Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U101849
Відкрита
Дата реєстрації: 03-04-2020
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
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ БЕРЕЖАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
Код ЄДРПОУ/ІПН: 03195524
Адреса: Шевченка, 13, м. Бережани, Бережанський р-н., Тернопільська обл., 47501, Україна
Підпорядкованість: Міністерство соціальної політики України
Телефон: 380354822182

3. Виконавець
Назва організації: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Бережанський агротехнічний інститут"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34492201
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Академічна, 20, м. Бережани, Бережанський р-н., Тернопільська обл., 47501, Україна
Телефон: 0354822255
E-mail: vp_bati@ukr.net
WWW: http://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розвиток обліку, аналізу і контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: проблеми та
перспективи.

Назва роботи (англ)
Development of accounting, analysis and control in a socially-oriented enterprise management system: problems and prospects.

Мета роботи (укр)
Дослідження стану бухгалтерського обліку, аналізу та контролю як єдиної системи управління підприємством та
перспективи розвитку в умовах соціально-орієнтованої економіки.

Мета роботи (англ)
Research of accounting, analysis and control as a single enterprise management system and prospects for development in a
socially oriented economy.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Сільське господарство

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

04.2020 12.2020

Проміжний звіт

Розвиток обліку, аналізу і контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством: проблеми та перспективи.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 82.15.23.01
Індекс УДК: 65, 657.24+339.9

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Жибак Мирон Миколайович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Герчанівська Світлана Валеріївна (к. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Судомир Світлана Михайлівна (Тел.: +38 (097) 169-66-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

