
Облікова картка НДДКР
Державний обліковий номер: 0205U007455

Державний реєстраційний номер: 0105U003268

Відкрита

Дата реєстрації: 29-12-2005

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Пілотне впровадження контент-аналізу засобів масової інформації щодо діяльності державних органів

Початок етапу: 11-2005

Закінчення етапу: 12-2005

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Підпорядкованість: Держадміністрація

Адреса: 03037, м.Київ-37, вул.М.Кривоноса, 2a

Телефон: 2399091

E-mail: infoserv@visti.net

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби

Код ЄДРПОУ/ІПН: 26548304

Адреса: 01034, м.Київ, вул. Прорізна, 15

Підпорядкованість: Головне управлiння державної служби України

Телефон: 2785191

E-mail: infau@guds.gov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

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

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Пілотне впровадження контент-аналізу засобів масової інформації щодо діяльності державних органів

Назва роботи (англ)

Pilot introduction a content-analysis of mass media about activity of the state bodies

Реферат (укр)

В результаті роботи створена та впроваджена у пілотному режимі система для забезпечення ефективного проведення 
контент-аналізу ЗМІ щодо діяльності державних органів та їх посадових осіб на базі використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій

Реферат (англ)

As a result of work was developed and introduced in a pilot mode the system for maintenance of effective work of mass-media 
content-analysis of activity of the state bodies and their officials on the basis modern information-communication technologies

Індекс УДК: 681.518;681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 20 грудня 2005 р. за договором № 2005/46-HДР від 1 листопада 
2005 р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 52

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості



Керівник організації: 

Григор'єв Олександр Миколайович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


