Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113881
Відкрита
Дата реєстрації: 15-11-2021
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

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: Подільський державний аграрно-технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22769675
Адреса: вул. Шевченка, буд. 13, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380384968350
Телефон: 380671400578
Телефон: 380384968316
E-mail: main@pdatu.edu.ua
WWW: http://www.pdatu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Подільський державний аграрно-технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22769675
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Шевченка, буд. 13, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Телефон: 380384968350
Телефон: 380671400578
Телефон: 380384968316
E-mail: main@pdatu.edu.ua
WWW: http://www.pdatu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Формування та розвиток системи управління конкурентоспроможністю м’ясопереробних підприємств

Назва роботи (англ)
Formation and development of a competitiveness management system for meat processing enterprises

Мета роботи (укр)
Є обґрунтування теоретико-методичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо основних напрямів
формування та розвитку системи управління конкурентоспроможністю м’ясопереробних підприємств для забезпечення
населення високоякісною м’ясною продукцією

Мета роботи (англ)
Іs the substantiation of theoretical and methodological bases and development of practical recommendations on the main
directions of formation and development of the management system of competitiveness of meat processing enterprises to
provide the population with high quality meat products
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Менеджмент

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

09.2021

09.2023

Остаточний звіт

Управління конкурентоспроможністю м’ясопереробних підприємств

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.51.41
Індекс УДК: , УДК 658.155: 637.5: 339.137.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Іванишин Володимир Васильович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Добровольська Елла Володимирівна

Відповідальний за подання документів: Добровольська Елла Володимирівна (Тел.: +38 (096) 410-72-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

