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№ Виконавець (вказати 

кожного виконавця 

окремо, першим – 

керівника наукової 

теми) 

Етап виконання НДР на 

І півріччя  2021 р. 

Розділ 

(визначається для кожного 

виконавця індивідуально) 

Очікуваний результат 

(визначається для кожного 

виконавця індивідуально 

щомісячно) 

Форми представлення   

результатів 

(визначається для 

кожного виконавця 

індивідуально 

щомісячно)  

1 Гуріна Олена 

Валентинівна 

ІІ етап: "Фінансово-

економічний аналіз як 

інструмент сталого 

розвитку в умовах 

глобальних викликів 

Фінансування соціального 

захисту та соціального 

забезпечення в умовах сталого 

розвитку 

  

2 Корнєва Наталя 

Олександрівна 

ІІ етап: "Фінансово-

економічний аналіз як 

інструмент сталого 

розвитку в умовах 

глобальних викликів" 

Оцінка трансформації 

фінансово - інституційного 

простору України в контексті 

забезпечення сталого розвитку 

Січень 

 Публікація статті у фаховому 

науковому журналі категорії Б на 

тему: Аналітичні основи 

платоспроможності в сучасних 

умовах господарювання 

 

Лютий : 

 

Копія статті 

Березень  

Подання  статті до міжнародної 

науковометричної бази  Scopus на 

тему: Management and marketing of 

Копія статті 



intellectual capital in the assessment of 

intellectual property as a vector of 

economic growth development 

Квітень  

Травень  

Червень  

3 Данік Наталія Вадимівна  

ІІ етап: "Фінансово-

економічний аналіз як 

інструмент сталого 

розвитку в умовах 

глобальних викликів" 

Аналіз сучасного стану 

механізму  регулювання 

банківського сектора України 

Січень  

Аналітична оцінка фіскального 

інструментарію в механізмі 

регулювання 

Публікація у фахо-

вому науковому 

виданні України 

Категорії Б – 1 

Лютий 

Дослідження проблеми банківського 

шахрайства 

Публікація у фахо-

вому науковому 

виданні України 

Категорії Б – 1 

Березень 

Аналіз джерел фінансового 

забезпечення в сучасних умовах 

Отримання 

авторського 

свідоцтва на 1 

наукову статтю 

Квітень  

Фінансове забезпечення соціально-

економічного розвитку регіонів 

Отримання 

авторського 

свідоцтва на 1 

наукову статтю 

Травень  

Удосконалення бюджетного 

механізму фінансування соціальної 

сфери та його складових 

Отримання 

авторського 

свідоцтва на 1 

наукову статтю 

Червень  

Макроекономічна рівновага 

складова банківського регулювання 

Публікація у фахо-

вому науковому 

виданні України 

Категорії Б – 1 

4 Рудь Інна Юріївна ІІ етап: "Фінансово-

економічний аналіз як 

інструмент сталого 

розвитку в умовах 

глобальних викликів 

Аналіз страхових компаній 

Миколаївської області в 

умовах глобальних викликів 

Січень 

Публікація статті у фаховому 

науковому журналі категорії Б   

Січень 

Копія статті 

Лютий 

отримання 2 авторських свідоцтв 

Копія авторського 

свідоцтва 

Березень Березень 

Квітень Квітень 

Травень  

Публікація статті у фаховому 

Копія статті 



 

 

 

науковому журналі категорії Б   

Червень 

Публікація статті у фаховому 

науковому журналі категорії Б  

Копія статті 

5 Волошина-Сідей  

Вікторія Вадимівна 

 

ІІ етап: "Фінансово-

економічний аналіз як 

інструмент сталого 

розвитку в умовах 

глобальних викликів 

Вдосконалення системи 

збалансованих показників 

обліку та аналізу для 

ефективного управління 

фінансово-економічним 

станом підприємства 

Січень.  

Лютий.   

Березень.   

Квітень.   

Травень.  

Друк наукової статті у фаховому 

видання категорії В «Аналіз та 

управління структури витрат за 

проектом» 

Копія статті 


