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1. Етапи виконання

Номер етапу: 3

Назва етапу: "Інтеграція розроблених інструментальних засобів у єдину модель автоматизованої системи"

Початок етапу: 10-2011

Закінчення етапу: 12-2011

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

E-mail: infoserv@visti.net

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23732935

Адреса: , м. Київ, Київ, 03035, Україна

Підпорядкованість: Антимонопольний комiтет України

Телефон: 2120507

Інше: 2124841

4. Джерела та напрями фінансування

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

КПКВК: 6011020

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 12 тис. грн.



5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

"Створення моделі автоматизованої системи дослідження асоціацій СГ з метою виявлення узгоджених дій на певних 
товарних ринках, які мають містити ознаки антиконкурентних"

Назва роботи (англ)

"Making of model of the automated system of research of associations EE for the purpose of revealing of the coordinated actions 
in the certain commodity markets which should contain signs of the anticompetitive"

Реферат (укр)

Метою роботи є створення дослідної моделі дослідження асоціацій СГ з метою виявлення узгоджених дій на певних 
товарних ринках, які мають містити ознаки антиконкурентних. Ця дослідна модель має стати інструментальнім засобом 
проведення досліджень товарних ринків, що здійснюються підрозділами АМК України. Дослідна модель має забезпечити 
надійну своєчасну інформаційну підтримку захисту економічної конкуренції.

Реферат (англ)

The work purpose are creations of preproduction model of research of associations EE for the purpose of revealing of the 
coordinated actions in the certain commodity markets which should contain signs of the anticompetitive. This preproduction 
model should become tool means of carrying out of researches of the commodity markets which are carried out by subsections 
АМC of Ukraine. The skilled model should provide reliable timely information support of protection of an economic competition.

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)

НТП 1

Назва продукції (укр): Модель автоматизованої системи дослідження асоціацій СГ з метою виявлення узгоджених дій на 
певних товарних ринках, які мають містити ознаки антиконкурентних

Назва продукції (англ): The model of the automated system of research of associations EE for the purpose of revealing of the 
coordinated actions in the certain commodity markets which should contain signs of the anticompetitive

Очікувані результати: 

Галузь застосування: Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі

Опис продукції (укр): Дослідна модель дослідження асоціацій СГ, створена з метою виявлення узгоджених дій на певних 
товарних ринках, які мають містити ознаки антиконкурентних. Ця дослідна модель має стати інструментальнім засобом 
проведення досліджень товарних ринків, що здійснюються підрозділами АМК України. Дослідна модель базується на 
технологічному комплексі інструментальних засобів інтегрування інформаційних ресурсів (ІЗІІР) ДТР, призначеному для 
побудови інформаційних зв'язків між суб'єктами господарювання за даними інформаційних ресурсів мережі Інтернет і 
забезпечує надійну своєчасну інформаційну підтримку захисту економічної конкуренції.

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: Визначає замовник

Виробник продукції: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"



Споживачі продукції: Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики

Перспективні ринки: Україна

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР
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8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 43

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
В. В. Жигало

Д. В. Ланде

О.Т. Дармохвал

О.Ю. Морозов

С. М. Брайчевський

Керівник організації: 

Григор'єв Олександр Миколайович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


