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Відкрита
Дата реєстрації: 10-06-2021
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1950.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

150.000

2022

900.000

2023

900.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01030, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442350981
Телефон: 380442262341
Телефон: www.nas.gov.ua
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25408067
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Перемоги, буд. 37 , корпус 35, м. Київ, 03056, Україна
Телефон: 380442049701
Телефон: 380442048142
Телефон: 380442048360
E-mail: ipsa@kpi.ua
WWW: http://iasa.kpi.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Методологія оцінювання сталого розвитку територій із застосуванням даних дистанційного зондування Землі

Назва роботи (англ)
Methodology for assessing the sustainable development of territories using remote sensing data

Мета роботи (укр)
Метою роботи є підвищення повноти та адекватності інформаційної підтримки процесу прийняття управлінських рішень,
спрямованих на забезпечення сталого розвитку соціально-економічних об’єктів за рахунок розробки нових і
удосконалення існуючих: методів управління, як об’єктом в цілому, так і його окремими підсистемами; засобів підтримки
прийняття управлінських рішень; засобів отримання об’єктивної статистичної інформації для оцінювання показників
сталого розвитку шляхом аналізу і обробки даних ДЗЗ.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to increase the completeness and adequacy of information support of the management decisionmaking process aimed at ensuring sustainable development of socio-economic facilities through the development of new and
improvement of existing: management methods, both as a whole and its individual subsystems; tools to support management
decisions; means of obtaining objective statistical information for assessing indicators of sustainable development through
analysis and processing of remote sensing data.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Надання послуг (он-лайн сервісів) для широкого кола користувачів, які зацікавлені в розробленні
раціональної політики та конструктивних планів соціально-економічного розвитку України на середньострокову і
довгострокову перспективу.

Експерти

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

06.2021

12.2023

Остаточний звіт

Методологія оцінювання сталого розвитку територій із застосуванням
даних дистанційного зондування Землі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 28.29, 20.60
Індекс УДК: 005;519.7;303.732, , 316.42:303.732+332.1(477):303.732

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Касьянов Павло Олегович (д.ф.-м.н., проф.)
Керівники роботи:
Згуровський Михайло Захарович (д.т.н., проф., академік НАН України)

Відповідальний за подання документів: Пишнограєв І.О. (Тел.: +38 (044) 204-80-14)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

