Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104894
Відкрита
Дата реєстрації: 16-11-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 2201380
Напрям фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 150
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

150

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 3862118
Адреса: , м. Київ, Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: (044)4867409
Телефон: (044)2782326
E-mail: ministry@mon.gou.ua

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кволіум-системз"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36986183
Підпорядкованість:
Адреса: пр. Науки, 56, оф. 526, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61072, Україна
Телефон: 0577660838
E-mail: ekrivchenko@qualium-systems.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Європейська платформа-сервіс для приватного капіталу, боргового та сімейного офісу» (E! 13256 EFPE)

Назва роботи (англ)
European Focused Private Equity/Debt and Family Office Platform as a Service

Мета роботи (укр)
Ключовою метою є розробка додаткових модулів функціоналу клієнтської частини програмного забезпечення
платформи-сервісу для приватного капіталу, боргового та сімейного офісу з централізованою обробкою та підвищеною
безпекою.

Мета роботи (англ)
The key goal is to develop additional modules for the functionality of the client part of the software platform-service for private
capital, debt and family office with centralized processing and increased security.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Програмні продукти
Галузь застосування: Інноваційні фінансові системи

Експерти
Солощук Михайло Миколайович (к. т. н., доц.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка додаткових модулів функціоналу клієнтської частини
1

10.2020

12.2020

Остаточний звіт

програмного забезпечення платформи-сервісу для приватного
капіталу, боргового та сімейного офісу.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 28.33.03
Індекс УДК:

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кривченко Ольга Євгеніївна
Керівники роботи:
Кривченко Ольга Євгеніївна

Відповідальний за подання документів: Кривченко Євген Григорович (Тел.: +38 (057) 766-08-38)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

