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Відкрита

Дата реєстрації: 17-03-2008

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Створити систему аналiзу ринку iнформацiйних та телекомунiкацiйних технологiй на основi iнформацiйних 
ресурсiв Iнтернету_

Початок етапу: 11-2007

Закінчення етапу: 02-2008

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: Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 33240054

Адреса: 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22

Підпорядкованість: Державний комітет зв'язку та інформатизації України

Телефон: 278-15-00

E-mail: mail@stc.gov.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)

Створити систему аналiзу ринку iнформацiйних та телекомунiкацiйних технологiй на основi iнформацiйних ресурсiв 
Iнтернету_

Назва роботи (англ)

To create system of the analysis of the market of information and telecommunication technologies on the basis of information 
resources of the Internet_

Реферат (укр)

Змiст розробки полягає у створеннi та впровадженнi системи аналiзу ринку iнформацiйних та телекомунiкацiйних 
технологiй на основi iнформацiйних ресурсiв Iнтернету (САР), адаптованої до функцiональних завдань Державного 
департаменту з питань зв_язку та iнформатизацiї. САР може застосовуватися при пiдготовцi якiсних та кiлькiсних звiтiв 
щодо розвитку напрямку iнформацiйних технологiй як в Українi, так i у всьому свiтi на базi монiторингу iнформацiйних 
ресурсiв мережi Iнтернет

Реферат (англ)

The content of development consists in creation and introduction of system of the analysis of the market of information and 
telecommunication technologies on the basis of information resources of the Internet (САР), adapted to functional tasks of the 
State department concerning communication and information. САР it can be applied by preparation of qualitative and 
quantitative reports concerning development of a direction of information technologies as in Ukraine, and all over the world on 
the basis of monitoring information resources of a network the Internet.

Індекс УДК: 025.4.03; 002.53:004.65, 681.518; 681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 20.23.21

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт приймання науково-дослiдної роботи складений 14 лютого 2008 р. за договором № 51 вiд 14 листопада 2007 р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 49

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.


