Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104885
Відкрита
Дата реєстрації: 13-11-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 25 - договір з фізичною особою. Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за
рахунок коштів якої виконується робота
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 11
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік
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2. Замовник
Назва організації: Фесенко Геннадій Григорович
Код ЄДРПОУ/ІПН: 2739719491
Адреса: вул. Салтівське шосе, буд. 141, кВ. 160, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61112, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 0629511251

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071211
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Науки, буд. 9-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна
Телефон: 380577020304
Телефон: 380577020717
E-mail: post@hneu.edu.ua
WWW: http://www.hneu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Стратегічне управління розвитком територій від макро до мікрорівня

Назва роботи (англ)
Strategic management of development of territories from macro to micro level

Мета роботи (укр)
Обґрунтування науково-теоретичних засад стратегічного управління територіями та розробка практичних рекомендації
щодо розвитку територій на макро-, мезо- та мікро- рівнях.

Мета роботи (англ)
Substantiation of scientific and theoretical bases of strategic management of territories and development of practical
recommendations on development of territories at macro-, meso- and micro-levels
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Обґрунтування сучасних підходів до розробки
стратегії розвитку територій)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Впровадження розроблених практичних рекомендацій при розробці стратегій розвитку територій
від макро- до мікрорівня.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Обґрунтування теоретико- методичних засад стратегічного управління
1

11.2020

12.2020

Остаточний звіт

розвитку територій та розробка практичних рекомендацій щодо
розвитку територій на макро-, мезо- та макро- рівнях

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.61, 06.61.01
Індекс УДК: 332.1, 332.1; 332.122(1-21)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пономаренко Володимир Степанович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Гавкалова Наталія Леонідівна (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Койнаш Марина Іванівна (Тел.: +38 (057) 702-06-70)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

