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№ 

з/п 

Найменування науково-

дослідної роботи (НДР), ке-

рівник НДР (прізвище та іні-

ціали, науковий ступінь, вче-

не звання) 

 

Строки ви-

конання 

НДР (рік по-

чатку і за-

кінчення) 

 

Очікувані результати, 

очікуваний економічний 

ефект від впровадження 

тощо 

1 2 3 4 

 

Факультет агротехнологій і природокористування 

 

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин 

1.    

2. 

Вивчення генезису і власти-

востей ґрунтів західної Укра-

їни, розробка заходів збере-

ження їх родючості та раціо-

нальне використання ґрунто-

вого покриву. 

 

Вахняк В.С., кандидат с.-г. 

наук, доцент  

2016-2020 

Розширена уява про еле-

ментарні процеси в ґрун-

тах західної України. 

Удосконалено методи 

збереження родючості і 

раціонального викорис-

тання ґрунтів. 

3. 

Розробка елементів техноло-

гії вирощування сої  

 

Гаврилюк В.О., асистент  

2016-2020 

Підвищення економічної 

ефективності вирощу-

вання культури, збіль-

шення урожайності і 

якості насіння 

4. 

Агроекологічні та біологічні 

основи введення в культуру 

гречки татарської в Лісосте-

пу України 

 

Гаврилянчик Р.Ю., кандидат 

с.-г. наук, доцент 

2016-2018 

Створення і реєстрація 

сорту, розробка техноло-

гії вирощування, що до-

зволить отримувати 

урожай гречки татарсь-

кої в 2 рази вище, ніж 

гречки звичайної 

5. 

Розробка елементів техноло-

гії вирощування сої на зерно 

 

Глущак А.Г., кандидат с.-г. 

наук, доцент 

2016-2020 

Збільшення урожайності 

зерна і покращення якос-

ті насіння 

6. 

Фітосанітарний моніторинг 

посівів озимої пшениці 

 

Григор’єв В.М., кандидат с.-

2016-2020 

Підвищення економічної 

ефективності вирощу-

вання культури, збіль-

шення урожайності і 



г. наук, доцент  якості насіння. 

6. 

Розробка технології вирощу-

вання гірчиці білої на насін-

ня і сидерати для поліпшення 

родючості ґрунту 

 

Козіна Т.В., кандидат с.-г. 

наук 

2016-2020 

Отримати врожайність 

насіння гірчиці білої 2,50 

– 3,0 т/га з високоякіс-

ними показниками. При 

посіві на сидерат забез-

печити урожайність зе-

леної маси 300-350 ц/га. 

8. 

Розробка технології вирощу-

вання соргових культур. 

 

Кобернюк О.Т., кандидат с.-

г. наук, асистент 

2016-2020 

Підвищення економічної 

ефективності вирощу-

вання культури, збіль-

шення урожайності і 

якості насіння. 

9. 

Рекультивація порушених 

земель в умовах Поділля 

 

Печенюк В.І., кандидат с.-г. 

наук, доцент 

2016-2020 

Відновлення родючості 

порушених земель регіо-

ну – 5-10 га щорічно. 

10. 

Розробка технологій виро-

щування лікарських рослин. 

Тарасюк В.А., кандидат с.-г. 

наук 

2016-2020 

Збільшення урожайності 

насіння і покращення йо-

го якості 

11. 

Використання топінамбура 

для консервації полігонів 

твердих побутових відходів 

(ТПВ).  

 

Рихлівський І.П., доктор с.-г. 

наук, професор  

2016-2020 

Консервація сміттєзва-

лищ у Хмельницькій об-

ласті 

12. 

Надання консультативних 

послуг у технології вирощу-

вання гречки на насіння сор-

ту Єлена  

 

Бурдига В.М., кандидат с.-г. 

наук 

Хомовий М.М., кандидат с.-

г. наук, доцент  

2016 

Підвищення економічної 

ефективності вирощу-

вання культури, збіль-

шення урожайності і 

якості насіння 

Кафедра екології та збалансованого природокористування 

13. 

“Агроекологічне обґрунту-

вання адаптивної технології 

вирощування сої в умовах 

Лісостепу західного ” 

 

2014-2019 

Підвищення урожайності 

та покращення якості на-

сіння сої 



Бахмат О.М., доктор с.-г. на-

ук,професор 

Чинчик О.С., кандидат с.-г. 

