Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200756
Відкрита
Дата реєстрації: 02-09-2022
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 (ініціативна)

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: Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070832
Адреса: вул. Підгірна, буд. 46, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380312613396
Телефон: 380312613321
E-mail: office@uzhnu.edu.ua
Інше: www.uzhnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070832
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Підгірна, буд. 46, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна
Телефон: 380312613396
Телефон: 380312613321
E-mail: office@uzhnu.edu.ua
Інше: www.uzhnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Економіко-управлінські аспекти трансформації бізнесу та інноваційного розвитку в період російсько-української війни та
післявоєнного відновлення

Назва роботи (англ)
Economic and managerial aspects of business transformation and innovative development during the Russian-Ukrainian war and
post-war recovery.

Мета роботи (укр)
Розвиток та формування стратегічних аспектів позиціонування України як повноцінного учасника на міжнародній
економічній арені на основі вдосконалення економіко-управлінських аспектів в сферах: інновацій, бренду, людського
капіталу, лідерства в умовах нових можливостей та викликів воєнного та повоєнного періоду.

Мета роботи (англ)
Development and formation of strategic aspects of positioning Ukraine as a full-fledged participant in the international
economic arena on the basis of improvement of economic and management aspects in the areas of: innovation, brand, human
capital, leadership in the conditions of new opportunities and challenges of the war and post-war period.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Перспективні моделі цифровізації економіки та
бізнесу в умовах російсько-української війни та післявоєнний період)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Розробка стратегічних напрямів активізації зовнішньо-економічної діяльності в умовах
трансформації бізнесу та військової агресії

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Економіко-управлінські аспекти трансформації бізнесу та
1

09.2022 09.2026

Остаточний звіт

інноваційного розвитку в період російсько-української війни та
післявоєнного відновлення

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.39
Індекс УДК: 338.24, : 338.22+330.131:355.01(470+477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Миронюк Іван Святославович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Дюгованець Олеся Михайлівна (к.е.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Фречка Н.І. (Тел.: +38 (050) 148-61-31)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

