Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200809
Відкрита
Дата реєстрації: 14-09-2022
Статус виконавця: 71 - співвиконавець
Реєстраційний номер РК головного виконавця: 0122U001720

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:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Національна академія оборони України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 07834630
Адреса: Повітрофлотський проспект 28
Підпорядкованість:

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24980799
Підпорядкованість: Міністерство оборони України
Адреса: вул. Сумська, буд. 77/79, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61023, Україна
Телефон: 380577002165
Телефон: 380577049645
E-mail: info@hups.mil.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Обґрунтування напрямів удосконалення моделі організації наукової і науково-технічної діяльності в системі Міністерства

оборони України з урахуванням принципів та підходів держав-членів НАТО

Назва роботи (англ)
Justification of directions for improving the model of organization of scientific and scientific and technical activities in the
system of the Ministry of Defense of Ukraine, taking into account the principles and approaches of NATO member states

Мета роботи (укр)
Підвищення ефективності управління науковою і науково-технічною діяльністю в системі Міністерства оборони України

Мета роботи (англ)
Increasing the efficiency of management of scientific and scientific and technical activities in the system of the Ministry of
Defense of Ukraine
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: Система наукової і науково-технічної діяльності та організація наукових досліджень у сфері
оборони в державах-членах НАТО
Галузь застосування: 84.22

Експерти
Хома Віталій Вікторович (к. військ. н., доцент)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Обґрунтування напрямів удосконалення моделі організації наукової і
1

08.2022 10.2022

Остаточний звіт

науково-технічної діяльності в системі Міністерства оборони України з
урахуванням принципів та підходів держав-членів НАТО

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 78.19, 81.79.11.23
Індекс УДК: 355, 378, 355:378

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бережний Андрій Олександрович (к.т.н.)
Керівники роботи:
Залкін Сергій Володимирович (к.військ.н., старший науковий співробітник)

Відповідальний за подання документів: Щербінін Сергій Олександрович (Тел.: +38 (067) 579-31-10)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