наук, доцент 

Бродюк Р.І., аспірант 

Дубінська І.В., аспірант 

14. 

Розроблення конструкцій лі-

сових газо-пилозахисних 

смуг автомобільних доріг 

 

Шелудченко Л.С., кандидат 

технічних наук, доцент 

Вознюк С.В. здобувач, Ше-

лудченко Л.С., кандидат тех-

нічних наук, доцент 

2014-2019 

Забезпечення екологіч-

ної безпеки територій, 

прилеглих до автошля-

хових мереж 

15. 

Продуктивність круп’яних 

культур залежно від компле-

ксного впливу мікродобрив 

та регуляторів росту в умо-

вах південної частини Лісос-

тепу західного 

 

Бабій Я.В., кандидат с.-г. на-

ук, доцент 

Дорошенко О.Л., кандидат с.-

г. наук 

Петрище О.І., кандидат с.-г. 

наук 

2014-1019 

Підвищення урожайності 

та покращення якості зе-

рна круп’яних культур 

16. 

Моніторинг стану забруд-

нення поверхневих вод  

 

Дорошенко О.Л., кандидат с.-

г. наук 

2015-2020 

Отримання комплексної 

оцінки гідрохімічного 

стану водойм  

 

17. 

Наукові основи застосування 

біологічних препаратів у ор-

ганічному землеробстві 

 

Трач С.В., кандидат с.-г. на-

ук, доцент 

2015-2020 

Підвищення ефективнос-

ті органічного землероб-

ства 

18. 

Вплив ксенобіотиків на біо-

системи і агросистеми різно-

го рівня та їх міграція у тро-

фічних ланцюгах 

 

Степась А.В.,  

2015-2020 

Забезпечення зниження 

негативного впливу за-

бруднюючих речовин на 

довкілля 



кандидат с.-г. наук, доцент 

19. 

Агроекологічне і теоретичне 

обґрунтування біологічної 

фіксації азоту та продуктив-

ності зернобобових культур в 

умовах Західного Лісостепу 

 

Бахмат М.І., доктор с.-г. на-

ук, професор 

Плахтій Д.П. кандидат с.-г. 

наук, доцент 

2013-2018 

Вдосконалення елемен-

тів технології вирощу-

вання сої, та збільшення 

вмісту біологічного азо-

ту ґрунту у сівозмінах 

досліджуваного регіону 

20. 

Агроекологічне і теоретичне 

обґрунтування  

Подільської технології ви-

рощування квасолі 

 

Овчарук О.В., кандидат  

с.-г. наук, доцент 

2016-2020 

Оптимізація елементів 

технології вирощування 

квасолі направлених на 

підвищення врожайності 

та якості зерна, стійкість 

до стресових факторів 

навколишнього середо-

вища 

Науково-дослідний інститут круп’яних культур 

21. 

Розробка конкурентоспро-

можних технологій вирощу-

вання круп’яних культур 

 

Бурдига В.М., кандидат с.-г. 

наук  

2016-2020 

Підвищення економічної 

ефективності вирощу-

вання культури, збіль-

шення урожайності і 

якості насіння 

Кафедра плодоовочівництва, лісового і садово-паркового господарства 

22. 

Розробка конвеєрного виро-

щування зелених овочевих 

культур в умовах західного 

лісостепу України 

 

Овчарук В.І., доктор с.-г. на-

ук, професор 

2016-2020   

23. 

Технологія вирощування на-

сіння коренеплідних овоче-

вих культур безвисадковим 

способом 

 

Овчарук В.І., доктор с.-г. на-

ук, професор 

2016-2020   

24. 

Впровадження позакоренево-

го підживлення мікро- та ма-

кро-добривами на продукти-

2016-2020   



вність насаджень зернятко-

вих культур 

 

Чебан С.Д., кандидат с.-г. 

наук, доцент 

25. 

Вивчення фітоцену компози-

ції дендрофлори середнього 

Придністров'я збереження та 

культивування 

 

Дудка Т.А. 

2016-2020   

26. 

Вивчення, розробки і реко-

мендації впливу сумісності 

сортопідщепних комбінувань 

на фізіолого-біологічні про-

цеси та продуктивність груші 

 

Долід А.В., кандидат с.-г. на-

ук, доцент 

2016-2020 . 

27. 

