Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102697
Відкрита
Дата реєстрації: 22-07-2019
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

10

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Транзит-Інвест"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36329025
Адреса: вул. Домобудівна, буд. 11, м. Херсон, Херсонська обл., 73011, Україна
Підпорядкованість:
E-mail: atigrain@gmail.com

3. Виконавець
Назва організації: Херсонський національний технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05480298
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: Бериславське шосе, 24, м. Херсон, Херсонська обл., 73008, Україна
Телефон: 0552326910
E-mail: kntu@kntu.net.ua

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

Розробка методичних рекомендацій щодо оцінювання якості стратегічних управлінських рішень в умовах соціальнонеоднорідного бізнес-середовища

Назва роботи (англ)
Development of methodological recommendations for the assessment of the quality of strategic management decisions in a
socially heterogeneous business environment.

Мета роботи (укр)
Розробка науково-практичних і методичних рекомендацій щодо оцінювання якості стратегічних управлінських рішень в
умовах соціально-неоднорідного бізнес-середовища

Мета роботи (англ)
Development of scientific and practical and methodological recommendations for the assessment of the quality of strategic
management decisions in a socially heterogeneous business environment.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Підвищення якості оцінювання управлінських
стратегічних рішень)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Вітчизняні підприємства всіх форм власності та різних видів діяльності

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

07.2019

07.2019

Остаточний звіт

Оцінювання якості стратегічних управлінських рішень в умовах
соціально-неоднорідного бізнес-середовища.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.39.31
Індекс УДК: 338.22.021.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бардачов Юрій Миколайович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Савіна Галина Григорівна (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Савін Станіслав Юрійович (Тел.: +38 (099) 324-99-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

