Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102882
Відкрита
Дата реєстрації: 19-08-2019
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 35
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2017

35

2. Замовник
Назва організації: Фонд підтримки підприємництва
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26306363
Адреса: вул. Першотравнева, 1, м. Кременчук, Кременчуцький р-н., Полтавська обл., 39600, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380988514141

3. Виконавець
Назва організації: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05385631
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: Першотравнева, 20, м. Кременчук, Кременчуцький р-н., Полтавська обл., 39600, Україна
Телефон: 0536631019
WWW: http://www.kdu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Проведення соціологічних досліджень щодо стану розвитку підприємництва у місті Кременчук

Назва роботи (англ)
Sociological research of business development in Kremenchuk

Мета роботи (укр)
З’ясування думки підприємців міста Кременчука щодо реалізації головних принципів стратегії розвитку малого та
середнього бізнесу, ставлення підприємців до міста як бізнес-середовища; пошук можливих резервів взаємодії влади та
суб’єктів підприємницької діяльності

Мета роботи (англ)
Defining the opinion of the entrepreneurs of the city of Kremenchuk on the implementation of the main principles of the
strategy of development of small and medium-sized business, the attitude of entrepreneurs to the city as a business
environment; search for possible reserves of interaction between authorities and business entities
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Визначення комплексу дієвих заходів необхідних
для формування стратегії економічного розвитку міста)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Регіональна економіка і управління

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

07.2017

09.2017

Остаточний звіт

Проведення соціологічних досліджень щодо стану розвитку у місті
Кременчук

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 23.04.20, 23.04.23, 06.61
Індекс УДК: , , 332.1, 332.1:334.4:316.4(477.53-21Кременчук)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Загірняк Михайло Васильович (д. т. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Сакун Леся Миколаївна (к. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Буряк Євген Вікторович (Тел.: +38 (050) 304-63-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

