Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100379
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1

2022

2

2023

2

2024

2

2025

2

2026

1

2. Замовник
Назва організації: Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 20201672
Адреса: вул. Січеславська Набережна, буд. 18, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380562312479
Телефон: 380567911265
Телефон: 380567780528
Телефон: 380563703626
E-mail: dogovor@duan.edu.ua
WWW: https://duan.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 20201672
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Січеславська Набережна, буд. 18, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000, Україна
Телефон: 380562312479
Телефон: 380567911265
Телефон: 380567780528
Телефон: 380563703626
E-mail: dogovor@duan.edu.ua
WWW: https://duan.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження стану та перспектив розвитку ринку туристичних та готельно-ресторанних послуг: економічний та
соціальний аспекти

Назва роботи (англ)
Research on the State and Prospects of Tourism and Hotel & Restaurant Services Market Development: Economic and Social
Aspects

Мета роботи (укр)
Метою роботи є вивчення економічних та соціальних факторів, які зумовлюють сучасний стан ринку туристичних та
готельно-ресторанних послуг, методів їх дослідження і регулювання, та виявлення впливу досліджуваних аспектів на
розвиток галузі туризму та індустрії гостинності й формування кадрового потенціалу для галузі.

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to examine the economic and social factors that determine the current state of the market of tourism and
hotel and restaurant services, methods of their research and regulation, and identify the impact of the economic and social
factors under study on the development of tourism and hospitality industry and human resources for this sector of economy.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток ринку туристичних та готельноресторанних послуг, вплив на його формування соціально-економічних факторів, розвиток людського потенціалу для
галузі туризму та індустрії гостинності)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: Результати досліджень можуть використовуватися обласними, міськими та територіальними
громадами, комунальними та приватними підприємствами для розбудови ринку туристичних та готельно-ресторанних
послуг, а також закладами професійної освіти, які надають послуги з підготовки фахівців для галузі туризму та індустрії
гостинності

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

01.2021

01.2022

Проміжний звіт

2

02.2022

01.2025

Проміжний звіт

Перший - добір та підготовка матеріалів для проведення економічних,
соціальних та методичних досліджень.
Основний - проведення теоретичних та прикладних економічних,
соціальних та методичних досліджень.
Заключний - підведення підсумків і аналіз результатів проведених
досліджень з відповідним звітуванням. Усі етапи супроводжуються

3

02.2025

01.2026

Остаточний звіт

публікаціями підручників, посібників, навчально-методичних
матеріалів, монографій, статей відповідно до отриманих проміжних та
остаточних результатів.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 13.17.65, 14.35.07, 14.35.09, 14.37.27, 14.37.09, 71.35, 71.35.11, 71.35.13, 71.35.15, 71.35.75, 71.35.01,
71.35.05, 71.35.07, 71.35.09, 71.37, 71.37.13, 71.37.15, 71.37.17, 71.37.75, 71.37.01, 71.37.05, 71.37.08.05, 71.37.08.07, 06.71.57
Індекс УДК: 008:379.85, 378, 378.02:372.8, 377.4, 374.02, 640.4, 640.4, 640.4.04, 640.4.06; 640.4.002.5, 640.4.03, 640.4, 640.41/.42,
640.41/.42, 640.41, 338.48; 796.5, 796.5; 338.48.02, 796.5.005; 796.5:658.7, 338.48, 338.48.02; 796.5:658, 338.48; 796.5, 796.5,
379.841, 379.832, 338.48

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Холод Борис Іванович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
М'ясоїд Галина Іванівна

Відповідальний за подання документів: М'ясоїд Галина Іванівна (Тел.: +38 (095) 584-33-96)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

