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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)
Управління організаційними змінами у пост військовій туристичній діяльності в Україні в умовах прискорення
євроінтеграційних процесів

Назва роботи (англ)
Management of organizational changes in post-war tourism activities in Ukraine under conditions of accelerating european
integration processes

Мета роботи (укр)
Наукове обґрунтування та розробка механізму управління організаційними змінами у туристичній діяльності з
врахуванням пост військового відновлення економіки країни та активізації інтеграції України у Європейський Союз на
основі

використання

системно-функціонального

та

історичних

підходів,

що

дозволить

підвищити

конкурентоспроможність та забезпечити сталий довгостроковий розвиток національної туристичної галузі, а також
сприяти розвитку продуктивних сил в державі.

Мета роботи (англ)
Scientific justification and development of a mechanism for managing organizational changes in tourism activities, taking into
account the post-war recovery of the country's economy and the intensification of Ukraine's integration into the European
Union, based on the use of system-functional and historical approaches, which will enable to increase competitiveness and
ensure the sustainable long-term development of the national tourism industry, as well as promote the development of
productive forces in the state.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (управління організаційними змінами в туристичній
діяльності)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Туризм

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

09.2022 09.2024

Остаточний звіт

Управління організаційними змінами у пост військовій туристичній
діяльності в Україні в умовах прискорення євроінтеграційних процесів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 71.37.75, 06.71.57
Індекс УДК: 338.48.02; 796.5:658, 338.48, 005.591.6:338.48

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Щокін Ростислав Георгійович (д. ю. н., к. ю. н., доц., професор)
Керівники роботи:
Перегуда Юлія Андріївна (к. геогр. н.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

