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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка теоретичних засад і системного проекту на методи і засоби підтримки прийняття рішень при 
виявленні інформаційних операцій

Початок етапу: 10-2016

Закінчення етапу: 12-2016

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 03771755

Підпорядкованість: Президія Національної академії наук України

Адреса: 03113, м. Київ, вул. М. Шпака, 2

Телефон: 456 8389, 456 33 18

E-mail: petrov@ipri.kiev.ua

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Державний фонд фундаментальних досліджень

Код ЄДРПОУ/ІПН: 26252928

Адреса: бул. Шевченка,16, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380442878221

Телефон: 380442878278

E-mail: grynyov@dffd.gov.ua

WWW: http://www.dffd.gov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

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

КПКВК: 2201040

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування



Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 130 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка методів і засобів підтримки прийняття рішень при виявленні інформаційних операцій

Назва роботи (англ)

Development of methods and tools for decision support in identifying information operations

Реферат (укр)

На першому етапі розроблено теоретичні засади і системний проект на методи і засоби підтримки прийняття рішень при 
виявленні інформаційних операцій, що включає: теоретичні засади щодо створення методів і засобів підтримки 
прийняття рішень при виявленні інформаційних операцій; технічні вимоги до методів і засобів підтримки прийняття 
рішень при виявленні інформаційних операцій; методику виявлення ознак інформаційних операцій на базі моніторингу 
ресурсів мережі Інтернет.

Реферат (англ)

Developed theoretical principles and system design methods and tools for decision support in detecting information operations

Індекс УДК: 517.958:532.546, 004.942

Коди тематичних рубрик НТІ: 27.35.25

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Розробно методи і засоби підтримки прийняття рішень при виявленні інформаційних операцій

Назва продукції (англ): Developed methods and tools for decision support in identifying information operations

Очікувані результати: 

Галузь застосування: 72.30.0 72.22.0 73.10.1

Опис продукції (укр): Запропоновано методику застосування інструментарію експертної підтримки прийняття рішень 
при виявленні інформаційних операцій, що дозволяє на підставі аналізу ретроспективи прогнозувати зміну значень 
цільових показників об'єкту на поточний період. 3апропоновано концепцію створення нової інформаційно-аналітичної 
системи виявлення інформаційних операцій, нову технологію стратегічного планування в слабоструктурованих 
предметних областях, що ґрунтується на використанні апарату підтримки прийняття рішень. Дана технологія дозволяє на 
основі побудованої бази знань шляхом цілеспрямованого пошуку, що базується на генетичному алгоритмі, серед 
множини варіантів визначати раціональний на деякий момент часу розподіл ресурсів для вихідної множини можливих 
заходів з метою забезпечення найбільш ефективного досягнення стратегічної цілі.

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: 2017

Виробник продукції: ІПРІ НАН України

Споживачі продукції: ДФФД



Перспективні ринки: Україна

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР

7. Бібліографічний опис

1 стаття, 3 доповіді на конференції

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 127

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців
Андрійчук О.В.

Боярінова Ю.Є

Городько Н.О.

Додонов В.О.

Каденко С.В.

Ланде Д.В.

Синькова Т.В.

Снарський А.О.

Циганок В.В.

Керівник організації: 

Петров Вячеслав Васильович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


