Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104873
Відкрита
Дата реєстрації: 12-11-2020
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070743
Адреса: пр. Дмитра Яворницького, буд. 19, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567441411
Телефон: 380567447339
E-mail: rector@nmu.org.ua
WWW: http://www.nmu.org.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070743
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пр. Дмитра Яворницького, буд. 19, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Телефон: 380567441411
Телефон: 380567447339
E-mail: rector@nmu.org.ua
WWW: http://www.nmu.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств в умовах розвитку інформаційного суспільства

Назва роботи (англ)
Formation of the mechanism of management of innovative activity of the enterprises in the conditions of development of an
information society

Мета роботи (укр)
Визначення економічного механізму управління інноваційною діяльністю підприємств, скерованого на забезпечення
функціонування його виробничої і соціальної підсистем в умовах посилення впливу інформаційного суспільства.

Мета роботи (англ)
Definition of the economic mechanism of management of innovative activity of the enterprises directed on maintenance of
functioning of its industrial and social subsystems in the conditions of strengthening of influence of an information society.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Обгрунтування інструментів та методичних підходів
до формування механізму управління інноваційним розвитком підприємства в умовах інформаційного суспільства.
Визначення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку підприємства.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні основи управління інноваційним розвитком підприємств шляхом
посилення рівня використання ними сучасних засобів інформаційного забезпечення бізнес-процесів. Обгрунтовані зміст
та напрям удоск
Галузь застосування: Економіка, Економіка та організація виробництва, Управління підприємствами за сферами
економічної діяльності

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

07.2020

12.2021

Остаточний звіт

Формування механізму управління інноваційною діяльністю
підприємств в умовах розвитку інформаційного суспільства

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.54.31.13, 06.81.30
Індекс УДК: 330.322.001.76, 658.152/.153

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Півняк Геннадій Григорович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Вагонова Олександра Григорівна (д.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шломіна Людмила Семенівна (Тел.: +38 (056) 373-07-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

