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Узагальнюючі показники 

планування науково-дослідних робіт,  
кафедри маркетингу, 

які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 
на 2018 рік  

 

№ 
з/п Найменування показників Вимір Планова кількість 

1 НДР, які будуть виконуватись за державним замовленням (держбюджетними темами) од - 
2 НДР, які будуть виконуватись за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) од - 
3 НДР, які будуть виконуватись за господарськими договорами, усього од 1 

3.1 у т.ч., 
перехідних од 1 

3.2 нових  од - 
4 Консультативні (наукові) послуги, які будуть виконуватись за господарськими договорами од - 
5 НДР, які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників, усього (п. 1 + п.2 + п.3 + п.4) од 1 

 
 

Тематичний план науково-дослідних робіт  
Кафедри маркетингу, 

які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 
на 2018 рік  

 

№ 
з/п 

Тематика  
науково-дослідної (дослідно-

конструкторської) 
роботи 

 

Науковий керівник 
(П.І.Б., науковий 
ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 
(П.І.Б., науковий 
ступінь, вчене 

звання) 

Строки 
виконання 

(місяць, 
рік)  

Підприємство 
(організація), що буде 
фінансувати роботу; 
місце знаходження 

Очікувані наукові результати  
в плановому році  

1 2 3 4 5 6 7 
Кафедра маркетингу 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, 
які будуть виконуватись за державним замовленням (держбюджетними темами) 

1       
2       

                                                                                                                                              



                                                                                                                             

…       
Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, 

які будуть виконуватись за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 
1       
2       

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, які будуть виконуватись за господарськими договорами 

Перехідні 

1 Маркетинговий аналіз 
підприємства 

Писаренко В.В., 
д.е.н., професор 

Працівники 
кафедри 2018 рік ТОВ «РЕГІОН-СХ 

ТРЕЙД»,  м. Харків 

Рекомендації щодо 
удосконалення та організації 
своєї діяльності в межах 
предмету проведення 
консультації з питань 
наукових досліджень. 

2       
…       
Нові 
       
1       
2       
…       

Заплановано до виконання консультативних (наукових) послуг, які будуть виконуватись за господарськими договорами 

1       
2       
…       

 
 

Завідувач кафедри               ________________________                        ________________________ 
                                                               (підпис)                                                        (ПІБ) 
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