Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102798
Відкрита
Дата реєстрації: 01-08-2019
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: 2.7 - інше (безкоштовна тема)

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: Національна академія державного управління при Президентові України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 23696843
Адреса: вул. Ежена Потьє, 20, м. Київ, Київська обл., 03680, Україна
Підпорядкованість: Адміністрація Президента України
Телефон: 4556712

3. Виконавець
Назва організації: Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 23213365
Підпорядкованість: Нацiональна академія державного управління при президентові України
Адреса: вул. Генуезька, 22, м. Одеса, Одеська обл., 65009, Україна
Телефон: 380487059720
Телефон: 380487059700
E-mail: general@oridu.odessa.ua
E-mail: communications@oridu.odessa.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Стратегії інноваційного розвитку в менеджменті

Назва роботи (англ)
Strategies for innovation development in management

Мета роботи (укр)
Проведення аналізу існуючих систем розробки стратегій інноваційного розвитку бізнес-організацій, виявлення їх
специфічних особливостей, розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення на основі побудови концепції управління
бізнес-організаціями,

ряду

методик

формування

та

забезпечення

трансформації

системи

розробки

стратегій

інноваційного розвитку для забезпечення швидкого та якісного перетворення креативних ідей в інноваційні продукти та
послуги, підвищення рівня інноваційності національної економіки.

Мета роботи (англ)
Conducting analysis of existing systems for developing strategies for innovative development of business organizations,
identifying their specific features, developing recommendations for their improvement on the basis of constructing the concept
of management of business organizations, a number of methods of forming and ensuring the transformation of the system of
development of strategies for innovation development to ensure the rapid and qualitative transformation of creative ideas in
innovative products and services, raising the level of innovation of the national economy.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Інноваційний розвиток в менеджменті)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: 72.20.1

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

07.2019

12.2019

Проміжний звіт

2

01.2020

12.2020

Остаточний звіт

Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми створення
стратегій інноваційного розвитку в менеджменті
Огляд сучасного стану функціонування інноваційних стратегій в
менеджменті та обгрунтування методології досліджень

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 82.15.17
Індекс УДК: 338.2, 005.21:005.591.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Іжа Микола Михайлович (д. політ. н., професор)
Керівники роботи:
Красностанова Наталія Едуардівна (к. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Ємельянова О.М. (Тел.: +38 (048) 705-97-43)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

