Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103139
Відкрита
Дата реєстрації: 27-09-2019
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: Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33297907
Адреса: пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61045, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380573404587
E-mail: htei.knteu@gmail.com

3. Виконавець
Назва організації: Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33297907
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61045, Україна
Телефон: 380573404587
E-mail: htei.knteu@gmail.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Менеджмент та публічне управління: концептуальні засади формування та перспективи реалізації в Україні

Назва роботи (англ)
Management and public administration: conceptual foundations of formation and prospects of realization in Ukraine

Мета роботи (укр)
Розробка концептуальних підходів щодо формування солідарного суспільства як сукупності соціально-економічних
відносин між владою, бізнесом та суспільством для забезпечення соціально-економічного добробуту громадян.

Мета роботи (англ)
Breaking up of conceptual approaches with the form of solidarity as a result of social, economic and social dominion, and
business and social security for social security.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальні наукові дослідження з проблем
розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Сфера публічного управління та адміністрування

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Теоретичний аналіз та узагальнення тенденції розвитку менеджменту
1

01.2019

01.2022

Проміжний звіт

та публічного управління в сучасних соціально-економічних умовах в
Україні.
Рекомендації щодо вдосконалення принципів, механізмів, методів,
процесів, технологій управління в системі менеджменту та публічного

2

01.2022

01.2023

Остаточний звіт

управління на засадах формування об’єднуючого фактору
різноманітних соціальних інтересів та життєвих стратегій громадян у
суспільстві.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 82.13.01
Індекс УДК: 351, 005.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гурова Капіталіна Дмитрівна (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Муромець Наталія Євгенівна

Відповідальний за подання документів: Муромець Наталія Євгенівна (Тел.: +38 (050) 758-61-15)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

