
Заходи УАРМБО  2009 – 2011  

2009  

Семінар «Система управління якістю у вищій школі: міжнародний досвід та 

перспективи впровадження» 

16.04.2009, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький 

Круглий стіл «Виклики кризи до освіти та бізнесу:  маркетингові відповіді» 
В рамках Міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТ-БІЗНЕС ОСВІТИ» 

20-24 .04.2009, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

Міжнародний  круглий стіл «Педагогічні проблеми забезпечення якості  професійної 

підготовки фахівців в умовах євроінтеграції» 

Організатор - Західнодонбаський інститут економіки і управління 

23.04.2009, Західнодонбаський інститут економіки і управління, м. Павлоград  

Круглий стіл «Проблеми розвитку менеджменту та підприємництва» 

13.05.2009, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 

Семінар «Моніторинг та аудит якості в освіті» 

22.05.2009, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ    

Настановча зустріч Робочої групи проекту «Громадська законодавча ініціатива з 

модернізації та демократизації системи освітньо-трудових відносин»  (в рамках проекту 

«Право та освіта» Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження») 

23.06.2009, Університет «КРОК», м. Київ 

Робочий семінар «Проблеми модернізації структури, статусу навчальних закладів, 

системи вищої освіти та перспектив її розвитку» (в рамках проекту «Право та освіта»)  

17.09.2009, Одеський державний економічний університет, м. Одеса  

Семінар «Актуальні проблеми  розвитку системи подовженої професіональної 

підготовки» 

24.09.2009, Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету,  

м. Київ  

Робочий семінар  «Підвищення якості вищої освіти, впровадження компетентнісного 

підходу та нових стандартів освіти» (в рамках проекту «Право та освіта») 

02.10.2009, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 

Робочий семінар «Створення нових механізмів фінансування та управління ВНЗ» (в 

рамках проекту «Право та освіта») 

23.10.2009, Харківський Національний Університет ім. В.Н.Каразіна, м. Харків 

IX Міжнародна науково-методична конференція  «Проблеми управління якістю 

підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір»                                                                                                                               

Організатор – Національний  університет водного господарства та природокористування 

02-03.12.2009, Національний  університет водного господарства та природокористування,   

м. Рівне 

Круглий стіл «Пропозиції щодо змін до Закону України «Про вищу освіту» (в рамках 

проекту «Право та освіта») 

15.12.2009, Донецький Національний університет економіки та торгівлі ім. Михайла Туган –

Барановського,  м. Донецьк 

Круглий стіл «Реалізація компетентнісного підходу в роботі Центрів кар’єри ВНЗ» в 

рамках  ІV  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» 

16.12.2009, Донецький Національний університет економіки та торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського,  м. Донецьк 

 



2010  

Круглий стіл «Комплекс законодавчих пропозицій з модернізації та демократизації 

вищої освіти» (в рамках проекту «Право та освіта») 

21.01.2010, Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету,  

м. Київ  

Круглий стіл «Проблеми правового регулювання  освітньої діяльності» (в рамках проекту 

«Право та освіта») 

Організатор - Інститут виборчого права 

26.02.2010, Інститут виборчого права, м. Київ 

Круглий стіл  «Пропозиції щодо змін у трудовому, бюджетному та земельному 

законодавстві»  (в рамках проекту «Право та освіта») 

17.03.2010, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці  

Семінар «Технології дистанційної освіти: організаційне, методичне та програмне 

забезпечення» 

26.03.2010, Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, м. Черкаси 

Круглий стіл «Стратегії розвитку менеджмент-бізнес освіти та управління якістю»  

в рамках ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА» 

08.04.2010, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м.Харків 

ІІ-й Всеукраїнський семінар «Моніторинг та аудит якості в освіті», присвячений  80-річчю 

Київського національного університету технологій та дизайну 

25.05.2010, Київський національний університет технологій та дизайну,  м. Київ  

Науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОСВІТУ УКРАЇНИ» (в рамках проекту “Право та освіта») 

27-28.05.2010, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ 

ЛІТНІЙ ІНСТИТУТ УАРМБО-2010 «Технологія і методи викладання дисципліни 

«Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу» 

(за підтримки Мережі Глобального договору ООН та Міністерства освіти і науки України)   

04-10.07.2010, Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, м. Черкаси 

Симпозіум «Додаткова професійна освіта: проблеми й перспективи» в рамках ІV 

Всесвітнього конгресу "Авіація в XXІ сторіччі" - "Безпека в авіації й космічні 

технології"   

22.09 2010, Національний авіаційний університет, Інститут післядипломного навчання,  

м. Київ  

Круглий стіл «Впровадження курсу з корпоративної соціальної відповідальності в 

українських університетах: методологія, перші результати, перспективи» 

(за підтримки Мережі Глобального договору ООН в Україні і компанії «Систем Кепітал 

Менеджмент») 

06.10 2010, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ 

Круглий стіл «Корпоративна соціальна відповідальність»  - технології та методи 

викладання» в рамках V-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і 

перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» 

09.11.2010, Донецький Національний університет економіки та торгівлі  ім. Михайла Туган –

Барановського,  м. Донецьк 

Міжнародна конференція "Розвиток відповідального лідерства в країнах Центрально-

Східної Європи"  

Організатор - Львівська бізнес-школа 

2-3. 12. 2010, Львівська бізнес-школа, м.Львів 

 

 

http://lvbs.com.ua/index.php?mod=page&id=csr-conference
http://lvbs.com.ua/index.php?mod=page&id=csr-conference


2011  

Всеукраїнський конкурс на кращу робочу програму з дисципліни «Корпоративна соціальна 

відповідальність» - за підтримки Мережі Глобального договору ООН в Україні і компанії 

«Систем Кепітал Менеджмент» 

01.10.2010 - 20.01.2011, м. Київ 

Круглий стіл «Навчально-тренінгові технології в освіті» 

4.02.2011, Одеський державний економічний університет, м. Одеса 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття»  

24.03.2011, Униіверситет економіки та права «КРОК», м. Київ 

ІІІ - Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ: БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА» 

Організатор - Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

6-9.04.2011, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м.Харків 

V Міжнародна конференція «Соціальна відповідальність бізнесу: на шляху до сталого 

розвитку» 

Організатор – журнал «Експерт» 

13.04.2011, Премєр Палас, м. Київ 

Круглий стіл «Как повысить эффективность КСО программ в компании: роль HR» 

Організатор – Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» 

28.04.2011, Отель «Хайят», м. Київ 

Круглий стіл «Роль ВНЗ в підготовці кадрового потенціалу для автоматизації 

управління бізнесом», присвячений відкриттю першого в Україні Регіонального 

академічного сертифікаційного центру SAP 
Організатор - Економічний факультет Київського національного університету ім.. Т. Шевченка 

25.05.2011, Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, м. Київ 

Конференція «Менеджмент- и бизнес-образование – тренд на сближение с бизнесом?» в 

рамках Форуму инновационных технологий менеджмента 

30.05.2011, Виставковий центр  «АККО Интернешнл», м. Київ 

У співпраці з консалтинговою компанією «Супремум» 

Науково-методична конференція «Інформаційно-тренінгові технології у сучасній вищій 

освіті» 

10.06.2011, Одеський державний економічний університет, м. Одеса  

ЛІТНІЙ ІНСТИТУТ УАРМБО-2011 «Методика викладання дисципліни «Корпоративна 

соціальна відповідальність» 

27.06 – 02.07.2011, Нацональний авіаційний університет, м. Київ 

 


