Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103339
Відкрита
Дата реєстрації: 10-07-2020
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: 6541230
Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1136.51
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

1136.51

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут географії Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540402
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Володимирська, 44, м. Київ, Київська обл., 01034, Україна
Телефон: 380442346193
Телефон: 380442341481
E-mail: geo-ins@kiev.ldc.net
WWW: https://igu.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Геоінформаційна система загроз і викликів збалансованому розвитку регіонів України

Назва роботи (англ)
Geoinformation system of threats and challenges faced to sustainable development of Ukrainian regions

Мета роботи (укр)
Опрацювання методології виявлення загроз та викликів збалансованому розвитку регіонів України. Формою реалізації
досліджень є формування бази даних щодо загроз розвитку регіонів України, відображення їх в інтерактивних
картографічних моделях, що супроводжуються пояснювальними записками.

Мета роботи (англ)
Development of methodology for identifying threats and challenges to the sustainable development of Ukrainian regions. The
form of research implementation is to form a database on threats to the development of Ukrainian regions, display them in
interactive mapping models, accompanied by explanatory notes.
Пріоритетний напрям науково-техеічної 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: Методи, теорії, Методичні документи, Програмні продукти, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Галузь застосування – державне управління. Розробка та впровадження методології створення
геоінформаційної системи відображення загроз і викликів розвитку регіонів України, просторової ідентифікації та
візуалізації цих загроз є необхідною передумовою інформаційного забезпечення ефективного прийняття управлінських
рішень в сфері підтримки збалансованого розвитку регіонів України

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2020

12.2020

Проміжний звіт

2

01.2021

12.2021

Остаточний звіт

Методологія створення геоінформаційної системи загроз і викликів як
складової забезпечення збалансованого розвитку регіонів України
Формування демо-версії майстер-диску геоінформаційної системи
загроз збалансованому розвитку регіонів України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 36.33, 78.21.61.11, 87.35
Індекс УДК: 528.9;912, , 504.062, 528.9;912, , 504.062, 502/504

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Маруняк Євгенія Олександрівна (д. геогр. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Руденко Леонід Григорович (д. геогр. н., професор, акад.)

Відповідальний за подання документів: Поливач К.А. (Тел.: +38 (067) 743-35-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

