Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000214
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: Університет митної справи та фінансів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39568620
Адреса: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567455596
E-mail: amsu.bux@gmail.com
WWW: http://umsf.dp.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Університет митної справи та фінансів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39568620
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000, Україна
Телефон: 380567455596
E-mail: amsu.bux@gmail.com
WWW: http://umsf.dp.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Модернізація систем управління підприємств сфери обслуговування

Назва роботи (англ)
Modernisation of control system of enterprises of sphere of service

Мета роботи (укр)
Дослідити інноваційні характеристики та особливості впровадження інноваційних технологій в підсистемах індустрії
гостинності, розробити практичні рекомендації щодо удосконалення системи управління в сфері обслуговування

Мета роботи (англ)
Investigate innovative descriptions and features of introduction of innovative technologies in the subsystems of industry of
hospitality, to work out practical recommendations in relation to the improvement of control system in the sphere of service
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Інноваційні технології та системи, що впливають на
ефективність та конкурентноспроможність надання послуг в індустрії гостинності)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Підприємства сфери обслуговування, сфера туризму, державні установи та громадські організації,
що опікуються питаннями санітарно-гігієнічної безпеки харчової продукції, заклади ресторанного господарства, що
впроваджують локаворство

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Модернізація систем управління підприємств сфери обслуговування

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 71
Індекс УДК: 658.6; 658.8; 339

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бочаров Дмитро Олександрович (к.ю.н., доц.)
Керівники роботи:
Лихолат Олена Анатоліївна (д.б.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Марценюк О., Мар"ян О. (Тел.: +38 (056) 756-05-78)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

