
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U201634

Відкрита

Дата реєстрації: 11-12-2022

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: Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05476322

Адреса: Центральна площа, буд. 7, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58002, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380372222243

Телефон: 380372511158

E-mail: main@chtei-knteu.cv.ua

WWW: http://www.chtei-knteu.cv.ua

3. Виконавець

Назва організації: Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05476322

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: Центральна площа, буд. 7, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58002, Україна

Телефон: 380372222243

Телефон: 380372511158

E-mail: main@chtei-knteu.cv.ua

WWW: http://www.chtei-knteu.cv.ua



4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розвиток та впровадження міжнародної концепції Slow Food у сфері гостинності регіону

Назва роботи (англ)

Development and implementation of the international concept of Slow Food in the field of hospitality in the region

Мета роботи (укр)

Обгрунтування теоретичних засад та практичних підходів щодо інноваційного розвитку концепції Slow Food на Буковині. 
Дослідити потенціал розвитку концепцію Slow Food в Україні та Чернівецької області за умов поглиблення євроінтеграції 
як елемента регіонального туристичного брендингу. Запропонувати шляхи розвитку концепції Slow Food в регіоні та 
обгрунтувати пріорітети. Розробити практичні підходи до впровадження інноваційних технологій розвитку концепції Slow 
Food в регіоні.

Мета роботи (англ)

Justification of the theoretical foundations and practical approaches regarding the innovative development of the Slow Food 
concept in Bukovina. To investigate the development potential of the Slow Food concept in Ukraine and the Chernivtsi region 
under conditions of deepening European integration as an element of regional tourism branding. To propose ways of developing 
the concept of Slow Food in the region and justify the priorities. Develop practical approaches to the implementation of 
innovative technologies for the development of the Slow Food concept in the region.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового 
комплексу

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Технології, Методичні документи, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Туризм, заклади ресторанного господарства

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2023 12.2024 Остаточний звіт
Розвиток та впровадження міжнародної концепції Slow Food у сфері 
гостинності регіону

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 65, 71.37.05

Індекс УДК: 664; 636.085.55; 663; 661.73; 637.1/.5; 665.1/.3, 796.5, УДК 338.439 : 338.484



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Вдовічен Анатолій Анатолійович (д. е. н., професор)

Керівники роботи: 

Кифяк Василь Федорович (д.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Романовська Ольга Леонідівна (Тел.: +38 (066) 177-96-46)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


