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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: "Створення та впровадження інформаційно - аналітичної моделі системи аналізу ринків на базі 
автоматизованого аналізу масивів текстової інформації"

Початок етапу: 01-2004

Закінчення етапу: 12-2004

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23732935

Підпорядкованість: Антимонопольний комітет України

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

Телефон: 212-05-07

Інше: 212-48-41

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Антимонопольний комітет України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00032767

Адреса: 03035, МСП - 03680, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

Підпорядкованість: 

Телефон: 428-13-22

E-mail: amcu@ukrpack.net

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)

"Розробка та впровадження системи обміну науково-технічною, учбово-методичною,консультаційною та довідковою 
інфомацією по каналах глобальних інформаційних мереж. Створення та впровадження інформаційно - аналітичної 
моделі системи аналізу ринків на базі автоматизованого аналізу масивів текстової інформації"

Назва роботи (англ)

"The development and implementation of the system to exchange scientific-technical, educational-methodical, consultative and 
reference information using the channels of global informational networks." "The development and implementation of an 
informational-analytical model of the system to analyse markets basing on an automated analysis of textual information arrays."

Реферат (укр)

Мета роботи - обґрунтування, розробка та дослідне впровадження інформаційно-аналітичної моделі системи аналізу 
пілотного ринку нафтопродуктів на базі автоматизованого аналізу масивів текстової інформації - "Моделі". Модель 
призначена для забезпечення надійної інформаційної підтримки при прийнятті важливих рішень щодо антимонопольної 
політики України. Одержані результати: розроблено інформаційно-аналітичну модель аналізу пілотного ринку 
нафтопродуктів; здійснено інсталяцію та побудову веб-інтерфейсу моделі; здійснено дослідне впровадження моделі 
шляхом інформаційного обслуговування фахівців Антимонопольного комітету України. Програмно-технологічні рішення, 
розроблені за результатами НДР, надаючи широкий, повний і структурний огляд інформації щодо ринків, товарів та 
послуг на базі автоматизованого аналізу масивів текстової інформації з Інтернет, та забезпечують: економію часу, засобів, 
людських ресурсів; своєчасне виявлення нових антиконкурентних проявів; слідування останнім світовим тенденціям.

Реферат (англ)

The objective of the work – substantiation, development, and research implementation of an information and analysis model for 
a system analysing a pilot oil products market using computer processing of texts – “Models”. The model shall ensure reliable 
information support when making important decisions in regard to the antimonopoly policy of Ukraine. Results achieved: the 
information and analysis model for a pilot oil products market has been developed; installation and web-interface of the model 
have been fulfilled; research implementation of the model has been carried out through information supply to experts of the 
Antimonopoly Committee of Ukraine. The software and technology solutions based on the results of the scientific research, 
provide a broad, full, and structural overview of markets, goods, and services by means of computer analysis of texts from the 
Internet and allow to save time and resources (including human resources); to timely uncover new anticompetitive actions; to 
follow the last global trends.

Індекс УДК: 004.415.2

Коди тематичних рубрик НТІ: 

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 55

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Заборонено

Умови передачі іншим країнам: Заборонено

Кількість файлів у звіті: 0



9. Заключні відомості

Перелік організацій-виконавців

Назва організації: ТОВ "Інформаційний Центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

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

Підпорядкованість: 

Керівник організації: 

Козлов В.О.

Керівники роботи: 

Ланде Д.В.

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


