Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103132
Відкрита
Дата реєстрації: 27-09-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070743
Адреса: пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567447339
Телефон: 380567441411
E-mail: rector@nmu.org.ua
WWW: http://www.nmu.org.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070743
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Телефон: 380567447339
Телефон: 380567441411
E-mail: rector@nmu.org.ua
WWW: http://www.nmu.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теоретичні аспекти здійснення обліку віртуальних грошових коштів

Назва роботи (англ)
Theoretical aspects of the health of the food cat regions

Мета роботи (укр)
Встановити емітентів грошових коштів. Розкрити сутність поняття стейблкоїн. Визначити, що треба змінити щоб можна
було обліковувати такі активи та відображати їх в обліку.

Мета роботи (англ)
Install cash issuers. To reveal the essence of the concept of stemlock. Determine what needs to be changed so that these assets
can be accounted for and reported
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: методика обліку криптовалюти
Галузь застосування: економіка

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

09.2019

12.2021

Остаточний звіт

Теоретичні аспекти здійснення обліку віртуальних грошових коштів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 82.15.23.09
Індекс УДК: 658.14/.17:657, 657.422.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бешта Олександр Степанович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Макурін Андрій Андрійович (к. е. н.)

Відповідальний за подання документів: Шломіна Людмила Семенівна (Тел.: +38 (056) 373-07-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

