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Відкрита
Дата реєстрації: 24-07-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

50

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Артхаус Будінвест"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40992774
Адреса: Чорновола 88, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29000, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380673808480

3. Виконавець
Назва організації: Державний університет "Житомирська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05407870
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10005, Україна
Телефон: 380412241422
E-mail: rector@ztu.edu.ua
WWW: https://ztu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Забезпечення економічної безпеки територіальних виробничих комплексів

Назва роботи (англ)
Ensuring economic security of territorial production complexes

Мета роботи (укр)
розробка теоретико-методичних рекомендацій щодо удосконалення регулювання розвитку територіальних виробничих
комплексів з урахуванням економічної безпеки на сучасному етапі розвитку економіки України

Мета роботи (англ)
development of theoretical and methodological recommendations for improving the regulation of the development of territorial
production complexes taking into account economic security at the present stage of economic development of Ukraine
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Проблеми розвитку особистості, суспільства,
демографія та соціально-економічна політика)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: 007 – інше
Галузь застосування: 72.2 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Засади формування стратегії розвитку та структурні складові
1

03.2020 03.2020

Проміжний звіт

територіальних виробничих комплексів як об’єктів регуляторного
впливу
Особливості забезпечення економічної безпеки в процесі формування
стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Механізми

2

04.2020 06.2020

Проміжний звіт

забезпечення економічної безпеки розвитку виробничих комплексів
територій. Ресурси і чинники розвитку виробничих комплексів на
регіональному рівні

3

07.2020

09.2020

Проміжний звіт

4

10.2020

12.2020

Остаточний звіт

Обґрунтування концепції розвитку виробничих комплексів регіону з
урахуванням забезпечення економічної безпеки
Вдосконалення механізмів економічної безпеки територіальних
виробничих комплексів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.61, 06.81.12
Індекс УДК: 332.1, 658.5; 658.012.2, 658.5:332.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Євдокимов Віктор Валерійович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Сергієнко Лариса Василівна (к. держ.упр.)

Відповідальний за подання документів: Ксендзук Валентина Віталіївна (Тел.: +38 (097) 164-65-60)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

