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1. Назва теми дослідження.
«Трансформація публічного управління розвитком соціального, 

економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави».

2. Класифікаційна група НДР.
Прикладна.

3. Підстава для виконання НДР.
Протокол Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

№ 9 від 23.09.2020 р.

4. Виконавці НДР: головна організація-виконавець.
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кафедра публічного 

управління і проектного менеджменту ННІМП
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-А, корп. 1
р/р 312592001118507 ГУ ДКСУ у м. Київ, МФО 0820019.

5. Науковий керівник теми:

Карташов Євген Григорович
Доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри 

публічного управління і проектного менеджменту ННІМП 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

6. Науковий напрям, проблема дослідження (для галузевої тематики).
13. Управління та економіка освіти.
(відповідно до «Пріоритетних напрями наукових досліджень НАПН України на 2018-2022 рр., 

затверджених Загальними зборами НАПН України від 17 листопада 2017 р., 
http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/)

7. Назва програми, завдання програми (для державних цільових 
програм).

8. Мета та завдання наукового дослідження / НДР.
Метою роботи є розв’язання комплексних проблем трансформації 

публічного управління, що забезпечується шляхом розвитком соціального, 
економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави.

9. Предмет, об’єкт і методи наукового дослідження / НДР.
Об’ єкт: Процес публічного управління розвитком потенціалу 

суспільства і держави.
Предмет: Трансформація публічного управління розвитком соціального, 

економічного, політичного та людського потенціалів суспільства та держави.

2

http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/


Методи наукового дослідження: методи аналізу і синтезу, критичний 
аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей, моделювання, 
прогнозування; логічного умовиводу, економіко-математичного 
моделювання, статистичного та економічного аналізів, узагальнення, контент 
аналізу.

10. Вимоги до виконання наукового дослідження/ НДР
Сучасний економіко-політико-соціальний стан України свідчить про 

наявність серйозних проблем в організації публічного управління. На 
сучасному етапі розвитку українського суспільства пріоритетними 
напрямами повинні бути завдання посилення ролі взаємодії держави та 
громадянського суспільства у регулюванні політичних та соціально- 
економічних процесів. Проблематика гармонізації публічної політики та 
управління набуває все більшої актуальності у зв’язку із суперечливими та 
потенційно деструктивними впливами сучасних глобалізаційних процесів- 
викликів на процес відтворення системотворчих характеристик згідно з 
людиноцентриською концепцією.

Управління суспільством в умовах змін актуалізувало завдання 
всебічного вивчення надскладних, і багаторівневих взаємозалежностей 
процесів глобалізації й публічного управління. Усвідомлення динаміки їх 
взаємозв’язку та взаємодії має особливе значення для поглиблення розуміння 
сучасних тенденцій розвитку державно-управлінських механізмів в Україні.

Науково-дослідна робота за темою «Трансформація публічного 
управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського 
потенціалів суспільства і держави» є продовженням наукових напрацювань 
науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і 
проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України.

Масштаби проблем у публічному управлінні, що постають перед 
сучасним суспільством та державою, стрімко зростають, а складність таких 
завдань посилюється. Розв'язання теоретичних та практичних проблем у 
системі публічного управління можливе шляхом ґрунтовних 
міждисциплінарних науково-практичних досліджень та розробкою ряду 
рекомендацій із вдосконалення та адаптування системи публічного 
управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського 
потенціалів суспільства і держави.

Наявний науковий доробок:
Науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України досліджують питання, які пов’язані із:

Державно-громадська комунікація у  забезпеченні діяльності органів 
публічного управління.

Трансформація управлінських процесів та інновації в органах публічної 
влади на регіональному рівні в умовах децентралізації.
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Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в 
умовах глобалізації.

Трансформація стратегії розвитку публічного управління.
Публічне управління в історико-культурній ретроспективі.
Розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування і територіальних 

громад у  контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Іншомовна комунікація у  підготовці публічних службовців.

Наявний науковий доробок колективу кафедри свідчить про здатність 
здійснювати дослідження вказаних напрямів за темою «Трансформація 
публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та 
людського потенціалів суспільства і держави». Джерелами розробки стануть 
праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, нормативні, статистичні, 
аналітичні матеріали державних органів і міжнародних інституцій, а також 
результати наукових досліджень, отриманих раніше викладачами кафедри, 
університету, що знайшли відображення в наукових статтях, доповідях на 
наукових конференціях, дисертаціях, монографіях.

11. Терміни проведення наукового дослідження/ НДР.

Початок Закінчення
жовтень 2020 р. жовтень 2025 р.

12. Етапи наукового дослідження / НДР.

Перший, початковий теоретичний етап:
-  визначення мети, цілей та завдань дослідження, обґрунтування 

етапів дослідження.
Другий, проміжний, аналітичний етап:
-  вирішення теоретичних питань, які входять у загальну проблему 

дослідження;
-  вивчення практичних аспектів за напрямами дослідження, 

узагальнення досвіду теоретичних та практичних напрацювань з реалізації 
мети дослідження.

Третій, заключний, узагальнюючий:
-  узагальнення результатів досліджень;
-  моделювання (прогнозний аналіз);
-  оцінка повноти і якості вирішення поставлених завдань;
-  підготовка і оформлення звітної документації.

Назва етапу Термін
виконання Склад виконавців Очікувані

Результати
Перший, 
початковий етап.

(жовтень 2020 
-  жовтень
2021 р.):

Колектив
виконавців:
Науковий

Статті у виданнях різного 
рівня,
виступи на науковому
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Другий, 
теоретичний, 
проміжний етап

(жовтень 2021 
-  жовтень
2022 р.)

