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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: Класичний приватний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 19278502
Адреса: вул. Жуковського, буд. 70-б, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69002, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380617641491

3. Виконавець
Назва організації: Класичний приватний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 19278502
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Жуковського, буд. 70-б, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69002, Україна
Телефон: 380617641491

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Стратегія економічного розвитку в контексті залучення смарт технологій прийняття рішень

Назва роботи (англ)

Economic development strategy in the context of attracting smart decision-making technologies

Мета роботи (укр)
Поглиблення теоретичних положень, удосконалення методичних підходів та надання практичних рекомендацій щодо
удосконалення стратегії економічного розвитку в контексті залучення смарт технологій прийняття рішень

Мета роботи (англ)
The aim of the study is to deepen theoretical provisions, improve methodological approaches and provide practical
recommendations for improving the strategy of economic development in the context of attracting smart decision-making
technologies
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: економічні науки

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

05.2021

05.2026

Остаточний звіт

Виконання науково-дослідної роботи

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.52.13
Індекс УДК: 330.34; 330.35, 330.34

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Огаренко Віктор Миколайович (д. держ. упр., професор)
Керівники роботи:
Семенов Андрій Григорович (д.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Трохимець О.І. (Тел.: +38 (061) 228-48-08)
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