Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200580
Відкрита
Дата реєстрації: 22-07-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Університет митної справи та фінансів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39568620
Адреса: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567455596
E-mail: amsu.bux@gmail.com
WWW: http://umsf.dp.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Університет митної справи та фінансів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39568620
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000, Україна
Телефон: 380567455596
E-mail: amsu.bux@gmail.com
WWW: http://umsf.dp.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка бездротових інформаційно-технічних систем подвійного призначення з центральним сервером

Назва роботи (англ)
Development of dual purpose wireless information and technical systems with a central server

Мета роботи (укр)
Розробка теоретико-методичних (методологічних) засад використання математичного та комп’ютерного моделювання
для моделювання забезпечення безперервного інтернету в надзвичайних ситуаціях, а також розробка практичних
рекомендацій з удосконалення процесів забезпечення безперервного інтернету в надзвичайних ситуаціях

Мета роботи (англ)
Development of theoretical and methodological (methodological) principles for the use of mathematical and computer modeling
for modeling the provision of uninterrupted Internet in emergency situations, as well as development of practical
recommendations for improving the processes of provision of uninterrupted Internet in emergency situations
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Державна служба спеціального зв'язку та
захисту інформації

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Розробка бездротових інформаційно-технічних систем подвійного
призначення з центральним сервером

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.54.31
Індекс УДК: 330.341.1:62.001.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бочаров Дмитро Олександрович (к.ю.н., доц.)
Керівники роботи:
Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович (к.т.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Марценюк О., Мар"ян О. (Тел.: +38 (056) 756-05-78)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

