Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100369
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 25 - договір з фізичною особою. Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за
рахунок коштів якої виконується робота
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: ФОП Лугач Назар Вікторович
Код ЄДРПОУ/ІПН: 3422907556
Адреса: вул. Миколи Ващука, буд. 27, кв. 12, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21000, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380671010122

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01562987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, буд. 87, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21050, Україна
Телефон: 380432550400
E-mail: secretarvtei@ukr.net

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

Конкурентоспроможність закладів ресторанного господарства: теоретичні та прикладні аспекти

Назва роботи (англ)
The competitiveness of restaurant enterprises: theoretical and practical aspects

Мета роботи (укр)
Визначити, теоретично обґрунтувати та розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення методичних аспектів
конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства в сучасних умовах господарювання.

Мета роботи (англ)
To determine, theoretically substantiate and practical recommendations for improving the methodological aspects of the
competitiveness of restaurant enterprises in modern business conditions.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розробка та впровадження інноваційної методики
оцінювання конкурентоспроможності на підприємствах ресторанного бізнесу.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Методичні рекомендації, наукові статті, доповіді на конференціях
Галузь застосування: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

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

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

Конкурентоспроможність закладів ресторанного господарства:
теоретичні та прикладні аспекти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 71.33.75
Індекс УДК: 642.5:658, 339.137.2:642.5:658

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Замкова Наталія Леонідівна (д. філос. н., к. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Мазуркевич Ірина Олександрівна (к. е. н.)

Відповідальний за подання документів: Гесаль Інна Степанівна (Тел.: +38 (067) 732-45-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

