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Узагальнюючі показники  

планування науково-дослідних робіт  
кафедри маркетингу, 

які будуть виконуватися на кафедрі у межах робочого часу викладачів,  
на 2018 рік 

 

№ 
з/п Найменування показників Вимір Планова кількість 

1 НДР за кафедральними тематиками зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього од 2 

1.1 у т.ч., 
завершених  од - 

1.2 перехідних  од 2 
 1.3. нових  од - 

2 НДР за кафедральними тематиками без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ, усього од - 

2.1. у т.ч., 
завершених  од - 

2.2. перехідних  од - 
2.3. нових  од - 

3 НДР, що плануються до виконання за кафедральними тематиками, усього (п.1 + п.2) од 2 
 

Тематичний план науково-дослідних робіт  
кафедри маркетингу, 

які будуть виконуватися на кафедрі у межах робочого часу викладачів,  
на 2018 рік 

 

№ 
з/п 

Тематика  
науково-дослідної 

роботи 
 

Підстава до 
виконання  
(витягу із 

протоколу № 
засідання 

кафедри, дата) 

Державний 
реєстраційний 

номер 
(при наявності) 

Науковий керівник 
(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене звання) 

Строки 
виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  
в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра маркетингу 



Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 
 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

1 

Організаційно-
економічний механізм 
формування 
конкурентоспроможно-
сті аграрних 
підприємств 

протокол № 13 
від 13.12.2016 - Писаренко В.В., д.е.н., 

професор 2017-2021 рр. 

Публікація наукових статей у 
фахових виданнях України та 
зарубіжних виданнях; підготовка 
навчальних посібників і монографій 

2 

Формування 
маркетингових 
конкурентних стратегій 
розвитку аграрних 
підприємств 

протокол № 13 
від 13.12.2016 - Писаренко В.В., д.е.н., 

професор 2017-2021 рр. 

Публікація наукових статей у 
фахових виданнях України та 
зарубіжних виданнях; підготовка 
навчальних посібників і монографій 

….       
Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ 
1   х    
2   х    
….   х    
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Дата _______________ 
 
 


