Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104942
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2020
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: 2.7 - інше (В межах робочого часу викладачів)

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Геоекологічні фактори адаптації землекористування до регіональних і глобальних змін

Назва роботи (англ)
Geoecological factors of land use adaptation to regional and global changes.

Мета роботи (укр)
Дослідити значення фізичних, біотичних та суспільних властивостей ландшафтів як геоекологічних комплексів для
оптимізації землекористування та екосистемних послуг в умовах глобальної зміни клімату та регіональних змін у
суспільних відносинах – запровадження стандартів ЄС щодо природокористування, вільного обігу сільськогосподарської
землі, можливої приватизації лісів тощо.

Мета роботи (англ)
Investigate the importance of physical, biotic and social properties of landscapes as geoecological complexes for optimization of
land use and ecosystem services in the context of global climate change and regional changes in public relations - the
introduction of EU standards on nature utilization, free market of agricultural land, possible forest privatization etc.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Раціональне природокористування)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Геопросторові та екологічні дані, інформація та знання щодо ландшафтних факторів, які важливі
для адаптації землекористування до новітніх регіональних та глобальних умов середини та кінця ХХІ століття
Галузь застосування: Дослідження і розробки в галузі природничих наук

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

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

Геоекологічні фактори адаптації землекористування до регіональних і
глобальних змін

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 39.19, 87.29, 39.01.94
Індекс УДК: 911.2, 504.54.05; 504.54.062, 91:504

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мельник Володимир Петрович (д. філос. н., професор)
Керівники роботи:
Круглов Іван Станіславович (к.геогр.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Смалійчук А. Д. (Тел.: +38 (067) 382-13-92)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

