Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100423
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: Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16459396
Адреса: вул. Г. Сковороди, буд. 2, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380444256059
Телефон: 380444636783
E-mail: vkd@ukma.edu.ua
WWW: https://www.ukma.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16459396
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Г. Сковороди, буд. 2, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна
Телефон: 380444256059
Телефон: 380444636783
E-mail: vkd@ukma.edu.ua
WWW: https://www.ukma.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалення системи зв’язків з громадськістю та урядових комунікацій як чинник зміцнення громадянського
суспільства в Україні

Назва роботи (англ)
Improvement of Public Relations and Government Communications as a Factor in Strengthening Civil Society in Ukraine

Мета роботи (укр)
Одержання нових наукових даних щодо процесів і новітніх комунікаційних технологій та їх впливу на розвиток системи
взаємодії владних структур та політичних інститутів з громадськістю; визначити місце структури соціальних медіа та їх
ролі у взаємодії з громадськістю в системі соціального управління сучасного демократичного суспільства; з’ясувати
концептуальні моделі, загальні проблеми та практичні питання поглиблення двосторонньої симетричної комунікації з
цільовими групами громадськості в діяльності органів державної влади України.

Мета роботи (англ)
To obtain new scientific data on the processes and latest communication technologies and their impact on the development of
the system of interaction between government agencies and political institutions with the public; to determine the place of the
structure of social media and their role in interaction with the public in the system of social management of modern democratic
society; to clarify the conceptual models, common problems and practical issues of deepening two-way symmetrical
communication with target public groups in the activities of the public authorities of Ukraine.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальні дослідження з актуальних проблем
суспільних та гуманітарних наук)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: державне управління, дослідження та розробки в галузі гуманітарних і суспільних наук, вища освіта

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

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

Удосконалення системи зв’язків з громадськістю та урядових
комунікацій як чинник зміцнення громадянського суспільства в Україні

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 04.21.51, 04.51.54
Індекс УДК: 316.42, 316.77

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ярошенко Тетяна Олександрівна (к. і. н., доц.)
Керівники роботи:
Королько Валентин Григорович (д.філос.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Костенко Т.А. (Тел.: +38 (044) 425-65-80)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

