Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113908
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: 2.7 - інше (безкоштовно)

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: Херсонський державний аграрно-економічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493020
Адреса: вул. Стрітенська, буд. 23, м. Херсон, Херсонська обл., 73006, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380552436216
E-mail: pkksau@gmail.com
WWW: http://www.ksau.kherson.ua

3. Виконавець
Назва організації: Херсонський державний аграрно-економічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493020
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Стрітенська, буд. 23, м. Херсон, Херсонська обл., 73006, Україна
Телефон: 380552436216
E-mail: pkksau@gmail.com
WWW: http://www.ksau.kherson.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Обліково-аналітичне та податкове забезпечення в управлінні розвитком підприємницьких структур в інклюзивній
економіці України

Назва роботи (англ)
Accounting and analytical and tax support in managing the development of business structures in the inclusive economy of
Ukraine

Мета роботи (укр)
Обґрунтування

теоретико-методичних

засад

і

розробка

практичних

рекомендацій

з

удосконалення

обліково-

аналітичного та податкового забезпечення підприємницьких структур, визначення напрямів й можливостей їх розвитку
на засадах сталого та інклюзивного зростання в умовах європейської інтеграції України

Мета роботи (англ)
Substantiation of theoretical and methodical bases and development of practical recommendations on improvement of
accounting-analytical and tax maintenance of business structures, definition of directions and possibilities of their development
on the basis of sustainable and inclusive growth in the conditions of European integration of Ukraine
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Управління та адміністрування, Соціальні та поведінкові науки.

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

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

Обліково-аналітичне та податкове забезпечення в управлінні
розвитком підприємницьких структур в інклюзивній економіці України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.81.85
Індекс УДК: 657; 311.216; 336.717.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кирилов Юрій Євгенович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Скрипник Світлана Валентинівна (д. е. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Харитонова Л.В. (Тел.: +38 (050) 396-06-11)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

