Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100397
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493675
Адреса: вул. Сергія Єфремова, буд. 25, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567448132
Телефон: 380567440867
E-mail: info@dsau.dp.ua
WWW: https://www.dsau.dp.ua

3. Виконавець
Назва організації: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493675
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Сергія Єфремова, буд. 25, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Телефон: 380567448132
Телефон: 380567440867
E-mail: info@dsau.dp.ua
WWW: https://www.dsau.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка та обґрунтування стратегічних напрямів та інструментарію інноваційного розвитку суб’єктів економічної
діяльності

Назва роботи (англ)
Development and justification of strategic directions and tools for innovative development of economic agents

Мета роботи (укр)
Обґрунтування та поглиблення теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення
організаційно-економічного інструментарію стратегічних напрямів інноваційного розвитку суб’єктів економічної
діяльності

Мета роботи (англ)
Substantiation and deepening of theoretical and methodological foundations and development of practical recommendations on
improving the organizational and economic tools of strategic directions of innovative development of economic entities
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: галузі національної економіки країни

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

01.2021

01.2025

Остаточний звіт

Розробка та обґрунтування стратегічних напрямів та інструментарію
інноваційного розвитку суб’єктів економічної діяльності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.81
Індекс УДК: 658

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кобець Анатолій Степанович (д. держ. упр., професор)
Керівники роботи:
Вініченко Ігор Іванович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Сітковська Алла Олександрівна (Тел.: +38 (095) 083-94-95)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

