Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112891
Відкрита
Дата реєстрації: 09-09-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1131.030
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

377.340

2022

377.340

2023

377.340

2. Замовник
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010787
Адреса: бульвар Тараса Шевченка, буд. 13, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 0442344062
E-mail: kancnmu@nmu.ua
WWW: http://nmuofficial.com/

3. Виконавець
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010787
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: бульвар Тараса Шевченка, буд. 13, м. Київ, 01601, Україна
Телефон: 0442344062
E-mail: kancnmu@nmu.ua
WWW: http://nmuofficial.com/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка складу, технології та організаційні дослідження лікарських засобів для застосування в косметології,
ветеринарній та гуманній медицині

Назва роботи (англ)
Development of a warehouse, technologies and organization of the preparation of likars' supplies for storage in cosmetology,
veterinary and human medicine

Мета роботи (укр)
Обгрунтування раціональних і ефективних методів застосування лікарських та ветеринарних препаратів та розробка
концепції маркетингових досліджень ринку препаратів, які сприяють вдосконаленню лікарського забезпечення хворих та
тварин. Проведення організаційно-технологічних досліджень лікарських та косметичних засобів в умовах національної
політики забезпеченні пацієнтів з окремими патологіями й захворюваннями та постраждалих у НС лікарськими та
лікарсько-косметичними засобами.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to substantiate rational and effective methods of application of drugs and veterinary drugs and to
develop the concept of marketing research of the market of drugs that contribute to the improvement of drug supply for
patients and animals. Carrying out of organizational and technological researches of medicines and cosmetics in the conditions
of national policy of providing patients with separate pathologies and diseases and victims in the emergency with medicines and
medicines-cosmetics.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: методологічні підходи щодо розробки складу, технології та доцільності виробництва лінійки
оригінальних вітчизняних лікарських, косметичних та ветеринарних препаратів.
Галузь застосування: Фармація

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка складу, технології та організаційні дослідження лікарських
1

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

засобів для застосування в косметології, ветеринарній та гуманній
медицині

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.31.29.15
Індекс УДК: 615.1, 615.014:615.03:619:687

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кучин Юрій Леонідович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Полова Жанна Миколаївна (д. фармац. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Воловик Л.Ф. (Тел.: +38 (044) 454-49-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

