Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113892
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

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 "Приазовський державний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070812
Адреса: вул. Університетська, буд. 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380629333416
Телефон: 380629529924
E-mail: office@pstu.edu
WWW: http://pstu.edu

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070812
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна
Телефон: 380629333416
Телефон: 380629529924
E-mail: office@pstu.edu
WWW: http://pstu.edu

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження моделювання управлінських рішень корпоративної логістики в умовах цифровізації глобального ринку

Назва роботи (англ)
Research of modeling management decisions of corporate logistics in the context of digitalization of the global market

Мета роботи (укр)
Дослідження теоретико-методичних засад та розробка методичних рекомендацій щодо формування гнучких та
адаптивних систем управління бізнес-процесами корпоративної логістики в умовах цифрової трансформації

Мета роботи (англ)
Research of theoretical and methodological foundations and development of guidelines for the formation of flexible and adaptive
systems for managing business processes of corporate logistics in the context of digital transformation
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, збільшення обсягів виробництва та продуктивності праці, поліпшення умов праці й
стану навколишнього середовища, економія енергоресурсів, матеріалів, зменшення зносу обладнання
Галузь застосування: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. 70.22 Консультування з питань комерційної
діяльності й керування

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

09.2021

06.2022

Остаточний звіт

Дослідження моделювання управлінських рішень корпоративної
логістики в умовах цифровізації глобального ринку

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.35.23
Індекс УДК: 65.012.34;164

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ленцов Ігор Альбертович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Колосок Валерія Михайлівна (д. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Колосок Валерія Михайлівна (Тел.: +38 (062) 944-61-12)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

