Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112951
Відкрита
Дата реєстрації: 13-09-2021
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: 2101020
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 205.100
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

205.100

2. Замовник
Назва організації: Міністерство оборони України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00034022
Адреса: Повітрофлотський проспект, буд. 6, м. Київ, 03168, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442387485
E-mail: admou@mil.gov.ua
WWW: http://www.mil.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Код ЄДРПОУ/ІПН: 07834530
Підпорядкованість: Міністерство оборони України
Адреса: Повітрофлотський проспект, буд. 28, м. Київ, 03049, Україна
Телефон: 380442481078
Телефон: 380442710609
Телефон: 380442481076
E-mail: info@nuou.org.ua
WWW: http://nuou.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення методики прогнозування стану укомплектованості посад у вищих військових навчальних закладах і наукових
установ, що підлягають заміщенню особами з науковим ступенем

Назва роботи (англ)
Development of a technique for forecasting the staffing of positions to be replaced by persons with academic degrees in higher
military educational establishments and research institutions

Мета роботи (укр)
Забезпечення обґрунтованості пропозицій вищих військових навчальних закладів і наукових установ щодо потреби на
підготовку офіцерів в ад’юнктурі та докторантурі

Мета роботи (англ)
Ensuring the validity of proposals of higher military educational establishments and research institutions on the need for the
officers to be trained on PhD and doctoral programs
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Вища освіта (85.42)

Експерти
Мірненко Володимир Іванович (д. т. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення методики прогнозування стану укомплектованості посад
1

04.2021

12.2021

Остаточний звіт

у вищих військових навчальних закладах і наукових установ, що
підлягають заміщенню особами з науковим ступенем

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 29.01.79
Індекс УДК: 53.007;53:331.108, 378.225::355.232.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сиротенко Анатолій Миколайович (д. військ. н., с.д.)
Керівники роботи:
Хома Віталій Вікторович (к. військ. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Бодрик Юрій Григорович (Тел.: +38 (067) 790-23-22)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

