
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103463

Відкрита

Дата реєстрації: 27-07-2020

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

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2. Замовник

Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909

Адреса: просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Київська обл., 03037, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380442454690

E-mail: knuba_admin@ukr.net

WWW: http://www.knuba.edu.ua/

3. Виконавець

Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Київська обл., 03037, Україна

Телефон: 380442454690

E-mail: knuba_admin@ukr.net

WWW: http://www.knuba.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Інтегрована обробка просторової інформації на основі багатовимірних моделей даних

Назва роботи (англ)

Integrated processing of spatial information based on multidimensional data models

Мета роботи (укр)

Аналіз проблеми інтегрованої обробки просторової інформації і існуючих моделей даних, відомих підходів до 
проектування і автоматизації інформаційного забезпечення, основних напрямків інтеграції просторових даних в системах 
обробки інформації

Мета роботи (англ)

Analysis of the problem of integrated spatial information processing and existing data models, known approaches to the design 
and automation of information support, the main directions of integration of spatial data in information processing systems

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 
технологій, робототехніки

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Технології, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Інформаційні технології

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 02.2020 08.2020 Остаточний звіт
Аналіз проблеми інтегрованої обробки просторової інформації і 
існуючих моделей даних

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 20.57, 45.01.30

Індекс УДК: , 621:004, 004.94:001.89



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Куліков Петро Мусійович (д. е. н., професор)

Керівники роботи: 

Гончаренко Тетяна Андріївна (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Гончаренко Т.А. (Тел.: +38 (096) 365-04-11)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