керівник: 
Карташов Є. Г.,
д.держ. упр., доцент
Виконавці теми:
Алейнікова В. О.,
д. держ. упр., 
професор

Діденко Н. Г.
д. держ. упр., 
професор

Ковтун О. А.,
к. держ. упр., доцент

Букорос Т. О.,
к. політ. н., доцент

Жукова І. В.,
к. держ. упр., доцент

Бережна Г. В.,
к. е. н., доцент

Івкін В. М.,
к. психол. н., доцент

Дубініна О.В.
к. пед. н., доцент

Шмагун А.В.,
к. держ. упр.

Вініченко А.А.
к.істор.н.

Здобувачі вищої 
освіти

семінарі кафедри за 
темою НДР, «круглих 
столах», керівництво 
науковою роботою 
здобувачів вищої освіти. 
Узагальнення досвіду 
теоретичних та 
практичних напрацювань 
з реалізації мети та 
завдань дослідження.

Третій, аналітичний 
етап

(жовтень 2022 
-  жовтень 
2023 р.)

Інтерпретація фактів, 
встановлення зв’язків і 
залежностей між подіями 
і явищами. 
Формулювання 
практичних адресних 
рекомендацій і 
пропозицій.

Четвертий,узагальн
юючий
етап

(жовтень 2023 
-  жовтень 
2024 р.):

Узагальнення і оцінка 
результатів досліджень.

П’ятий, заключний 
етап

(жовтень 2024 
-  жовтень 
2025 р.):

Складання звітної 
документації.
Публікація наукових 
монографій і статей за 
тематикою НДР, виступи 
на науково-практичних 
конференціях, написання 
навчальних посібників, 
розробка методичних 
рекомендацій, лекційних 
курсів дисциплін. 
Підготовка і оформлення 
звітної документації за 
темою дослідження.

13. Обсяг коштів на проведення робіт.
Науково-дослідна робота з виконання теми дослідження здійснюється 

на громадських засадах -  безоплатно.

14. Очікувані наукові результати дослідження/ НДР.
Наукова продукція за темою науково-дослідної роботи «Трансформація 

публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та 
людського потенціалів суспільства і держави» об’ємом до 15 др.арк.: 
публікація наукових монографій, статей, тез виступів на науково-практичних 
конференціях, навчальні посібники, лекційні курси дисциплін, методичні 
рекомендації методичні матеріали семінарів кафедри, «круглих столів».
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15. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового 
дослідження / НДР (указати вид та назву продукції).

Результати науково-дослідної роботи буде використано при підготовці 
наукової продукції.

16. Прогноз щодо впровадження результатів НДР.
Упровадження результатів НДР полягатиме у оприлюдненні, 

розповсюдженні та використанні цільовою групою користувачів у науковій, 
освітянській та управлінській практиках створеної під час виконання НДР 
продукції (наукової, навчальної тощо).

Цільова група користувачів результатів НДР: здобувачі вищої освіти, 
державні службовці, представники органів місцевого самоврядування, 
керівники та працівники структур, що надають управлінські та 
адміністративні послуги.

Основні положення науково-дослідної роботи можуть бути використанні 
для вдосконалення управлінської практики, адаптації до нових тенденцій у 
публічному управлінні через розвиток соціального, економічного, 
політичного та людського потенціалів суспільства і держави.

Обґрунтовані в науково-дослідній роботі теоретичні положення та 
рекомендації доцільно використовувати у освітньому процесі підготовки 
здобувачів вищої освіти спеціальностей «Публічне управління та 
адміністрування», «Менеджмент».

Очікуваний соціальний ефект упровадження результатів НДР.
Соціальна значущість дослідження полягає у доведенні об’єктивної 

необхідності змін у системі публічного управління та удосконалення методів 
та інструментів публічного управління; обґрунтуванні шляхів гармонізації 
публічної політики та управління, мінімізації суперечливих, деструктивних 
впливів глобалізації на процес відтворення системотворчих характеристик 
згідно з людиноцентриською концепцією.

Соціальний ефектом можуть бути нові знання, вміння, навички; корисні, 
соціально значимі зв’язки, можливості комунікації, взаємодії, партнерства; 
сприяння інтеграції навчального процесу, науки і практики публічного 
управління та місцевого самоврядування.

Соціальні результати дослідження це інструменти та засоби 
інформаційного, методичного, нормативного, організаційно-правового та 
іншого характеру, що напрацьовані у процесі дослідження та можуть бути 
застосовані з метою забезпечення поширення (перенесення, тиражування) 
результатів в інші організації, громади.

17. Практична корисність (практичне використання) результатів 
наукового дослідження / НДР.

Результати поданого дослідження можуть бути використані в освітньому 
процесі, у практичній діяльності здобувачів вищої освіти, викладачів, 
стейкхолдерів.
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Практичне значення одержаних результатів буде полягати в 
можливості використання логічно доведених до рівня конкретних пропозицій 
результатів дослідження.

Результати дослідження слугуватимуть основою для подальшого 
розвитку теоретичних, організаційно-правових, методологічних питань 
публічного управління. Висновки та практичні рекомендації будуть 
використані у роботі спеціалістами сфери публічного управління та 
місцевого самоврядування, здобувачами вищої освіти.

18. Перелік науково-технічної та іншої документації, що подається 
по завершенні наукового дослідження / НДР -  згідно плану.

• заключний науковий звіт про виконання НДР;
• рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

19. Порядок розгляду і приймання наукового дослідження / НДР.
Заключні результати НДР розглядаються на засіданні кафедри 

публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, заключний звіт за 
результатами НДР розглядається Вченою радою Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти», Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Керівник теми НДР № 0120Щ05398 
завідувач кафедри публічного управління 
і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО»
д.держ.упр., доцент Є. Г. Карташов
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