Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112836
Відкрита
Дата реєстрації: 07-09-2021
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: 2.7 - інше (Тематичний план кафедральних НДР)

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет "Запорізька політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070849
Адреса: вул. Жуковського, буд. 64, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69063, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380617642506
Телефон: 380617642141
E-mail: rector@zntu.edu.ua
WWW: http://www.zntu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Запорізька політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070849
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Жуковського, буд. 64, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69063, Україна
Телефон: 380617642506
Телефон: 380617642141
E-mail: rector@zntu.edu.ua
WWW: http://www.zntu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Управління конкурентоспроможністю суб`єктів господарювання як запорука економічної захищеності

Назва роботи (англ)
Management of the competitiveness of business entities as a guarantee of economic security

Мета роботи (укр)
Розроблення методичного інструментарію та здійснення системних аналітичних досліджень і прогнозних оцінок
конкурентного середовища суб`єкта господарювання в частині активізації інноваційної діяльності в контексті сталого
економічного розвитку

Мета роботи (англ)
Development of methodological tools and implementation of systematic analytical research and forecast assessments of the
competitive environment of the business entity in terms of intensification of innovation in the context of sustainable
development
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Обґрунтування теоретико-методичних основ
управління конкурентоспроможністю суб’єкта господарювання, визначення та активізація стратегічних векторів розвитку
та розробка науково-практичних рекомендацій з реалізації інноваційного механізму економічної захищеності в умовах
сталого розвитку)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Нормативні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: В навчальному процесі кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», в освітньому
процесі підготовки здобувачів вищої освіти сфери управління, впроваджені в управлінні конкурентоспроможністю
суб’єктів господарювання в сучасних умовах

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

09.2021

06.2024

Остаточний звіт

Управління конкурентоспроможністю суб`єктів господарювання як
запорука економічної захищеності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.56.21, 06.81
Індекс УДК: 330.341.4:339.13; 330.341.44; 338.33; 334.012; 334.7, 658, 658:005.332.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Наумик Валерій Владиленович (д.т.н., професор)
Керівники роботи:
Ткаченко Алла Михайлівна (д.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Висоцька Наталя Іванівна (Тел.: +38 (061) 769-82-35)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

