
Наукові інтереси докторів наук та професорів нашого 

університету 

№ 

з.п. 

Прізвище, ім’я, по 

батькові НПП 
Посада Науковий інтерес 

Кафедра рослинництва і кормовиробництва 

1. 
Бахмат 

Микола Іванович 

Доктор с.-г. наук, 

професор, завідувач 

кафедри рослинництва 

і кормовиробництва 

Збільшення 

виробництва 

рослинного білка за 

рахунок зернобобових 

культур і багаторічних 

бобових культур 

2. 
Гораш 

Олександр Савич 

Доктор с.-г. наук, 

професор кафедри 

рослинництва і 

кормовиробництва 

Вивчення продуційних 

процесів в технологіях 

вирощування зернових 

культур 

3. 
Пую 

Василь Лазарович 

Доктор с.-г. наук, 

доцент, професор 

кафедри рослинництва 

і кормовиробництва 

Організація кормів за 

рахунок польового і 

лучного 

кормовиробництва 

Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

1. 
Ясінецька Ірина 

Анатоліївна 

Доктор економічних 

наук, проректор з 

навчальної роботи, 

професор кафедри 

садово-паркового 

господарства, геодезії 

і землеустрою 

Економіка та 

управління 

підприємствами 

2. 

М’ялковський 

Руслан 

Олександрович 

Доктор с.-г. наук, 

доцент, завідувач 

кафедри садово-

паркового 

господарства, геодезії 

і землеустрою 

Інтенсивна технологія 

вирощування картоплі 

Кафедра садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства 

1. 
Хоміна Вероніка 

Ярославівна 

Доктор с.-г. наук, 

доцент, завідувач 

кафедри садівництва і 

виноградарства, 

землеробства та 

ґрунтознавства 

Технології 

вирощування 

лікарських, олійних і 

ефіроолійних культур в 

умовах Лісостепу 

західного 

2. 
Овчарук Василь 

Іванович 

Доктор с.-г. наук, 

професор кафедри 

садівництва і 

виноградарства, 

Розробка нових та 

вдосконалення 

існуючих технологій 

вирощування овочевих 

культур в умовах 



землеробства та 

ґрунтознавства 

Правобережного 

Лісостепу України 

3. 
Рихлівський Ігор 

Петрович 

Доктор с.-г. наук, 

професор кафедри 

садівництва і 

виноградарства, 

землеробства та 

ґрунтознавства 

 Інтродукція нових 

зернових і кормових 

культур 

 Теорія і практика 

енергоощадливого 

землеробства на основі 

раціонального 

використання 

біоресурсів ґрунту та 

інтродукованої макро- і 

мікрофлори (та фауни) 

Екології, карантину і захисту рослин 

1. 
Бахмат Олег 

Миколайович 

Доктор с.-г. наук, 

професор, завідувач 

кафедри карантину і 

захисту рослин 

Розробка та 

удосконалення 

екологічних і 

агротехнічних заходів 

адаптивної сортової 

технології 

вирощування сої в 

Лісостепу західному 

2. 
Чинчик Олександр 

Сергійович 

Доктор с.-г. наук, 

професор кафедри 

карантину і захисту 

рослин 

Обґрунтування 

науково-технологічних 

заходів покращення 

продуктивності 

зернобобових культур 

в умовах Лісостепу 

західного 

Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної 

служби Національної поліції України 

1. 
Супрович Тетяна 

Михайлівна 

Доктор с.-г. наук, 

професор, завідувач 

кафедри гігієни 

тварин та 

ветеринарного 

забезпечення 

кінологічної служби 

Національної поліції 

України 

 Вивчення  зв’язку 

між BoLA-системою і 

захворюваннями у 

вітчизняних порід ВРХ, 

№ держреєстрації 

01115u005805 

 Створення бази 

даних і банку 

біологічного матеріалу 

службових собак  

Національної поліції 

України 

Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії 

1. 
Желавський Микола 

Миколайович 

Доктор ветеринарних 

наук, професор 
 Імунологія 

репродукції  



кафедри 

ветеринарного 

акушерства, 

внутрішньої патології 

та хірургії 

 Імунобіологічні 

основи регуляції 

апоптозу 

імунокомпетентних 

клітин в організмі 

тварин 

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва та кінології 

1. 
Цвігун Анатолій 

Тимофійович 

Доктор с.-г. наук, 

професор, завідувач 

кафедри технології 

виробництва 

продукції 

тваринництва та 

кінології 

Особливості 

енергетичного 

живлення 

сільськогосподарських 

тварин 

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування 

1. 
Чикуркова Алла 

Дмитрівна 

Доктор економічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

менеджменту, 

публічного управління 

та адміністрування 

Менеджмент, 

стратегічне управління, 

бізнес-планування, 

менеджмент персоналу, 

корпоративне 

управління 

2. 
Бялковська Оксана 

Антонівна 

Доктор економічних 

наук, доцент, 

професор кафедри 

менеджменту, 

публічного управління 

та адміністрування 

Відновлення і розвиток 

сільських територій, 

розвиток сільського 

туризму, вплив 

альтернативної 

енергетики на розвиток 

сільських територій 

3. 
Жук Микола 

Васильович 

Доктор економічних 

наук, професор 

кафедри 

менеджменту, 

публічного управління 

та адміністрування 

Інституційне 

забезпечення 

регіональної 

інтеграційної політики; 

розробка сучасної 

моделі сталого 

розвитку економіки та 

управління соціально-

економічними 

системами і процесами; 

розробка теоретичної 

моделі національної 

економіки знань 

4. 
Гоголь Тетяна 

Василівна 

Доктор економічних 

наук, доцент кафедри 

менеджменту, 

публічного управління 

та адміністрування 

Державне регулювання 

розвитку сільських 

територій України 



Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу 

1. 
Цвігун Інна 

Анатоліївна 

Доктор економічних 

наук, доцент, 

завідувач кафедри 

обліку, оподаткування 

та технологій 

електронного бізнесу 

Демографічна безпека 

України та напрями її 

регулювання 

Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

1. 

