
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U109077

Відкрита

Дата реєстрації: 01-03-2021

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: 2.4 - розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10376.931

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2021 1870.531

2022 1882.600

2023 2101.100

2024 2206.200

2025 2316.500

2. Замовник

Назва організації: Національна академія наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270

Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Підпорядкованість: 

Телефон: 380442350981

Телефон: 380442262341

Телефон: (044) 239-66-72

Телефон: 2343243

Телефон: www.nas.gov.ua

E-mail: prez@nas.gov.ua

WWW: http://nas.gov.ua



3. Виконавець

Назва організації: Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 03771755

Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України

Адреса: вул. М. Шпака, буд. 2, м. Київ, Київська обл., 03113, Україна

Телефон: 380444563318

E-mail: ipri@ipri.kiev.ua

WWW: http://ipri.kiev.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробити теоретичні і методологічні засади формування онтологічних моделей на основі автоматичного екстрагування 
знань із мережевих інформаційних ресурсів (шифр теми «Екстрактор»)

Назва роботи (англ)

Develop theoretical and methodological foundations for the formation of ontological models based on automatic knowledge 
extraction from network information resources

Мета роботи (укр)

Метою науково-дослідної роботи є подальший розвиток теоретичних основ, методів та інформаційних технологій 
формування онтологічних моделей на основі автоматичного екстрагування знань із мережевих інформаційних ресурсів, 
зокрема, із мережі Інтернет, а також їх практичного застосування при створенні систем підтримки прийняття рішень, 
інформаційно-аналітичних систем

Мета роботи (англ)

The purpose of the research work is to further develop the theoretical foundations, methods and information technologies for 
the formation of ontological models based on automatic knowledge extraction from network information resources, in 
particular, from the Internet, as well as their practical application in creating decision support systems, information and 
analytical systems

Пріоритетний напрям науково-техеічної 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

Галузь застосування: 72.30.0 27.22.0 73.10.1

Експерти

6. Етапи виконання



Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2021 12.2021 Остаточний звіт
Розробити теоретичні і методологічні засади формування 
онтологічних моделей на основі автоматичного екстагування знань із 
мережевих інформаційних ресурсів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.01.77, 50.07.03, 27.35.25 

Індекс УДК: 681.5:658.310.8; 004:658.310.8; 681.5:331.108;004:331.108, 004.3-185.4; 004.7-185.4, 517.958:532.546 , 044.942

8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Петров Вячеслав Васильович (д. т. н., акад.)

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Ананченко Тетяна Петрывна (Тел.: +38 (044) 454-21-93)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


