Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104934
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2020
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070743
Адреса: пр. Дмитра Яворницького, буд. 19, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567441411
Телефон: 380567447339
E-mail: rector@nmu.org.ua
WWW: http://www.nmu.org.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070743
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пр. Дмитра Яворницького, буд. 19, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Телефон: 380567441411
Телефон: 380567447339
E-mail: rector@nmu.org.ua
WWW: http://www.nmu.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності

Назва роботи (англ)
Social responsibility in the system of entrepreneurial activity

Мета роботи (укр)
Визначення концептуальних підходів та практичного інструментарію щодо формування соціальної відповідальності
суб’єктів підприємницької діяльності, визначення місця та ролі соціальної відповідальності в підприємницькій діяльності
України, обґрунтування її значення, а також перспектив розвитку в умовах України.

Мета роботи (англ)
Defining conceptual approaches and practical tools for the formation of social responsibility of business entities, determining
the place and role of social responsibility in business of Ukraine, justification of its importance, as well as prospects for
development in Ukraine.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Інструменти та методичні підходи до формування
механізму управління соціальною відповідальністю суб’єктів підприємницької діяльності. Аналіз стимулюючих факторів
щодо формування соціальної відповідальності у бізнес-структур.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Зміст поняття та концептуальні засади формування соціальної відповідальності
суб’єктів підприємницької діяльності в Україні за її факторними складовими; авторська концепція соціальної
відповідальност
Галузь застосування: Економіка, Економіка та організація виробництва, Управління підприємствами за сферами
економічної діяльності, Управління конкурентоспроможністю

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

07.2020

12.2023

Остаточний звіт

Соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.81.03
Індекс УДК: 373.61; 339.138; 658.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Півняк Геннадій Григорович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Шаповал Валентина Михайлівна (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шломіна Людмила Семенівна (Тел.: +38 (056) 373-07-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

