Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102952
Відкрита
Дата реєстрації: 18-06-2020
Статус виконавця: 71 - співвиконавець
Реєстраційний номер РК головного виконавця: 0120U000211

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
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
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони
України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24982172_
Адреса: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, Київ, 03168, Україна
Підпорядкованість: Міністерство оборони України
Телефон: 0445200762

3. Виконавець
Назва організації: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08410370
Підпорядкованість: Міністерство оборони України
Адреса: вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, Львівська обл., 79012, Україна
Телефон: 380322386534
E-mail: mail@asv.gov.ua
WWW: http://www.asv.gov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Обґрунтування вимог до перспективної системи інформаційного забезпечення військової освіти і науки з урахуванням
досвіду держав - членів НАТО.

Назва роботи (англ)
Substantiation of requirements to the perspective system of information support of military education and science taking into
account the experience of NATO member states.

Мета роботи (укр)
Удосконалення системи інформаційного забезпечення військової освіти і науки, гармонізованої із сучасними підходами у
державах-членах НАТО.

Мета роботи (англ)
Improving the information system for military education and science, harmonized with modern approaches in NATO member
states.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Діяльність в сфері оборони

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Обґрунтування вимог до перспективної системи інформаційного
1

01.2020

10.2020

Без звіту

забезпечення військової освіти і науки з урахуванням досвіду держав членів НАТО.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 78.01.29
Індекс УДК: 623:002; 623.61

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ткачук Павло Петрович (д. і. н., професор)
Керівники роботи:
Романишин Андрій Миколайович (к. пед. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Мацевко Тарас Михайлович (Тел.: +38 (063) 990-12-13)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

