Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111415
Відкрита
Дата реєстрації: 08-06-2021
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: 2.7 - інше (Організація обліку і аналізу оплати праці)

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 6.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

6.000

2. Замовник
Назва організації: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01116130
Адреса: вул. Лазаряна, буд. 2, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49010, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380562471866
Телефон: 380567765947
E-mail: dnuzt@diit.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01116130
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Лазаряна, буд. 2, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49010, Україна
Телефон: 380562471866
Телефон: 380567765947
E-mail: dnuzt@diit.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Організація обліку і аналізу оплати праці структурного підрозділу залізниці

Назва роботи (англ)
Organizing the accounting and analysis of wages of the railway structural unit

Мета роботи (укр)
В умовах ринкової економіки розвиток заробітної плати полягає в подальшій її диференціації та індивідуалізації на основі
повного врахування як індивідуальних результатів праці, так і особистих ділових якостей, включаючи кваліфікацію,
відповідальність, творчу ініціативу, якість роботи. Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також
статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві. Вона
є найбільш дійовим інструментом активізації людського фактору і використання трудового потенціалу. Актуальність
обраної теми полягає в тому, що одне з вагомих місць в бухгалтерському обліку на підприємствах залізничного
транспорту займає облік оплати праці. Оплата праці у складі експлуатаційних витрат складає близько 50% і здійснює
вагомий вплив на формування фінансових результатів діяльності підприємства. Метою дослідження є розкриття сутності
поняття заробітної плати, дослідження організації системи обліку та контролю праці та її оплати на підприємстві
залізничного транспорту та виявлення резервів підвищення ефективності її використання в сучасних умовах формування
ринкової економіки.

Мета роботи (англ)
In a market economy, the development of wages is its further differentiation and individualization based on full consideration of
both individual performance and personal business qualities, including qualifications, responsibility, creative initiative, quality of
work. Wages as an element of the labor market is the price of labor, as well as an item of production costs, which is included in
the cost of products, works (services) at a particular enterprise. It is the most effective tool for activating the human factor and
using labor potential. The relevance of the chosen topic is that one of the important places in accounting at railway enterprises
is the accounting of wages. Remuneration as part of operating costs is about 50% and has a significant impact on the formation
of financial results of the enterprise. The purpose of the study is to reveal the essence of the concept of wages, study the
organization of accounting and control of labor and its payment at the railway company and identify reserves to improve the
efficiency of its use in modern market economy.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Аналіз та дослідження питань щодо умов оплати
праці Державних підприємств Укрзалізниця)
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Економіка, залізничний транспорт

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

04.2021

12.2021

Остаточний звіт

Організація обліку і аналізу оплати праці структурного підрозділу
залізниці

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.29.75
Індекс УДК: 656.2:338.47; 656.2:658

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пшінько Олександр Миколайович
Керівники роботи:
Пікуліна Олена Вікторівна (к. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Пікуліна Олена Вікторівна (Тел.: +38 (050) 363-19-17)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

