
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113964

Відкрита

Дата реєстрації: 22-11-2021

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

7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 160.000

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2022 30.000

2023 30.000

2024 30.000

2025 35.000

2026 35.000

2. Замовник

Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватний заклад вищої освіти "Східноєвропейський 
університет імені Рауфа Аблязова"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 14204539

Адреса: вул. Нечуя-Левицького, буд. 16, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18036, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380963342355

3. Виконавець

Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватний заклад вищої освіти "Східноєвропейський 
університет імені Рауфа Аблязова"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 14204539

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Нечуя-Левицького, буд. 16, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18036, Україна

Телефон: 380963342355



4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах глобалізаційних викликів

Назва роботи (англ)

Innovative development of hotel and restaurant industry in modern conditions of globalization challenges

Мета роботи (укр)

Обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо формування інноваційного потенціалу підприємств готельно-
ресторанного господарства , дослідження і аналіз сучасного стану готельно-ресторанного бізнесу в Україні, динаміки та 
чинників, які впливають на його розвиток, позитивних та негативних рис інноваційних процесів в сучасних умовах 
глобалізаційних викликів.

Мета роботи (англ)

Substantiation and development of practical recommendations for the formation of innovative potential of hotel and restaurant 
industry, research and analysis of the current state of hotel and restaurant business in Ukraine, dynamics and factors 
influencing its development, positive and negative features of innovation processes in modern globalization challenges.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового 
комплексу

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Матеріали, Методичні документи

Галузь застосування: Сфера гостинності.

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2022 01.2023 Проміжний звіт
Аналіз інноваційного потенціалу підприємств готельно-ресторанного 
господарства

2 01.2023 01.2025 Проміжний звіт
Аналіз впливу інноваційних процесів на готельно-ресторанне 
господарство

3 01.2025 01.2026 Остаточний звіт
Розрбка практичних рекомендацій щодо ефективності інноваційної 
діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 71.35.75

Індекс УДК: 640.4.03, 640.4.03



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Чудаєва Ія Борисівна (д. е. н., доц.)

Керівники роботи: 

Сушко Наталія Валеріївна

Відповідальний за подання документів: Сушко Наталія Валеріївна (к.і.н.) (Тел.: +38 (096) 811-17-82)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


