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Відкрита

Дата реєстрації: 11-01-2007

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Побудова дослідної моделі моніторингу цінової інформації з мережі Інтернет для визначення змістових 
кореляцій та цінових тенденцій і аномалій на декількох секторах ринків

Початок етапу: 04-2006

Закінчення етапу: 12-2006

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у 
будівництві"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02498180

Підпорядкованість: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

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

Телефон: 249-35-03

Інше: 249-35-03

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23732935

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

Підпорядкованість: Антимонопольний комітет України

Телефон: 212-05-07

E-mail: tskd@amc.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)

Побудова дослідної моделі моніторингу цінової інформації з мережі Інтернет для визначення змістових кореляцій та 
цінових тенденцій і аномалій на декількох секторах ринків

Назва роботи (англ)

Construction of monitoring research model of the price information from the Internet for revealing substantial correlations and 
price tendencies and anomalies on several sectors of the markets

Реферат (укр)

В результаті роботи розроблено та впроваджено програмно-технологічне забезпечення дослідної моделі моніторингу 
цінової інформації, яке має забезпечувати користувачам Intranet-мережі отримання узагальненої персоналізованої 
інформації на основі автоматизованого аналізу цінової інформації з мережі Інтернет.

Реферат (англ)

As a result of work was developed and introduced program-technological support of research model of the price information 
monitoring, which should provide to users of Intranet reception of the generalized personalized information on the basis of the 
automated analysis of the price information from Internet.

Індекс УДК: 004.738; 004.724/.728; 004.7.057.4, 681.518; 681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.39.15

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 19 грудня 2006 р. за договором № 1200 від 3 квітня 2006 р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 47

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості



Керівник організації: 

Волобоєв Борис Андрійович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович (д. т. н., професор)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ
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