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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: "Розробка та впровадження системи обміну науково-технічною, учбово-методичною, консультаційною та 
довідковою інформацією по каналах глобальних мереж. Створення інформаційно-аналітичної моделі контент-
моніторингу на базі Інтернет- технологій та системи обміну інформації Центру комплексних досліджень"

Початок етапу: 01-2003

Закінчення етапу: 12-2003

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23732935

Підпорядкованість: Антимонопольний комітет України

Адреса: 03035, МСП - 680, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

Телефон: 2120507

Інше: 2124841

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Антимонопольний комітет України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 20055032

Адреса: 04053, МСП-655,м.Київ-53, Львівська площа, 8

Підпорядкованість: Кабінет міністрів

Телефон: 212-50-54

E-mail: amcu@ukrpack.net

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування



5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

"Розробка та впровадження системи обміну науково-технічною, учбово-методичною, консультаційною та довідковою 
інформацією по каналах глобальних мереж. Створення інформаційно-аналітичної моделі контент-моніторингу на базі 
Інтернет- технологій та системи обміну інформації Центру комплексних досліджень"

Назва роботи (англ)

"The elaboration and implementation of science-technical, methodical-studyng, advice and inquiry information exchange 
system on global informational network channels."

Реферат (укр)

Розроблено та впроваджено технологічну модель контент-моніторингу; здійснено інсталяцію та побудову веб-інтерфейсу 
моделі; здійснено дослідне впровадження інформаційно-аналітичного забезпечення моделі контент-моніторингу 
шляхом інформаційного обслуговування фахівців Антимонопольного комітету України.

Реферат (англ)

A technological model of content-monitoring is developed and implemented. A web-interface of the model is constructed and 
installed. A pilot implementation of the content-monitoring model informational-analytical provision has been realised using an 
informational servicing by the specialists of the Anti-Monopolistic Committee of Ukraine.

Індекс УДК: 004.415.2

Коди тематичних рубрик НТІ: 

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 34

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Заборонено

Умови передачі іншим країнам: Заборонено

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості

Перелік організацій-виконавців

Назва організації: ТОВ "Інформаційний Центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Адреса: 03037, м.Київ, вул. М.Кривоноса, 2-А

Підпорядкованість: 



Керівник організації: 

Самойленко В.О.

Керівники роботи: 

Ланде Д.В.

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


