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Відкрита
Дата реєстрації: 27-07-2022
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Державний податковий університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44550814
Адреса: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Україна
Підпорядкованість: Міністерство фінансів України
Телефон: 380459760994
Телефон: 380459757571

3. Виконавець
Назва організації: Державний податковий університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44550814
Підпорядкованість: Міністерство фінансів України
Адреса: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Україна
Телефон: 380459760994
Телефон: 380459757571

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Економіка міст, регіонів, територіальних громад: способи відновлення в післявоєнний період

Назва роботи (англ)
Economy of cities, regions, territorial communities: ways to recover in the post-war period

Мета роботи (укр)
Обгрунтувати теоретико-методологічні засади та розробити практичні рекомендації щодо вирішення важливої науковоприкладної проблеми з пошуку шляхів відновлення економіки міст, регіонів, територіальних громад

Мета роботи (англ)
Substantiate theoretical and methodological foundations and develop practical recommendations for solving an important
scientific and applied problem in finding ways to restore the economy of cities, regions, territorial communities
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (впровадження організаційно-економічних заходів
щодо посилення взаємодії органів місцевого самоврядування та субєктів економічної діяльності на території громад у
напрямі залучення їх ресурсів на засадах дольової участі для спорудження / відновлення обєктів інженерної,
комунальної, екологічної, соціальної інфраструктури, які служитимуть покращенню яксоті життя мешканців
територіальних громад)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: дослідження і експериментальні розробки у сфері економічних наук

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

09.2022 12.2022

Проміжний звіт

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

3

01.2024

12.2024

Проміжний звіт

4

01.2025

12.2025

Проміжний звіт

5

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

Дослідження теоретико-методологічних засад економічного стану
міст, районів, територіальних громад
Узагальнення стану економік територіальних громад міст, районів,
селищ, сіл напередодні російської агресії та аналіз втрат в період війни
Аналіз практики відновлення ресурсного потенціалу економік
територіальних громад Київського регіону (Київської області)
Дослідження стратегічних орієнтирів економічного розвитку міст,
регіонів, територіальних громад
Підготовка монографії та звіту за результатами дослідження

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.61.53
Індекс УДК: 332.122(1-21), 332.142:338.244.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Унинець-Ходаківська Валентина Павлівна
Керівники роботи:
Мацелюх Наталія Петрівна (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Максименко Іван Андрійович (Тел.: +38 (067) 991-54-29)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

