
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U201631

Відкрита

Дата реєстрації: 11-12-2022

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.): 6.000

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2023 1.000

2024 1.000

2025 1.000

2026 1.000

2027 1.000

2028 1.000

2. Замовник

Назва організації: Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23623471

Адреса: вул. 68 Десантників, буд. 10, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54003, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380512500333

Телефон: 380512765579

Телефон: 380512500069

E-mail: rector@chmnu.edu.ua

WWW: https://chmnu.edu.ua



3. Виконавець

Назва організації: Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23623471

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. 68 Десантників, буд. 10, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54003, Україна

Телефон: 380512500333

Телефон: 380512765579

Телефон: 380512500069

E-mail: rector@chmnu.edu.ua

WWW: https://chmnu.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Організація публічної влади в Україні, реалізація державної політики в соціогуманітарній сфері: культури, освіти, охорони 
здоров’я, інформаційної безпеки

Назва роботи (англ)

Organization of public authority in Ukraine, realization of public policy in the socio-humanitarian sphere: culture, education, 
health care, information security

Мета роботи (укр)

Дослідити питання організації публічної влади та управління в Україні, розглянути та удосконалити нормативні 
документи, які будуть сприяти реалізації державної політики в соціогуманітарній сфері України в процесі демократизації 
суспільства.

Мета роботи (англ)

The propose of the topic is to study the issues of organization of public power and administration in Ukraine, to review and 
improve regulatory documents that will support the realization of public policy in the socio-humanitarian sphere of Ukraine in 
the process of democratization of society.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток сучасних методів організації публічної 
влади та управління в Україні.)

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Нормативні документи, Методичні документи, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Публічне управління та адміністрування

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2023 12.2028 Остаточний звіт
Організація публічної влади в Україні, реалізація державної політики в 
соціогуманітарній сфері: культури, освіти, охорони здоров’я, 
інформаційної безпеки



7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15, 10.17.51

Індекс УДК: 342, 351.9

8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Клименко Леонід Павлович (д. т. н., професор)

Керівники роботи: 

Євтушенко Олександр Никифорович (д. політ. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Крашеніннікова Г. В. (Тел.: +38 (063) 486-87-84)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


