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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: "Розробити та дослідити методи розширеного пошуку інноваційних напрямків розвитку з використанням баз 
даних реферативної інформації"

Початок етапу: 01-2014

Закінчення етапу: 12-2018

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 03771755

Підпорядкованість: Президія Національної академії наук України

Адреса: 03113, м. Київ, вул. М. Шпака, 2

Телефон: (+38 - 044) 456 - 33 - 18

E-mail: ipri@ipri.kiev.ua

WWW:  www.ipri.kiev.ua

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 03771755

Адреса: вул. М. Шпака, 2, м. Київ, Київська обл., 03113, Україна

Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України

Телефон: 380444563318

E-mail: ipri@ipri.kiev.ua

WWW: http://ipri.kiev.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: 6541030

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування



Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 2092.8 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробити та дослідити методи розширеного пошуку інноваційних напрямків розвитку з використанням баз даних 
реферативної інформації (шифр "Тренд")

Назва роботи (англ)

To develop and study methods of the advanced search of innovative directions of development using databases of abstract 
information (code "Trend")

Реферат (укр)

Досліджено та визначено методологію комплексного аналізу реферативної бази даних, досліджено публікаційну 
активність науковців в галузі технічних, економічних, історичних наук, з соціології та захисту інформації, розглянуто 
наукові зв'язки між авторами публікацій результатів наукових розробок, запропоновано алгоритм пошуку перспективних 
наукових напрямів на основі використання мереж співавторів та термінів.

Реферат (англ)

The research methodology of the comprehensive analysis of the abstract database was investigated, the research activity of the 
scientists in the field of technical, economic, historical sciences, sociology and information protection was investigated, the 
scientific relations between the authors of the publications of the results of scientific developments were examined, the 
algorithm of searching for perspective scientific directions on the basis of the use network of co-authors and terms

Індекс УДК: 025.4.03, 004.67

Коди тематичних рубрик НТІ: 20.23

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Розроблені методи розширеного пошуку інноваційних напрямків розвитку з використанням баз 
даних реферативної інформації

Назва продукції (англ): Developed methods of the advanced search of innovative directions of development using databases of 
abstract information

Очікувані результати: 

Галузь застосування: 63.11

Опис продукції (укр): Досліджено та визначено методи комплексного аналізу реферативної бази даних, досліджено 
публікаційну активність науковців в галузі технічних, економічних, історичних наук, з соціології та захисту інформації, 
розглянуто наукові зв'язки між авторами публікацій результатів наукових розробок, запропоновано алгоритм пошуку 
перспективних наукових напрямів на основі використання мереж співавторів та термінів.

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: не визначені

Виробник продукції: Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України



Споживачі продукції: НАН України

Перспективні ринки: Україна

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР

7. Бібліографічний опис

33 наукових праці, 7 статей у фахових зарубіжних виданнях, 10 статті у фахових вітчизнянних виданнях, 21 тез доповідей 
на конференціях.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 150

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
Балагура І. В.

Добровська С. В.

Ланде Д..В.

Керівник організації: 

Петров Вячеслав Васильович

Керівники роботи: 

Крючин Андрій Андрійович (д. т. н., професор, член-кор.)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


