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Відкрита
Дата реєстрації: 25-06-2020
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: 2.7 - інше (Ініціативна тема)

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070890
Адреса: вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442562975
Телефон: 380442800512
E-mail: knutd@knutd.edu.ua
WWW: https://knutd.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070890
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна
Телефон: 380442562975
Телефон: 380442800512
E-mail: knutd@knutd.edu.ua
WWW: https://knutd.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні

Назва роботи (англ)
Problems and prospects of business development in Ukraine

Мета роботи (укр)
Наукові дослідження щодо сутності підприємництва, реального змісту й відповідності цивілізаційним стандартам його
потенційних можливостей як дійсного конкурента державного господарювання та ефективного пошуку і розробки
механізмів щодо забезпечення його всебічного розвитку

Мета роботи (англ)
Scientific research on the essence of entrepreneurship, real content and compliance with the civilizational standards of its
potential as a real competitor of public administration and the effective research and development of mechanisms to ensure its
comprehensive development
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: М 72.20 - Професійна, наукова та технічна діяльність / Наукові дослідження та розробки /
Дослідження і експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

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

07.2020

07.2022

Остаточний звіт

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.52.13, 06.56.21, 06.81
Індекс УДК: 330.34; 330.35, 330.341.4:339.13; 330.341.44; 338.33; 334.012; 334.7, 658, 338.658

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Грищенко Іван Михайлович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Мягких Ірина Миколаївна (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Коваленко О.О. (Тел.: +38 (044) 280-74-42)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

