
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U107901

Відкрита

Дата реєстрації: 05-02-2021

Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця 
НДР або безкоштовно)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2. Замовник

Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління 
персоналом"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00127522

Адреса: вул. Фрометівська, буд. 2, м. Київ, Київська обл., 03039, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380444909500

E-mail: iapm@iapm.edu.ua

3. Виконавець

Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління 
персоналом"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00127522

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Фрометівська, буд. 2, м. Київ, Київська обл., 03039, Україна

Телефон: 380444909500

E-mail: iapm@iapm.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Стратегії і технології формування конкурентоздатного людського капіталу в системі освіти як головного фактору 
розвитку вітчизняної економіки

Назва роботи (англ)

Strategies and technologies for the formation of competitive human capital in the education system as a major factor in the 
development of the domestic economy

Мета роботи (укр)

Розробити та обґрунтувати впровадження в систему освіти стратегію та технології формування конкурентоздатного 
людського капіталу як головного фактору розвитку вітчизняної економіки

Мета роботи (англ)

Development and implementation the introduction of a strategy and technology into the education system to form the 
competitiveness of human capital as the main factor in the development of the domestic economy

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії, 
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: М 71.11, F 41.10

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2021 12.2021 Проміжний звіт
Методичні засади управління процесом формування 
конкурентоздатного людського капіталу в системі освіти України

2 01.2022 01.2022 Проміжний звіт
Дослідження впливу результатів діяльності ЗВО та ЗПТО на 
формування ринку праці з урахуванням тенденцій структурних 
зрушень в економіці

3 01.2023 12.2023 Проміжний звіт
Обґрунтування напрямків удосконалення державної політики щодо 
формування конкурентоздатного людського капіталу як важливого 
фактору інноваційного розвитку економіки

4 01.2024 12.2024 Проміжний звіт
Розробка прогресивних технологій формування конкурентоздатного 
людського капіталу в системі освіти

5 01.2025 12.2025 Остаточний звіт
Розробка стратегії формування конкурентоздатного людського 
капіталу як головного фактору розвитку вітчизняної економіки в 
контексті реалізації ідеології еколюдиноцентризму

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 00, 37.01.75 

Індекс УДК: 3; 009, 550.3.003; 550.3:338; 550.3:001.89; 550.3:001.18 , 331.5:330.3(477)



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Щокін Ростислав Георгійович (к. ю. н., доц.)

Керівники роботи: 

Дмитренко Геннадій Анатолійович (д.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Данилюк Людмила Сергіївна (Тел.: +38 (063) 630-11-67)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


