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Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

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.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: В/ч А3771
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26605350
Адреса: вул. Велика Бердичівська, буд. 17-а, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10014, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380412227258

3. Виконавець
Назва організації: Військовий інститут Одеського національного політехнічного універсітету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24983020
Підпорядкованість: Міністерство оборони України
Адреса: Фонтанська дорога, буд. 10, м. Одеса, Одеська обл., 65009, Україна
Телефон: 380686967259
E-mail: vaodessa@ukr.net
WWW: http://vaodesa.mil.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Дослідження теоретичних основ підготовки бою (дій) та бойового застосування підрозділів Десантно-штурмових військ
Збройних Сил України з урахуванням стандартів НАТО та набутого досвіду бойових дій

Назва роботи (англ)
Analysis of theoretical basis of battle preparation and combat implementation of units of Air Assault Troops of the Armed Forces
of Ukraine taking into account NATO standarts and assumed combat experience

Мета роботи (укр)
Перегляд та розвиток тактики підрозділів (батальйону) Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з урахуванням
вимог сучасності; Удосконалення форм і способів їх застосування батальйону (батальйонної тактичної групи) на основі
досвіду локальних війн, принципів, штабних процедур (MDMP) та стандартів, прийняти в державах-членах НАТО;
набутого досвіду застосування підрозділів ДШВ та родів військ Сухопутних військ ЗС України в зоні проведення АТО та
операцій Об'єднаних сил (ООС) на сході України.

Мета роботи (англ)
A revision and development of tactics of subdivisions (battalion) of Paratrooper-assault troops of the Armed Forces of Ukraine
are taking into account the requirements of contemporaneity; Improvement of forms and methods of their application of
battalion (battalion tactical group) on the basis of experience of local wars, principles, staff procedures (MDMP) and standards,
to accept NATO in states-members; purchased experience of application of subdivisions of ДШВ and luing-ins of troops of
Ground forces of ЗС of Ukraine in the zone of realization of АТО and operations of Incorporated forces (ООS) on east of Ukraine.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Перегляд та розвиток тактики підрозділі Десантноштурмових військ Збройних Сил України з урахуванням вимог сучасності. Удосконалення форм і способів застосування
батальйону (батальйонної тактичної групи) на основі досвіду локальних війн, принципів, штабних процедур (MDMP) та
стандартів, прийнятих в державах-членів НАТО))
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: Діяльність у сфері оборони

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження теоретичних основ підготовки бою (дій) та бойового
1

01.2019

12.2019

Остаточний звіт

застосування підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил
України з урахуванням стандартів НАТО та набутого досвіду бойових
дій

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 78.17.59, 78.21.53, 78.25.25.15, 78.27.11.21, 78.27.07.11, 78.01.37
Індекс УДК: 355:327](1-622 НАТО), 623.4.01, 623.9;629.5.072, 623.74:358.442, 356.169;355.311.93, 355/359:006; 623:006, 356.169

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Клят Юрій Олександрович (к. т. н.)
Керівники роботи:
Мінасов Володимир Самсонович (к. військ. н.)

Відповідальний за подання документів: Адамов Юрій Іванович (Тел.: +38 (063) 526-39-61)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
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