Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002512
Відкрита
Дата реєстрації: 11-05-2022
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: 6541230
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2500.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1250.000

2023

1250.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05481984
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: провулок Інженерний, буд. 1-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна
Телефон: 380577020867
E-mail: ndc_ipr@ukr.net
WWW: https://ndc-ipr.org/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Формування превентивної антикризової економічної політики України у постпандемічному періоді

Назва роботи (англ)
Formation of preventive anti-crisis economic policy of Ukraine in the post-pandemic period

Мета роботи (укр)
Розробка концептуальних і методичних засад побудови превентивної антикризової економічної політики України і
системи економічних стабілізаторів для забезпечення стійкості та надійності функціонування економічної й соціальної
систем України у постпандемічному періоді.

Мета роботи (англ)
Development of conceptual and methodical bases for building a preventive anti-crisis economic policy of Ukraine and a system
of economic stabilizers to ensure the stability and reliability of the economic and social systems of Ukraine in the postpandemic period.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Державне управління

Експерти
Раєвнєва Олена Валентинівна (д.е.н., професор)

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

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

Розробка концептуальних засад превентивної антикризової
економічної політики
Розробка системи заходів превентивної антикризової економічної

2

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

політики для України у ранньому постпандемічному періоді та на
довгострокову перспективу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.52.17, 06.52.45, 06.56.31
Індекс УДК: 330.341:316.4; 330.35:316.4, 338.12; 338.34; 330.36,

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Хаустова Вікторія Євгенівна (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Іванов Юрій Борисович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шликова В. О. (Тел.: +38 (063) 480-46-99)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