Впровадження інтенсивних 

елементів технологій виро-

щування коренеплодів буря-

ка столового в умовах захід-

ного Лісостепу України 

 

Безвіконний П.В., кандидат 

с.-г. наук 

2016-2020  

28. 

Впровадження інтенсивної 

технологій вирощування го-

роху овочевого (зеленого го-

рошку) в умовах зони 

 

Норик Н.О. 

2016-2020   

29. 

Впровадження основних  

елементів технології виро-

щування сорго цукрового для 

виробництва біопалива 

 

Мулярчук О.І, кандидат с.-г. 

наук 

2016-2020  

30. 

Розробка і впровадження 

елементів технології виро-

щування кабачка кущового 

 

Гойсюк Л.В., кандидат с.-г. 

2016-2020  



наук 

 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

 

Кафедра технології переробки і стандартизації продукції тваринництва 

31. 

Технологічні розробки з удо-

сконалення елементів вироб-

ництва та переробки сільсь-

когосподарських тварин, 

птиці, рибництва і бджільни-

цтва 

(Державний реєстраційний 

номер 0112U00 6881) 

2013-2018   

32. 

Продуктивні якості свиней 

різного рівня годівлі та їх 

вплив на якісні показники 

продукції забою 

 

Приліпко Т.М., доктор с.-г. 

наук, професор,  

Булатович О.М., кандидат с.-

г. наук, доцент 

Косташ В.Б., кандидат с.-г. 

наук 

Гончар В.І., кандидат с.-г. 

наук, доцент 

2014-2019  
Річний економічний 

ефект 40,0 тис. грн. 

33. 

Вивчення впливу технологій 

вирощування птиці на про-

дуктивні та забійні показни-

ки  

 

Приліпко Т.М., доктор с.-г. 

наук, професор Гончар В.І., 

кандидат с.-г. наук, доцент 

2013-2018  
Річний економічний 

ефект 52,0 тис. грн. 

34. 

Удосконалення  технології 

переробки молока та оцінка 

якості і стандартизації моло-

чної сировини і молочних 

продуктів 

 

Приліпко Т.М., доктор с.-г. 

наук, професор 

Булатович О.М., кандидат с.-

г. наук, доцент Косташ В.Б., 

кандидат с.-г. наук, в.о. до-

2014-2019  
Річний економічний 

ефект 12,0 тис. грн. 



цента 

35. 

Удосконалення технології 

виробництва, переробки і 

стандартизації продукції ри-

бництва 

 

Косташ В.Б., кандидат с.-г. 

Наук 

 Приліпко Т.М., доктор с.-г. 

наук, професор 

2012-2017 
Річний економічний 

ефект 32 тис. грн. 

36. 

Удосконалення технології 

виробництва і переробки 

продукції бджільництва в 

умовах західного лісостепу 

України 

 

Шутяк О.В., кандидат с.-г. 

наук, доцент 

2013-2018  
Річний економічний 

ефект 9 тис. грн. 

37. 

Експериментальне обґрунту-

вання технології, оптимальних 

режимів стерилізації і збері-

гання м’ясних паштетів (Дер-

жавний реєстраційний номер 

0110U005442)  

 

Приліпко Т.М., доктор с.-г. 

наук, професор 

Куций В.М. 

2013-2018  
Річний економічний 

ефект 46 тис. грн. 

38. 

Вивчення впливу різних 

співвідношень селену та йо-

ду на обмін речовин, відтво-

рну здатність та енергію рос-

ту ремонтного молодняку 

м’ясного комолого симента-

лу в умовах передгірної зони 

Карпат  

 

Приліпко Т.М., доктор с.-г. 

наук, професор  

Цвігун О.П. 

2011-2014  
Річний економічний 

ефект 14 тис. грн. 

39. 

Вплив цеолітовмісної міне-

ральної добавки базальтового 

туфу на продуктивні якості 

індиків  

 

2014-2017  
Річний економічний 

ефект 21 тис. грн. 



Приліпко Т. М., доктор с.-г. 

наук, професор 

Овчаров О. В. 

40. 

Вплив ферментного препара-

ту целобактерин на продук-

тивні якості курчат-

бройлерів 

 

Приліпко Т. М., доктор с.-г. 

наук, професор 

Якубенко В. Ю. 

2013-2016  
Річний економічний 

ефект 18 тис. грн. 

Кафедра годівлі, розведення тварин і технології кормів 

41. 

