Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200503
Відкрита
Дата реєстрації: 07-07-2022
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: 0301080
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 12892.800
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

12892.800

2. Замовник
Назва організації: Державне управління справами
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00037256
Адреса: вулиця Банкова, буд. 11, м. Київ, 01220, Україна
Підпорядкованість: Адміністрація Президента України
Телефон: 380442556528
WWW: http://www.dus.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний інститут стратегічних досліджень
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14282798
Підпорядкованість: Державне управління справами
Адреса: вул. Пирогова, буд. 7-а, м. Київ, 01030, Україна
Телефон: 380442345007
Телефон: 380442345981

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Засади економічної та соціальної стійкості в умовах війни

Назва роботи (англ)
Fundamentals of economic and social resilience in the context of war

Мета роботи (укр)
Виявлення кризових явищ, які розвиваються під впливом війни, з метою убезпечення економічної та соціальної сфер від
подальшого розвитку цих явищ та обґрунтування політики збереження стійкості основних складових національної
соціально-економічної системи

Мета роботи (англ)
Identification of potential crises brought on by the war with the aim of shielding the economic and social realms from their
possible impacts and the rationalization of the policy preserving the resilience of the main components of the national socioeconomic system
Пріоритетний напрям науково-технічної 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: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: економіка,соціологія

Експерти
Жаліло Ярослав Анатолійович (д. е. н., с.н.с.)

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Засади економічної та соціальної стійкості в умовах війни

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 37.01.75
Індекс УДК: 550.3.003; 550.3:338; 550.3:001.89; 550.3:001.18 , 330.113 : 316.4 : 335.01

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Богомолов Олександр Вікторович (д. філол. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Жаліло Ярослав Анатолійович (д. е. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Янішевський Сергій Олександрович (Тел.: +38 (044) 286-19-59)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

