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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: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 6450.529
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

2443.098

2022

2623.848

2023

1383.583

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет міністрів
Телефон: 380442350981
Телефон: 380442262341
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25199155
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Панаса Мирного, буд. 26, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна
Телефон: 380442808869
Телефон: 380442801234
Телефон: 380442808394
E-mail: gvm@ief.org.ua
WWW: http://ief.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вплив багатополярної глобалізації на зовнішню торгівлю України.

Назва роботи (англ)
The impact of multipolar globalization on Ukraine's foreign trade.

Мета роботи (укр)
Мета дослідження – розробка рекомендацій щодо диверсифікації експортних потоків та політики розумного
протекціонізму у торгівлі в умовах становлення багатополярності світової торговельної системи.

Мета роботи (англ)
The purpose of the study is to develop recommendations on the diversification of export flows and a policy of reasonable
protectionism in trade in the context of the evolution of multipolarity of the world trade system.
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: Методи, теорії
Галузь застосування: Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління; регулювання та
сприяння ефективному веденню управління: регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Експерти
Лібанова Е. М. (д.е.н., професор)

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

01.2021

06.2023

Остаточний звіт

Вплив багатополярної глобалізації на зовнішню торгівлю України.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 72.15.29
Індекс УДК: 339.56

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Геєць Валерій Михайлович (д. е. н., акад.)
Керівники роботи:
Осташко Тамара Олексіївна (д.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Білик Л.І. (Тел.: +38 (063) 266-41-74)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

