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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розроблення електронної енциклопедії законодавства України

Початок етапу: 01-2010

Закінчення етапу: 12-2015

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 25959933

Підпорядкованість: Академія правових наук України

Адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 110 В

Телефон: 234-94-56

E-mail: pravo@ndcpi.org.ua

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 25959933

Адреса: вул. Саксаганського 110-в, м. Київ, Київ, 01032, Україна

Підпорядкованість: Нацiональна академія правових наук України

Телефон: 0442349456

E-mail: pravo@ndcpi.org.ua

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: 6581030

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 209.8 тис. грн.



5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розроблення електронної енциклопедії законодавства України

Назва роботи (англ)

The development of the electronic encyclopedia of Ukrainian legislation

Реферат (укр)

Здійснено узагальнення та систематизацію визначеного законодавчими актами України понятійного апарату термінології 
законодавства, встановлено зв'язки з іншими нормативно-правовими документами, аналітичними та оглядовими 
матеріалами, практикою застосування. Створено теоретичну базу та розроблено електронну енциклопедію 
законодавства, що містить понятійно-категоріальний апарат, визначений законами, підзаконними актами та міжнародно-
правовими документами, який сприятиме розбудові національного інформаційного простору, до складу якого входять 
інформаційно-аналітичні системи та бази даних парламенту, уряду, міністерств та відомств, і формування вимог до 
електронних інформаційних ресурсів.

Реферат (англ)

Author provides generalization and systematization of conceptual apparatus of legislation terminology determined by legislative 
acts of Ukraine, establishes links with other legal and regulatory documents, observation and analytical materials, application 
practice. A theoretical framework is created and electronic legislation encyclopedia is developed containing conceptual and 
categorical apparatus defined by laws, regulations and international legal instruments, that will facilitate the development of 
national information space, including information and analysis systems and parliament, government, ministries and agencies 
databases, and the formation of requirements for electronic information resources.

Індекс УДК: 34:001.4, 004.9:340 (477)

Коди тематичних рубрик НТІ: 10.01.33

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): НДР за темаю "Розроблення електронної енциклопедії законодавства України"

Назва продукції (англ): Reports on NDR "The development of the electronic encyclopedia of Ukrainian legislation"

Очікувані результати: 

Галузь застосування: Державне управління

Опис продукції (укр): Здійснено узагальнення та систематизацію визначеного законодавчими актами України 
понятійного апарату термінології законодавства, встановлено зв'язки з іншими нормативно-правовими документами, 
аналітичними та оглядовими матеріалами, практикою застосування. Створено теоретичну базу та розроблено електронну 
енциклопедію законодавства, що містить понятійно-категоріальний апарат, визначений законами, підзаконними актами 
та міжнародно-правовими документами, який сприятиме розбудові національного інформаційного простору, до складу 
якого входять інформаційно-аналітичні системи та бази даних парламенту, уряду, міністерств та відомств, і формування 
вимог до електронних інформаційних ресурсів. нормативних актів України як складової системи інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності парламенту України та напрацьовано нормативно-правові та методологічні 
пропозиції.

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР



Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 2010-2015

Виробник продукції: НДІІП НАПрН України

Споживачі продукції: Органи державної влади

Перспективні ринки: Україна

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР

7. Бібліографічний опис

1. Анисимов А.В., Тарануха В.Ю. Возможности применения WordNet и других лингвистических онтологий в современных 
информационных системах // Автоматика-2005: Материалы 12-й международной конференции по автоматическому 
управлению. - Харьков: Изд. НТУ "ХПИ", 2005. - 3. - С. 56-57. 2. Антонова А.Ю., Клышинский Э.С. Об использовании мер 
сходства при анализе документации // Труды 13-й Всероссийской научной конференции "Электронные библиотеки: 
перспективные методы и технологии, электронные коллекции - RCDL'2011", - 2011. - С. 134-138. 3. Антоненко С.А. 
Результативні показники формування системи баз даних для забезпечення законотворчої діяльності / С.А. Антоненко // 
Правова інформатика. - 2010. - № 4(28). - С.51-60.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 233

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців
Гладківська Оксана Василівна

Фурашев Володимир Миколайович

Керівник організації: 

Пилипчук Володимир Григорович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


