Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103342
Відкрита
Дата реєстрації: 13-07-2020
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1120
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

120

2021

250

2022

250

2023

250

2024

250

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

3. Виконавець
Назва організації: Інститут географії Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540402
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Володимирська, 44, м. Київ, Київська обл., 01034, Україна
Телефон: 380442346193
Телефон: 380442341481
E-mail: geo-ins@kiev.ldc.net
WWW: https://igu.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Науковий супровід впровадження Цілей сталого розвитку 2030 в Україні та її регіонах

Назва роботи (англ)
Scientific support of the implementation of the Sustainable Development Goals 2030 in Ukraine and its regions

Мета роботи (укр)
Розроблення методології наукового супроводу та впровадження рекомендацій щодо виконання завдань, що містяться в
Цілях сталого розвитку 2030 для України в цілому та її регіонів. Параметризація та адаптація індикаторів 2030 на
регіональному та місцевому рівні, вдосконалення стратегій соціально-економічного розвитку відповідних рівнів.

Мета роботи (англ)
Development of a methodology for scientific support and implementation of recommendations for the execution of the tasks
contained in the Sustainable Development Goals of 2030 for Ukraine as a whole and its regions. Parameterization and adaptation
of indicators 2030 at the regional and local level, improvement of strategies of social and economic development of the
corresponding levels
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Державне управління: отримані результати стануть основою для розробки рекомендацій для
забезпечення виконання завдань Цілей 2030 в Україні та її регіонах, зокрема важливим внеском стане вдосконалення
методології розробки стратегій регіонального та місцевого розвитку, де буде передбачено рівноцінне представлення
трьох складових сталого розвитку та гармонійна репрезентація Цілей 2030

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

06.2020 12.2020

Проміжний звіт

2

01.2021

Проміжний звіт

Опрацювання досвіду країн ЄС щодо адаптації Цілей 2030 на
національному, регіональному, місцевому рівні.
Аналіз стратегій регіонального та місцевого розвитку України,

12.2021

виявлення основних прогалин, обґрунтування можливостей їх
подолання та імплементації Цілей 2030.
Аналіз збалансованості розвитку регіонів України із застосуванням та
уточненням базових індикаторів Глобальних цілей сталого розвитку

3

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

2030, адаптованих до умов України, що містяться в Національній
доповіді «Цілі розвитку до 2030 року» і Стратегії сталого розвитку
України до 2030 року.
Обґрунтування оптимальних значень індикаторів та механізмів

4

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

виконання цілей і завдань з урахуванням особливостей просторового
розвитку України, специфіки економіко- соціального розвитку й стану
екологічної ситуації її регіонів.
Рекомендації щодо забезпечення практичного виконання завдань
Цілей 2030 в Україні та її регіонах та розробки/ вдосконалення для

5

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

цього стратегій соціально-економічного розвитку регіонів України
Зведення матеріалів, та обґрунтування концепції формування
експертних платформ для розробки стратегічних документів на
регіональному та місцевому рівнях, підготовка монографії.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.01.75, 06.71.63, 06.75.13
Індекс УДК: 504.003; 504:338; 504:001.89; 504:338.26; 504:001.18, 338:504, , 502.1 + 502.131.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Маруняк Євгенія Олександрівна (д. геогр. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Руденко Леонід Григорович (д. геогр. н., професор, акад.)

Відповідальний за подання документів: Чехній В.М. (Тел.: +38 (044) 234-04-92)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

