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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: "Об_рунтування принципiв створення iнструментальних засобiв автоматичного групування iнформацiї щодо 
дiяльностi великих структурованих суб'єктiв господарювання на базi розвитку моделi контент-монiторингу"

Початок етапу: 08-2007

Закінчення етапу: 12-2007

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Iнформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24351346

Підпорядкованість: Держадміністрація

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

Телефон: 239-90-91

Інше: 239-90-91

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23732935

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

Підпорядкованість: Антимонопольний комітет України

Телефон: 251-60-20

E-mail: ckd@centre-amp.kiev.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 07 - завдання органів виконавчої влади

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

"Обгрунтування принципiв створення iнструментальних засобiв автоматичного групування iнформацiї щодо дiяльностi 
великих структурованих суб'єктiв господарювання на базi розвитку моделi контент-монiторингу"

Назва роботи (англ)

"Substantiation of creation concept of automatic grouping tools of the information about large structured economic agents 
work on the basis of development of the content-monitoring model"

Реферат (укр)

В результатi роботи створено та впроваджено iнструментальнi засоби автоматичного групування iнформацiї щодо 
дiяльностi великих структурованих суб'єктiв господарювання на базi застосування сучасних iнформацiйних та 
комунiкацiйних технологiй. Iнструментальнi засоби, що створено, мають забезпечити надiйну своєчасну iнформацiйну 
пiдтримку проведення та впровадження наукових дослiджень Центру та його взаємодiї як з органами Антимонопольного 
комітету України, так i з iншими органiзацiями. Дана робота значно доповнює програмно-технологiчну модель 
iнформацiйно-аналiтичної системи Центру i створює умови її подальшого ефективного використання.

Реферат (англ)

As a result of work was developed and introduced tool means of automatic grouping of the information concerning activity of 
the big structured subjects of managing on the basis of application of modern information and communication technologies. The 
created tool means should provide reliable duly information support of carrying out and introduction of scientific researches of 
the Center and its interaction both with bodies of Antimonopoly committee of Ukraine, and with other organizations. The given 
work considerably supplements program- technological model of information-analytical system of the Center and creates 
conditions of its further effective utilization.

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

Акт приймання науково-дослiдної роботи складений 14 грудня 2007 р. за договором № 2-(01-07)/1 вiд 1 серпня 2007 р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 46

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Заборонено

Умови передачі іншим країнам: 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.


