Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002524
Відкрита
Дата реєстрації: 11-05-2022
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: 2.7 - інше (Економічна безпека суб'єктів господарювання)

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 6.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

6.000

2. Замовник
Назва організації: Український державний університет науки і технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44165850
Адреса: вул. Лазаряна, буд. 2, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49010, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567765947
E-mail: udunt@diit.edu.ua
WWW: http://diit.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Український державний університет науки і технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44165850
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Лазаряна, буд. 2, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49010, Україна
Телефон: 380567765947
E-mail: udunt@diit.edu.ua
WWW: http://diit.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Економічна безпека виробничих підприємств у контексті сталого розвитку

Назва роботи (англ)
Economic security of industrial enterprises in the context of sustainable development

Мета роботи (укр)
Виробничі підприємства, що діють в умовах кризи, потребують управління системою забезпечення економічної безпеки.
Гарантування її цільового рівня в діяльності підприємств є одним з основних завдань менеджменту, оскільки визначає
загальну ефективність їхнього господарського функціонування. Розробка та впровадження системи оцінювання рівня
економічної безпеки виробничих підприємств, що є адекватною сучасним умовам господарювання, сприятиме
підвищенню їхньої конкурентоспроможності в глобальному економічному середовищі. З огляду на зазначене, одним з
пріоритетів управлінської системи вітчизняних виробничих підприємств має стати управління їх економічною безпекою.
Саме економічна безпека підприємства може гарантувати ефективну господарську діяльність та своєчасну адаптацію до
змін, що сприятиме сталому розвитку підприємства. Водночас, впроваджені в практику виробничих підприємств
результати наукових досліджень з проблем управління економічною безпекою, оцінки її рівня та розробки механізму
забезпечення матимуть першочергове значення для максимально ефективного використання ресурсів підприємства,
зростання його виробничого потенціалу, своєчасного запобігання й успішного подолання внутрішніх і зовнішніх загроз та,
як результат, стабільного функціонування.

Мета роботи (англ)
Industrial enterprises operating in a crisis need to manage the system of economic security. Ensuring its target level in the
activities of enterprises is one of the main tasks of management, as it determines the overall efficiency of their economic
functioning. The development and implementation of a system for assessing the level of economic security of industrial
enterprises, which is adequate to modern economic conditions, will help increase their competitiveness in the global economic
environment. Given the above, one of the priorities of the management system of domestic manufacturing enterprises should be
to manage their economic security. It is the economic security of the enterprise that can guarantee effective economic activity
and timely adaptation to changes, which will contribute to the sustainable development of the enterprise. At the same time, the
results of scientific research on economic security management, assessment of its level and development of a provision
mechanism will be of paramount importance for the most efficient use of enterprise resources, growth of its production
potential, timely prevention and successful overcoming of internal and external threats. result, stable operation.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Сталий розвиток як фактор впливу на економічну
безпеку підприємств)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Економіка

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Звіт з НДР

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.92
Індекс УДК:

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пшінько Олександр Миколайович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Бобиль Володимир Володимирович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Бобиль Володимир Володимирович (Тел.: +38 (095) 005-30-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

