
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U110533

Відкрита

Дата реєстрації: 14-04-2021

Статус виконавця: 71 - співвиконавець

Реєстраційний номер РК головного виконавця: 0119U100492

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.): 0.000

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, 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, 03039, Україна

Телефон: 380444909500

E-mail: iapm@iapm.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Розвиток публічного управління та адміністрування в умовах системних галузевих реформ: соціальні, економічні, 
безпекові та культурні аспекти

Назва роботи (англ)

Development of public administration and administration in the context of systemic sectoral reforms: social, economic, security 
and cultural aspects

Мета роботи (укр)

Наукове обґрунтування управлінських механізмів ініціації, впровадження та моніторингу реформ у різних суспільних 
сферах в Україні. Очікувані наукові результати: 1) концептуальний аналіз процесів прийняття, підготовки та контролю 
реалізації управлінських рішень для забезпечення розвитку суспільства; 2) розбудова механізмів публічного управління 
перетвореннями у соціальній, економічній, безпековій, культурній сферах; 3) розвиток теорії та практики реформ на 
основі аналізу кращого зарубіжного досвіду та його адаптації у вітчизняному контексті; 4) підготовка наукових публікацій 
на тему розбудови механізмів публічного управління забезпеченням гарантій дотримання прав людини та громадянина в 
Україні та світі.

Мета роботи (англ)

The purpose is a scientific substantiation of management mechanisms of initiation, implementation and monitoring of reforms 
in various public spheres in Ukraine. Expected scientific results: 1) conceptual analysis of the processes of making, preparing and 
monitoring the implementation of management decisions to ensure the development of society; 2) development of mechanisms 
of public management of transformations in social, economic, security, cultural spheres; 3) development of the theory and 
practice of reforms based on the analysis of the best foreign experience and its adaptation in the domestic context; 4) 
preparation of scientific publications on the topic of building mechanisms of public administration and ensuring guarantees of 
human and civil rights in Ukraine and the world.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розбудова системи публічного управління та 
адміністрування)

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Публічне управління та адміністрування

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 04.2021 04.2024 Остаточний звіт
Розвиток публічного управління та адміністрування в умовах 
системних галузевих реформ: соціальні, економічні, безпекові та 
культурні аспекти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15.31

Індекс УДК: 342.5; 354, 351.71, 351.83, 351.9, 351.5



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

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

Керівники роботи: 

Семенець-Орлова Інна Андріївна (д. держ. упр.)

Відповідальний за подання документів: Семенець-Орлова Інна Адріївна (Тел.: +38 (098) 556-03-78)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


