Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112884
Відкрита
Дата реєстрації: 09-09-2021
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 80.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

80.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01061, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417176
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: проспект Академіка Глушкова, буд. 40, м. Київ, 03187, Україна
Телефон: 380445262008
Телефон: 380445264178
E-mail: incyb@incyb.kiev.ua
WWW: http://incyb.kiev.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення проектних рішень та плану заходів по їх реалізації щодо модернізації та розвитку АІС Президія з
урахуванням сучасних та перспективних інформаційних технологій

Назва роботи (англ)
Development of design solutions and plan of measures for their implementation for the modernization and development of AIS
Presidium, taking into account modern and advanced information technologies

Мета роботи (укр)
Забезпечення технологічних принципів розробки, модифікації, впровадження в експлуатацію, супроводження, навчання
персоналу, пост-гарантійного обслуговування (за повними життєвими циклами) всіх без виключення складових Програми
інформатизації НАН України за видами забезпечення (організаційне; технічне; системне програмне; програмне та
програмні додатки; комунікаційне; інформаційне, в тому числі юридичне; персонал системи (керівництво, аналітики,
користувачі, оператори)).

Мета роботи (англ)
Ensuring technological principles of development, modification, commissioning, maintenance, staff training, post-warranty
service (for full life cycles) of all without exception components of the Informatization Program of the NAS of Ukraine by types of
software (organizational; technical; system software; software tools and software applications; communication; information,
including legal; system personnel (management, analysts, users, operators)).
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Програмні продукти
Галузь застосування: Підтримка та розвиток інфраструктури інформатизації НАН України

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення проектних рішень та плану заходів по їх реалізації щодо
1

04.2021

12.2021

Остаточний звіт

модернізації та розвитку АІС Президія з урахуванням сучасних та
перспективних інформаційних технологій

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 50.51.17
Індекс УДК: 658.512.011.56:004; 658.512.011.56:658.5, 004.09

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сергієнко Іван Васильович (д.ф.-м.н., професор, академік НАН України)
Керівники роботи:
Горбачук Василь Михайлович (д. ф.-м. н.)

Відповідальний за подання документів: Бардадим Тамара Олексіївна (Тел.: +38 (067) 233-24-41)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

