Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100390
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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: Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070772
Адреса: вул. Чернишевського, буд. 24-а, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567452372
E-mail: postmaster@mail.pgasa.dp.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070772
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Чернишевського, буд. 24-а, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Телефон: 380567452372
E-mail: postmaster@mail.pgasa.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Трансформації публічного управління та адміністрування під впливом чинників глобалізації та регіоналізації

Назва роботи (англ)
Transformations of public administration and governance under the influence of globalization and regionalization

Мета роботи (укр)
Визначення впливу процесів глобалізації та регіоналізації на систему публічного управління в умовах становлення
цифрового суспільства, інформатизації та розвитку економіки знань

Мета роботи (англ)
Determining the impact of globalization and regionalization processes on the system of public administration in the context of
digital society formation, as well as informatization tendencies and knowledge economy development
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальні наукові дослідження з найбільш
важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Економіка

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

Формування цифрової економіки, державна підтримка розвитку нового
суспільства знань та публічне управління процесами децентралізації
Трансформації публічного управління та адміністрування у сфері

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

інформатизації міжнародного співробітництва та розвитку
електронного урядування

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

Розвиток системи публічного управління в умовах цифрового
суспільства знань

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.51.71
Індекс УДК: 339.9, 339.9, 339.9:332.1:330.341.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Савицький Микола Василійович (д.т.н., професор)
Керівники роботи:
Кахович Олена Олександрівна

Відповідальний за подання документів: Кахович Олена Олександрівна (Тел.: +38 (098) 719-91-10)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

