Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113893
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070812
Адреса: вул. Університетська, буд. 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380629333416
Телефон: 380629529924
E-mail: office@pstu.edu
WWW: http://pstu.edu

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070812
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна
Телефон: 380629333416
Телефон: 380629529924
E-mail: office@pstu.edu
WWW: http://pstu.edu

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Регіональна політика України в умовах стагнації економіки та всесвітньої пандемії

Назва роботи (англ)
Regional policy of Ukraine in the conditions of economic stagnation and global pandemic

Мета роботи (укр)
Розроблення теоретико-методологічних підходів та практичних рекомендацій до розвитку економіки України на
регіональному та локальному рівні під впливом розгортання пандемії, виявлення шляхів подолання її негативних
наслідків для економіки регіонів

Мета роботи (англ)
Development of theoretical and methodological approaches and practical recommendations for the development of Ukraine's
economy at the regional and local levels under the influence of the pandemic, identifying ways to overcome its negative
consequences for the regional economy
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (впровадження розроблених антикризових
практичних рекомендацій щодо економічного розвитку регіонів України в умовах карантинних обмежень)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

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

09.2021

06.2022

Остаточний звіт

Регіональна політика України в умовах стагнації економіки та
всесвітньої пандемії

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.56.31
Індекс УДК: , 332.02:330.3(477)(047.31)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ленцов Ігор Альбертович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Логутова Тамара Григорівна (д.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Борблік Карина Едуардівна (Тел.: +38 (096) 848-05-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

