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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор 

з науково-педагогічної,  

наукової роботи, доцент 

 

_________________________О.О. ГОРБ 

 

«_____»  __________________ 20_____ р. 



 

Узагальнюючі показники 

планування науково-дослідних робіт,  

кафедри менеджменту  

які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 

на 2019  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 - 

3.1 
у т.ч., 

перехідних 
од - 

3.2 нових  од - 

4 Консультативні (наукові) послуги, які будуть виконуватись за господарськими договорами од 1 

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 менеджменту, які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 

на 2019  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 менеджменту 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, 

які будуть виконуватись за державним замовленням (держбюджетними темами) 

1 - - - - - - 

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 - - - - - - 

Нові 

1 - - - - - - 

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

1 
Оцінка рівня інформаційного 

потенціалу  
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 

Маркіна І.А., 

д.е.н., професор 

Дорофєєв О.В., 

к.е.н.,професор 

Вороньок-

Невіднича Т.В., 

к.е.н, доцент 

Шульженко І.В., 

к.е.н, доцент 

Сазонова Т.В., 

к.е.н, доцент, 

Осташова В.О., 

к.ю.н., доцент, 

Вараксіна О.В., 

к.е.н, доцент 

Коваленко  

М.В., к.е.н, 

доцент 

Федірець 

О.В.,к.е.н, 

доцент 

Помаз  О.М. 

к.е.н, доцент 

Дячков 

Д.В.,к.е.н, 

доцент 

Потапюк 

Червень  

2019 р. 

 ФОП Олексієнко 

Олександр Вікторович,  

вул. Конєва, б. №2, оф. 

16, м. Полтава 

Надання консультацій   з 

питань оптимізації  

використання інформаційних 

ресурсів  підприємства. аналіз 

одержаних результатів, їх 

інтерпретація, корегування, 

оптимізація моделі 

інформаційної системи. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи. 

 

 



І.П.,к.е.н, 

доцент, 

Лопушинська 

О.В.,  асистент, 

Олійник А. С., 

асистент 
 

Завідувач кафедри               ________________________                        ________________________ 

                                                               (підпис)                                                        (ПІБ) 

 

Дата _______________ 

  

 
 


