Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200336
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2022
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: 6561040
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 4750.500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2023

2329.300

2024

2421.200

2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00061125
Адреса: вул. Герцена, буд. 12, м. Київ, 04050, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444893981
E-mail: amn1@ukr.net
WWW: http://www.amnu.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського Національної
академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012131
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. Алчевських, буд. 10, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Телефон: 380577004538
Телефон: 380577004109
E-mail: admin@ipep.com.ua
WWW: https://www.ipep.com.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Визначення ролі однонуклеотидних поліморфізмів генів-кандидатів щодо ефективності різних варіантів терапії
цукрового діабету 2 типу та ендокринно обумовленого безпліддя у населення України в умовах воєнного стану та у
післявоєнний час

Назва роботи (англ)
Determining the role of single nucleotide polymorphisms of candidate genes on the effectiveness of different treatment options
for type 2 diabetes mellitus and endocrine infertility in the population of Ukraine under martial law and in the postwar period

Мета роботи (укр)
Створення новітньої системи підвищення ефективності профілактики та лікування (при одночасному зниженні
фінансових витрат) гормонально-метаболічних порушень – основи цукрового діабету 2 типу, ендокриннообумовленого
безпліддя у населення України в умовах воєнного стану та у післявоєнний час шляхом створення патогенетично
обумовлених підходів до урахування генетико-демографічних процесів в популяції

Мета роботи (англ)
Creating a new system to increase the effectiveness of prevention and treatment (while reducing financial costs) of hormonal
and metabolic disorders - the basis of type 2 diabetes, endocrine infertility in the population of Ukraine under martial law and in
the postwar period by creating pathogenetically determined approaches to demographic genetics in the population
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: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих
Галузь застосування: Ендокринологія, охорона здоров'я

Експерти
Коваль Сергій Миколайович (д.мед.н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Визначення ролі однонуклеотидних поліморфізмів генів-кандидатів
1

01.2023

12.2024

Остаточний звіт

щодо ефективності різних варіантів терапії цукрового діабету 2 типу та
ендокриннообумовленого безпліддя у населення України в умовах
воєнного стану та у післявоєнний час

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.37.13
Індекс УДК: 616.379, 616.379-008.64:575:355.01

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Караченцев Юрій Іванович (д. мед. н.)
Керівники роботи:
Місюра Катерина Василівна (д. мед. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Бурма Тетяна Юхимівна (Тел.: +38 (057) 700-45-39)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

