Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103037
Відкрита
Дата реєстрації: 12-09-2019
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: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

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: Житомирський національний агроекологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493681
Адреса: Старий бульвар, 7, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10008, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380412221400
Телефон: 380412221402
Телефон: 380412220417
E-mail: znau_dilovod@i.ua
WWW: http://znau.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Житомирський національний агроекологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493681
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: Старий бульвар, 7, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10008, Україна
Телефон: 380412221400
Телефон: 380412221402
Телефон: 380412220417
E-mail: znau_dilovod@i.ua
WWW: http://znau.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Організаційні засади управління послугами в галузі лісового господарства

Назва роботи (англ)
Оrganizational principles of forestry services managment

Мета роботи (укр)
Метою

дослідження

є

обґрунтування

теоретико-методологічних

підходів

та

практичних

рекомендацій

щодо

організаційно-економічного забезпечення формування ринку екосистемих послуг на прикладі лісових екосистем.

Мета роботи (англ)
The purpose of the study is to substantiate theoretical and methodological approaches and practical recommendations for
organizational and economic support of ecosystem services market formation on the example of forest ecosystems.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: дисертаційна робота
Галузь застосування: економічні науки

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

07.2018

10.2020

Остаточний звіт

Організаційні засади управління послугами в галузі лісового
господарства

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.75
Індекс УДК: 001.003; 001:338

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Скидан Олег Васильович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Никитюк Юрій Андрійович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Коморна Оксана Михайлівна (Тел.: +38 (096) 505-45-64)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

