
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U202085

Відкрита

Дата реєстрації: 30-12-2022

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

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2. Замовник

Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 16476880

Адреса: вул. Ушинського, буд. 15, м. Київ, 03151, Україна

Підпорядкованість: 

Телефон: 380442422446

Телефон: 380442422464

E-mail: office@nam.kiev.ua

WWW: http://nam.kiev.ua

3. Виконавець

Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 16476880

Підпорядкованість: 

Адреса: вул. Ушинського, буд. 15, м. Київ, 03151, Україна

Телефон: 380442422446

Телефон: 380442422464

E-mail: office@nam.kiev.ua

WWW: http://nam.kiev.ua



4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Правові засади забезпечення національної безпеки та оборони України

Назва роботи (англ)

Legal basis for ensuring national security and defense of Ukraine

Мета роботи (укр)

Формування теоретико-прикладних рекомендацій щодо удосконалення та гармонізації національного законодавства у 
сфері забезпечення національної безпеки і оборони України з урахуванням стандартів безпеки НАТО та ЄС, спрямованих 
на попередження, своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам держави, припинення 
розвідувальних, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань, усунення умов, що призводять до цих 
загроз та причин їх виникнення.

Мета роботи (англ)

Formation of theoretical and applied recommendations for the improvement and harmonization of national legislation in the 
field of national security and defense of Ukraine, taking into account NATO and EU security standards, aimed at preventing, 
timely detection and prevention of external and internal threats to the state, suppression of intelligence, terrorist, sabotage and 
other illegal encroachments, elimination of conditions leading to these threats and their causes.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Забезпечення національної безпеки та оборони 
України)

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Інша професійна, наукова та технічна діяльність

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 12.2022 12.2024 Остаточний звіт Правові засади забезпечення національної безпеки та оборони України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 10, 10.15, 11.01.67, 78.17.75, 06.92

Індекс УДК: , 342, 32:34, 355.45;351.86;355.2;323.285; 343.326;327.3/.5,



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Єрохін Сергій Аркадійович (д.е.н., професор)

Керівники роботи: 

Курилюк Юрій Богданович (д. ю. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Курилюк Ю.Б. (Тел.: +38 (044) 242-24-46)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


