Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113916
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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: 6581040
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 18897.900
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3070.500

2023

3224.100

2024

6301.600

2025

6301.700

2. Замовник
Назва організації: Національна академія правових наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00065028
Адреса: вул. Пушкінська, буд. 70, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Телефон: 380577041901
Телефон: 380577041910
E-mail: aprnu@ukr.net
WWW: http://www.aprnu.kharkiv.org/

3. Виконавець
Назва організації: Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук
України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25959933
Підпорядкованість: Національна академія правових наук України
Адреса: вул. Саксаганського, буд. 110-в, м. Київ, 01032, Україна
Телефон: 380442349456
Телефон: 380442349073
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua
WWW: http://ippi.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теоретичні та організаційно-правові основи забезпечення кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури та системи
управління кризовими ситуаціями в умовах цифрової трансформації

Назва роботи (англ)
Theoretical and organizational and legal bases of cybersecurity of critical infrastructure objects and crisis management system
in the conditions of digital transformation

Мета роботи (укр)
Розробка теоретичних та організаційно-правових засад захисту кібернетичної безпеки об’єктів критичної інфраструктури
та управління кризовими ситуаціями в контексті цифрової трансформації, пропозицій і рекомендацій щодо принципів,
концептуальних, методологічних положень організації розбудови системи ефективного контролю, захисту та розвитку
національної системи кіберзахисту в умовах цифровізації.

Мета роботи (англ)
Development of theoretical and organizational bases of protection of cyber security of critical infrastructure and crisis
management in the context of digital transformation, proposals and recommendations on principles, conceptual,
methodological provisions of organization of effective control, protection and development of national cyber defense system in
digitalization.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Нормативні документи
Галузь застосування: Національна безпека і оборона, цифрова трансформація

Експерти
Горовий Валерій Микитович (д.і.н., професор)
Ткачук Наталія Андріївна (к. ю. н.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Теоретичні та організаційно-правові основи захисту кібербезпеки
1

01.2022

12.2025

Остаточний звіт

об’єктів критичної інфраструктури та системи управління кризовими
ситуаціями в умовах цифрової трансформації

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 50.01.80
Індекс УДК: 681.5.08; 681.5.001.4; 004:681.2.08; 681.5:658.562; 004.001.4; 004:658.562; 681.5:658.62.018.012; 004:658.62.018.012,
340.116+001.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пилипчук Володимир Григорович (д.ю.н., професор)
Керівники роботи:
Довгань Олександр Дмитрович (д. ю. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Беланюк Марина Василівна (Тел.: +38 (067) 244-32-30)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

