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Відкрита

Дата реєстрації: 18-03-2021

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: 2.2 - 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: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493698

Адреса: проспект Богдана Хмельницького, буд. 18, м. Мелітополь, Мелітопольський р-н., Запорізька обл., 72312, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380619420618

Телефон: 380619421390

E-mail: office@tsatu.edu.ua

3. Виконавець

Назва організації: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493698

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: проспект Богдана Хмельницького, буд. 18, м. Мелітополь, Мелітопольський р-н., Запорізька обл., 72312, Україна

Телефон: 380619420618

Телефон: 380619421390

E-mail: office@tsatu.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Науково-методичні засади обліково-аналітичного забезпечення та діджиталізації сталого розвитку суб’єктів 
господарювання

Назва роботи (англ)

Scientific and methodological foundations of accounting and analytical support and digitalization of business entities sustainable 
development

Мета роботи (укр)

Метою роботи є розроблення теоретико-методологічних та методичних положень обліково-аналітичного та цифрового 
забезпечення для функціонування суб’єктів господарювання в умовах реалізації національної політики сталого розвитку.

Мета роботи (англ)

The aim of the work is to develop theoretical, methodological and methodological provisions of accounting, analytical and digital 
support for the business entities functioning in the context of the implementation of the sustainable development national 
policy.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (розроблення теоретичних, методичних та 
практичних рекомендацій по удосконаленню обліково-аналітичного та цифрового забезпечення сталого розвитку 
суб’єктів господарювання)

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: СПД, неприбуткові організації, громадські об’єднання, заклади освіти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2021 12.2025 Остаточний звіт
Науково-методичні засади обліково-аналітичного забезпечення та 
діджиталізації сталого розвитку суб’єктів господарювання

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 06.75.73

Індекс УДК: 336.717.6; 658.012.2; 311.316, 657.2:658



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Кюрчев Володимир Миколайович (д. т. н., професор)

Керівники роботи: 

Сокіл Олег Григорійович (д. е. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Валентина ГОНЧАРОВА (Тел.: +38 (097) 498-30-80)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


