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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження стану конкуренції за матеріалами статистичних та інших джерел, а також інтегрованих 
інформаційних ресурсів інтернет мережі щодо окремих товарних ринків пріорітетного кола

Початок етапу: 01-2009

Закінчення етапу: 12-2009

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: вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, Київська обл., 03035, Україна

Підпорядкованість: Українська академія державного управління при Президенті України

Телефон: 251-62-62

Телефон: 0445200325

E-mail: mail@amc.gov.ua

WWW: http://www.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: 6011020

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування



Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 110.98 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Дослідження стану конкуренції за матеріалами статистичних та інших джерел, а також інтегрованих інформаційних 
ресурсів інтернет мережі щодо окремих товарних ринків пріорітетного кола

Назва роботи (англ)

Research of competition condition on statistical materials and other sources as well as the integrated information resources of 
the Internet concerning separate commodity markets of a priority circle.

Реферат (укр)

Результатом дослідження є науково-практичні напрацювання щодо розробки механізмів інтегрованого збирання 
інформації для дослідження стану конкуренції з використанням матеріалів статистичних та інших джерел з мережі 
Інтернет щодо окремих товарних ринків пріоритетного кола. Наведено огляд стану конкуренції в Україні за 2008-2009 
роки.

Реферат (англ)

The research yielded scientific and practical elaborations on development of integrated information gathering mechanisms with 
the purpose of competitive situation research upon application of materials obtained from statistical and other sources taken 
from Internet concerning particular commodity markets within the area of priority. A review of competitive situation in Ukraine 
for 2008-2009 is presented.

Індекс УДК: 338, 338

Коди тематичних рубрик НТІ: 06.75

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Аналітичні матеріали щодо стану конкуренції за матеріалами статистичних та інших джерел, а 
також інтегрованих інформаційних ресурсів Інтернет-мережі щодо окремих товарних ринків пріоритетного кола.

Назва продукції (англ): Analitical materials about competition condition on statistical materials and other sources as well as 
the integrated information resources of the Internet concerning separate commodity markets of a priority circle.

Очікувані результати: методична документація

Галузь застосування: 

Опис продукції (укр): Результатом дослідження є науково-практичні напрацювання щодо розробки механізмів 
інтегрованого збирання інформації для дослідження стану конкуренції з використанням матеріалів статистичних та 
інших джерел з мережі Інтернет щодо окремих товарних ринків пріоритетного кола. Наведено огляд стану конкуренції в 
Україні за 2008-2009 роки.

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: -

Виробник продукції: ЦКДАМП



Споживачі продукції: АМКУ

Перспективні ринки: Україна

Права інтелектуальної власності: відповідно до законодавства

Форми та умови передачі продукції: за актами прийому-передачі виконаних робіт

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 176

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців
Бабенко О.Г

Брайчевський С.М.

Бугаєнко Н.М

Зінченко Л.О.

Козлов В.О.

Куць Т.В.

Ланде Д.В.

Міхайліченко А.М.

Маврічева К.І.

Сергеєв Є.О.

Снігур Е.В.

Хоробрих В.В.

Чабан М.С.

Керівник організації: 

Безулик Володимир Олександрович

Керівники роботи: 

Безулик Володимир Олександрович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ
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