Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002523
Відкрита
Дата реєстрації: 11-05-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.7 - інше (Вдосконалення науково-методологічних і методичних засад ризик-менеджменту)

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 7.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

7.000

2. Замовник
Назва організації: Український державний університет науки і технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44165850
Адреса: вул. Лазаряна, буд. 2, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49010, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567765947
E-mail: udunt@diit.edu.ua
WWW: http://diit.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Український державний університет науки і технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44165850
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Лазаряна, буд. 2, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49010, Україна
Телефон: 380567765947
E-mail: udunt@diit.edu.ua
WWW: http://diit.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розвиток системи ризик-менеджменту в умовах кризи

Назва роботи (англ)
Development of the risk management system in conditions of crisis

Мета роботи (укр)
Руйнівні наслідки сучасних економічних криз поставили під сумнів адекватність багатьох базових принципів існуючого
механізму ризик-менеджменту. В кризових та в ординарних умовах характер та прояви ризиків відрізняються. Гострота
проблеми посилюється тим, що у більшості підприємств (у тому числі банків) України формування системи управління
ризиками мало «імітаційний» (формальний) характер. Нездатність деяких з таких юридичних осіб нейтралізувати
негативний вплив кризи була головною причиною їхньої неплатоспроможності. Результативне управління ризиками має
базуватися на відповідних фундаментальних дослідженнях формування дієвого механізму регулювання економічних
відносин у період фінансової невизначеності. З огляду на це проблема напрацювання теоретичних, методологічних основ
та практичних рекомендацій щодо ефективного механізму ризик-менеджменту є дуже важливою й актуальною. За
наявності значної кількості досліджень, зазначимо, що проблематиці управління ризиками в умовах невизначеності
приділяється недостатньо уваги, а відтак науково-практичні основи розвитку управління ризиками в період кризи є
малодослідженими, позбавленими системності й ґрунтовності. Недостатність фундаментальних розробок за вказаним
напрямом негативно впливає на розвиток економіки України. Для вітчизняної фінансової думки головною є проблема
формування інструментів реалізації концепції управління ризиками, які мають бути ефективними як в умовах відносно
стабільного зовнішнього середовища, так і в період невизначеності. Підвищення дієвості таких інструментів потребує
вдосконалення науково-методологічних і методичних засад ризик-менеджменту.

Мета роботи (англ)
The devastating effects of modern economic crises have called into question the adequacy of many basic principles of the
existing risk management mechanism. In crisis and in ordinary conditions, the nature and manifestations of risks differ. The
severity of the problem is exacerbated by the fact that in most enterprises (including banks) of Ukraine the formation of a risk
management system was "imitative" (formal). The inability of some of these legal entities to neutralize the negative effects of the
crisis was the main reason for their insolvency. Effective risk management should be based on appropriate fundamental research
into the formation of an effective mechanism for regulating economic relations in times of financial uncertainty. Given this, the
problem of developing theoretical, methodological foundations and practical recommendations for an effective mechanism of
risk management is very important and relevant. In the presence of a significant amount of research, it should be noted that the
issue of risk management in conditions of uncertainty is not given enough attention, and therefore the scientific and practical
foundations of risk management during the crisis are poorly studied, devoid of system and thoroughness. The lack of
fundamental development in this area has a negative impact on the development of Ukraine's economy. For domestic financial
thought, the main problem is the formation of tools for implementing the concept of risk management, which should be
effective both in a relatively stable external environment and in times of uncertainty. Improving the effectiveness of such tools
requires improving the scientific, methodological and methodological foundations of risk management.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток існуючих науково- методологічних та
методичних засад ризик-менеджменту)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Економіка

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Звіт з НДР

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.33.35.05
Індекс УДК: 504.056:351

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пшінько Олександр Миколайович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Бобиль Володимир Володимирович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Бобиль Володимир Володимирович (Тел.: +38 (095) 005-30-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

