Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200355
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2022
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: Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05476322
Адреса: Центральна площа, буд. 7, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58002, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380372222243
Телефон: 380372511158
E-mail: main@chtei-knteu.cv.ua
WWW: http://www.chtei-knteu.cv.ua

3. Виконавець
Назва організації: Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05476322
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: Центральна площа, буд. 7, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58002, Україна
Телефон: 380372222243
Телефон: 380372511158
E-mail: main@chtei-knteu.cv.ua
WWW: http://www.chtei-knteu.cv.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Управління соціально-економічним розвитком територіальних громад в контексті інтернаціоналізації та глобалізації
бізнесу

Назва роботи (англ)
Management of socio-economic development of territorial communities in the context of internationalization and globalization
business

Мета роботи (укр)
Визначити основні аспекти, засади та шляхи управління соціально-куономічним розвитком територіальних громад у
міжнародному контексті глобалізації бізнесу

Мета роботи (англ)
Identify the main aspects, principles and ways to manage the socio-economic development of local communities in the
international context of the business globalization
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Формування організаційно-управлінських засад
розвитку територіальних громад, фінансове забезпечення розвитку територіальних громад як складова ефективної
децентралізації влади в Україні; обліково-аналітичне та контрольне забезпечення управління соціально-економічним
розвитком територіальних громад; розвиток концепції Slowfood у сфері гостинності; маркетингове забезпечення
соціально-економічним розвитком територіальних громад)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні матеріали пропозицій та рекомендацій до функціонування територіальних громад та їх
соціально-економічного розвитку в контексті інтернаціоналізації та глобалізації їхнього бізнесу
Галузь застосування: управління органів місцевого самоврядування

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Визначення теоретичних основ та розробка методичних підходів до
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

функціонування територіальних громад та їх соціально-економічного
розвитку; розробка пропозицій та рекомендацій для територіальних
громад в контексті інтернаціоналізації та глобалізації бізнесу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 37.01.75
Індекс УДК: 550.3.003; 550.3:338; 550.3:001.89; 550.3:001.18 , 352.075

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вдовічен Анатолій Анатолійович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Вдовічен Анатолій Анатолійович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Гищук Роман Миколайович (Тел.: +38 (050) 662-94-21)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

