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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: "Обґрунтування принципів побудови та розробка адаптивних інтерфейсів користувачів повнотекстової 
інформаційно-пошукової системи, інтегрованої з базами даних юридичної та економічної інформації щодо 
антимонопольної проблематики, на базі застосування Інтернет-технологій"

Початок етапу: 01-2005

Закінчення етапу: 12-2005

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: 251-60-21

Інше: 249-55-98

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Антимонопольний комітет України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00032767

Адреса: 03035, МСП - 03680, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

Підпорядкованість: Антимонопольний комітет України

Телефон: 428-20-13

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)

"Обґрунтування принципів побудови та розробка адаптивних інтерфейсів користувачів повнотекстової інформаційно-
пошукової системи, інтегрованої з базами даних юридичної та економічної інформації щодо антимонопольної 
проблематики, на базі застосування Інтернет-технологій"

Назва роботи (англ)

"Substantiation of construction principles and development of users adaptive interfaces of the text-through information 
retrieval system integrated with the legal and economic information databases of a relative antimonopoly problematics, on the 
basis of use the Internet-technologies"

Реферат (укр)

В роботі обґрунтовано принципи побудови та розроблено комплекс адаптивних інтерфейсів для удосконалення робочих 
місць користувачів повнотекстової інформаційно-пошукової системи, інтегрованої з повнотекстовими базами даних 
юридичної та економічної інформації. Комплекс забезпечує надійну інформаційну підтримку при прийнятті важливих 
державних рішень щодо антимонопольної політики України.

Реферат (англ)

The study substantiates building principles for and offers a complex of adaptive interfaces improving workplaces of users of the 
full-text information and search system integrated with full-text legal and economic databases. The complex ensures reliable 
information support for making important government decisions in regard to antimonopoly policy of Ukraine.

Індекс УДК: 004.738; 004.724/.728; 004.7.057.4, 681.518; 681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.39.15

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 41

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: 

Безулик Володимир Олександрович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитрій Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


