Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U114016
Відкрита
Дата реєстрації: 24-11-2021
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2031

50.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія статистики, обліку та аудиту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04837462
Адреса: вул. Підгірна, буд. 1, м. Київ, 04107, Україна
Підпорядкованість: Державний комітет статистики України
Телефон: 380444844941
E-mail: nasoa@nasoa.edu.ua
WWW: http://nasoa.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національна академія статистики, обліку та аудиту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04837462
Підпорядкованість: Державний комітет статистики України
Адреса: вул. Підгірна, буд. 1, м. Київ, 04107, Україна
Телефон: 380444844941
E-mail: nasoa@nasoa.edu.ua
WWW: http://nasoa.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Публічні фінанси в системі міжбюджетних відносин

Назва роботи (англ)
Public finance in the system of intergovernmental relations

Мета роботи (укр)
Поглиблення теоретико-методологічних засад формування публічних фінансів з визначенням напрямів посилення її ролі
у системі міжбюджетних відносин

Мета роботи (англ)
Deepening of theoretical and methodological bases of formation of public finances with definition of directions of strengthening
of its role in system of interbudgetary relations
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження з актуальних проблем суспілдьних і
гуманітарних наук)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: У результаті роботи над НДР будуть розвинуті теоретико-методологічні засади формування
публічних фінансів. Публікації у фахових та періодичних виданнях
Галузь застосування: 85.4 Вища освіта

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

12.2021

12.2031

Остаточний звіт

Публічні фінанси в системі міжбуджетних відносин

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.73.15
Індекс УДК: 336.1; 336.22, 336.1;336.22

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Осауленко Олександр Григорович (д.держ.упр., професор)
Керівники роботи:
Бондарук Таїсія Григоріївна (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Пархоменко Вікторія Вікторівна (Тел.: +38 (044) 484-47-90)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

