Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112882
Відкрита
Дата реєстрації: 08-09-2021
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 5.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1.000

2022

2.000

2023

1.000

2024

1.000

2. Замовник
Назва організації: Вінницький національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00497236
Адреса: вул. Сонячна, буд. 3, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21008, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380432357084
Телефон: 380432574548
Телефон: 380432560313
E-mail: office@vsau.org
E-mail: rector@vsau.org
WWW: https://vsau.org/

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00497236
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Сонячна, буд. 3, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21008, Україна
Телефон: 380432357084
Телефон: 380432574548
Телефон: 380432560313
E-mail: office@vsau.org
E-mail: rector@vsau.org
WWW: https://vsau.org/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Організаційно-економічні аспекти розвитку агроекосистем на засадах екологізації економіки

Назва роботи (англ)
Organizational and economic aspects of agroecosystem development on the basis of greening the economy

Мета роботи (укр)
Обґрунтування теоретико-методологічних засад ефективного функціонування аграрних підприємств та сільських
територій в умовах екологізації; дослідження впливу факторів екологізації на формування та розвиток як підприємств, так
і сільських територій; розробка методів і моделей щодо розвитку підприємницьких структур на сільських територіях із
врахуванням екологізації у середовищі функціонування.

Мета роботи (англ)
Substantiation of theoretical and methodological principles of effective functioning of agricultural enterprises and rural areas in
terms of greening; study of the impact of greening factors on the formation and development of both enterprises and rural
areas; development of methods and models for the development of business structures in rural areas, taking into account the
greening of the environment.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (раціональне природокористування;)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 84.11. Державне управління загального характеру. 84.13. Регулювання та сприяння ефективному
веденню економічної діяльності. 85.42. Вища освіта

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Наукові підходи щодо теоретичного обґрунтування організаційно1

09.2021

06.2022

Проміжний звіт

економічних аспектів розвитку агроекосистем на засадах екологізації
економіки.
Розробка рекомендацій щодо інноваційних методів у проведенні

2

07.2022

06.2023

Проміжний звіт

дослідження впливу утилізації відходів на розвиток підприємств та
сільських територій
Розробка економічних моделей для оптимізації відносин між

3

07.2023

09.2024

Остаточний звіт

агроформуваннями у сільській місцевості з урахуванням фактору
екологізації.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.71.63
Індекс УДК: 338:504, 330:502(073)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мазур Віктор Анатолійович (к. с.-г. н., професор)
Керівники роботи:
Сахно Андрій Анатолійович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Хаєцька Ольга Петрівна (Тел.: +38 (096) 619-90-67)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

