Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102843
Відкрита
Дата реєстрації: 09-08-2019
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: 2.2 - 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: Корпорація "Сварог Вест Груп"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34312826
Адреса: вул. Тітова, 1а, м. Шепетівка, Шепетівський р-н., Хмельницька обл., 30405, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380384042290
Телефон: 380384041044
E-mail: post@svarog-agro.com
WWW: http://www.svarog-agro.com

3. Виконавець
Назва організації: Хмельницький національний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071234
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29016, Україна
Телефон: 380975546925
E-mail: centr@khnu.km.ua
WWW: http://www.khnu.km.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Інформаційні технології та математичне моделювання процесів в агропромисловому комплексі

Назва роботи (англ)
Information Technologies and Mathematical Modeling in the Agroindustrial Complex

Мета роботи (укр)
Побудова

економіко-математичних

моделей

зростання

аграрної

галузі,

удосконалення

науково-методичного

інструментарію щодо економічного обґрунтування ефективності управлінських рішень у сільськогосподарських
підприємствах на базі виробничих функцій; що дозволить розробити програмне забезпечення для розв’язання основних
задач підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва із врахуванням вимог Корпорації «Сварог Вест Груп»

Мета роботи (англ)
Construction of a economic-mathematical models growth of the agro-based industries, improvement of scientific and
methodological tools on economic substantiation of the effectiveness of management decisions in agricultural enterprises on
the basis of production functions; which will allow the development of software to address the main challenges of enhance the
effectivenessagricultural production, taking into account the requirements of Svarog West Group Corporation
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Програмні продукти
Галузь застосування: 72.19

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

08.2019

12.2020

Остаточний звіт

Інформаційні технології та математичне моделювання процесів в
агропромисловому комплексі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 28.27.15, 06.75.41
Індекс УДК: 519.873, 338.244.018; 658.155, 519.873+ 631.16:658.155: 631.8.022.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Войнаренко Михайло Петрович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Савенко Олег Станіславович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Першина Л. І. (Тел.: +38 (097) 508-72-32)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

