
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U001016

Відкрита

Дата реєстрації: 26-08-2021

Статус виконавця: 71 - співвиконавець

Реєстраційний номер РК головного виконавця: 0118U000012т

1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, 
концерном тощо)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 750.000

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2021 750.000

2. Замовник

Назва організації: Приватне акціонерне товариство "ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 22723472

Адреса: 61166, м. Харків, вул. Коломенська,15

Підпорядкованість: 

Телефон: 380577142205

Телефон: 380577021625

E-mail: iit@iit.kharkov.ua

WWW: http://iit.com.ua



3. Виконавець

Назва організації: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070921

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: 03056, м.Київ, пр.Перемоги, 37

Телефон: 380442367989

Телефон: 380442044862

Телефон: +38 (044) 204-82-82

E-mail: mail@kpi.ua

WWW: https://kpi.ua/

Інше: kpi.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

«Розробка проекту нормативного документу системи технічного захисту інформації, який визначає класифікацію за 
рівнем перевірки та методику оцінки рівня гарантій (рівня упевненості) відсутності недокументованих функцій у 
програмному забезпеченні», шифр «Гармонія-КПІ»

Назва роботи (англ)

"Development of a draft normative document of the technical information protection system, which determines the 
classification by the level of verification and the method of assessing the level of guarantees (level of confidence) of the absence 
of undocumented functions in the software", code "Harmony-KPI"

Мета роботи (укр)

Метою виконання складової частини НДР є розробка Нормативного документу системи технічного захисту інформації, 
який визначає класифікацію за рівнем перевірки та методику якісної оцінки рівня гарантій (рівня упевненості) відсутності 
недокументованих функцій у програмному забезпеченні.

Мета роботи (англ)

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: 

Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги

Очікувані результати: нормативно -технічна документація

Галузь застосування: Нормативні документи, інформаційні технології

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 08.2021 11.2021 Без звіту
Розробка проекту нормативного документу системи технічного 
захисту інформації



7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 84.15.21

Індекс УДК: 658.516; 002.55:(083.74), 658.516;002.55:(083.74)

8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Пасічник Віталій Анатолійович (д. т. н., професор)

Керівники роботи: 

Новіков Олексій Миколайович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів:  (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


