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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Обґрунтування принципів створення інстру-ментальних засобів автоматичного групування інформації щодо 
діяльності великих структу-рованих суб'єктів господарювання на базі роз-витку моделі контент-моніторингу

Початок етапу: 01-2007

Закінчення етапу: 12-2007

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: 251-60-22

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: Українська академія державного управління при Президенті України

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)



Обґрунтування принципів створення інструментальних засобів автоматичного групування інформації щодо діяльності 
великих структу-рованих суб'єктів господарювання на базі розвитку моделі контент-моніторингу

Назва роботи (англ)

Substantiation of the principles of creation of the instrumental tools for automatic grouping of data concerning the activity of 
the large structured economic entities on the basis of development of the content-monitoring model

Реферат (укр)

Створено дослідну модель пошуку інформації щодо діяльності великих структурованих суб'єктів господарювання для 
забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів Антимонопольного комітету України за допомогою 
засобів та ресурсів глобальної мережі Internet. Розроблена дослідна модель має забезпечити впровадження сучасних 
технологій обробки інформаційних матеріалів, організацію персоналізованого доступу до необхідних даних у 
корпоративній мережі за допомогою технології мереж Intranet/Internet. Дослідження враховують світовий досвід та 
базуються на практиці застосування конкурентного законодавства вУкраїні.

Реферат (англ)

In this work, a model for search of information on activities carried out by large structured subjects of economic activities is 
created to serve provision of operational information and analytical support in implementation of objects set out by the 
Antimonopoly committee of Ukraine with the help of means and resources of the global network Internet, as well as to provide 
the management and subdivisions of the AMCU with an access to such information. The developed research model is to provide 
for implementation of modern technologies for information materials processing, arrangement of personified accesses to 
required pricing data within the Centre's corporate network with use of technologies of Intranet/Internet networks. The 
international experiences are taken into account in these investigations based upon practical application of the Ukrainian 
legislation on competition.

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: 99

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.


