Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113809
Відкрита
Дата реєстрації: 12-11-2021
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: 2.2 - 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: Київський національний університет культури і мистецтв
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02214159
Адреса: вул. Євгена Коновальця, буд. 36, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість: Міністерство культури та інформаційної політики України
Телефон: 380445299313
E-mail: knukim2021@ukr.net
WWW: http://knukim.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет культури і мистецтв
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02214159
Підпорядкованість: Міністерство культури та інформаційної політики України
Адреса: вул. Євгена Коновальця, буд. 36, м. Київ, 01601, Україна
Телефон: 380445299313
E-mail: knukim2021@ukr.net
WWW: http://knukim.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Управління і сервіс у сфері гостинності: національний і регіональний контекст

Назва роботи (англ)
Hospitality management and service: national and regional context

Мета роботи (укр)
Дослідження теоретико-методологічних та прикладних аспектів управлінської та сервісної діяльності підприємств сфери
гостинності у рамках національного та регіонального контекстів.

Мета роботи (англ)
Research of theoretical-methodological and applied aspects of management and service activities of hospitality enterprises
within the national and regional contexts.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток інформаційно-комунікаційних,
інноваційно-управлінських та сервісно-технологічних аспектів функціонування сфери гостинності.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Економіка; управління; готельно-ресторанний і туристичний бізнес

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

11.2021

11.2023

Проміжний звіт

2

11.2023

11.2026

Остаточний звіт

Теоретико-методологічні дослідження особливостей управління і
сервісної діяльності підприємств сфери гостинності.
Прикладні аспекти управлінської та сервісної діяльності підприємств
сфери гостинності у рамках національного та регіонального контекстів.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 71.33.33, 71.33.75, 71.35.75, 71.37.75
Індекс УДК: 642.6; 642.5:640.43, 642.5:658, 640.4.03, 338.48.02; 796.5:658

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Поплавський Михайло Михайлович (д. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Гончар Лілія Олександрівна (к. е. н., доцент)
Поплавська Аліна Вячеславівна (к. культ., доцент)

Відповідальний за подання документів: Гончар Лілія Олександрівна (Тел.: +38 (096) 983-68-35)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

