
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U108233

Відкрита

Дата реєстрації: 11-02-2021

Статус виконавця: 71 - співвиконавець

Реєстраційний номер РК головного виконавця: 0119U100492

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: 2.7 - інше (Підвищення ефективності механізмів формування та використання фінансових 
ресурсів суб’єктів національної економіки в умовах глобалізації.)

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: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління 
персоналом"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00127522

Адреса: вул. Фрометівська, буд. 2, м. Київ, 03039, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380444909500

E-mail: iapm@iapm.edu.ua

3. Виконавець

Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління 
персоналом"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00127522

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Фрометівська, буд. 2, м. Київ, 03039, Україна

Телефон: 380444909500

E-mail: iapm@iapm.edu.ua

4. Співвиконавець



5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Модернізація механізмів формування фінансових ресурсів державними структурами, суб'єктами господарювання і 
населенням України як умова економічного та соціального розвитку суспільства

Назва роботи (англ)

Modernization of mechanisms of formation of financial resources by state structures, business entities and the population of 
Ukraine as a condition of economic and social development of society

Мета роботи (укр)

Поглиблення теоретичних основ, розроблення методологічних положень і практичних рекомендацій щодо підвищення 
ефективності механізмів формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів національної економіки в умовах 
глобалізації.

Мета роботи (англ)

Deepening of theoretical bases, development of methodological provisions and practical recommendations on increase of 
efficiency of mechanisms of formation and use financial resources of national economies in the context of globalization.

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії, 
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методичні документи

Галузь застосування: Економіка

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2021 01.2026 Без звіту

Розроблення методологічних положень і практичних рекомендацій 
щодо підвищення ефективності механізмів формування та 
використання фінансових ресурсів суб’єктів національної економіки в 
умовах глобалізації.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 10.21.21, 06.75.39, 06.81.30

Індекс УДК: 351.72; 347.73, , 658.152/.153



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Гончаренко Микола Федорович (к. е. н., доц.)

Керівники роботи: 

Дацій Олександр Іванович (д.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Дацій Олександр Іванович (Тел.: +38 (044) 490-95-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


