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4. Джерела та напрями фінансування
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
Джерело фінансування: 7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 0.000 тис. грн.

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження ефективності функціонування організаційних форм реалізації інноваційної діяльності

Назва роботи (англ)
The Effectiveness Functioning Research of Organizational Forms of Innovation Activity Realization

Реферат (укр)
Досліджено особливості формування, функціонування та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури в Україні та світі;
сформовано концептуальні засади формування й функціонування об’єктів інноваційної інфраструктури, а саме
технополісів, технопарків, індустріальних парків, наукових парків та бізнес – інкубаторів, що дозволило виокремити
напрямки взаємодії суб’єктів інноваційно – інвестиційної діяльності щодо їх створення; удосконалено структурні
елементи організаційно – економічних механізмів створення й функціонування об’єктів інноваційної інфраструктури, що
надасть можливість забезпечити вирішення завдань промислової політики країни, спрямованих на підвищення рівня їх
інноваційної активності й конкурентоспроможності; запропоновано пріоритетні напрямки підвищення ефективності
функціонування об’єктів інноваційної інфраструктури, реалізація яких дозволить прискорити інтенсивність інноваційних
процесів. Загальні науково – методичні положення й прикладні результати наукового дослідження знайшли своє
використання у навчальному процесі Дніпровського державного технічного університету при викладанні дисциплін:
«Економіка інновацій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня технічних спеціальностей та
«Маркетинг інновацій» при підготовці здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073
«Менеджмент» (акт впровадження від 02.06.2022 № 108-08.14/35).

Реферат (англ)
Peculiarities of the formation, functioning and development of innovative infrastructure facilities in Ukraine and the world were
studied; the conceptual principles of the formation and functioning of innovative infrastructure objects, namely technopolises,
technology park, industrial parks, science parks and business incubators, were formed, which made it possible to single out the
directions of interaction of the subjects of innovation and investment activity regarding their creation; the structural elements
of the organizational and economic mechanisms for the creation and functioning of innovative infrastructure objects have been
improved, which will provide an opportunity to provide solutions to the tasks of the country's industrial policy, aimed at
increasing the level of their innovative activity and competitiveness; priority directions for improving the efficiency of the
innovative infrastructure facilities are proposed, the implementation of which will allow to accelerate the intensity of innovative
processes. General scientific and methodical provisions and applied results of scientific research found their use in the
educational process of the Dniprovsky State Technical University in the teaching of disciplines: "Economics of Innovation" for
students of higher education of the second (master's) level of technical specialties and "Marketing of Innovations" in the
preparation of students of higher education of the second (master's) level specialty 073 "Management" (implementation act
dated 02.06.2022 No. 108-08.14/35).
Індекс УДК: 330.341:316.4; 330.35:316.4, 330.141.1:338.49
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.52.17

6. Науково-технічна продукція (НТП)
НТП 1

Назва продукції (укр): елементи організаційно –економічного механізму створення й функціонування об’єктів
інноваційної інфраструктури; практичні рекомендації щодо розвитку діяльності об’єктів інноваційної інфраструктури; звіт
про НДР
Назва продукції (англ): Elements of the organizational and economic mechanism of creation and functioning of innovative
infrastructure facilities; practical recommendations regarding the development of the activities of innovative infrastructure
facilities; report about SRW
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Сфера суспільних і гуманітарних наук
Опис продукції (укр): Удосконалені елементи організаційно —економічного механізму створення й функціонування
об’єктів інноваційної інфраструктури та розроблені практичні рекомендації щодо розвитку їх діяльності.
Соціально-економічна спрямованість НТП: підвищення ефективності відтворення інноваційного потенціалу й
створення конкурентоспроможної науково - технічної бази для успішної реалізації планів соціально - економічного
розвитку регіонів
Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР
Впровадження НТП: Впроваджено
Строки впровадження: 09.202108.2022
Виробник продукції: Дніпровський державний технічний університет
Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Права інтелектуальної власності: За договорами
Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР, не дозволяється копіювати
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8. Звітна документація
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