Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103357
Відкрита
Дата реєстрації: 13-07-2020
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: 6641020
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2291.67
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

2291.67

2. Замовник
Назва організації: Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34620942
Адреса: вул. Солом'янська, 13, м. Київ, Київська обл., 03680, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442819000
Телефон: 380442819483
E-mail: info@dsszzi.gov.ua
WWW: http://www.dsszzi.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Новелл Консалтинг"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37896557
Підпорядкованість:
Адреса: проспект Героїв Сталінграду, буд. 6, корпус 7, м. Київ, Київська обл., 04210, Україна
Телефон: 380444283718
E-mail: info@ncu.com.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення методичного забезпечення для апаратно-програмного комплексу систем оцінки фахової підготовки
аудиторів інформаційної безпеки, збору та аналізу інформації, отриманої під час аудиту інформаційної безпеки

Назва роботи (англ)
Development of methodological support for Information system for assessment skills and training level of IS auditors, collecting
and analysis results and evidences of IS Audit.

Мета роботи (укр)
НДР проводиться в зв’язку з необхідністю: 1) впровадження системи аудиту ІБ на об’єктах аудиту; 2) розроблення методів
оцінки кваліфікації аудиторів ІБ, їх атестації за результатами оцінки з метою допуску на об’єкти аудиту; 3) формування
рейтингу аудиторів ІБ відповідальними особами об’єктів аудиту за результатами проведених ними робіт, 4) переатестації
аудиторів ІБ у разі зниження рівня їх рейтингу за встановлену мінімальну межу, враховуючи визначені проміжки часу.

Мета роботи (англ)
The research is based on: 1) implemetation of IS audit system for Objects of Audit; 2) development a set of methods for
assessment of IS auditors skills; 3) IS auditors rating model formation; 4) re-attestation for IS auditors for reducing of corruption
risk level.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи, Програмні продукти
Галузь застосування: інформаційна безпека, кібербезпека, захист інформації, незалежний аудит інформаційної безпеки,
атестація аудиторів інформаційної безпеки

Експерти
Петров Валентин Володимирович (к. політ. н.)

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

07.2020

10.2020

Проміжний звіт

2

10.2020

12.2020

Остаточний звіт

Розробка методичних матеріалів, технічних вимог, а також першої
редакції тестових питань та завдань
Доопрацювання та погодження остаточних редакцій проектів,
випробування СПЗ

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.01.87, 82.15.21.11, 84.05.45
Індекс УДК: 37:004.588;004.85, , 006.063:372.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сунічук Олена Миколаївна
Керівники роботи:
Криворучко Олена Володимирівна (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Швець Денис Валеріянович (Тел.: +38 (096) 779-32-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

