Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113889
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070812
Адреса: вул. Університетська, буд. 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380629333416
Телефон: 380629529924
E-mail: office@pstu.edu
WWW: http://pstu.edu

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070812
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна
Телефон: 380629333416
Телефон: 380629529924
E-mail: office@pstu.edu
WWW: http://pstu.edu

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Цифровізація фінансово-кредитної сфери України: основні тренди та вплив пандемії

Назва роботи (англ)
Digitization of the financial and credit sphere of Ukraine: the main trends and pandemic impact

Мета роботи (укр)
Доповнення окремих теоретичних аспектів та формулювання окремих науково-практичних та науково-методичних
категорії, дослідження напрямків підвищення розвитку цифровізації фінансово-кредитної сфери України

Мета роботи (англ)
The addition of some theoretical aspects and the formulation of some scientific-practical and scientific-methodical categories,
further development of the financial and credit sphere digitalization of Ukraine
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 85.42 - Вища освіта

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

09.2021

06.2022

Остаточний звіт

Цифровізація фінансово-кредитної сфери України: основні тренди та
вплив пандемії

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.73.15
Індекс УДК: 336.1; 336.22, 330.341:336

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ленцов Ігор Альбертович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Мінц Олексій Юрійович (д. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Мінц Олексій Юрійович (Тел.: +38 (062) 944-63-35)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

