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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження, розроблення та впровадження внутрішнього веб-порталу як єдиного інформаційного вікна 
Міністерства

Початок етапу: 07-2008

Закінчення етапу: 12-2008

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: 239-90-91

Інше: 239-90-91

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Міністерство економіки України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00014769

Адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Підпорядкованість: Кабінет міністрів

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)



Дослідження, розроблення та впровадження внутрішнього веб-порталу як єдиного інформаційного вікна Міністерства

Назва роботи (англ)

Research, development and introduction internal a web-portal as uniform information window of the Ministry

Реферат (укр)

Побудовано дослідний зразок внутрішнього веб-порталу Міністерства економіки України, який базується на сучасних 
комп'ютерних системах, засобах телекомунікації, сучасній системі управління контентом та інтегрованому середовищі 
збирання, збереження, структурування, групування за семантичними ознаками інформації з мережі Інтернет та інших 
джерел, на базі інформаційно-аналітичного комплексу Міністерства економіки України. Програмно-технологічні 
рішення, розроблені за результатами даної НДР забезпечують інтегрування інформаційних ресурсів як структурованого 
середовища. Розроблений дослідний зразок внутрішнього веб-порталу надає користувачам узагальнену інформацію на 
основі автоматизованого аналізу інформації з різних джерел з метою підтримки підготовки та прийняття рішень.

Реферат (англ)

3. The pre-production model of an internal web-portal of the Ministry of Economics of Ukraine which is based on modern 
control system of a content and the integrated environment of gathering, storage, structurization, grouping to semantic 
attributes of the information from a network the Internet and other sources is constructed on the basis of a information-
analytical complex of the Ministry of Economics of Ukraine. The сogramm-technological decisions developed by results of given 
R&D, provide integration of information resources as structured environment. The developed pre-production model of an 
internal web - portal gives users the generalized information on the basis of the automated analysis of the information from 
different sources with the purpose of support of preparation and decision-making.56355635

Індекс УДК: 658.012.011.56:..., 681.518; 681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.49.29

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 100

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.


