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Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

10.000

2. Замовник
Назва організації: Приватна виробничо-комерційна фірма "Бджілка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 21342383
Адреса: вул. 3-Нова, буд. 70/1, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29025, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380503390122

3. Виконавець
Назва організації: Хмельницький національний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071234
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Інститутська, буд. 11, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29016, Україна
Телефон: 380975546925
Телефон: 380382728076
E-mail: centr@khnu.km.ua
WWW: http://www.khnu.km.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Формування та імплементація ефективного HR-інжинірингу у приватній виробничо-комерційній фірмі "Бджілка" в умовах
конкурентного бізнес-економічного середовища

Назва роботи (англ)
Formation and implementation of effective HR-engineering in "Bdzhilka" company in a competitive business and economic
environment

Мета роботи (укр)
Метою науково-дослідної роботи є визначення теоретичних підходів та розробка прикладних наукових та методичних
рекомендацій щодо формування та впровадження у «Bdzhilka» company ефективного HR-інжинірингу. Призначення
науково-дослідної роботи – підвищення ефективності діяльності «Bdzhilka» company шляхом впровадження в реальну
економічну практику ефективного HR-інжинірингу. Завдання науково-дослідної роботи: дослідження HR-інжинірингу як
технології системної організації управлінської праці; аналіз теорії і практики сучасних HR-технологій в аспекті їх
застосування в управлінні персоналом у «Bdzhilka» company; вдосконалення HR-інжинірингу у «Bdzhilka» company
шляхом впровадження в управління персоналом компетентністного підходу; підвищення ефективності HR-інжинірингу у
«Bdzhilka» company на засадах впровадження системи ключових показників ефективності (КРІ).

Мета роботи (англ)
The purpose of research work is to determine theoretical approaches and develop applied scientific and methodological
recommendations for the formation and implementation of "Bdzhilka" company effective HR-engineering. The purpose of
research work is to increase the efficiency of "Bdzhilka" company by implementing effective HR-engineering in real economic
practice. Тasks of research work: research of HR-engineering as a technology of system organization of managerial work;
analysis of the theory and practice of modern HR-technologies in terms of their application in personnel management in
"Bdzhilka" company; improvement of HR-engineering in "Bdzhilka" company by introducing a competence approach in hrmanagement; improving the efficiency of HR-engineering in "Bdzhilka" company on the basis of implementing a system of key
performance indicators (KРI).
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (впровадження ефективного HR-інжинірингу)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 72.20

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Формування та імплементація ефективного HR-інжинірингу у
1

06.2022 05.2023

Остаточний звіт

приватній виробничо-комерційній фірмі «Бджілка» в умовах
конкурентного бізнес-економічного середовища

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.56.21, 06.56.41
Індекс УДК: 330.341.4:339.13; 330.341.44; 338.33; 334.012; 334.7, 334.722; 658.114, 658.114:334.012.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Синюк Олег Миколайович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Ведерніков Михайло Данилович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шмурікова О.П. (Тел.: +38 (068) 770-60-43)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

