Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002492
Відкрита
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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
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: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070714
Адреса: проспект Центральний, буд. 59-а, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380645240342
E-mail: uni@snu.edu.ua
WWW: https://snu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070714
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Центральний, буд. 59-а, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна
Телефон: 380645240342
E-mail: uni@snu.edu.ua
WWW: https://snu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Концептуальні засади сталого розвитку економіки в умовах її цифровізації

Назва роботи (англ)
Conceptual principles of sustainable economic development in the context of its digitalization

Мета роботи (укр)
Загальна мета – приєднання до процесу формування єдиної національної інноваційної системи, призначення якої –
продукування інновацій та повномасштабна інноватизація національної економіки. Її деталізація – в частині узагальнення
методологічної основи концепції сталого розвитку задля нових шляхів розв’язання проблеми формування системи
електронних публічних реєстрів у сфері господарювання з метою наукового обґрунтування змін у законодавство про
електронні публічні реєстри. Напрацювання та реалізація пропозицій кафедри щодо фактичного внесення змін у
законодавство про електронні публічні реєстри, про бюро економічної безпеки та ін.

Мета роботи (англ)
The overall goal is to join the process of forming a single national innovation system, the purpose of which is to produce
innovations and full-scale innovation of the national economy. Its details are in terms of generalizing the methodological basis of
the concept of sustainable development for new ways to solve the problem of forming a system of electronic public registers in
the field of management in order to scientifically substantiate changes in legislation on electronic public registers. Development
and implementation of the department's proposals on the actual amendments to the legislation on electronic public registers,
the Bureau of Economic Security, etc.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 08 – Право

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

05.2022

12.2023

Остаточний звіт

Концептуальні засади сталого розвитку економіки в умовах її
цифровізації

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10
Індекс УДК: , 346.5:338.46(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Целіщев Олексій Борисович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Шаповалова Ольга Вікторівна (д.ю.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Воронько Ольга (Тел.: +38 (050) 284-58-29)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

