
План заходів  

науково-дослідної діяльності  

 кафедри економіки  

на 2018-2019 н.р. 

 
А. Науково-комунікативні заходи (семінари, круглі столи, конференції, симпозіуми 

тощо) 

№ 

п\п 
Завдання, вид робіт Термін виконання 

Відповідальний, 

виконавець (і) 

1.  

Участь у І турі Всеукраїнського 

конкурсу на кращу студентську 

наукову роботу з  природничих, 

технічних та гуманітарних наук 

листопад 2018 р. Смолій Л.В. 

2.  

Участь у IX  Всеукраїнській 

науковій конференції  «Актуальні 

питання сучасної економіки» 

грудень 2018 р. НПП кафедри 

3.  
Відвідування Міжнародного 

форуму «Innovation Market», м. Київ 
грудень 2018 р. НПП кафедри 

4.  

І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни 

«Економічна теорія» 

листопад 2018 р. Смолій Л.В. 

5.  

І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з фахових навчальних 

дисциплін зі спеціальності 

«Економіка» 

листопад 2018 р. Смолій Л.В. 

6.  

Науковий семінар «Кращі практики 

соціальної відповідальності бізнесу 

в аграрних підприємствах» 

березень 2019 НПП кафедри 

7.  
Всеукраїнська студентська наукова 

конференція, секція «Економіка» 
 квітень 2019 р. Смолій Л.В. 

8.  

ХІІ  Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Аспекти стабільного розвитку 

економіки в умовах ринкових 

відносин» 

травень 2019 р. НПП кафедри 

Б. Видавнича діяльність (посібники, монографії, збірники конференцій) 

№ 

п\п 
Назва  Термін виконання 

Відповідальний, 

виконавець (і) 

1. 

Публікація наукових статей у 

виданнях, що індексуються в 

міжнародних наукометричних 

базах 

протягом 

навчального року 
Автори статей 

2. 
Опублікування навчального 

посібника «Економічна теорія» 
вересень 2018 

НПП кафедри,  

автори посібника 

В. Науково-дослідна тема кафедри 

№ 

п\п 

Назва  

 

Відповідальний, 

виконавець (і) 

1 

Розробка теоретико-методологічних  засад сталого 

розвитку національної економіки в умовах 

євроінтеграційних процесів (протокол № 1 від 06.10.16 

р.) 

Мудрак Р.П. 



Г. Теми наукових робіт викладачів і загальної по кафедрі з номером протокола її 

затвердження і дати. 

№ 

п\п 

Назва  

 

Відповідальний, 

виконавець (і) 

1 

Соціально-економічні пріоритети  розвитку національної 

продовольчої системи в умовах глобалізації» (протокол 

№ 2 від 14.09.2016 р.) 

Мудрак Р.П. 

2 
Формування продовольчої безпеки України» (протокол 

№ 2 від 14.09.2016 р.) 
Андрющенко А.М. 

3 

«Економічний  механізм екологізації 

сільськогосподарського виробництва України»  

(протокол № 2 від 14.09.2016 р.) 

Бурляй А.П. 

4 
«Соціальний аспект євроінтеграційної стратегії України» 

(протокол № 2 від 14.09.2016 р.) 
Костюк В.С. 

5 

«Організаційно-економічні засади ефективної 

агропродовольчої політики в Україні» (протокол № 2 від 

14.09.2016 р.) 

Котвицька Н.М. 

6 
«Реформування відносин власності в аграрній сфері 

України»  (протокол № 2 від 14.09.2016 р.) 
Ревуцька А.О. 

7 

«Пріоритети та цільові орієнтири розвитку аграрного 

сектору економіки України в контексті євроінтеграційних 

процесів»  (протокол № 2 від 14.09.2016 р.) 

Смолій Л.В. 

8 
«Тенденція трудової міграції населення України в умовах 

глобалізації»  (протокол № 2 від 14.09.2016 р.) 
Фицик Л.А. 

9 
«Формування системи соціальної відповідальності 

аграрного бізнесу» (протокол № 2 від 14.09.2016 р.) 
Фротер О.С. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри     Р.П. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


