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Ухвалено 

на засіданні кафедри менеджменту,  

протокол № ____ від _______________ 2019  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 2019 рік 
 

№ 

з/п 
Найменування показників Вимір Планова кількість 

1 НДР за кафедральними тематиками зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього од 3 

1.1 
у т.ч., 

завершених  
од - 

1.2 перехідних  од 3 

 1.3. нових  од - 

2 НДР за кафедральними тематиками без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ, усього од 13 

2.1. 
у т.ч., 

завершених  
од - 

2.2. перехідних  од 5 

2.3. нових  од 8 

3 НДР, що плануються до виконання за кафедральними тематиками, усього (п.1 + п.2) од 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичний план науково-дослідних робіт  

кафедри  менеджменту  

які будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів,  

на 2019 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  менеджменту  

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. 

Публікація статей, монографій  

навчальних посібників, виступи на 

конференціях, публікація тез  

доповідей. 

Формування нових  теорій,  

методик,  підходів,  моделей тощо. 

2 

Управління соціально-

економічним розвитком 

агропродовольчої 

сфери України  

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 6 від 

13.11.2018 р. 

0118U005208 
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 
2018-2023 рр. 

Публікація статей, виступи на 

конференціях, публікація тез  

доповідей. 

Формування нових  теорій,  

методик,  підходів,  моделей тощо. 

3 

Управління 

національною безпекою 

в умовах глобалізацій 

них викликів: макро-, 

мікро-, регіональний та 

галузевий рівні  

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 6 від 

13.11.2018 р. 

0118U005209 
Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 
2018-2023 рр. 

Публікація статей, монографій, 

виступи на конференціях, 

публікація тез  доповідей. 

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 
Управління 

продовольчою 

Витяг із 

протоколу  
х 

Маркіна І.А., д.е.н., 

професор 
2019-2022 рр. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 



безпекою України засідання 

кафедри  № 10 

від 11.02.2019 р. 

виданнях,  участь  у конференціях. 

2 

Конвергенція і 

взаємодія у соціально-

економічних системах у 

контексті гармонізації 

управління 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 10 

від 11.02.2019 р 

х 

Дорофєєв О.В., к.е.н., 

доцент 

 

2019-2022 рр. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях 

3 
Інклюзивний розвиток 

агросфери! 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 10 

від 11.02.2019 р 

х 
Воронько-Невіднича 

Т.В., к.е.н., доцент 
2019-2022 рр. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

4 

 

Особливості 

комунікативного 

менеджменту в 

сучасних організаціях 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 10 

від 11.02.2019 р 

х 

Шульженко І.В., к.е.н., 

доцент 

 

2019-2022 рр. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

5 

Удосконалення системи 

управління персоналом 

в умовах розвитку 

вітчизняних 

підприємств 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 10 

від 11.02.2019 р 

х 

Сазонова Т.О., к.е.н., 

доцент 

 

2019-2022 рр. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

6 

Стратегічний розвиток 

операційного 

менеджменту 

виробництва продукції 

рослинництва 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 10 

від 11.02.2019 р 

х 

Помаз О.М, к.е.н., 

доцент 

 

2019-2022 рр. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

7 
Формування стратегії 

аграрних підприємств 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 10 

від 11.02.2019 р 

х 

Федірець О.В., к.е.н., 

доцент 

 

2019-2022 рр. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

9 

Управління 

інформаційним 

потенціалом 

Витяг із 

протоколу  

засідання 
х 

Дячков Д.В., к.е.н., 

доцент 

 

2016-2019 рр. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 



підприємства кафедри  № 1 від 

29.08.2016 р. 

10 

Стратегічне 

маркетингове 

управління 

підприємствами сфери 

послуг 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 1 від 

29.08.2016 р. 

х 

Потапюк І.П., к.е.н., 

доцент 

 

2016-2019 рр. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

11 

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. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

12 

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. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

13 

Напрями 

вдосконалення 

управління 

економічною безпекою 

підприємств в умовах 

фінансової кризи 

Витяг із 

протоколу  

засідання 

кафедри  № 1 від 

31.01.2018 р. 

х 
Вороніна В.Л., к.е.н.,  

доцент 
2018-2021 рр. 

Публікація розділів монографій, 

статей у фахових і закордонних 

виданнях,  участь  у конференціях. 

 
                                                                                                                                               

 

  

Декан факультету               ________________________                        ________________________ 

                                                                (підпис)                                                        (ПІБ) 

Дата _______________ 

 
 


