
Інформація про діяльність Ради молодих вчених 

ВНЗ «Національна академія управління» 

за 2022 рік 

 

1. За ініціативи членів РМВ ВНЗ «НАУ» засновано «Центр навчання та забезпечення 

бойових медиків». З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну за підтримки Громадської 

спілки "Фонд підтримки реформ в Україні", ГО "Спілка операторів та інструкторів з першої допомоги 

та тактичної медицини", "Школи тактичної медицини" ЗСУ, Наукового дискусійного клубу “Власне 

розслідування” ВНЗ «Національна академія управління», видавництв, громадських організацій, 

фахівців та волонтерів створено «Центр навчання та забезпечення бойових медиків». Сторінка «Центр 

навчання та забезпечення бойових медиків» у соціальній мережі «Facebook»: 

https://www.facebook.com/groups/own.investigation.   

 

2. За поданням РМВ ВНЗ «НАУ» до Вченої Ради ВНЗ «НАУ» на Премію Президента 

України для молодих вчених у 2022 р. висунуто кандидатуру  к.е.н. М.Штань за цикл наук. робіт 

«Економічна політика держави в умовах глобальної нестабільності». Сформульовані у межах циклу 

наукових робіт положення та рекомендації спрямовані на розв’язання важливої науково-прикладної 

проблеми щодо формування напрямів удосконалення економічної політики держави за умов 

глобальної нестабільності. У роботі запропоновано міждисциплінарний полікатегоріальний підхід до 

визначення економічної політики, що дозволило дослідити трансформацію інструментарію, форм і 

методів її реалізації у процесі еволюційного розвитку економічних відносин. Встановлено, що на 

реалізацію економічної політики держави впливають стан світогосподарських процесів з іманентними 

їм суперечностями, особливості протікання процесів регіоналізації та інтеграції, а також новітні 

глобалізаційні тенденції розвитку світової економіки. Виявлено, що на необхідність активізації 

економічної політики, згідно теоретичного дискурсу міждисциплінарного підходу, впливають 

діяльність державних і недержавних суб’єктів господарських відносин, стан координаційної рівноваги 

між національним, регіональним, міждержавним і глобальним рівнями ухвалення рішень, формування 

механізмів глобального управління економічними процесами за умов нестабільності. 

 

3. Члени РМВ ВНЗ «НАУ» беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт: 

- "Зелене" зростання та циркулярна економіка: українські перспективи післявоєнного 

відновлення (державний реєстраційний номер 0122U202055) 

- Цифровізація соціально-економічних систем: сучасний стан та перспективи розвитку 

(державний реєстраційний номер 0122U202056) 

- Актуальні проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства в публічній та 

приватній сферах (державний реєстраційний номер 0122U202083)  

- Правове забезпечення суспільних відносин в умовах європейської інтеграції (державний 

реєстраційний номер 0122U202084) 

- Правові засади забезпечення національної безпеки та оборони України (державний 

реєстраційний номер 0122U202085) 

 

4. За підтримки Ради молодих вчених та Наукового товариства студентів та аспірантів, 14 

жовтня 2022 року в Академії, відбулась он-лайн лекція на тему «Проєкт Єврокомісії “Rebuild 

Ukraine” за п’ять кроків до членства України в ЄС». Лектор - Ус Іван Васильович – кандидат 

економічних наук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, постійний доповідач на 

арабських каналах, постійний експерт українських телеканалів: 24 канал, телеканал «Рада», Espreso.TV 

та ін.  

 

5. До святкування Міжнародного Дня Маркетолога, за підтримки Ради молодих вчених, в 

Академії проведено long-time celebration - тиждень, що передбачав серію зустрічей з тими, хто 

професійно займається маркетингом.  

- 25.10.2022 р. - зустріч з Нікітою Наконечним – спеціаліст з налаштування реклами, власник 

Маркетингового агентства, викладач NIMA (Нідерландська Міжнародна Маркетингова Академія). 

- 01.11.2022 р. - зустріч з Ольгою Малиш – засновницею комунікаційної агенції «Friends of 

Brands», комунікаційний стратег, координатор промо-кампаній брендів та соціальних ідей, тренер з 

комунікацій для підприємців, громадських активістів та митців. 
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6. У 2022 році РМВ ВНЗ «НАУ» проведено День розвитку кар'єри. 02.11.2022 р. відбулась 

зустріч з Наталією Міковою – ментором проєкту кар'єрного розвитку молоді USAID в Україні. 

 

7. Член РМВ ВНЗ «НАУ» Юрій Курилюк взяв участь у Міжнародній конференції з правових 

і технологічних аспектів сучасних міграційних процесів. Конференція проводилася 07–09 грудня 

2022 р. Міжнародною організацією з міграції (МОМ) спільно з Асоціацією платежів та ідентифікації в 

Азії (APSCA) у м.Бангкок (Таїланд). Тема доповіді: «Рішення для мінімізації перешкод для 

транскордонних переміщень людей і торгівлі, одночасно захищаючи національну безпеку під час 

криз». 

 

8. За запрошенням, членів РМВ ВНЗ «НАУ», 16 грудня 2022 р., для здобувачів Академії 

відбулась відкрита лекція викладача Ужгородського національного університету, промоутера та 

співорганізатора «Параду Миколайчиків» - Олександра Коваля на тему «"Івент-маркетинг" 

організація та просування подій, продуктів на прикладі образу Св.Миколая (в м.Ужгороді та 

Закарпатті)». 

 

9. За підтримки РМВ ВНЗ «НАУ» у 2022 році було проведено літні студії «Тренінги та 

дистанційні курси» 

− Дистанційний курс «З почуттям, з толком, з розстановкою!»  

