Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U002863
Відкрита
Дата реєстрації: 12-08-2019
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 20
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

4

2020

4

2021

4

2022

4

2023

4

2. Замовник
Назва організації: Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01597997
Адреса: вул. Коваля 3, м. Полтава, 36014
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 0532224860

3. Виконавець
Назва організації: Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01597997
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Коваля 3, м. Полтава, 36014
Телефон: 0532224860

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Якість продукції та послуг готельно-ресторанного господарства: теоретичний та практичний аспекти

Назва роботи (англ)
The quality of products and services of the hotel and restaurant industry: theoretical and practical aspects

Мета роботи (укр)
Дослідження теоретичних і практичних аспектів забезпечення якості продукції готельно-ресторанного господарства та
розробка практичних рекомендацій щодо перспектив розвитку вітчизняних підприємств; дослідження та аналіз
практичного досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств у забезпеченні якості продукції; аналіз та удосконалення
існуючих методів і методик оцінки та управління якістю продукції. Виявлення перспективних напрямів нововведень із
метою

підвищення

конкурентоспроможності

вітчизняних

підприємств.

Розроблення

рекомендацій

щодо

регламентування критеріїв якості продукції в нормативно-технічній документації.

Мета роботи (англ)
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Нові речовини і матеріали
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Поліпшення якості продукції
Галузь застосування: 55 Тимчасове розміщування. 55.1 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.
55.2 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання. 55.3 Надання місць
кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями. 56.1
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. 56.2 Постачання готових страв. 56.3 бслуговування напоями

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

06.2019

12.2023

Остаточний звіт

Якість продукції та послуг готельно-ресторанного господарства:
теоретичний та практичний аспекти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 71.35
Індекс УДК: 640.4, 005.93:640.412

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Нестуля Олексій Олексійович (д. і. н., професор)
Керівники роботи:

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