Іванишин 

Володимир 

Васильович 

Доктор економічних 

наук, професор, 

ректор університету 

 Лізинг та його 

розвиток в Україні 

 Становлення 

ефективного аграрного 

виробництва шляхом 

відновлення техніко-

технологічної бази 

підприємств 

2. 
Волощук Катерина 

Богданівна 

Доктор економічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

економіки, 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Формування 

інноваційно-

інвестиційного 

потенціалу 

агропромислових 

підприємств 

3. 
Місюк Микола 

Васильович 

Доктор економічних 

наук, декан 

економічного 

факультету, професор 

кафедри економіки, 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Організаційно-

економічний механізм 

забезпечення 

функціонування ринку 

продукції 

тваринництва 

4. 
Корженівська 

Наталя Леонідівна 

Доктор економічних 

наук, доцент кафедри 

економіки, 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Економічна безпека, 

управління ризиками 

розвитку сільських 

територій, соціальне 

підприємництво 

5. 
Волощук Юлія 

Олександрівна 

Доктор економічних 

наук, доцент, 

директор ННІЗДО 

професор кафедри 

економіки, 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Стратегічні пріоритети 

розвитку 

агропромислових 

підприємств в умовах 

неоіндустріальної 

модернізації 



Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

1. 
Рудик Володимир 

Касянович 

Доктор економічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

фінансів, банківської 

справи, страхування 

та електронних 

платіжних систем 

Удосконалення 

управління 

вітчизняною пенсійною 

системою в умовах 

проведення пенсійної 

реформи 

2. 
Лаврук Віталій 

Валерійович 

Доктор економічних 

наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської 

справи, страхування 

та електронних 

платіжних систем 

Фінансове 

забезпечення 

модернізації та 

розвитку тваринництва 

Кафедра професійної освіти 

1. 
Дуганець Віктор 

Іванович 

Доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

професійної освіти 

 Удосконалення 

педагогічних 

технологій навчання 

майбутніх фахівців 

аграрно-інженерних 

спеціальностей 

 Удосконалення 

організаційних заходів 

з метою економії 

паливно-мастильних 

матеріалів 

 Розробка 

перспективних 

технологічних схем і 

систем водопостачання 

та водовідведення 

Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів 

1. 
Водяник Іван 

Іванович 

Доктор технічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

тракторів, автомобілів 

та енергетичних 

засобів 

 Удосконалення 

ходових систем 

мобільної техніки з 

метою зниження рівня 

шкідливої дії коліс і 

гусениць на ґрунт та 

поліпшення тягово-

зчіпних властивостей 

тракторів 

 Удосконалення 

систем регулювання 

потужності тракторних 

дизелів з метою 



підвищення паливної 

економічності 

тракторів при 

виконанні польових 

робіт 

Кафедра харчових технологій виробництва й стандартизації харчової 

продукції 

1. 
Приліпко Тетяна 

Миколаївна 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

харчових технологій 

виробництва й 

стандартизації 

харчової продукції 

 Удосконалення 

технологічних процесів 

виробництва м'ясних 

продуктів 

 Удосконалення 

технології переробки 

молока та оцінка якості 

і стандартизації 

молочної сировини і 

молочних продуктів. 

 Удосконалення 

технології 

виробництва, 

переробки і 

стандартизації 

продукції рибництва. 

 Розробка методів 

визначення біобезпеки 

продуктів харчування 

та продовольчої 

сировини 

Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту 

1. 
Гуцол Тарас 

Дмитрович 

Доктор технічних 

наук, доцент 

енергозберігаючих 

технологій та 

енергетичного 

менеджменту 

Агробіомаса України, 

як енергетичний 

потенціал центрально-

східної Європи 

2. 

Михайлова 

Людмила 

Миколаївна 

Кандидат технічних 

наук, професор, 

директор навчально-

наукового інституту 

енергетики 

Електромагнітна 

технологія і електронні 

системи лікування 

тварин 

Кафедра теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін 

1. 
Каденюк Олександр 

Степанович 

Доктор історичних 

наук, професор 

кафедри теоретико-

правових і соціально-

Соціально-економічні 

відносини в 

українському селі у ХХ 

– початку ХХІ століття. 



гуманітарних 

дисциплін 

2. 
Попович Микола 

Дмитрович 

Доктор філософських 

наук, професор 

кафедри професор 

кафедри теоретико-

правових і соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 Комунікативні засади 

функціонування 

культури 

 Практична 

культурологія в системі 

гуманітарного знання 

 