− Дистанційний курс «Мистецтво перемагати без сутички»  

− Тренінг «Емоційний інтелект в роботі: зі співробітниками, в команді, з клієнтами» 

− Тренінг «Стресменеджмент і саморегуляція» 

− Тренінг «Управління особистою ефективністю або Самоменеджмент і самомаркетинг в 

дії» 

− Тренінг  «Психотехнології самоменеджменту для ефективної діяльності та розвитку 

здібностей вирішення проблем» 

− Тренінг «Робота зі зверненнями «проблемних» клієнтів» 

− Майстер-клас «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ & ЗАХИСТ АКТИВІВ» 

− Майстер-клас «Поліграф як ефективний інструмент для HR» 

− «Basic Polygraph Examiner Course. Експерт-поліграфолог» Спеціальний курс підвищення 

кваліфікації 

− «Advanced Examiner's Course. Експерт-поліграфолог» Спеціальний курс підвищення 

кваліфікації 

− Дистанційний курс «Робота з електронними таблицями Excel 2010 / 2019. Базовий курс» 

− Дистанційний курс «Економічний аналіз та планування за допомогою Microsoft Excel»  

− Дистанційний курс «Майстерне створення ділової документації в текстовому редакторі 

MS Word 2010» 

− Дистанційний курс «Мистецтво створення та проведення презентацій». 

 

10. За ініціативи та підтримки членів РМВ ВНЗ «НАУ» в Академії успішно функціонують 

студентські наукові гуртки (проблемні групи):  

− студентська наукова проблемна група «Особливості оподаткування в сучасних умовах», 

науковий керівник Браславець О.Ю.; 

− студентська наукова проблемна група «Теорія і практика сучасного маркетингу», 

науковий керівник Серкутан Т.В.; 

− студентська наукова проблемна група «Клуб кримінологів», науковий керівник Веселовська 

Н.О. 

 

11. За ініціативи та координації членів РМВ ВНЗ «НАУ» в Академії функціонують наукові 

дискусійні он-лайн клуби: 

−  «Юридична компаративістика». Мета діяльності он-лайн клубу: аналіз особливостей та 

загальних тенденцій розвитку національних правових систем та їх сімей на підставі їх порівняння, 

поглиблене вивчення світової правової спадщини, тенденцій та закономірностей її розвитку; вивчення 

впливу світової правової спадщини на формування правової системи України. Он-лайн платформа 

клубу: https://www.facebook.com/groups/223318282232633. 

− «Право Європейського Союзу». Мета діяльності он-лайн клубу: набуття здобувачами вищої 

освіти знань, умінь, навичок та компетентностей у сфері діяльності Європейського Союзу. Он-лайн 

платформа клубу: https://www.facebook.com/groups/264779194681403. 

https://www.facebook.com/groups/223318282232633
https://www.facebook.com/groups/264779194681403


− «Право інтелектуальної власності». Мета діяльності он-лайн клубу: забезпечення 

сприятливих умов для інтелектуального розвитку здобувачів вищої освіти, розкриття актуальних 

питань, тенденцій, застосування законодавства щодо права інтелектуальної власності. Он-лайн 

платформа клубу: https://www.facebook.com/groups/300648943604463.  

 

12. За підтримки РМВ ВНЗ «НАУ» реалізується суспільно-науковий проект «Духовні цінності 

українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов’я». У рамках цього 

проекту проводяться щорічні науково-практичні конференції, присвячені актуальним гуманітарним 

проблемам сучасності. Метою конференцій є обговорення основних принципів, на яких має будуватися 

життя людини у світі, що постійно змінюється та зазнає нових викликів. 

 

13. За підтримки РМВ ВНЗ «НАУ» проводиться щоквартальна Інтернет-конференція 

«Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці». У матеріалах 

міжнародної наукової Інтернет-конференції розглядаються проблеми економіки та управління 

національним господарством, економічної безпеки національної економіки, інноваційного розвитку, 

державної інноваційної політики, науково-технічної політики та механізмів її реалізації, 

інформаційних технології та захисту інформації, механізмів державного управління, сучасного стану 

та перспектив розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, сучасних маркетингових технологій 

в умовах глобалізаційних процесів, правові проблеми соціально-економічного розвитку країни, 

міжнародних аспектів економічної безпеки. У 2022 році проведено:  

13.1. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці матеріали ХІІ-

ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Ukraine-China, 14-15 лютого 2022 року) / ВНЗ 

«Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2022. – 68 c. 

13.2. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці матеріали ХІІІ-

ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (ХІІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції 

(Ukraine-Greece, 20-21 травня 2022 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 

2022. – 78 c. 

13.3. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці/ матеріали ХІV-

ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Ukraine-Croatia, 10-11 листопада 2022 року) / ВНЗ 

«Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2022. – 147 c. 

 

14. У листопаді 2022 року між РМВ ВНЗ «НАУ» та РМУ при МОН України підписано Меморандум 

про партнерство. Меморандум про партнерство визначає напрями співробітництва з РМУ при МОН 

України в частині координації зусиль у науковій діяльності, покращення якості підготовки фахівців, 

створення спільних освітніх та науково-дослідних проєктів. Підписантами Меморандуму про 

партнерство є провідні ЗВО України.  

 

15. Радою молодих вчених ВНЗ «Національна академія управління» забезпечується 

інформування молодих учених про наукові заходи, конкурси та гранти в Україні та за її межами, 

здійснюється сприяння в організації стажування за кордоном. 
 
 
 

 

 

Голова Рада молодих вчених  

ВНЗ «Національна академія управління» 

 

 

 

Ірина КОЗАКОВА 
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