Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102992
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2019
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 15
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

15

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр Варіус"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39916742
Адреса: узвіз Ярмарковий, 10, оф. 6, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49037, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380676301115

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071211
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Науки, 9-А, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна
Телефон: 70203040
E-mail: post@hneu.edu.ua
WWW: http://www.hneu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка

рекомендацій

по

впровадженню

принципів

соціальної

відповідальності

в

маркетинговій

діяльності

машинобудівного підприємства

Назва роботи (англ)
Development of recommendations on implementation of principles of social responsibility in marketing activity of machinebuilding enterprise

Мета роботи (укр)
Розробка

практичних

рекомендацій

з

підвищення

ефективності

діяльності

машинобудівного

підприємства

та

конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, за рахунок використання сучасних технологій і обладнання у
виробництві та завдяки виконанню принципів соціальної відповідальності в маркетинговій діяльності машинобудівного
підприємства. Це дозволить підвищити прибуток підприємства при виготовленні й просуванні своєї продукції на ринку у
довгостроковому періоді та в цілому покращити фінансові показники підприємства та його маркетингу.

Мета роботи (англ)
Development of practical recommendations for increasing the efficiency of the machine-building enterprise and the
competitiveness of the manufactured products, through the use of modern technologies and equipment in production and
through the implementation of the principles of social responsibility in the marketing activity of the machine-building
enterprise. This will increase the profits of the company in the manufacture and promotion of its products in the market over
the long term and generally improve the financial performance of the enterprise and its marketing.
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: Методичні документи
Галузь застосування: 94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення теоретико-методичного забезпечення до формування
1

08.2019

09.2019

Остаточний звіт

стратегії фінансового розвитку в системі управління підприємством та
формування практичних рекомендацій щодо визначення рівня
фінансового розвитку підприємств

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55
Індекс УДК: 621

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пономаренко Володимир Степанович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Орлов Петро Аркадійович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шелкунова Наталія Леонідівна (Тел.: +38 (057) 702-06-70)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

