненту євроінтеграційної стратегії України»
Національний інститут стратегічних досліджень,
12.03.2013, м. Київ
Майстер–клас в рамках тижня корпоративного волонтерства: бізнес + громадські організації
в межах проекту UNITER, головний організатор – Центр «Розвиток КСВ»
Університет економіки та права «КРОК»
18.03. 2013, м. Київ
Участь у Круглому столі «Розвиток соціальної відповідальності в освіті»
В рамках виставки «Освіта та кар’єра – 2013»
Організатор – Міністерство освіти та науки, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»
12.04. 2013, м. Київ
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування систем управління в
умовах глобалізації: теорія, методологія, практика», Східноєвропейський університет
економіки і менеджменту
18-19.04.2013, м. Черкаси
ІV-й Всеукраїнський семінар «Компетентнісний підхід у формуванні сучасного фахівця»
Київський національний університет технологій та дизайну
21.05.2013, м. Київ
Участь у VII-ій Міжнародній конференції «Ответственность бизнеса перед страной»
Організатор - журнал "Експерт Україна"
21.05.2013, м. Київ
Розробка та видання: Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності заходів
корпоративної соціальної відповідальності. / Ушакова Н.М., Супрун Н.А., Данилюк А.В.// За
загальною редакцією Супрун Н.А., Ушакової Н.М. – К., 2013. – 22 с.
За підтримки Мережі Глобального договору ООН в Україні розроблено Робочою групою у
складі: Ушакова Н.М. (керівник), Супрун Н.А. (заступник керівника), Горохова Л.П. (секретар),
Баюра Д.О.; Данилюк А.В., Денис О.Б.; Литвиненко Т.М.; Петроє О.М.; Сагайдак Ю.А.; Солобай
Ю.В.; Хамідова А.Ш.; Хлевицька Т.Б.
січень-червень 2013
Круглий стіл «Методичні підходи до оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної
відповідальності». За підтримки Мережі Глобального договору ООН в Україні
«Інститут економіки та прогнозування» НАН України
14.06.2013, м. Київ

Літній інститут УАРМБО-2013
«Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та освіти: досвід та проблеми взаємодії»
За підтримки Мережі Глобального договору ООН, Центру «Розвиток КСВ» та компаній «ДТЕК»,
«Ернст енд Янг», «Оболонь», «Платинум Банк», «СКМ», «Слідопит», «Тетра Пак», «Фармак»,
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, Університету економіки та права
«КРОК». Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
30.06 – 06.07.2013, м. Черкаси
Участь у Робочій групі з підготовки І-го Національного Форуму «Бізнес і університети»
квітень – листопад 2013
І-й Національний Форум «Бізнес і університети»
Спільно з Міністерством освіти і науки України, УСПП, Центром «Розвиток КСВ»,
Представництвом Європейського Союзу в Україні
листопад 2013
Участь у роботі Робочої групи Координаційної ради з питань розвитку громадянського
суспільства при Адміністрації Президента України з розробки Стратегії сприяння розвитку
соціальної відповідальності бізнесу в Україні
липень – грудень 2013
Здійснення експертної оцінки Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і
середнього підприємництва на 2014—2024 роки на замовлення УСПП
вересень 2013
Круглий стіл «Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності в Україні:
експертні оцінки»
в рамках VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»
За підтримки «Інституту економіки промисловості» НАН України
Донецький Національний університет економіки та торгівлі ім. Михайла Туган–Барановського
12.11.2013, м. Донецьк
Круглий стіл «Корпоративна соціальна відповідальність освіти: особливості бізнеспідготовки фахівців»
в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку
соціальної відповідальності економічних суб’єктів в сучасному світі»
Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна
21-22.11.2013, м. Харків
Участь в експертній оцінці нефінансових звітів компаній на запрошення Центру «Розвиток
КСВ»
листопад – грудень 2013
Третій всеукраїнський студентський конкурс з КСВ
Спільно з Центром «Розвиток КСВ», компанією «Amway», Київською бізнес-школою
Академією праці, соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України
вересень – грудень 2013
Навчальна зустріч
«КСВ: чи можна (і як?) оцінити її ефективність. Теорія та практика» та презентація нової
публікації ГД на цю тему
04.12.2013, Представництво ООН, м. Київ
2014 р.
Участь у Конференції "Корпоративна соціальна відповідальність. Кращі практики 2013"
Участь у Виставці соціальних та екологічних проектів «CSR Marketplace»
Головний організатор – Центр «Розвиток КСВ»
06.02.2014, Київ

V-й Всеукраїнський семінар «Формування та розвиток соціальної відповідальності в
процесі підготовки сучасного фахівця»,
Київський національний університет технологій та дизайну
15.05.2014, м. Київ
Участь у дискусії на тему «Прозорість та підзвітність державних компаній: як вибудовувати
КСВ» PwC Україна,
12.05.2014, Київ
Участь у Робочій групі з підготовки IІ-го Національного Форуму «Бізнес і університети»
квітень – листопад 2014
ІI-й Національний Форум «Бізнес і університети»
Спільно з Міністерством освіти і науки України, Центром «Розвиток КСВ»
14.12.2014, Київ
Міжнародний семінар «Клієнтоорієнтовані інноваційні технології у сучасній вищій освіті»
Університет економіки та права «КРОК»
09.12.2014, Київ
2015
Участь у Робочій групі з підготовки IІІ-го Національного Форуму «Бізнес і університети»
лютий липень 2013
Науково-інформаційний міждисциплінарний семінар «Бізнес-модель: новий концепт та
одиниця аналізу», Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ»
24.04.2015, Харків
Національний семінар «Створення та розвиток мережі випускників-підприємців» в рамках
проекту TEMPUS «EANET – Міжнародна мережа випускників-підприємців»,
Університет економіки та права «КРОК»
19.10 2015, Київ
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Особливості впровадження дистанційного
навчання в Україні», Університет економіки та права «КРОК»
14-15.03.2016, Київ
Семінар «Розвиток систем менеджменту якості освітніх організацій. Національний та
міжнародний досвід», Університет економіки та права «КРОК»
17.03.2016, Київ
VІ-й Всеукраїнський семінар «Ліцензування та акредитація в системі вищої освіти:
нові підходи, процедури, методики», Київський національний університет технологій та
дизайну
25.05.2016, м. Київ
Cемінар «Міжнародна акредитація освітніх програм як інструмент забезпечення якості
освітньої діяльності ВНЗ», Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана
11.10.2016, м. Київ
Участь у Форумі «Бізнес та Університети», організатор - Центр «Розвиток КСВ
20-21.1-2016, м. Київ
Тренінг «Андрагогіка: особливості освіти дорослих», Університет економіки та права «КРОК»

14.11.2016 , м. Київ
Тренінг «Особливості навчання студентів у ХХІ столітті: погляди, методики, практика»,
Університет економіки та права «КРОК»
5.12.2016, м. Київ
Участь у Конференції «Бізнес, що змінює країну: нові кейси з корпоративної соціальної
відповідальності – 2016», організатор - Центр «Розвиток КСВ
12.12.2016, м. Київ

