Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112770
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
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: 654 1030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 6342.900
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2537.160

2023

2537.160

2024

1268.580

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01061, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25199155
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Панаса Мирного, буд. 26, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: 380442808869
Телефон: 380442801234
Телефон: 380442808394
E-mail: gvm@ief.org.ua
WWW: http://ief.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Трансформації у фінансуванні корпоративного бізнесу в умовах нестабільності

Назва роботи (англ)
Transformations in corporate business financing in conditions of instability

Мета роботи (укр)
Метою роботи є розвиток науково-практичних підходів щодо оцінки впливу макрофінансової нестабільності на доступ
бізнесу до капіталу, систематизація ключових трансформацій у фінансуванні корпоративного бізнесу, визначення їх
впливу на збалансованість фінансової системи країни та розробка практичних рекомендацій щодо розширення доступу
бізнесу до фінансування.

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to develop scientific and practical approaches to assess the impact of macrofinancial instability on
business access to capital, systematization of key transformations in corporate finance, determine their impact on the balance of
the country's financial system and develop practical recommendations for expanding business access to finance.
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: Аналітичні матеріали, Розробка науково-практичного підходу щодо оцінки впливу
макрофінансової нестабільності на доступність фінансування для корпоративного бізнесу.
Галузь застосування: Державне управління

Експерти
Вишневський Валентин Павлович (д. е. н., акад.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

06.2024

Остаточний звіт

Трансформації у фінансуванні корпоративного бізнесу в умовах
нестабільності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.73.07
Індекс УДК: 336.01/.02; 339.7.01, 336:330.131.7]:334(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Геєць Валерій Михайлович (д.е.н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Зимовец Владислав Викторович (д.е.н., ст.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Зимовець Владислав Вікторович (Тел.: +38 (050) 353-10-45)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

