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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Системна інформатизація інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення процедур виборчих і 
референдумних процесів

Початок етапу: 01-2008

Закінчення етапу: 12-2009

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 25959933

Підпорядкованість: Академія правових наук України

Адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 110 В

Телефон: 234-94-56

E-mail: pravo@ndcpi.org.ua

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Національна академія правових наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00065028

Адреса: вул. Пушкінська, 70, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна

Підпорядкованість: Міністерство юстиції України

Телефон: 380577041901

Телефон: 380577041910

E-mail: aprnu@ukr.net

WWW: http://www.aprnu.kharkiv.org/

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 6581030

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування



Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 414.8 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Системна інформатизація інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення процедур виборчих і референдумних 
процесів

Назва роботи (англ)

System informatization of the informative and analytical providing of realization of procedures electoral and referendum them 
processes

Реферат (укр)

Мета роботи - створення теоретичної бази системної інформатизації виборчих і референдумних процесів. Предмет 
дослідження - процеси організації та проведення виборів і референдумів в Україні. Результати - пропозиції щодо 
вдосконалення правового регулювання розробки, впровадження та використання засобів системної інформатизації у 
виборчі і референдумні процеси, методологічних засад розробки та впровадження засобів системної інформатизації у 
виборчі і референдумні процеси та процеси прийняття рішень.

Реферат (англ)

A purpose of work is creation of theoretical base of system informatization of electoral and referendums processes. The article 
of research is processes of organization and election and referendums in Ukraine. Results - suggestion in relation to perfection 
of the legal adjusting of development, introduction and use of facilities of system informatization in electoral and referendums 
processes, methodological principles of development and introduction of facilities of system informatization in electoral and 
referendums processes and decision-making processes.

Індекс УДК: 342.8; 342.84, 324:004

Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15.37

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання розробки, впровадження та використання 
виборчого процесу

Назва продукції (англ): Suggestions in relation to perfection of the legal adjusting of development, introductions and uses of 
electoral process

Очікувані результати: 

Галузь застосування: 

Опис продукції (укр): Предмет дослідження - процеси організації та проведення виборів і референдумів в Україні. 
Результат - пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання розробки, впровадження та використання засобів 
системної інформатизації у виборчі і референдумні процеси, методологічних засад розробки та впровадження засобів 
системної інформатизації у виборчі і референдумні процеси та процеси прийняття рішень.

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: 2010



Виробник продукції: НДЦПІ АПрН України

Споживачі продукції: Державне управління

Перспективні ринки: Україна

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 236

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців
Брижко Валерій Михайлович

Гладківська Оксана Василівна

Ланде Дмитро Володимирович

Лебединська Олена Володимирівна

Фурашев Володимир Миколайович

Швець Микола Якович

Керівник організації: 

Швець Микола Якович (д. е. н., професор)

Керівники роботи: 

Фурашев Володимир Миколайович (к. т. н.)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


