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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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.005
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

0.001

2023

0.001

2024

0.001

2025

0.001

2026

0.001

2. Замовник
Назва організації: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125094
Адреса: вул. Острозького, буд. 32, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21100, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380432616620
Телефон: 380432612812
E-mail: info@vspu.net
WWW: http://vspu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125094
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Острозького, буд. 32, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21100, Україна
Телефон: 380432616620
Телефон: 380432612812
E-mail: info@vspu.net
WWW: http://vspu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теоретико-методологічні та практичні аспекти публічного управління суспільними процесами в Україні

Назва роботи (англ)
Theoretical, methodological and practical aspects of public governance of public processes in Ukraine

Мета роботи (укр)
Метою науково-дослідної роботи виступає розгляд та аналіз тенденцій розвитку публічного управління в Україні в умовах
сучасних глобалізаційних викликів та трансформації суспільних процесів; теоретико-методологічні розробки основних
напрямів розвитку та вдосконаленню системи публічного управління; надання практичних рекомендацій щодо вектору
розвитку сфери публічного управління; підготовка навчально-методичних матеріалів; публікації статей у збірниках
наукових праць, затверджених переліком ВАК; упровадження результатів дослідження у навчальний процес факультету
права, публічного управління та адміністрування у вигляді навчально-методичних посібників, методичних розробок,
тестів різних рівнів тощо.

Мета роботи (англ)
The purpose of research is to consider and analyze trends in public administration in Ukraine in the context of modern
globalization challenges and the transformation of social processes; theoretical and methodological development of the main
directions of development and improvement of the public administration system
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Публічне управління та адміністрування)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Публічне управління та адміністрування

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

01.2023

Проміжний звіт

Перший

2

01.2023

01.2024

Проміжний звіт

Другий

3

01.2024

01.2025

Проміжний звіт

Третій

4

01.2025

01.2026

Проміжний звіт

Четвертий

5

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

Підсумковий

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15
Індекс УДК: 342, 35:001.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лазаренко Наталія Іванівна (д. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Зубар Іван Валерійович

Відповідальний за подання документів: Лапшин Сергій Андрійович (Тел.: +38 (067) 236-16-90)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
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