Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104888
Відкрита
Дата реєстрації: 13-11-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 2201300
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3363.33
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

470.904

2021

1432.71

2022

1459.71

2. Замовник
Назва організації: Національний фонд досліджень України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42734019
Адреса: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, Київська обл., 01001, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442981622

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії
наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05539979
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Козельницька, буд. 4, м. Львів, Львівська обл., 79026, Україна
Телефон: 380322707168
Телефон: 380676745590
E-mail: irr@mail.lviv.ua
WWW: http://ird.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів і територіальних громад на засадах поведінкової
економіки

Назва роботи (англ)
Financial determinants of ensuring regions and territorial communities' economic growth based on behavioural economy

Мета роботи (укр)
обґрунтування

теоретико-методологічного

концепту

дослідження

фінансових

детермінантів,

розроблення

інструментарію прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності, сценаріїв відновлення економічного зростання
регіонів і територіальних громад, напрацювання практичних рекомендацій щодо актуалізації фінансових детермінантів
забезпечення їх фінансової стабільності з рахуванням поведінкових ефектів.

Мета роботи (англ)
substantiation of the theoretical and methodological research concept of financial determinants, development of tools for
financial decision-making under conditions of uncertainty, scenarios of economic growth of regions and territorial
communities, development of practical recommendations for updating financial determinants to ensure their financial stability
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Органани виконавчої влади та місцевого самоврядування при розробці заходів з реалізації політики
протидії можливим викликам та загрозам фінансовій стабільності

Експерти

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

10.2020

12.2020

Проміжний звіт

Теоретико-методологічний

2

01.2021

06.2021

Проміжний звіт

Аналітично-розрахунковий

3

07.2021

12.2021

Проміжний звіт

Прагматично-поведінковий

4

01.2022

06.2022

Проміжний звіт

Моделювання, розроблення методичного інструментарію

5

07.2022

12.2022

Остаточний звіт

Перспективні напрями актуалізації фд

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 82.13.37, 06.52.13, 06.73.15
Індекс УДК: 352/353, 330.34; 330.35, 336.1; 336.22

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кравців Василь Степанович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Возняк Галина Василівна (д. е. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Возняк Г.В. (Тел.: +38 (050) 371-67-79)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

