Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111296
Відкрита
Дата реєстрації: 01-06-2021
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: 2.1 - 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: Київський національний торговельно-економічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01566117
Адреса: вул. Кіото, буд. 19, м. Київ, 02156, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380445313173
E-mail: knute@knute.edu.ua
WWW: https://knute.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний торговельно-економічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01566117
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Кіото, буд. 19, м. Київ, 02156, Україна
Телефон: 380445313173
E-mail: knute@knute.edu.ua
WWW: https://knute.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Управління репутацією туристичної дестинації

Назва роботи (англ)
Reputation management of tourism destination

Мета роботи (укр)
Розроблення рекомендацій щодо формування репутаційного менеджменту туристичної дестинації для досягнення
ефективного розвитку національної дестинації. Застосування результатів дослідження на регіональному рівні для
формування загальної стратегічної концепції розвитку країни.

Мета роботи (англ)
Development of recommendations for reputation management of a tourism destination to achieve the effective development of
the regional / national destination. Application of the research results to the regional level for the overall strategic concept
formation of the country's development.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальні наукові дослідження з найбільш
важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 84.1. Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління. 84.2. Надання
державних послуг суспільству в цілому 70.1. Діяльність головних управлінь 70.2. Консультування з питань керування 73.1.
Рекламна діяльність 73.2. Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки 82.3. Організовування
конгресів і торговельних виставок

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

01.2021

12.2024

Остаточний звіт

Управління репутацією туристичної дестинації

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.61.33, 06.71.57, 06.71.65
Індекс УДК: 332.122, 338.48, 338.246.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мазаракі Анатолій Антонович (д.е.н., професор)
Керівники роботи:
Ткаченко Тетяна Іванівна (д.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Фокіна Марина Вікторівна (Тел.: +38 (067) 879-45-13)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

