Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0116U006779
Відкрита
Дата реєстрації: 15-08-2016
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22115979
Адреса: 69041, м.Запоріжжя, вул. Кіяшко, 16 б
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 59-48-73
Інше:

3. Виконавець
Назва організації: Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22115979
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: 69041, м.Запоріжжя, вул. Кіяшко, 16 б
Телефон: 59-48-73
Інше:

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Напрями та механізми зміцнення економічної безпеки суб’єктів господарювання в процесі європейської інтеграції

Назва роботи (англ)
Directions and mechanisms to strengthen the economic security of business entities in the process of European integration

Мета роботи (укр)
Дослідити передумови та фактори впливу процесу європейської інтеграції на економічну безпеку суб’єктів
господарювання і на основі наукового обґрунтування засобів та механізмів виявити пріоритетні напрямки зміцнення
економічної безпеки.

Мета роботи (англ)
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: стратегія зміцнення економічної безпеки країни
Галузь застосування:

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

01.2016

07.2017

Остаточний звіт

Напрями та механізми зміцнення економічної безпеки суб’єктів
господарювання в процесі європейської інтеграції

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.71.03
Індекс УДК: 338.45, 338.43:631.11(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Туровцев Геннадій Володимирович
Керівники роботи:
Мокій Анатолій Іванович

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

