Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200212
Відкрита
Дата реєстрації: 12-06-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6591060
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 100.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

100.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00024360
Адреса: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 9, м. Київ, 01010, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442801085
Телефон: 380442802525
Телефон: 380445219277
E-mail: prezid@naas.gov.ua
WWW: http://naas.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 13722479
Підпорядкованість: Національна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Метрологічна, буд. 12, м. Київ, 03143, Україна
Телефон: 380445269221
Телефон: 380445262338
E-mail: agroecologynaan@gmail.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Еколого-економічна оцінка низьковуглецевого розвитку агропромислового комплексу в контексті Євроінтеграції

Назва роботи (англ)
Ecological and economic assessment of low-carbon development of the agro-industrial complex in the context of European
integration

Мета роботи (укр)
Мета проекту полягає у визначенні еколого-економічної оцінки низьковуглецевого розвитку агропромислового
комплексу в контексті Євроінтеграції, визначити теоретико-методологічні підходи до оцінки ведення низьковуглецевого
розвитку АПК та обґрунтувати напрями економічного механізму щодо оцінки ведення низьковуглецевого розвитку АПК.

Мета роботи (англ)
The aim of the project is to determine the environmental and economic assessment of low-carbon development of agroindustrial complex in the context of European integration, to determine theoretical and methodological approaches to assessing
low-carbon development of agriculture and justify the economic mechanism for assessing low-carbon development.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Сільське господарство, економіка природокористування

Експерти
Височанська Марія Ярославівна (к.е.н., с.д.)

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Розроблення напрямів удосконалення еколого-економічної оцінки
низьковуглецевого розвитку в агропромисловому комплексі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.71.07
Індекс УДК: 338.43, 338.43

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дребот Оксана Іванівна (д. е. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Дребот Оксана Іванівна (д. е. н., професор, акад.)

Відповідальний за подання документів: Щавінська Анна Леонідвна (Тел.: +38 (096) 779-56-59)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

