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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

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

Початок етапу: 01-2006

Закінчення етапу: 12-2006

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: 251-60-21

Інше: 249-55-98

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: 428-13-20, 428-13-26

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)



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

Назва роботи (англ)

Building a research model for monitoring price information from Internet for making content correlations and determining 
price trends and irregularities in market sectors

Реферат (укр)

Розроблено програмно-технологічне забезпечення дослідної моделі моніторингу цінової інформації, що надає 
структурований та персоналізований огляд інформації щодо ринків товарів та послуг, що забезпечує: економію часу, 
засобів, людських ресурсів; своєчасне виявлення нових антиконкурентних проявів; виявлення цінових аномалій.

Реферат (англ)

There was elaborated soft- and hardware of the research model of the price information monitoring, which provides the 
structural and personalized review of information in the markets of goods and services and guarantees: saving of time, 
instruments, human resources, well-timed detection of new anticompetitive signs and detection of price anomalies.

Індекс УДК: 338.51, 002.6.001.57:338.51

Коди тематичних рубрик НТІ: 06.75.47

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 88

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: 

Безулик Володимир Олександрович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитрій Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


