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Відкрита
Дата реєстрації: 26-06-2020
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Код ЄДРПОУ/ІПН: 23623471
Адреса: вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54003, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380512765579
Телефон: 380512500333
E-mail: rector@chmnu.edu.ua
WWW: https://chmnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Код ЄДРПОУ/ІПН: 23623471
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54003, Україна
Телефон: 380512765579
Телефон: 380512500333
E-mail: rector@chmnu.edu.ua
WWW: https://chmnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вплив малого бізнесу (МБ) на економіку України: компаративний аналіз.

Назва роботи (англ)
The impact of small business (SB) on the economy of Ukraine: a comparative analysis.

Мета роботи (укр)
Компаративний аналіз основних каналів впливу малого бізнесу на економічний розвиток країни. Обґрунтування
інституційних та фінансово економічних механізмів ефективного використання потенціалу малого бізнесу для посилення
його ролі в забезпеченні економічного зростання.

Мета роботи (англ)
Comparative analysis of the main channels of small business influence on the economic development of the country.
Substantiating of institutional and financial-economic mechanisms of effective use of small business potential to strengthen its
role in ensuring economic growth.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Посилення ролі малого бізнесу у розвитку
інноваційної діяльності)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Економічна політика

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

09.2020 06.2021

Проміжний звіт

Порівняльний аналіз ролі малого бізнесу в економіці країни
Обґрунтування інституційних та фінансово економічних механізмів

2

09.2021

06.2022

Остаточний звіт

ефективного використання потенціалу малого бізнесу для посилення
його ролі в забезпеченні економічного зростання.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 82.15.21.15, 06.56.31
Індекс УДК: , , 338.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Клименко Леонід Павлович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Верланов Юрій Юрійович (к.е.н., професор)
Кузьменко Олександр Борисович (д. е. н.)

Відповідальний за подання документів: Лопатін Артем Олегович (Тел.: +38 (051) 276-55-96)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

