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*Планові показники виконання НДР: 
 

Форми представлення На весь період 

виконання наукової 

теми 

На перший  рік 

виконання На другий рік виконання 

На третій  рік  виконання  (для 

результатів та їх фундаментальних тем) 

кількість       

Статті 
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Авторські свідоцтва 
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2 
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*Форми представлення результатів та їх кількість на 2020 рік розбити на І та ІІ півріччя       

       План наукової роботи на ІІ півріччя 2020 року      

          

№ 
з/п 

Виконавець 
(вказати кожного 

виконавця 
окремо, першим – 

керівника 

наукової теми) 

Етап  виконання 
НДР на 

ІІ півріччя 
2020 року 

Розділ (визначається для 
кожного виконавця 
індивідуально) 

Очікуваний результат 
(визначається для кожного 
виконавця індивідуально 
щомісячно) 

Форми представлення 
результатів (визначається для   

кожного виконавця 
індивідуально щомісячно) 

1. 

Назарова Людмила 

Володимирівна  

 

Етап на 2020 рік 

Розробка концепції 

управління 

сучасними 

економічними 

системами, їх 

розвитком та 

Удосконалення науково-

методичного підходу до 

визначення управління сучасними 

економічними системами, їх 

розвитком та стійкістю на макро- 

та мікрорівні 

Вересень – огляд літератури з 

проблематики статті у виданні 

категорії Б 

Вересень – рукопис огляду 

літератури 

Жовтень -  написання анотації та 

вступу до статті 

Жовтень – рукопис  анотації та 

вступу до статті 

Листопад – опис результатів статті 

Листопад -  рукопис результатів 

статті 



стійкістю на макро- 

та мікрорівні 

Грудень – інтерпретація результатів 

та написання висновків до статті 

Грудень – рукопис висновків до 

статті 

2 

Кіщак Іван 

Теодорович 

Розробка стратегії  управління 

сучасними економічними 

системами, їх розвитком та 

стійкістю на макро- та мікрорівні 

Вересень – огляд літератури з 

проблематики статті у виданні 

категорії Б 

Вересень – рукопис огляду 

літератури 

Жовтень -  написання анотації та 

вступу до статті 

Жовтень – рукопис  анотації та 

вступу до статті 

Листопад – опис результатів статті 

Листопад -  рукопис результатів 

статті 

Грудень – інтерпретація результатів 

та написання висновків до статті 

Грудень – рукопис висновків до 

статті 

3 

Стройко тетяна 

Володимирівна 

 

Удосконалення науково-

методичного  підходу до 

визначення управління сучасними 

економічними системами, їх 

розвитком та стійкістю на макро- 

та мікрорівні 

Вересень – огляд літератури з 

проблематики статті у виданні 

категорії Б 

Вересень – рукопис огляду 

літератури 

Жовтень -  написання анотації та 

вступу до статті 

Жовтень – рукопис  анотації та 

вступу до статті 

Листопад – опис результатів статті 

Листопад -  рукопис результатів 

статті 

Грудень – інтерпретація результатів 

та написання висновків до статті 

Грудень – рукопис висновків до 

статті 

4 

Богославська Аліна 

Вікторівна 

 

Удосконалення науково-

методичного  підходу до 

визначення управління сучасними 

економічними системами, їх 

розвитком та стійкістю на макро- 

та мікрорівні 

Вересень – огляд літератури з 

проблематики статті у виданні 

категорії Б 

Вересень – рукопис огляду 

літератури 

Жовтень -  написання анотації та 

вступу до статті 

Жовтень – рукопис  анотації та 

вступу до статті 

Листопад – опис результатів статті 

Листопад -  рукопис результатів 

статті 

Грудень – інтерпретація результатів 

та написання висновків до статті 

Грудень – рукопис висновків до 

статті 

5 

Рехтета Олександр 

Миколайович 

Розробка концепції управління 

сучасними економічними 

системами, їх розвитком та 

стійкістю на макро- та мікрорівні 

на основі ситуаційно-динамічного 

підходу. 

Вересень – огляд літератури з 

проблематики статті у виданні 

категорії Б 

Вересень – рукопис огляду 

літератури 

Жовтень -  написання анотації та 

вступу до статті 

Жовтень – рукопис  анотації та 

вступу до статті 

Листопад – опис результатів статті 

Листопад -  рукопис результатів 

статті 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Керівник теми  

Доктор економічних наук            Л.В.Назарова 
 

Грудень – інтерпретація результатів 

та написання висновків до статті 

Грудень – рукопис висновків до 

статті 

6 

Глубоченко 

Катерина 

Олександрівна 

Розробка стратегії  управління 

сучасними економічними 

системами, їх розвитком та 

стійкістю на макро- та мікрорівні 

Вересень – огляд літератури з 

проблематики статті у виданні 

категорії Б 

Вересень – рукопис огляду 

літератури 

Жовтень -  написання анотації та 

вступу до статті 

Жовтень – рукопис  анотації та 

вступу до статті 

Листопад – опис результатів статті 

Листопад -  рукопис результатів 

статті 

Грудень – інтерпретація результатів 

та написання висновків до статті 

Грудень – рукопис висновків до 

статті 


