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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
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 "Аграна Фрут Україна"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 20118399
Адреса: вул. Сергія Зулінського, буд. 32, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21022, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380432553501

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01562987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, буд. 87, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21050, Україна
Телефон: 380432550400
E-mail: vtei@vtei.edu.ua
WWW: http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Інноваційні підходи до формування ринку органічної продукції

Назва роботи (англ)
Innovative approaches to market formation organic products

Мета роботи (укр)
Обґрунтування теоретичних засад та розробка рекомендацій щодо виходу на ринок органічної продукції на основі
запропонованих інноваційних підходів.

Мета роботи (англ)
Substantiation of theoretical principles and development of recommendations for entering the market of organic products
based on the proposed innovative approaches.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
виробників органічної продукції)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Методичні рекомендації, наукові статті, участь у конференціях
Галузь застосування: 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

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

01.2022

12.2023

Остаточний звіт

Інноваційні підходи до формування ринку органічної продукції

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.71.15
Індекс УДК: 339.1; 338.46:339.1, 339.1:338.43

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Замкова Наталія Леонідівна (д. філос. н., к. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Андрусенко Надія Володимирівна (к. е. н.)

Відповідальний за подання документів: Гесаль І.С. (Тел.: +38 (067) 732-45-18)
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