Тнформащя до проекту (для подальшоТ публжацп)
Секщя: Економ1чш перетворення; демограф1чт змши та благополучия суспшьства
Назва проекту: Мехатзм управлшня шноващйним розвитком промислових шдприемств на
основ! Ух шноващЙноТ культури

Тип робота: наукова робота.
Оргашзащя-виконавець: Нацюнадьний техшчний утверситет «Харювський пол1техн1чний
шститут»
АВТОРИ ПРОЕКТУ:
Кер!вник проекту: (П.1.Б.) Шипулша КХшя Сергпвна
Науковий ступшь: доктор економтчних наук; вчене звания: доцент
Мюце основно! роботи: Нацюнальний техшчний ушверситет «Харювський полггехшчний
1нститут»
Проект розглянуто и погоджено р!шенням науково'1 (вчено!, науково-техн!чно'1) ради (назва
вищого навчального закладу/науково! установи) вщ «05» вересня 2019 р., протокол № 5
1нш1 автори проекту:
Маслак Мар!я Володимир1вна
Науковий стушнь: канд. екон. наук
Основне м!сце роботи: Нацюнальний техшчний ун!верситет «Харк1вський пол!техшчний
1нститут»
Посада: старший викладач кафедри менеджменту 1нновац1йного п!дприемництва та
М1ЖНарОДНИХ СКОНОМ1ЧНИХ В1ДНОСИН

Ткачова Наддя Петр1вна
Науковий ступшь: канд. екон. наук; вчене звания: доцент
Основне м!сце роботи: Нацюнальний техшчний университет «Харювський пол1техн1чний
1нститут»
Посада: доцент кафедри економжи та маркетингу
1лляшенко Натал1я Серпшна
Науковий ступ!нь: канд. екон. наук; вчене звания: доцент
Основне мюце роботи: Нацюнальний техтчний утверситет «Харювський пол1техн!чний
1нститут»
Посада: доцент кафедри шдприемництва, торг!вл1 та експертизи товар!в
Грищенко Олена Федор1вна
Науковий ступ!нь: канд. екон. наук; вчене звания: доцент
Основне мюце роботи: Сумський державний педагопчний утверситет 1меш А.С. Макаренка
Посада: доцент кафедри б1знес-економпси та адмш!стрування
Нагорний €вген 1горович
Науковий ступ1нь: канд. екон. наук
Основне мюце роботи: Сумський державний педагопчний утверситет 1меш А.С. Макаренка
Посада: науковий ствробтшк науково-дослщного сектору
Пропонован! термши виконання проекту (до 36 м!сящв)
з01.01.2020 р. по 31.12.2022 р.
Ор1ентовний обсяг ф^нансування проекту: 2803,90 тис. грн.
1. АНОТАЦ1Я (до 5 рядюв)

Досл1дження щодо розроблення 1 наукового обгрунтування методолог!чних та теоретикометодичних засад механ!зму управлшня 1нновац!йним розвитком промислових п^дприемств, в
основу якого покладено 1'х шновацшну культуру. Розробки В1дпов!дають св!товим тенденщям

щодо посилення ролг штелектуального
катталу тдприемств, педсистемою якого е IX
шновацшна культура, у забезпеченн! умов Тх енновацейного зростання.
2.
ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛ1ДЖЕННЯ ТА II АКТУАЛЬН1СТЬ (до 10 рядив)
В сучасних умовах змени технолопчних уклад!в окремими пёдприемствами та установами, а
також державами у целому ведеться активний пошук перспективних напрямюв енновацейного,
переважно випереджаючого, розвитку. Свггова практика св!дчить, що одним з головних
факторев УУ успеху е високий ревень ённоващйноУ культури нацюнальних економёк та
промислових шдприемств, як складових елементев галузё, що впливае на темпи 1 напрямки
розвитку НТП в шших галузях економеки. На противагу щ на впчизняних промислових
шдприемствах присутш лише окреме елементи енновацшноё культури, яке практично не
впливають на ефективнёсть управления процесами шновацёйного розвитку. Виходячи з цього
надзвичайно актуалезуеться проблема управлшня щновацшним розвитком промислових
пёдприемств на основ! Ух шновацшноё культури.
3. МЕТА ТА ОСНОВН1 ЗАВДАННЯ (до 10 рядк!в)
Мета: Розробити I обгрунтувати теоретико-методолопчн! 1 методичн! засади формування I
практичного впровадження оргашзацшно-економечного мехашзму управлшня шновацейним
розвитком промислових шдприемств на основ! ёх шноващйно! культури.
Завдання: розробити теоретико-методолопчш засади управл!ння 1нновац1йним розвитком
промислових тдприемств на основ! Ух шновапшно! культури; систематизувати !нструменти,
метода та форми оргашзащйно-економ1чного управления шновац!Йним розвитком промислових
тдприемств; розробити методичш засади формування оптимально! системи щструментгв,
метод1в та форм управлшня !нновац1йним розвитком тдприемств; розробити засади
оргашзащйно-економ!чного мехашзму управления 1нновац1йним розвитком промислових
ш'дприемств на основ! 1'х !нновац!йно! культури.
4. ОЧ1КУВАШ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА IX НАУКОВА НОВИЗНА
(до 10 рядюв)
Систематизац!я проблем переходу шдприемств на шноващйний шлях розвитку; розвиток
теоретико-методолопчних засад управления шновацшним розвитком п!дприемств, в частин!
наукового обгрунтування рол!! м!сця Ух !нновац!йноУ культури; удосконалення 1 систематизация
!нструмент!в, метод!в та форм управления шновацшним розвитком тдприемств на основ! \'х
шновацшноУ культури, в контекст! формування конкурентних переваг та посилення позицш на
нацёональному та м!жнародних ринках; критериальна база, система показниюв та методичн!
засади формування оптимальное системи !нструмент!в та методёв управления енновац!йним
розвитком педприемств на основ! ёх !нновацейно'е культури; методолопчн! та теоретикометодичн! засади орган ёзацейно-економёчного механёзму управления ённовацёйним розвитком
шдприемств на основ! 1х шновацшноё культури.
5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦШН1СТБ РЕЗУЛЬТАТШ (до 10 рядив)
Науков! ! прикладне розробки проекту е важливим напрацюванням для промислово! галуз!
економ!ки Украёни в контекст! забезпечення умов её стёйкого ённовацшного зростання.
Очёкуване результати доследження надаготь принципову можливёсть целеспрямовано управляти
енновацейним розвитком ветчизняних промислових пёдприемств на основ! ёх ённовацейноё
культури, як соцю-культурного механёзму ретулювання ённовацейноё поведёнки ёх персоналу та
основи Ух ённовацейно-сприятливого середовища. Це дозволить промисловим шдприемствам
Украёни виходити на ревень ! випереджати еноземних товаровиробникёв у тих видах деяльност!
де вони мають, чи можуть отримати ? стратегечн! конкурентн! переваги, надасть змоеу посилити
ёх позицеё на нащональному ринку, а в перспектив^-^^^^акрхпитися на високодохедних
межнародних ринках.
Керёвник проекту
Шипулёна Ю.С.
Педпис:

