Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002422
Відкрита
Дата реєстрації: 02-05-2022
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: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00496797
Підпорядкованість: Національна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Героїв Оборони, буд. 10, м. Київ, 03127, Україна
Телефон: 380442582145
E-mail: dnsgb_uaan@ukr.net
WWW: http://dnsgb.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Екологізація аграрного виробництва: історія та стан розроблення і перспективи впровадження інноваційних технологій в
Україні

Назва роботи (англ)
Greening of agricultural production: history and state of development and prospects for the introduction of innovative
technologies in Ukraine

Мета роботи (укр)
Дослідження історії розвитку наукових основ застосування органічних технологій на українських землях, теоретикометодологічних і практичних напрацювань вітчизняних учених-аграріїв, екологів та практиків. Обґрунтування
пріоритетних напрямів подальшого розвитку екологізації аграрного виробництва в умовах інноваційного розвитку
суспільства з урахуванням тенденцій світової наукової думки.

Мета роботи (англ)
Research of the history of development of scientific bases of application of organic technologies in the Ukrainian lands,
theoretical-methodological and practical developments of domestic scientists-agrarians, ecologists and practitioners.
Substantiation of priority directions of further development of greening of agricultural production in the conditions of
innovative development of society taking into account tendencies of world scientific thought.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Наукові видання.
Галузь застосування: Встановлення тенденцій розвитку національного ринку органічної продукції та пріоритетних
напрямів впровадження інноваційних технологій в Україні.

Експерти
Доля Микола Миколайович (д.с.-г.н., професор)

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Екологізація аграрного виробництва: історія та стан розроблення і
перспективи впровадження інноваційних технологій в Україні

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 00.09
Індекс УДК: 3(091), 001(091)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вергунов Віктор Анатолійович (д.с.-г.н., професор)
Керівники роботи:
Щебетюк Наталія Борисівна (д. і. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Щебетюк Наталія Борисівна (Тел.: +38 (098) 329-29-26)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

