Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112795
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 700.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

74.000

2022

176.000

2023

150.000

2024

150.000

2025

150.000

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 наукова установа "Центр проблем морської геологiї, геоекології та осадового рудоутворення
Нацiональної академiї наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 19476716
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Олеся Гончара, буд. 55-б, м. Київ, 01054, Україна
Телефон: 380442343475
E-mail: eva@nas.gov.ua
WWW: http://marigeoecocenter.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка стратегії розвитку дослідницької інфраструктури та перспективних напрямів морських геологічних досліджень
з метою розширення бази критичних та стратегічних мінеральних ресурсів України за умов глобалізації та змін клімату

Назва роботи (англ)
Development of a strategy for the development of research infrastructure and promising areas of marine geological research in
order to expand the base of critical and strategic mineral resources of Ukraine in the context of globalization and climate change

Мета роботи (укр)
Розвиток сучасної дослідницької інфраструктури та пріоритетних напрямів морських геологічних досліджень для
розширення бази критичних та стратегічних мінеральних ресурсів України за умов глобалізації та змін клімату, що має
забезпечити

соціально-економічне

зростання

країни,

сприятиме

розвитку

“блакитної

економіки”

в

Азово-

Чорноморському регіоні, а також гармонізації національних пріоритетів у цій царині з пріоритетами та політиками ЄС, з
яким Україна має Угоду про асоціацію, подальшій інтеграції у європейський дослідницький простір та адаптації до
сучасних світових трендів.

Мета роботи (англ)
Development of modern research infrastructure and priority areas of marine geological research to expand the base of critical
and strategic mineral resources of Ukraine in the context of globalization and climate change, which should ensure socioeconomic growth, will promote the "blue economy" in the Azov-Black Sea region and harmonization national priorities in this
area with the priorities and policies of the EU, with which Ukraine has an Association Agreement, further integration into the
European Research Area and adaptation to current global trends.
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: Методи, теорії
Галузь застосування: геологічні науки

Експерти
Пирожков Сергій Іванович (д.е.н., професор, акад.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка методології та організація досліджень; аналіз національних
1

08.2021

12.2021

Проміжний звіт

потреб щодо забезпечення критичними і стратегічними мінеральними
ресурсами, історичних та актуальних даних щодо дослідницьких
інфраструктур та напрямів морських геологічних досліджень в Україні
Аналіз світових та європейських трендів у сферах стратегічного

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

управління океаном, видобувними галузями, дослідженнями морів та
океанів тощо; пріоритезація можливостей і визначення пріоритетів за
напрямом досліджень
Розробка бачення щодо майбутнього розвитку дослідницької

3

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

інфраструктури та морських геологічних досліджень у зв’язку із
забезпеченням мінерально-сировинними ресурсами стратегічних та
базових галузей економіки України
Розробка Стратегії розвитку дослідницької інфраструктури та

4

01.2024

12.2024

Проміжний звіт

морських геологічних досліджень для забезпечення мінеральною
сировиною стратегічних та базових галузей економіки України та
плану до її реалізації (перша версія)
Доопрацювання стратегії розвитку дослідницької інфраструктури та

5

01.2025

12.2025

Остаточний звіт

морських геологічних досліджень для забезпечення мінеральною
сировиною стратегічних та базових галузей економіки України та
плану до її реалізації. Складання заключного звіту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 04.51.21, 38.21.17
Індекс УДК: 316.334.5, 55(47+57)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ємельянов Володимир Олександрович (д. геол. н., с.н.с., член-кор.)
Керівники роботи:
Ємельянов Володимир Олександрович (д. геол. н., с.н.с., член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Шураєв Ігор Миколайович (Тел.: +38 (096) 819-68-29)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

