Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102977
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2020
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: 0414040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 357
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

357

2. Замовник
Назва організації: Державна служба статистики України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37507880
Адреса: вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442872422
E-mail: office@ukrstat.gov.ua
WWW: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національна академія статистики, обліку та аудиту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04837462
Підпорядкованість: Державний комітет статистики України
Адреса: вул. Підгірна, 1, м. Київ, Київська обл., 04107, Україна
Телефон: 380444844941
WWW: http://nasoa.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка концепції системи статистичних метаданих як інструменту забезпечення ефективного функціонування усіх
процесів статистичного виробництва

Назва роботи (англ)
Development of the concept of the statistical metadata system as a tool to ensure the efficient functioning of all processes of
statistical production

Мета роботи (укр)
Метою виконання НДР є формулювання сучасного бачення вдосконалення статистичних метаданих на усіх процесах
статистичного виробництва через створення системи статистичних метаданих Держстату шляхом визначення її цілей,
завдань, складу, структури, користувачів та основних принципів управління, а також етапів її створення й подальшого
розвитку.

Мета роботи (англ)
The purpose of the research is to formulate a modern vision of improving statistical metadata in all processes of statistical
production by creating a system of statistical metadata of the State Statistics Committee by defining its goals, objectives,
composition, structure, users and basic management principles, as well as stages of its creation and further development.
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: 72.20

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка концепції системи статистичних метаданих як інструменту
1

06.2020 12.2020

Остаточний звіт

забезпечення ефективного функціонування усіх процесів
статистичного виробництва

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.35.33
Індекс УДК: 33:311, [311.11:001.103.2]:005.336.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Осауленко Олександр Григорович (д. держ. упр., професор)
Керівники роботи:
Мотузка Олена Миколаївна (к. е. н.)

Відповідальний за подання документів: Мотузка Олена Миколаївна (Тел.: +38 (067) 255-62-74)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

