
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U114723

Відкрита

Дата реєстрації: 29-12-2021

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.): 0.000

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: 

Телефон: 380444909500

E-mail: iapm@iapm.edu.ua

WWW: https://maup.com.ua/

3. Виконавець

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

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00127522

Підпорядкованість: 

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

Телефон: 380444909500

E-mail: iapm@iapm.edu.ua

WWW: https://maup.com.ua/

4. Співвиконавець



5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Формування системних напрямів щодо розвитку корпоративної соціальної відповідальності в сучасних умовах розвитку 
економіки

Назва роботи (англ)

Formation of system directions for the development of corporate social responsibility in modern conditions of economic 
development

Мета роботи (укр)

Науково-методологічне обґрунтування особливостей розвитку корпоративної соціальної відповідальності та розробка 
системних заходів щодо її поширення у вітчизняній практиці.

Мета роботи (англ)

Scientific and methodological substantiation of the peculiarities of the development of corporate social responsibility and the 
development of systematic measures for its dissemination in domestic practice.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток систем корпоративної соціальної 
відповідальності на засадах урахування зарубіжної інноваційної практики розвитку бізнесу)

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи

Галузь застосування: Управління та адміністрування

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 12.2021 12.2024 Остаточний звіт
Формування системних напрямів щодо розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності в сучасних умовах розвитку економіки

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 06.52.17

Індекс УДК: 330.341:316.4; 330.35:316.4, 005.35:65



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

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

Керівники роботи: 

Буковинська Марія Петрівна (д. е. н.)

Відповідальний за подання документів: Капеліста Ірина Михайлівна (Тел.: +38 (098) 950-07-50)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


