Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103024
Відкрита
Дата реєстрації: 12-09-2019
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: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34716922
Адреса: вул. Андріївська, 1, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380444625341
E-mail: ubs@ubs.edu.ua
WWW: http://ubs.edu.ua/ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34716922
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Андріївська, 1, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна
Телефон: 380444625341
E-mail: ubs@ubs.edu.ua
WWW: http://ubs.edu.ua/ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Оцінка ефективності заходів соціальної відповідальності банків з державною участю в Україні

Назва роботи (англ)
Evaluating the effectiveness of social responsibility activities in the ukrainian state-owned banks

Мета роботи (укр)
Діагностика сучасного стану впровадження концепції соціальної відповідальності та її значення у банках з державною
участю в Україні.

Мета роботи (англ)
Diagnostics of the current position implementation of social responsibility concept in the ukrainian state-owned banks
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток сучасних науково-методичних підходів та
методів оцінки ефективності напрямів діяльності банків з державною участю)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 64.1 Грошове посередництво

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

09.2019

12.2020

Остаточний звіт

Оцінка ефективності заходів соціальної відповідальності банків з
державною участю в Україні

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.73.55
Індекс УДК: 336.71

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кузнєцова Анжела Ярославівна (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Смовженко Тамара Степанівна (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Огородник Віра Володимирівна (Тел.: +38 (098) 761-80-82)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

