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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: 3501530
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 7379.800
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

781.600

2022

3142.000

2023

3456.200

2. Замовник
Назва організації: Міністерство фінансів України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00013480
Адреса: вул. Грушевського, буд. 12/2, м. Київ, 01008, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442536649
Інше: minfin.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35531764
Підпорядкованість: Міністерство фінансів України
Адреса: вул. Олеся Гончара, буд. 46/48, м. Київ, 01034, Україна
Телефон: 380442775115
E-mail: afu@afu.kiev.ua
WWW: https://afu.kiev.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Міжнародні стандарти статистики державного боргу та їх впровадження в систему управління державними фінансами
України

Назва роботи (англ)
International standards of public debt statistics and the implementation in the public financial management system in Ukraine

Мета роботи (укр)
Мета дослідження – обґрунтувати методичні підходи та рекомендації щодо удосконалення статистичного вимірювання та
систематизації інформації про державний борг України відповідно до міжнародних стандартів.

Мета роботи (англ)
The purpose of the study is to substantiate methodological approaches and recommendations for improving the statistical
measurement and systematization of information on public debt in Ukraine in accordance with international standards.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних наук; 84.11 Державне
управління загального характеру; 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Порівняльний аналіз концептуальних засад статистичного
1

04.2021

12.2021

Проміжний звіт

вимірювання та систематизації інформації про державний борг, що
застосовуються у міжнародній та національній практиці (на матеріалах
Міжнародного валютного фонду та Єврокомісії)
Обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення національних

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

підходів до систематизації інформації про державний борг відповідно
до вимог міжнародних стандартів
Діагностика фіскальних ризиків, пов’язаних із державними борговими

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

зобов’язаннями України з використанням аналітичних інструментів,
рекомендованих міжнародними статистичними стандартами

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 83.01.37, 06.73.15.05
Індекс УДК: 311:006, 336.14, 336.27 : 336.143

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Любіч Олександр Олексійович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Гасанов Сергій Станіславович (к.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Іващенко О.Б. (Тел.: +38 (044) 277-51-13)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

