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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Створення дослідної моделі інтегрування інформаційних ресурсів як середовища комплексних досліджень 
товарних ринків з метою захисту та адвокатування економічної конкуренції

Початок етапу: 01-2008

Закінчення етапу: 12-2008

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, 249-55-98

E-mail: ckd@centre-amp.kiev.ua

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

E-mail: mail@amc.gov.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: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Створення дослідної моделі інтегрування інформаційних ресурсів як середовища комплексних досліджень товарних 
ринків з метою захисту та адвокатування економічної конкуренції

Назва роботи (англ)

Creation of research model of integration of information resources as environments of complex researches of the commodity 
markets for the purpose of an economic competition protection and advocation

Реферат (укр)

Створенно дослідну модель інтегрування інформаційних ресурсів з метою комплексних досліджень товарних ринків для 
захисту, розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму. Модель базується на сучасних технологіях 
обробки інформаційних матеріалів, надає персоналізований доступ до необхідних даних товарних ринків за допомогою 
технології мережі Інтернет, забезпечує збереження даних різних типів з різних джерел у інформаційному сховищі, 
доступному користувачам в інтерактивному режимі.

Реферат (англ)

Created is an investigation model for integrating of information resources into complex investigations of commodity markets 
with the aim to develop economic competition and restrict the monopolism. The model is based on modern technologies of 
information material processing, provides for personified access to the required data on commodity markets with help of the 
Internet web technologies and for safekeeping of different types of data obtained from various sources in the information 
repository accessible to the users on-line.

Індекс УДК: 339.5:34, 002.6.001.57 : 338.51

Коди тематичних рубрик НТІ: 72.01.80

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 131

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, 2А

Підпорядкованість: 



Керівник організації: 

Безулик Володимир Олександрович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


