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Відкрита

Дата реєстрації: 03-12-2022

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.): 100.000

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2024 100.000

2. Замовник

Назва організації: Спілка споживчих товариств Львівської області

Код ЄДРПОУ/ІПН: 38763887

Адреса: вул. Технічна, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна

Підпорядкованість: Центральна спілка споживчих товариств України

Телефон: 380322613558

E-mail: lviv_spilka@mail.lviv.ua

3. Виконавець

Назва організації: Львівський торговельно-економічний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 01597980

Підпорядкованість: Укоопспілка

Адреса: вул. Туган-Барановського, буд. 10, м. Львів, Львівська обл., 79005, Україна

Телефон: 380322756550

E-mail: lute@lute.lviv.ua

WWW: http://www.lac.lviv.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Стратегічні напрями розвитку кооперативної торгівлі Львівщини: соціально-економічні орієнтири та моделі

Назва роботи (англ)

Strategic Directions for the Development of Cooperative Trade in Lviv Region: socio-economic Guidelines and Models

Мета роботи (укр)

Проведення системного аналізу економічного потенціалу, тенденцій розвитку та середовища функціонування системи 
торгівлі споживчої кооперації Львівської області та обґрунтування на цій основі стратегічних пріоритетів, економічних, 
соціальних, організаційних та інноваційних механізмів, інструментів й моделей розвитку та посилення 
конкурентоспроможності кооперативної торгівлі Львівщини у контексті глобальних економічних трендів та викликів 
сучасності.

Мета роботи (англ)

To carry out a systematic analysis of the economic potential, development trends and the environment of the functioning of the 
trade system of consumer cooperatives of the Lviv region and to substantiate on this basis the strategic priorities, economic, 
social, organizational and innovative mechanisms, tools and models for the development and strengthening of the 
competitiveness of the cooperative trade of the Lviv region in the context of global economic trends and modern challenges.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток сфери торгівлі на інноваційних засадах)

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Сфера торгівлі на регіональному рівні

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 12.2022 12.2024 Остаточний звіт
Стратегічні напрями розвитку кооперативної торгівлі Львівщини: 
соціально-економічні орієнтири та моделі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 23.04.20, 23.04.85, 06.56.61

Індекс УДК: , , 334.73, 339.9



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Куцик Петро Олексійович (д.е.н., професор)

Керівники роботи: 

Семів Сергій Романович (к. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Семів Сергій Романович (Тел.: +38 (067) 700-70-83)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