Вплив кормових та інших 

факторів на ефективність ви-

користання поживних речо-

вин раціонів тваринами, біо-

безпеку та якість продукції 

(державний реєстраційний 

номер 0112U004672) 

2012-2016 

Уточнено потребу моло-

дняку великої рогатої 

худоби  у протеїні і його 

фракціях, структурних і 

не структурних вуглево-

дах. Підвищується пере-

травність і конверсія по-

живних речовин в про-

дукцію 

42. 

Розробка системної оцінки та 

генетико-екологічного моні-

торингу генофонду домашніх 

тварин(державний реєстра-

ційний номер 0110U006076) 

2012-2016 

Описати показники рос-

ту і розвитку молодняку 

і дорослих тварин по пе-

ріодах росту. Вплив на 

продуктивність самих 

показників у білоголової 

української і української 

чорно-рябої молочної 

порід 

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва 

43. 

Удосконалення технологій 

виробництва молока, м’яса, 

яєць, вовни в умовах західно-

го Лісостепу (держреєстрація 

№ 0114U004077)  

 

Тимофійшин І.І., кандидат с.-

г. наук, професор 

2014-2018 

Підвищення продуктив-

ності та економічної 

ефективності виробниц-

тва молока, м’яса, яєць, 

вовни та іншої продукції 

на основі вивчення селе-

кційних ознак нових по-

рід і різних генетичних 

груп, технологій відтво-

рення, годівлі та утри-

мання сільськогосподар-

ських тварин та птиці 

44. Удосконалення продуктив- 2014-2018 Надій підвищиться на 8-



них ознак нових українських 

молочних і м’ясних порід в 

зоні Поділля  

 

Димчук А.В., кандидат с.-г. 

наук, доцент 

Понько Л.П., кандидат с.-г. 

наук 

Ільницька О.Ю. 

10%, жирність молока –  

на 0,1-0,2%, а середньо-

добові прирости – на 12 

%  

45. 

Вивчення продуктивних яко-

стей свиней при різних мето-

дах розведення та рівнях го-

дівлі  

 

Костецька Ю.В., кандидат с.-

г. наук, асистент  

2014-2018 

Виявлення оптимальних 

поєднань генотипів сви-

ней з використанням ра-

йонованих і нових спеці-

алізованих порід, типів і 

ліній 

46. 

Поліпшення продуктивних 

якостей овець різних геноти-

пів  

 

Тимофійшин І.І.,  

кандидат с.-г. наук, професор  

2014-2018 

Підвищення вовнової та 

м’ясної продуктивності 

овець на 8-15% 

47. 

Підвищення продуктивності 

курей різних кросів  

 

Пустова Н.В., кандидат с.-г. 

наук, доцент 

2014-2018 

Підвищення кількісних і 

якісних показників яєч-

ної продуктивності на 

5% 

 

Факультет ветеринарної медицини 

 

Кафедра внутрішніх хвороб та гігієни тварин 

48. 

Розробка і впровадження ме-

тодів діагностики, профілак-

тики та лікування тварин при 

патології репродуктивної си-

стеми і молочної залози  

 

Желавський М.М., доктор 

ветеринарних наук, професор 

2015-2019 

Будуть розроблені та ап-

робовані інформативні 

методи діагностики, лі-

кування і профілактики 

хвороб органів розмно-

ження та молочної зало-

зи тварин 

49. 

Розробка нових методів оці-

нювання імунного статусу 

тварин, зміни його і корекція 

при патології органів розм-

ноження та молочної залози.  

2015-2019 

Будуть розроблені та ап-

робовані інформативні 

методи оцінювання іму-

нного статусу тварин 

при патології органів ре-



 

Желавський М.М., доктор 

ветеринарних наук, професор 

продуктивної системи та 

молочної залози тварин 

50. 

Вивчення біологічного впли-

ву неіонізуючої радіації на 

організм тварин з метою мо-

дуляції, продуктивності, ре-

зистентності, гігієнічних но-

рмативів 

 

Коняхін О.П., доктор ветери-

нарних наук, професор 

 

Буде організована науко-

ва лабораторія магніто-

біології. Будуть розроб-

лені гігієнічні параметри 

щодо оцінювання неіоні-

зуючого випромінюван-

ня на організм тварин. 

51. 

