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1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік
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2. Замовник
Назва організації: ТОВ "Науково-технічний, медико - екологічний Центр "ЕКОСИСТЕМА""
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38774024
Адреса: , м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., , Україна
Підпорядкованість:
Телефон: (057) 738-12-38
E-mail: ekosistema90@mail.ru

3. Виконавець
Назва організації: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071180
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Телефон: 380577076634
E-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua
WWW: https://www.kpi.kharkov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Стратегічні пріоритети розвитку олієдобувного підприємства в умовах інноваційного висококонкурентного середовища

Назва роботи (англ)
Strategic priorities of the development of the oil-extracting enterprise in the conditions of innovative high-competitive
environme

Мета роботи (укр)
Метою роботи є формування організаційно-економічних напрямів щодо підвищення ефективності функціонування
олієдобувного підприємства в умовах невизначеності та конкурентного середовища

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is the formation of organizational and economic directions to improve the efficiency of the oil company
in conditions of uncertainty and competitive environment
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: економія енергоресурсів
Галузь застосування: 72.10

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

04.2019

12.2020

Остаточний звіт

Стратегічні пріоритети розвитку олієдобувного підприємства в умовах
інноваційного висококонкурентного середовища

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.81
Індекс УДК: 658

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Марченко Андрій Петрович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Федоров Андрій Оліксійович

Відповідальний за подання документів: Попов Микола Олексійович (Тел.: +38 (066) 689-02-73)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

