Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103116
Відкрита
Дата реєстрації: 24-09-2019
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: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070890
Адреса: вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442562975
Телефон: 380442800512
E-mail: knutd@knutd.edu.ua
WWW: https://knutd.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070890
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна
Телефон: 380442562975
Телефон: 380442800512
E-mail: knutd@knutd.edu.ua
WWW: https://knutd.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Цифрова економіка як передумова структурних, інтеграційних трансформацій вітчизняних бізнес-процесів в умовах
глобалізації

Назва роботи (англ)
Digital economy as a prerequisite for structural, integration transformations of domestic business processes in the conditions of
globalization

Мета роботи (укр)
Розробка теоретико-методологічних положень щодо сутності цифрової економіки, визначення закономірностей перебігу
і трансформації бізнес-процесів в умовах глобалізації та всебічної інформатизації суспільства

Мета роботи (англ)
Development of theoretical and methodological provisions on the essence of the digital economy, defining the laws of the
course and transformation of business processes in the conditions of globalization and comprehensive informatization of society
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Визначення соціально-економічного впливу
розвитку сучасних інформаційних технологій на процеси перебігу бізнес-процесів в умовах глобалізації)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 051 Економіка, економіка та управління бізнес-процесами

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

10.2019

10.2024

Остаточний звіт

Цифрова економіка як передумова структурних, інтеграційних
трансформацій вітчизняних бізнес-процесів в умовах глобалізації

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.39, 06.51.41, 06.51.61, 06.52.13, 06.01.11, 06.01.29, 06.03.07
Індекс УДК: 338.24, , 658.011.46, 330.34; 330.35, 330:001.12, 330:002, 330.1; 330.8, 338.24:044

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Грищенко Іван Михайлович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Мельник Альона Олексіївна (д. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Коваленко О.О. (Тел.: +38 (044) 280-74-42)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