Вплив сапоніту на обмін ре-

човин, продуктивність корів 

та збереження новонародже-

ного молодняку 

 

Горюк В.В., кандидат вете-

ринарних наук, доцент 

2013-2018 

Буде розроблено схема 

корекції метаболічних 

зрушень в організмі ко-

рів та новонароджених 

телят 

52. 

Наукове обґрунтування вете-

ринарного забезпечення доб-

робуту свиней при промис-

ловій основі.  

 

Решетник А.О., кандидат ве-

теринарних наук 

2013-2018 

Будуть розроблені нові 

підходи щодо оцінюван-

ня та контролю парамет-

рів мікроклімату при 

утриманні свиней в гос-

подарствах промислово-

го типу 

Кафедра фізіології, біохімії і морфології 

53. 

Порівняльна оцінка різних 

методів прогнозування спо-

живання сухої речовини ве-

ликою рогатою худобою 

 

Цвігун О.А., кандидат вете-

ринарних наук, доцент 

2012-2018 

Прогнозування спожи-

вання сухої речовини за 

запропонованим нами 

рівнянням при різній мо-

лочній продуктивності та 

живій масі сприятиме 

ефективнішій організації 

годівлі та утримання ве-

ликої рогатої худоби 

54. 

Вплив антибіотиків різних 

груп на  імунітет за бронхо-

легеневих та хвороб системи 

органів травлення у різних 

видів тварин 

 

Слюсар Н.В., кандидат вете-

ринарних наук, доцент 

2010-2020 

Вивчено вплив на імуні-

тет сільськогосподарсь-

ких тварин антибіотиків 

групи макролідів та фто-

рхінолонів за хвороб си-

стем органів дихання та 

травлення 

 



55. 

Обмін білків у тканинах ку-

рей у різному віці і при зго-

довуванні жирів 

 

Кузняк Г.М., кандидат сіль-

ськогосподарських наук, до-

цент 

2000-2021 

Вивчено забезпечення 

повноцінності протеїно-

вого живлення сільсько-

господарської птиці за-

лежно від виду, віку, фі-

зіологічного стану і на-

пряму продуктивності 

56. 

Ліпідний і жирнокислотний 

склад та перекисні процеси у 

тканинах ембріонів і гусенят 

за різного вмісту ліпідів і ві-

таміну Е в раціоні гусок. 

 

Савчук Л.Б., кандидат сіль-

ськогосподарських наук, до-

цент 

2013-2020 

При згодовуванні гускам 

у період яйцекладки со-

няшникової олії в кіль-

кості 3% у вигляді доба-

вки до комбікорму в жо-

втку яєць вірогідно збі-

льшується вміст ліпідів 

та зменшується вміст ві-

льного холестеролу. Збі-

льшення вмісту вітамінів 

Е в раціоні гусок у пері-

од яйцекладки приводить 

до підвищення виводи-

мості яєць 

57. 

Господарсько-біологічні та 

селекційно-генетичні особ-

ливості корів порід українсь-

кої чорнорябої молочної та 

української червонорябої мо-

лочної в умовах Поділля 

 

2012-2020 

За молочною продуктив-

ністю українська чорно-

ряба молочна порода пе-

реважає червонорябу, в 

той же час за показника-

ми екстер’єру та консти-

туції червоноряба худоба 

переважала українську 

чорнорябу молочну по-

роду.  

58. 

Вміст ТБК-активних продук-

тів у свиней різних типів ви-

щої нервової діяльності. 

 

Добровольський В.А. 
2010-2020 

Досліджено  вміст ТБК-

активних продуктів в 

еритроцитах свиней різ-

них типів вищої нервової 

діяльності на різних ета-

пах виробничого циклу, 

та за дії технологічних 

стресів 

59. 

Регуляція рухової активності, 

кровотворення та обміну лі-

підів у поросят сполуками Fe 

 

Приступа Т.М. 

2011-2020 

Вивчено рухову актив-

ність поросят та системи 

еритрону, обміну ліпідів 

за введення сполук Fe 

окремо та в їх комбінації 

60. Використання азоту діамо- 2016-2019 Введення азоту діамо-



нійфосфата курми – несуч-

ками в першу фазу продук-

тивності 

 

Дячук Н.Б. 

нійфосфата в кількості, 

еквівалентній 2,5% про-

теїну кормів, в раціон, 

збалансований по неза-

мінним амінокислотам 

забезпечувало нормаль-

ний розвиток і продук-

тивність курей 

61. 

