Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102716
Відкрита
Дата реєстрації: 25-07-2019
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 630
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

400

2020

230

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Алгорітм-Х"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41098587
Адреса: вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, офіс 322, м. Київ, Київська обл., 04080, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380674310202
Телефон: 380442217482
E-mail: info@algorytmx.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Алгорітм-Х"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41098587
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, офіс 322, м. Київ, Київська обл., 04080, Україна
Телефон: 380674310202
Телефон: 380442217482
E-mail: info@algorytmx.com.ua

4. Співвиконавець

Назва організації: Державний центр кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36947982
Адреса: вул. Юрія Іллєнка, 83-Б, м. Київ, Київська обл., 04119, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442818801
Телефон: 380442818887
E-mail: cert@cert.gov.ua

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка окремих структурних елементів захищеної мобільної мультисервісної інфраструктури

Назва роботи (англ)
Development of separate structural elements of protected mobile multiservice infrastructure

Мета роботи (укр)
Апаратно-програмний комплекс засобів криптографічного захисту інформації на базі кінцевих мобільних пристроїв типу
"Планшет", створюється з метою захисту інформації з обмеженим доступом для користування, що передається каналами
мобільного зв'язку між серверним обладнанням та мобільним додатком де встановлено спеціалізоване програмне
забезпечення, а саме:мережевий екран та сервер сертифікації, призначені для криптографічного захисту службової
інформації.

Мета роботи (англ)
The hardware and software complex of cryptographic protection of information based on end-to-end mobile devices of the
"Tablet" type is created with the aim of protecting information with limited access for use, transmitted by mobile
communication channels between server equipment and mobile application where specialized software is installed, namely : a
network screen and a certification server intended for cryptographic protection of service information.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Програмні продукти
Галузь застосування: Системи захищеного зв'язку

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

07.2019

12.2020

Остаточний звіт

Створення криптографічного апаратно-програмного комплексу
захисту інформації на базі кінцевих мобільних пристроїв.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 49.33.35
Індекс УДК: 654.1; 654.14; 654.15; 654.16; 654.17; 654.19; 656.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Жовтобрюх Богдан Володимирович
Керівники роботи:
Лебідь Олексій Григорович

Відповідальний за подання документів: Литвинов О.А. (Тел.: +38 (093) 564-66-99)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

