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Державний реєстраційний номер: 0121U111302
Відкрита
Дата реєстрації: 02-06-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 2201300
Напрям фінансування: 2.7 - інше (Національний фонд досліджень України)

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 663.852
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

663.852

2. Замовник
Назва організації: Національний фонд досліджень України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42734019
Адреса: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442981622
Телефон: 380442981622

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Львівська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071010
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Степана Бандери, буд. 12, м. Львів, Львівська обл., 79013, Україна
Телефон: 380322582111
E-mail: coffice@lp.edu.ua
WWW: http://lp.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Методи управління веб-спільнотою в умовах психологічних, соціальних та економічних впливів на суспільство під час
пандемії COVID-19

Назва роботи (англ)
Methods of managing the web community in terms of psychological, social and economic influences on society during the
COVID-19 pandemic

Мета роботи (укр)
Мета проєкту полягає у розробленні методів та кейс-моделей управління веб-проєктами (веб-спільнотами), які були б
ефективними та дієвими під час уникнення психологічних, соціальних та економічних впливів на суспільство COVID-19
кризи. Розроблені методи та кейс-моделі дозволять вплинути на бізнес-процеси веб-спільноти, підвищити репутацію та
зберегти потоки прибутків, мінімалізувати витрати на управління веб-спільнотою, легко адаптуватись до нових умов під
час COVID-19 кризи, враховуючи психологічні, соціальні та економічні впливи на віртуальні проєкти.

Мета роботи (англ)
The aim of the project is to develop methods and case models for managing web projects (web communities) that would be
effective and efficient during the avoidance of the psychological, social and economic influences of COVID-19 crisis on society.
Developed methods and case models allow influence on the business processes of the web community, increase the reputation
and maintain revenue streams, minimize the cost of web community managing, easily adapt to new conditions during the
COVID-19 crisis, taking into account psychological, social and economic impacts on virtual projects.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Експерти

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

05.2021

08.2021

Проміжний звіт

2

09.2021

12.2021

Остаточний звіт

Розроблення заходів протидії кризовим ситуаціям в управлінні вебспільнотами
Розроблення методу визначення рівня інтенсивності заходів протидії
кризовим ситуаціям

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 19.21.91
Індекс УДК: 316.77(4/9)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Демидов Іван Васильович (д. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Федушко Соломія Степанівна (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Рибалкіна І.Б. (Тел.: +38 (032) 258-27-46)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

