
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U202056

Відкрита

Дата реєстрації: 29-12-2022

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: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 16476880

Адреса: вул. Ушинського, 15, м. Київ, 03151, Україна

Підпорядкованість: 

Телефон: 380442422446

Телефон: 380442422464

E-mail: office@nam.kiev.ua

WWW: http://nam.kiev.ua

3. Виконавець

Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 16476880

Підпорядкованість: 

Адреса: вул. Ушинського, 15, м. Київ, 03151, Україна

Телефон: 380442422446

Телефон: 380442422464

E-mail: office@nam.kiev.ua

WWW: http://nam.kiev.ua



4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Цифровізація соціально-економічних систем: сучасний стан та перспективи розвитку

Назва роботи (англ)

Digitization of socio-economic systems: current condition and development prospects

Мета роботи (укр)

Визначення загальних принципів формування та проблем розвитку процесу цифровізації сучасних соціально-
економічних систем

Мета роботи (англ)

To determinate the general principles of formation and problems of development of the process of digitalisation of modern 
socio-economic systems

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 
технологій, робототехніки

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері суспільних і гуманітарних наук

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 12.2022 12.2024 Остаточний звіт
Цифровізація соціально-економічних систем: сучасний стан та 
перспективи розвитку

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 06.75.13

Індекс УДК: , 338



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Єрохін Сергій Аркадійович (д.е.н., професор)

Керівники роботи: 

Штулер Ірина Юріївна (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Костинець Ю.В. (Тел.: +38 (044) 242-24-46)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


