Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102951
Відкрита
Дата реєстрації: 18-06-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.7 - інше (господарський договір)

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 100
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

100

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРА С»
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37411434
Адреса: вул. Національного відродження, 204, с. Добрівляни, Заліщицький р-н., Тернопільська обл., 48674, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380355443155

3. Виконавець
Назва організації: Тернопільський національний економічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33680120
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 46009, Україна
Телефон: 380352475051
E-mail: rektor@tneu.edu.ua
WWW: http://www.tneu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Удосконалення інноваційного менеджменту на підприємстві енергетичного сектору

Назва роботи (англ)
Improving innovation management in the energy sector

Мета роботи (укр)
Метою науково-дослідної роботи є діагностика інноваційного потенціалу підприємства-замовника, на базі якої буде
розроблено конкуренто-орієнтовану інноваційну стратегію розвитку підприємств з урахуванням сучасних умов
господарювання в Україні.

Мета роботи (англ)
The purpose of research is to diagnose the innovation potential of the customer, on the basis of which will be developed
competitive-oriented innovation strategy for enterprise development, taking into account modern business conditions in
Ukraine.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Удосконалення інноваційного менеджменту)
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: М 72 Наукові дослідження та розробки

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

06.2020 11.2020

Остаточний звіт

Удосконалення інноваційного менеджменту на підприємстві
енергетичного сектору

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.54.31.03
Індекс УДК: 658.001.76

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Крисоватий Андрій Ігорович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Брич Василь Ярославович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Москаль Ю. В. (Тел.: +38 (035) 247-50-59)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

