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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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Ухвалено 

на засіданні вченої ради факультету,  

протокол № ____ від _______________ 20____ року 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор 

з науково-педагогічної,  

наукової роботи, доцент 

 

_________________________О.О. ГОРБ 

 

«_____»  __________________ 20_____ р. 



 

Узагальнюючі показники  

планування науково-дослідних робіт  

кафедри менеджменту  

які будуть виконуватися на кафедрах 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 1 

1.1 
у т.ч., 

завершених  
од - 

1.2 перехідних  од 1 

 1.3. нових  од - 

2 НДР за кафедральними тематиками без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ, усього од 11 

2.1. 
у т.ч., 

завершених  
од 7 

2.2. перехідних  од 2 

2.3. нових  од 2 

3 НДР, що плануються до виконання за кафедральними тематиками, усього (п.1 + п.2) од 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичний план науково-дослідних робіт  

кафедри  менеджменту  

які будуть виконуватися на кафедрах 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  

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

1 

Управління соціально-

економічною системою  

в умовах національних і 

глобалізаційних 

викликів 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 7 від 

16.01.2017 р. 

0117U003102 
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 
2017-2022 рр. 

Обґрунтування теортеико-

методичних засад та розробка 

практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення механізму 

управління соціально-економічною 

системою в умовах національних і 

глобалізаційних викликів.  

Формування нових  теорій,  

методик,  підходів,  моделей тощо 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ 

1 

Формування 

ефективності системи 

управління ресурсам 

підприємства АПК 

Полтавської області 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 11 

від 28.12.2015 р. 

х 
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 
2015-2018 рр. 

Формування та впровадження 

новітніх підходів до управління 

ресурсами  підприємства 

агропродовольчої сфери.  

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

2 

Управління 

гармонійним розвитком 

аграрного сектору 

Витяг із 

протоколу  

засідання 
х 

Дорофєєв О.В., к.е.н., 

доцент 

 

2015-2018 рр. 

Формування теоретичних методик  

управління гармонійним розвитком 

підприємств аграрної сфери та їх 



економіки України кафедри  № 2 від 

07.09.2015 р. 

практичне застосування. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях 

3 

Розвиток рекламної 

діяльності 

молокопереробних 

підприємств 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 2 від 

07.09.2015 р. 

х 
Воронько-Невіднича 

Т.В., к.е.н., доцент 
2015-2018 рр. 

Обґрунтування теоретико-

методичних засад та розробка 

практичних рекомендацій щодо 

розвитку рекламної 

 діяльності молокопереробних 

підприємств.  

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

4 

Розвиток регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності в регіоні 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 2 від 

07.09.2015 р. 

х 

Шульженко І.В., к.е.н., 

доцент 

 

2015-2018 рр. 

Аналіз інструментів регулювання та 

управління зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств полтавської 

області. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

5 

Організаційно-

економічний механізм 

формування доходів 

працівників сільського 

господарств 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 2 від 

07.09.2015 р. 

х 

Сазонова Т.О., к.е.н., 

доцент 

 

2015-2018 рр. 

Дослідження сучасного стану 

доходів як основного джерела 

надходжень сільськогосподарських 

підприємств Полтавщини та вплив 

окремих факторів, які спричиняють 

їх коливання. Публікація розділів 

монографій, статей у фахових і 

закордонних виданнях,  участь  у 

конференціях. 

6 

Транспортне 

забезпечення 

конкурентоспроможнос

ті зернопродуктового 

підкомплексу АПК 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 2 від 

07.09.2015 р. 

х 

Помаз О.М, к.е.н., 

доцент 

 

2015-2018 рр. 

Дослідження  умов для соціально-

економічного зростання, 

підвищення 

конкурентоспроможності 

зернопродуктового підкомплексу 

АПК і життєвого рівня населення, 

завдяки забезпеченню якості 



транспортних послуг та 

задоволенню соціальних, 

зовнішньоторговельних потреб 

зернопродуктового підкомплексу 

АПК, а також узагальнення та 

систематизація напрямів державної 

підтримки розвитку транспортної 

галузі як базової галузі економіки. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

7 

Енергетичний 

менеджмент машинно-

тракторного парку 

аграрних підприємств 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 2 від 

07.09.2015 р. 

х 

Федірець О.В., к.е.н., 

доцент 

 

2015-2018 рр. 

Висвітлення методичних підходів 

щодо формування стратегії 

енергетичного менеджменту 

машинно-тракторного парку. 

Аналіз напрямів ефективної 

енергозберігаючої політики, 

забезпеченню конкурентних 

переваг сільськогосподарських 

підприємств, підвищення їх 

конкурентоспроможності, 

поліпшення їх енергетичної 

безпеки. Публікація розділів 

монографій, статей у фахових і 

закордонних виданнях,  участь  у 

конференціях. 

8 

Управління 

інформаційним 

потенціалом 

підприємства 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 1 від 

29.08.2016 р. 

х 
Дячков Д.В., к.е.н. 

 
2016-2019 рр. 

Аналіз структурно-функціональних 

параметрів системи інформаційної 

безпеки підприємства, розробка 

моделі інформаційної безпеки, 

розробка методичних підходів до 

оцінки інформаційної безпеки 

суб’єктів господарювання.  

Діагностика інформаційної 

культури підприємств 

агропродовольчої сфери.   

Публікація розділів монографій, 



статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

9 

Стратегічне 

маркетингове 

управління 

підприємствами сфери 

послуг 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 1 від 

29.08.2016 р. 

х 
Потапюк І.П., к.е.н. 

 
2016-2019 рр. 

Аналіз  планування маркетингу на 

підприємствах сфери послуг; аналіз   

основних етапів формування 

стратегії маркетингу; визначення 

загальних цілей підприємства, які є 

вихідною точкою для здійснення 

маркетингових заходів з розробки 

та реалізації стратегії. Публікація 

розділів монографій, статей у 

фахових і закордонних виданнях,  

участь  у конференціях. 

10 

Організаційно-

економічний механізм  

управління аграрним 

підприємством  

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 1 від 

31.01.2018 р. 

х 
Коваленко М.В., к.е.н., 

доцент 
2018-2021 рр. 

Обґрунтування основних напрямів 

реформування системи управління 

агропромисловими підприємствами. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

11 

Формування та 

напрями удосконалення 

організаційно-

економічного  

механізму 

продовольчої безпеки 

України 

 

 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 1 від 

31.01.2018 р. 

х Вараксіна О.В., к.е.н. 2018-2021 рр. 

Обґрунтування теортеико-

методичних засад та розробка 

практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення механізму 

організаційно-економічного 

механізму продовольчої безпеки. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 
 

                                                                                                                                               

 

  

Декан факультету               ________________________                        ________________________ 

                                                                (підпис)                                                        (ПІБ) 

Дата _______________ 

 
 


