Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200857
Відкрита
Дата реєстрації: 17-09-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.7 - інше (ПІДТРИМКА СТАЛОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У ВОЄННИЙ ЧАС)

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1100.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1100.000

2. Замовник
Назва організації: Міжнародний фонд "Відродження"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 03358819
Адреса: вул. Січових Стрільців, буд. 46, м. Київ, 04053, Україна
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Телефон: 380444862596
E-mail: irf@irf.kiev.ua

3. Виконавець
Назва організації: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125266
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Шевченка, буд. 57, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018, Україна
Телефон: 380342752351
Телефон: 380342531574
E-mail: office@pnu.edu.ua
WWW: https://pnu.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Сприяння сталості університетського аналітичного центру в умовах війни

Назва роботи (англ)
Strengthening the Sustainability of the University Think Tank under Conditions of War

Мета роботи (укр)
Створення передумов сталості університетського аналітичного центру в умовах війни через підтримку команди,
адаптацію Стратегії, покращення комунікацій та забезпечення досліджень задля створення передумов сталого розвитку
громад і територій, майбутнього економічного відновлення та кращого майбутнього.

Мета роботи (англ)
To create preconditions for the sustainability of the university think tank under the conditions of war through the support of the
core team, adaptation of the Strategy, improvement of communications and providing research in order to create institutional
basement for the sustainable development of communities and territories, future economic recovery and a better future in
general.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розробка політик та проектів рішень щодо
забезпечення швидкого економічного зростання на етапі після воєнного відновлення.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 281 Публічне управління та адміністрування

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

07.2022

12.2022

Остаточний звіт

Виконання проекту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 23.04.20
Індекс УДК:

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Цепенда Ігор Євгенович (д. політ. н., професор)
Керівники роботи:
Максимович Ольга Володимирівна (к. філос. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Малишівський Т.В. (Тел.: +38 (095) 312-66-06)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

