Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U114002
Відкрита
Дата реєстрації: 22-11-2021
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
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватний заклад вищої освіти "Східноєвропейський
університет імені Рауфа Аблязова"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14204539
Адреса: вул. Нечуя-Левицького, буд. 16, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18036, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380963342355

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватний заклад вищої освіти "Східноєвропейський
університет імені Рауфа Аблязова"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14204539
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Нечуя-Левицького, буд. 16, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18036, Україна
Телефон: 380963342355

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Реалізація логістичних механізмів управління автотранспортним підприємством

Назва роботи (англ)
Implementation of logistics mechanisms for managing a trucking company

Мета роботи (укр)
Дослідження сучасної проблеми управління транспортною галуззю. Формування пропозицій щодо удосконалення
управління галуззю із застосуванням логістичних інструментів.

Мета роботи (англ)
Research of a modern problem of management of transport branch. Formation of proposals for improving the management of
the industry with the use of logistics tools.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Маркетинг

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

12.2021

12.2022

Проміжний звіт

2

01.2023

12.2026

Остаточний звіт

Дослідження сучасного стану транспортної галузі
Розробка та впровадження логістичних інструментів управління
галуззю.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 82.15.21.09
Індекс УДК: , УДК 331:631.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Аблязова Наталія Рауфівна (к. е. н.)
Керівники роботи:
Лишко Світлана Василівна

Відповідальний за подання документів: Лишко Світлана Василівна (Тел.: +38 (047) 264-70-55)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

