Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111346
Відкрита
Дата реєстрації: 04-06-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 15.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

5.000

2022

5.000

2023

5.000

2. Замовник
Назва організації: Фермерське господарство "Промінь-К"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38854764
Адреса: вул. Московська, буд. 72, кв. 13, м. Ніжин, Ніжинський р-н., Чернігівська обл., 16600, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380679333678
Назва організації: Фермерське господарство "Промінь-К"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38854764
Адреса: вул. Московська, буд. 72, кв. 13, м. Ніжин, Ніжинський р-н., Чернігівська обл., 16600, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380679333678

3. Виконавець
Назва організації: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34492238
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Шевченка, буд. 10, м. Ніжин, Ніжинський р-н., Чернігівська обл., 16600, Україна
Телефон: 380463125270
E-mail: natinau@ukr.net
WWW: http://nati.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка рекомендацій щодо формування системи управління підвищенням конкурентоспроможності Фермерського
господарства «Промінь - К» в умовах кризових викликів

Назва роботи (англ)
Development of recommendations for the formation of a management system to increase the competitiveness of the farm
"Promin-K" in a crisis

Мета роботи (укр)
Дослідження теоретико-методологічних засад управління конкурентоспроможністю структур агробізнесу в умовах
глобальної

кризи

та

розробка

рекомендацій

щодо

формування

системи

управління

підвищенням

конкурентоспроможності Фермерського господарства «Промінь - К» в умовах кризових викликів

Мета роботи (англ)
Research of theoretical and methodological principles of competitiveness management of agribusiness structures in the global
crisis and development of recommendations for the formation of a management system to increase the competitiveness of the
Farm "Promin-K" in a crisis.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Аграрний сектор

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка теоретико-методологічних засад управління підвищенням
1

04.2021

12.2021

Проміжний звіт

конкурентоспроможності підприємницьких структур агробізнесу в
умовах глобальної кризи

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

Аналіз конкурентних позицій ФГ Промінь-К на ринку
сільськогосподарської продукції
Розробка рекомендацій щодо формування системи управління
підвищенням конкурентоспроможності ФГ Промінь-К в умовах
глобальної кризи

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.81.12
Індекс УДК: 658.5; 658.012.2, 631.151: 005. 332.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лукач Василь Степанович (к.пед.н., доц.)
Керівники роботи:
Жигулін Олександр Андрійович (к. е. н.)

Відповідальний за подання документів: Жигулін Олександр Андрійович (Тел.: +38 (097) 552-90-85)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

