
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U110094

Відкрита

Дата реєстрації: 26-03-2021

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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493698

Адреса: проспект Богдана Хмельницького, буд. 18, м. Мелітополь, Мелітопольський р-н., Запорізька обл., 72312, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380619420618

Телефон: 380619421390

E-mail: office@tsatu.edu.ua

3. Виконавець

Назва організації: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493698

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: проспект Богдана Хмельницького, буд. 18, м. Мелітополь, Мелітопольський р-н., Запорізька обл., 72312, Україна

Телефон: 380619420618

Телефон: 380619421390

E-mail: office@tsatu.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Детермінанти фінансової інклюзії та визначення їх впливу на соціально-економічний розвиток регіону

Назва роботи (англ)

Determinants of financial inclusion and determining their impact on the socio-economic development of the region

Мета роботи (укр)

Розробка та удосконалення науково-методичних засад і практичного інструментарію щодо визначення проблем та 
ефективних шляхів поширення фінансової інклюзії як основного фактору соціально-економічного розвитку регіону.

Мета роботи (англ)

Development and improvement of scientific and methodological principles and practical tools for identifying problems and 
effective ways to spread financial inclusion as a major factor in socio-economic development of the region.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (розвиток інноваційно-інвестиційного забезпечення 
та формування інституціонального середовища різних форм підприємницьких структур)

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Для домогосподарств: раціональне формування бюджету домогосподарств та ефективне 
користування інструментами фінансового ринку. Для підприємницьких структур: вибір оптимальної системи 
оподаткування, пошук джерел фінансування бізнесу, підвищення рівня діджиталізації.. Для об’єднаних територіальних 
громад: підвищення фінансової спроможності й інвестиційної привабливості громад.

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2021 12.2025 Остаточний звіт
Детермінанти фінансової інклюзії та визначення їх впливу на 
соціально-економічний розвиток регіону

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 06.73

Індекс УДК: 336; 336.01; 336.11; 336.741.28; 336.7, 336.051



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Кюрчев Володимир Миколайович (д. т. н., професор)

Керівники роботи: 

Яцух Олена Олексіївна (д. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Валентина ГОНЧАРОВА (Тел.: +38 (097) 498-30-80)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


