Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103028
Відкрита
Дата реєстрації: 23-06-2020
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: 2.7 - інше (Ініціативна тема)

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070890
Адреса: вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442562975
Телефон: 380442800512
E-mail: knutd@knutd.edu.ua
WWW: https://knutd.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070890
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна
Телефон: 380442562975
Телефон: 380442800512
E-mail: knutd@knutd.edu.ua
WWW: https://knutd.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Детермінанти трансформації економіки України в контексті реалізації Цілей сталого розвитку (макро-, мезо- та
мікрорівень)

Назва роботи (англ)
Determinants of Ukraine's economy transformation in the context of implementation of the Sustainable Development Goals
(macro-, meso- and micro-level)

Мета роботи (укр)
Розроблення методологічних засад і практичних рекомендацій щодо трансформації економіки України, у тому числі на
рівні регіонів та підприємств, визначення організаційно-економічного механізму удосконалення багаторівневого
управління в контексті реалізації глобальних Цілей сталого розвитку, їх використання у науково-дослідній, освітній та
господарській діяльності.

Мета роботи (англ)
Development of methodological principles and practical recommendations for the Ukraine's economy transformation, including
the level of regions and enterprises, definition of organizational and economic mechanism for improving multilevel management
in the context of implementation of the Global Sustainable Development Goals, their use in scientific research, educational and
economic activities.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Визначення стратегічних напрямів трансформації
провідних секторів економіки України, в тому числі на регіональному та локальному рівнях, в контексті реалізації
глобальних Цілей сталого розвитку)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали, Монографії, наукові публікації; організація та проведення міжнародних
науково-практичних конференцій та круглих столів; доповідні записки центральним та регіональним органам державної
влади
Галузь застосування: Наука, освіта, центральні та регіональні органи державної влади та місцевого самоврядування.

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

07.2020

07.2025

Остаточний звіт

Детермінанти трансформації економіки України в контексті реалізації
Цілей сталого розвитку (макро-, мезо- та мікрорівень)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06, 06.52.45
Індекс УДК: 33, 338.12; 338.34; 330.36, [338.2:330.101.54]:316.422(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Грищенко Іван Михайлович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Ольшанська Олександра Володимирівна (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Коваленко О.О. (Тел.: +38 (044) 280-74-42)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

