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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка автоматизованої системи дослідження товарних ринків на основі інтернет-технологій

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: 205.25 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка автоматичних систем дослідження товарних ринків на основі інтернет-технологій

Назва роботи (англ)

Development of research automated system at comodity markets on the basis of internet-technologies

Реферат (укр)

Результатом роботи є розробка принципів створення моделі автоматизованої системи визначення учасників товарних 
ринків на основі Інтернет-технологій як середовища комплексних досліджень товарних ринків з метою захисту та 
адвокатування економічної конкуренції. На прикладі дослідження товарних ринків цементу та арматури оцінено 
ефективність інтегрування відповідних баз даних у фактографічну базу даних інформаційно-аналітичного комплексу 
Центру.

Реферат (англ)

The work resulted in the development of principles for creation of an automated system model to determine commodity 
markets' participants on the basis of Internet technologies as a medium for complex investigations of commodity markets in 
order to protect and advocate the economic competition. By the example of research of cement and reinforcement commodity 
markets, the efficiency of relevant databases integrated into a factual database of information and analytical complex of the 
Centre has been evaluated.

Індекс УДК: 658.6, 338

Коди тематичних рубрик НТІ: 71.01.75

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Програма створення моделі автоматизованої системи визначення учасників товарних ринків на 
основі інтернет-технологій.

Назва продукції (англ): principles for creation of an automated system model to determine comodity markets' participans on 
the basis of internet technologies

Очікувані результати: програмна документація

Галузь застосування: 

Опис продукції (укр): Результатом роботи є розробка принципів створення моделі автоматизованої системи визначення 
учасників товарних ринків на основі Інтернет-технологій як середовища комплексних досліджень товарних ринків з 
метою захисту та адвокатування економічної конкуренції. На прикладі дослідження товарних ринків цементу та арматури 
оцінено ефективність інтегрування відповідних баз даних у фактографічну базу даних інформаційно-аналітичного 
комплексу Центру.

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: 148

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік організацій-виконавців

Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційний центр "ЕЛВІСТІ"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Адреса: 252037, м. Київ, вул. М.Кривоноса, 2-а

Підпорядкованість: Держадміністрація

Телефон: 2473940

Інше: 2420122

Перелік осіб-виконавців
Бабенко О.Г.

Безулик В.О.

Брайчевський С.М.

Бугаєнко Н.М.

Зінченко Л.О.

Козлов В.О.

Куць Т.В.

Маврічева К.І.

Михайліченко А.М.

Сереєв Є.О.

Снігур Е.В.

Хоробрих В.В.

Чабан М.С.



Керівник організації: 

Безулик Володимир Олександрович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


