Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0118U100052
Відкрита
Дата реєстрації: 03-10-2018
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 350
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14204539
Адреса: вул. Нечуя-Левицького, 16, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18036, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 0472649066
Телефон: 0472647055
E-mail: cim@cim.uch.net
Інше: (0472) 64-73-00

3. Виконавець
Назва організації: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14204539
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Нечуя-Левицького, 16, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18036, Україна
Телефон: 0472649066
Телефон: 0472647055
E-mail: cim@cim.uch.net
Інше: (0472) 64-73-00

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки

Назва роботи (англ)
Modeling of effective marketing activity of Ukrainian enterprises in the conditions of globalization of the economy

Мета роботи (укр)
Розробка

концепцій

моделювання

впливу

макроекономічних

структурних

зрушень,

шкали

оцінювання

рівня

гармонійності структури економічних систем на макро-та мікрорівні як джерела структурних ризиків, економікоматематичних моделей розвитку альтернативної енергетики; формалізація синтезу структури економічної системи, що
забезпечує ії жіттєздатність з урахуванням маркетингової діяльності.

Мета роботи (англ)
Development of concepts for modeling the impact of macroeconomic structural changes, scale of assessment of the harmonicity
level of the structure of economic systems at the macro and micro levels as sources of structural risks, economic and
mathematical models of alternative energy development; formalization of the synthesis of the structure of the economic system,
which ensures its livability, taking into account marketing activity.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Матеріали, Методичні документи
Галузь застосування: Професійна, наукова та технична діяльність

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

11.2018

11.2020

Проміжний звіт

2

11.2020

11.2022

Проміжний звіт

3

11.2022

11.2026

Проміжний звіт

4

11.2026

11.2028

Остаточний звіт

Аналіз впливу макроекономічних структурних зрушень на структури
економічної системи.
Аналіз впливу джерел структурних ризиків на економічну систему.
Розробка моделей оцінювання рівня гармонійності структури
економічних систем на макро-та мікрорівні.
Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств
України в умовах глобалізації економіки.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.35.51, 06.81.03
Індекс УДК: 330.4, 373.61; 339.138; 658.8, 373.61; 339.138; 658.8; 330.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шпак Любов Олександрівна (д. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Савченко Сергій Олегович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Савченко Сергій Олегович (Тел.: +38 (050) 464-15-39)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

