
Про базу даних «Науково-технічні заходи України» УкрІНТЕІ 

 

Повна назва – Український інститут науково-технічної і економічної інформації. 

Скорочена назва – УкрІНТЕІ. Інститут засновано у 1958 році. Сьогодні УкрІНТЕІ 

підпорядковується Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації 

України. Директор - ЯМЧУК Анатолій Владиславович. 

Основною метою діяльності УкрІНТЕІ є створення системи формування 

національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності і 

засобів доступу до них та побудова системи інформаційно-аналітичного обслуговування 

користувачів усіх рівнів – від державного до студентського. 

УкрІНТЕІ проводить реєстрацію науково-технічних заходів (НТЗ): наукових, 

науково-практичних симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад, що плануються 

до проведення в України. 

Інформація про проведення НТЗ розміщується на: 

1. Про міжнародні НТЗ – на сайті Міжнародного центру наукової і технічної інформації 

(http://www.icsti.su/portal/rus/index.php),  

 розділ «О МЦНТИ», вкладка «Мероприятия» 

(http://www.icsti.su/portal/rus/events/index.php); 

2. Про всі НТЗ – на сайті УкрІНТЕІ  (http://www.uintei.kiev.ua/main.php),  

 розділ «Інформаційна продукція і послуги»,  

 вкладка «Бази даних» (http://www.uintei.kiev.ua/articles.php?cat_id=67),  

 «База даних «Науково-технічні заходи України»  

(http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=64) 

База Даних створено за результатами щорічної реєстрації та складання плану 

науково-технічних заходів (НТЗ), що проводяться в Україні міністерствами, відомствами, 

установами Національної академії наук, іншими організаціями та фірмами починаючи з 

2005 р. Інформацію систематизовано згідно з Міждержавним рубрикатором науково-

технічної інформації, який включає багаторівневу систему індексації. 

Пошукова система дозволяє зробити пошук за тематикою, рубрикою, типом, видом 

НТЗ, місцем проведення тощо. 

Інформація подається українською та російською мовами. Обсяг бази даних: понад 

6830 записів. Режим поповнення: щоденний. Умови доступу: некомерційні. 

За заявками організацій при необхідності надаються посвідчення про реєстрацію. 

Вартість одного науково-технічного заходу – 40, 00 грн. 

За результатами реєстрації в інституті щоквартально випускається інформаційний 

бюлетень «План проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з’їздів, 

конференцій, семінарів, нарад в Україні в 2014 р.» Вартість одного випуску на папері – 

20,00 грн. Для замовлення бюлетеня необхідно направити заявку і перерахувати на 

рахунок інституту належну суму. 

 

Контактна інформація: 
тел.: +38 044 521-00-76 

факс: +38 044 521-00-33 

е-mail: voytenko@uintei.kiev.ua 
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