
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120Ш05398 ВідкритаДата реєстрації: 09-12-2020Статус виконавця: 17 - головний виконавець
1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 -  власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця 1ІДР або безкоштовно)КПКВК:Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробкиДжерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо) Загальний обсяг фінансування (тис. гри): 0 У тому числі по роках (тис. грн.):Рік Фінансування2. Замовник
Назва організації: Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти" Код ЄДРПОУ/ІПН: 35830447Адреса: вул. Січових Стрільців, буд. 52-а, м. Київ. Київська обл., 04053, Україна Підпорядкованість: Національна академія педагогічних наук України Телефон: 380444813800 Телефон: 380444841096
3. Виконавець
Назва організації: Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти" Код ЄДРПОУ/ІПН: 35830447Підпорядкованість: Національна академія педагогічних наук України Адреса: вул. Січових Стрільців, буд. 52-а, м. Київ. Київська обл., 04053, Україна Телефон: 380444813800 Телефон: 3804448410964. Співвиконавець5. Науково-технічна роботаНазва роботи (укр)



Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і державиНазва роботи (англ)Transformation of Public Management of the Development o f Social, Economic, Political and I luman Potentials of the Society and StateМета роботи (укр)розв'язання комплексних проблем трансформації публічного управління, що забезпечується шляхом розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави.Мета роботи (англ)solving complex problems o f transformation o f public administration, provided by the development of social, economic, political and human potential o f society and the state.Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Полггико-правові аспекти державного управління та регіонального розвитку)Вид роботи: 4.S - прикладнаОчікувані результати: Наукова продукція за темою науково-дослідної роботи - статті, монографії, навчальні посібники, тези.Галузь застосування: Сфера публічного управління та регіонального розвитку6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу1 11.2020 12.2025 Остаточний звіт дослідницький7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15.31,10.15.33,10.17.35,11.15.25,11.15.45, 04.21.61 Індекс УДК: 342.5; 354. 342.5,351, 323,328; 342.5; 351/354, 316.42:35, 342.5; 351/354; 323



8. Заключні відомості
Керівник організації:Кириченко Микола Олексійович Керівники роботи:Карташов Євген Григорович (д.держ.упр.)
Відповідальний за подання документів: Карташов Євген Григорович (Тел.: +38 (044) 481-01-98)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності УкрІНТЕІ Юрченко Т.А.


