Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002510
Відкрита
Дата реєстрації: 11-05-2022
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: 654 1030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 9000.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2200.000

2023

3000.000

2024

3800.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут програмних систем Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540149
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: проспект Академіка Глушкова, буд. 40, корп. 5, м. Київ, 03187, Україна
Телефон: 380445265507
Телефон: 380445266263
E-mail: iss@isofts.kiev.ua
WWW: http://www.isofts.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення та впровадження програмних технологій підтримки прийняття рішень щодо захисту інформаційних систем
Національної академії наук України від атак та інцидентів "нульового дня"

Назва роботи (англ)
Development and implementation of software technologies to support decision-making to protect information systems of the
National Academy of Sciences of Ukraine from attacks and incidents of "zero day"

Мета роботи (укр)
Pозроблення та впровадження програмних технологій підтримки прийняття рішень щодо захисту інформаційних систем
Національної академії наук України від атак та інцидентів «нульового дня», відновлення, підтримка продуктивної роботи
та розвиток інформаційної інфраструктури НАН України, в складі таких систем: корпоративна поштова система,
публічний та корпоративний портал (в цілому і кожний з його елементів «Персональний склад», «Публічні
повідомлення», «Корпоративні повідомлення, «База нормативних документів», «Наукові заходи», «Дані по книжкових
виданнях», «Нагороди та відзнаки»), РІТ НОД, Сервіси ФЕВ, Застосунок Майно, ВМ ФДМУ "Юридичні особи", Системи
інформаційної підтримки оцінювання ефективності діяльності установ НАН України.

Мета роботи (англ)
Development and implementation of software technologies to support decision-making to protect information systems of the
National Academy of Sciences of Ukraine from zero-day attacks and incidents, restoration, support of productive work and
development of information infrastructure of NAS of Ukraine, including corporate mail system, public and corporate portal (in
general, each of its elements "Personal composition", "Public announcements", "Corporate announcements", "Database of
normative documents", "Scientific activities", "Data on book editions", "Awards and honors"), Services FEV, Application Property,
VM SPFU "Legal Entities", Information support systems for evaluating the effectiveness of institutions of the NAS of Ukraine.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології, Методи, теорії
Галузь застосування: Діяльність у сфері інформатизації

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення та впровадження програмних технологій підтримки
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

прийняття рішень щодо захисту інформаційних систем Національної
академії наук України від атак та інцидентів «нульового дня»

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 50.37.23, 50.41.25, 50.49.37, 50.01.77
Індекс УДК: 004.7, 004.49; 004.056.57, 658.512.011.56, 681.5:658.310.8; 004:658.310.8; 681.5:331.108;004:331.108

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сініцин Ігор Петрович (д. т. н., ст.н.с.)
Керівники роботи:
Шевченко Віктор Леонідович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Янченко О.С. (Тел.: +38 (044) 526-21-48)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

