
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0123U100576

Відкрита

Дата реєстрації: 25-01-2023

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: Приватний заклад вищої освіти Міжнародний Європейський Університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 42947833

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42, м. Київ, 03187, Україна

Підпорядкованість: 

Телефон: 380443380043

Телефон: 380679412710

3. Виконавець

Назва організації: Приватний заклад вищої освіти Міжнародний Європейський Університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 42947833

Підпорядкованість: 

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42, м. Київ, 03187, Україна

Телефон: 380443380043

Телефон: 380679412710

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)



Фінансово-економічні та управлінські складові переходу до нової соціально-економічної формації у межах Industry 4.0 та 
5.0

Назва роботи (англ)

Financial, economic and managerial components of the transition to a new socio-economic formation within Industry 4.0 and 5.0

Мета роботи (укр)

Розвиток теоретико-методологічних засад та розробка прикладних рішень використання сучасних фінансово-
економічних та управлінських технологій та інновацій в умовах переходу до нової соціально-економічної формації, 
обумовленої становленням і розвитком Industry 4.0 та 5.0.

Мета роботи (англ)

The development of theoretical and methodological principles and the elaborating of applied solutions for the use of modern 
financial, economic and management technologies and innovations in the conditions of the transition to a new socio-economic 
formation caused by the formation and development of Industry 4.0 and 5.0.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток сучасних фінансово-економічних та 
управлінських технологій та інновацій)

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: М72.2 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2023 12.2025 Остаточний звіт
Фінансово-економічні та управлінські складові переходу до нової 
соціально-економічної формації у межах Industry 4.0 та 5.0

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 06.73.02, 06.73.07

Індекс УДК: 336.11, 336.01/.02; 339.7.01



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Падалка Олег Семенович (д.пед.н., професор)

Керівники роботи: 

Житар Максим Олегович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Боярко І.М. (Тел.: +38 (066) 204-43-86)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


