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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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

0.200

2023

0.400

2024

0.400

2. Замовник
Назва організації: Державний університет "Одеська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43861328
Адреса: пр. Шевченка, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65044, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380487223474
E-mail: opu@opu.ua
WWW: http://www.opu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний університет "Одеська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43861328
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пр. Шевченка, буд. 1, м. Одеса, Одеська обл., 65044, Україна
Телефон: 380487223474
E-mail: opu@opu.ua
WWW: http://www.opu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Моделювання інвестиційних детермінант розвитку територій: інституційна якість та економічний зріст

Назва роботи (англ)
Іnvestment determinants modeling of territorial development: institutional quality and economic growth

Мета роботи (укр)
Метою науково-дослідної роботи є наукове обґрунтування та представлення практичних рекомендацій щодо
моделювання

інвестиційних

детермінант

розвитку

територій

в

координатах

галузевої

аналітики,

що

сприяє

макроекономічної політики стабілізації в умовах глобалізаційних змін. У роботі для кола дослідників запропоновано низку
питань: сутність інвестиційного механізму розвитку територій; теоретико-правові засади формування стратегії державної
підтримки

розвитку

інвестиційної

діяльності;

формування

та

реалізація

інвестиційного

потенціалу

в

умовах

глобалізаційних змін; форми та напрямки інтенсифікації використання інвестиційного потенціалу України; сучасний стан
і перспективи розвитку державного управління інвестиційними процесами на прикладі територій півдня України;
моделювання інвестиційних детермінант трансформаційного розвитку територій.

Мета роботи (англ)
The aim of the research consist of substantiate and present practical recommendations for modelling investment determinants
of territorial development in the coordinates of industry analysis, which contributes to macroeconomic policy stabilization in
the context of globalization. In the work for researchers the number of questions are offered: essence of the investment
mechanism of territories development; theoretical and legal bases of strategy formation of the state support of investment
activity; formation and realization of investment potential in the conditions of globalization changes; forms and directions of
intensification for using the investment potential of Ukraine; current state and prospects of state management development of
investment processes on the example of the south of Ukraine territories; investment determinants modelling of
transformational development of territories.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Формування та реалізація інвестиційного
потенціалу в умовах глобалізаційних змін)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: a) Публічне управління та адміністрування

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Сучасний стан і перспективи розвитку державного управління
інвестиційними процесами на прикладі півдня України та Словаччини,
1

05.2022

12.2024

Остаточний звіт

інституційна якість та економічний зріст.Методологічні підходи до
стратегування інвестиційного розвитку територій, сучасні тренди та
індикатори економічної ефективності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.54.31.13, 06.56.31, 06.01
Індекс УДК: 330.322.001.76, , 33; 330, 332.1:330.332

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дмитришин Дмитро Володимирович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Карпенко Лідія Миколаївна (д. е. н., професор)
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