Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111257
Відкрита
Дата реєстрації: 31-05-2021
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.): 360.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

360.000

2. Замовник
Назва організації: Державна служба статистики України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37507880
Адреса: вул. Шота Руставелі, буд. 3, м. Київ, 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, буд. 1, м. Київ, 04107, Україна
Телефон: 380444844941
E-mail: nasoa@nasoa.edu.ua
WWW: http://nasoa.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка методики формування вибіркових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркових
обстежень населення, з урахуванням вибіркового обстеження "Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі
EU-SILC"

Назва роботи (англ)
Development of a draft methodology for forming sample populations of respondents within the current system of sample
surveys, taking into account the implementation of the EU-SILC survey, to determine the procedure for building an integrated
sample (design) sample and a set of works on territorial sampling and sample populations for respondents population, taking
into account the peculiarities of the new administrative-territorial structure of Ukraine in accordance with the Codifier of
administrative-territorial units and territories of territorial communities, the need to ensure the representativeness of the
sample in Ukraine and at the regional level, as well as the introduction of longitudinal rotating panels in EU-SILC.

Мета роботи (укр)
Розробка проєкту методики формування вибіркових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення
вибіркових обстежень населення, з урахуванням упровадження обстеження EU-SILC, для визначення порядку побудови
інтегрованого плану (дизайну) вибірки та здійснення комплексу робіт з формування територіальної вибірки та вибіркових
сукупностей респондентів для проведення вибіркових обстежень населення, з урахуванням особливостей нового
адміністративно-територіального устрою Українивідповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць
та територій територіальних громад, необхідності забезпечення репрезентативності вибіркових сукупностей у цілому по
Україні та на регіональному рівні, а також упровадження поздовжніх ротаційних панелей у рамках обстеження EU-SILC.

Мета роботи (англ)
Development of a methodology for the formation of sample populations of respondents within the current system of sample
surveys of the population, taking into account the sample survey "Statistics of income and living conditions in the European
Union EU-SILC"
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, 84.11

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка методики формування вибіркових сукупностей респондентів
1

05.2021

11.2021

Остаточний звіт

у рамках діючої системи проведення вибіркових обстежень населення,
з урахуванням вибіркового обстеження "Статистика доходів і умов
життя в Європейському Союзі EU-SILC"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.35.33
Індекс УДК: 33:311, [167.3:303.51]:519.253:31:[330.564+316.334.54]:061.1ЄС*EU-SILC

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.

