Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200504
Відкрита
Дата реєстрації: 08-07-2022
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 4833.190
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2283.190

2023

2550.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26022051
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: Чоколовский бульвар, буд. 13, м. Київ, 03186, Україна
Телефон: 380442458797
Телефон: 380442458838
E-mail: itc_nasu@ukr.net
WWW: https://itgip.org/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення інформаційної технології комп’ютерного моделювання розвитку соціально-економічних систем під впливом
глобальних чинників

Назва роботи (англ)
Development of information technology for computer modeling of the development of socio-economic systems under the
influence of global factors

Мета роботи (укр)
Основною метою роботи є створення нової інформаційної технології комп’ютерного моделювання як складової
системних

досліджень

соціально-економічних

систем,

розроблення

методологічних

засад

її

використання

у

інформаційно-аналітичних системах та системах підтримки прийняття рішень для підвищення якості прийняття
відповідних управлінських рішень в умовах невизначеності, спричиненої дією глобальних чинників.

Мета роботи (англ)
The main goal of the work is to create a new information technology of computer modeling as a component of systematic
studies of socio-economic systems, to develop methodological principles for its use in information-analytical systems and
decision-making support systems to improve the quality of making appropriate management decisions in conditions of
uncertainty caused by the action of global factors.
Пріоритетний напрям науково-технічної 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: Розробка теоретико-методологічних основ моделювання та прогнозування розвитку соціальноекономічних систем під впливом глобальних чинників
Галузь застосування: 75.13.0 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Експерти
Богданов Вячеслав Леонідович (д. ф.-м. н., акад.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення теоретично-методологічних основ моделювання та
1

03.2022 12.2022

Проміжний звіт

прогнозування розвитку соціально-економічних систем під впливом
глобальних чинників
Створення інформаційної технології комп’ютерного моделювання
соціально-економічних систем, прогнозування їх розвитку за різних

2

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

сценаріїв впливу різних груп глобальних чинників із використанням
пропонованих методів математичного моделювання та
інтелектуального аналізу даних.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 28.23.29, 28.29.04, 50.41.25, 50.49.02, 31.01.75
Індекс УДК: 004.89:004.4, 519.81;519.816, 004.49; 004.056.57, 658.012.011.56(470), 54.003; 54:338; 54:001.89; 54:658; 54.001.18

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Трофимчук Олександр Миколайович (д.т.н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Трофимчук Олександр Миколайович (д.т.н., професор, член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Клименко Вікторія Ігорівна, учений секретар, к.т.н., с.н.с. (Тел.: +38 (044) 520-1208)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

