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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Обґрунтування та реалізація принципів створення інструментальних засобів інтегрування інформаційних 
ресурсів як структурованого середовища для здійснення комплексних досліджень товарних ринків

Початок етапу: 07-2008

Закінчення етапу: 12-2008

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Підпорядкованість: Держадміністрація

Адреса: 03037, м.Київ-37, вул.М.Кривоноса, 2a

Телефон: 239-90-91

Інше: 239-90-91

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

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, 
концерном тощо)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)



Обґрунтування та реалізація принципів створення інструментальних засобів інтегрування інформаційних ресурсів як 
структурованого середовища для здійснення комплексних досліджень товарних ринків

Назва роботи (англ)

Substantiation and realization of principles of creation of tool means of integration of information resources as structured 
environment for realization of complex researches of the commodity markets

Реферат (укр)

Створено дослідну модель інтегрування інформаційних ресурсів як структуроване середовище для дослідження 
товарних ринків, їх взаємозв'язків, а також рішення багатьох задач, що стоять перед підрозділами АМК України. Дослідна 
модель інтегрування інформаційних ресурсів базується на новій серверній платформі та на базі інформаційно-
аналітичному комплексі Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики. Розроблена дослідна 
модель інтегрування інформаційних ресурсів забезпечує отримання узагальненої інформації на основі автоматизованого 
аналізу інформації з різних джерел з метою оперативного реагування на антиконкурентні прояви.

Реферат (англ)

The skilled model of integration of informative resources is created as a structured environment for research of commodity 
markets, their intercommunications, and also the decision of many tasks which face to subsections of Antimonopoly commitee 
of Ukraine is created The experimental model of integration of informative resources is based on a new server platform and on 
the base of information-analitical complex of Center of complex researches on questions of antimonopoly policy. The developed 
experimental model of integration of informative resources provides the receipt of the generalized information on the basis of 
the automated analysis of information from different sources with the purpose of operative reaction on the anticompetition 
displays.5635

Індекс УДК: 025.4.03; 002.53:004.65, 681.518; 681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 20.23.21

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 41

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Заборонено

Умови передачі іншим країнам: Заборонено

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості



Керівник організації: 

Григор'єв Олександр Миколайович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


