Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104879
Відкрита
Дата реєстрації: 13-11-2020
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

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: Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070795
Адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, б.14, м. Краматорськ, Донецька обл., 84333, Україна
Підпорядкованість: Мiнiстерство освіти України
Телефон: 0626461999

3. Виконавець
Назва організації: Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070795
Підпорядкованість: Мiнiстерство освіти України
Адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, б.14, м. Краматорськ, Донецька обл., 84333, Україна
Телефон: 0626461999

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Інноваційні пріоритети розвитку економіки: формування методологічної та онтологічної парадигм

Назва роботи (англ)

Innovative priorities of economic development: formation of methodological and ontological paradigms

Мета роботи (укр)
Визначення інноваційних пріоритетів розвитку старопромислового депресивного регіону на підставі формування
методологічної та онтологічної парадигм. Узагальнення пріоритетів і складових сучасної архітектури інноваційної
економіки, формування висновків і розробка пропозицій щодо урахування нових векторів розвитку економіки при
розробці програм регіонального та місцевого рівнів та стратегічних напрямів ребрендингу старопромислових регіонів.

Мета роботи (англ)
Determining innovative priorities for the development of the old industrial depressed region based on the formation of
methodological and ontological paradigms. Generalization of priorities and components of modern architecture of innovative
economy, formation of conclusions and development of offers on the account of new vectors of development of economy at
development of programs of regional and local levels and strategic directions of rebranding of old industrial regions.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Впровадження нових методологічних підходів до
розробки регіональних та місцевих програм економічного розвитку.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Навчальний процес, фундаментальні НДР, прикладні розробки тощо

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

10.2020

06.2023

Проміжний звіт

2

09.2023 06.2024

Остаточний звіт

Частина 1. Сучасна архітектура інноваційної економіки: модернізація,
креативність, нові вектори розвитку
Частина 2. Формування методологічної та онтологічної парадигм
управління інноваційною діяльністю

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.52.13
Індекс УДК: 330.34; 330.35

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кравець Василь Анатолійович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Попова Ганна Юріївна (к. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Гордієнко В.В. (Тел.: +38 (050) 017-12-73)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