Особливості імунної відпові-

ді у кролів під впливом про-

оксидантів. 

 

Чепурна В.А. 

2009-2020 

Вивчити запальний про-

цес в параметрах і функ-

ції нейтрофілів під впли-

вом прооксидантів 

Кафедра ветакушерства та хірургії 

62. 

Вивчення імунного статусу 

та неспецифічної реактивно-

сті тварин в залежності від їх 

фізіологічного стану та при 

патології, а також в динаміці 

їх лікування та реабілітації 

Боднар О.О., кандидат біоло-

гічних наук, доцент                                           

Керничний С. П., кандидат 

ветеринарних наук, доцент 

Захарова Т. В., кандидат ве-

теринарних наук, доцент 

 

2014-2018 

Установлення нових да-

них, аналіз яких дозво-

лить встановити деякі 

особливості реакції-

відповіді організму на 

певні патологічні чинни-

ки та лікарські препара-

ти, що дозволить 

об’єктивно прогнозува-

ти, ефективно лікувати, 

стимулювати та віднов-

лювати репродуктивну 

функцію ссавців.  

 

63. 

Клініко-патогенетичне об-

ґрунтування реґіонарних ме-

тодів введення препаратів 

при лікуванні корів з патоло-

гією статевих органів 

Боднар О.О., кандидат біоло-

гічних наук, доцент                   

 

2015-2020 

Упровадження даних ме-

тодів дозволить в 1,5-2 

рази зменшити витрати 

на препарати, на 20% пі-

двищити ефективність 

лікувальних заходів 

64. 

Вивчення поширення і особ-

ливостей етіопатогенезу пух-

лин у тварин, розробка ком-

бінованих методів лікування 

новоутворень з елементами 

2011-2020 

Заплановано на 20-30% 

підвищити лікувальний 

ефект традиційних тера-

певтичних схем, в 1,5-2 

рази зменшити рецидив 



імунотерапії 

Боднар О.О., кандидат біоло-

гічних наук, доцент                                         

Боднар А. О. 

бластомонозних проце-

сів 

 

65. 

Вивчення етіопатогенезу та 

симптомів стоматологічних 

хвороб у собак, розробка 

ефективних методів їх діаг-

ностики та лікування 

Чухно В.С., кандидат наук, 

доцент 

2010-2020 

Розробка ефективних 

методів  діагностики та 

лікування 

стоматологічних хвороб 

у собак 

 

66. 

Морфофізіологічне обґрун-

тування різних методів каст-

рації сук та кішок 

Степанов О.Д., кандидат ве-

теринарних наук, доцент 

2015-2020 

Вивчення різних методів 

проведення кастрації сук 

та кішок з урахуванням 

морфо-фізіологічних 

особливостей організму   

 

67. 

Анестезіологічне забезпе-

чення оперативних втручань 

у тварин. 

Степанов О.Д., кандидат ве-

теринарних наук, доцент 

2012-2017 

Вивчення порівняльної 

ефективності місцевоа-

нестезуючих засобів у 

тварин 

 

68. 

Розробка комбінованих ме-

тодів лікування при функціо-

нальних розладах яєчників 

корів. 

Мізик В.П. 

 

2015-2020 

Впровадження  ефектив-

них методів лікування 

які дозволять зменшити 

витрати на препарати та 

підвищать ефективність 

терапевтичних  заходів. 

 

69. 

Діагностика, лікування та 

профілактика різних форм 

маститів корів у господарст-

вах регіону 

 

Старостка В.В., кандидат на-

ук, доцент 

2015-2020 

Опрацювання ефектив-

них методів лікування та 

профілактики маститів 

корів у господарствах 

Кафедра інфекційних та інвазійних хвороб 

70. 

Вивчення  зв’язку між   

BoLA-системою і захворю-

ваннями у вітчизняних порід 

ВРХ (№ держреєстрації 

01115u005805 

2015-2020  

 Дослідити і отримати   

можливість використан-

ня алелів гена BoLA-

DRB3 в якості генетич-

них маркерів з метою 



 

Супрович Т.М., доктор с.-г. 

наук, професор 

 

формування резистент-

них до інфекційних за-

хворювань та  акушерсь-

кої патології тварин ве-

ликої рогатої худоби.  

Вартісна оцінка роботи  

400  тис. грн. 

71. 

Етіологічні, патогенетичні та 

імуногенетичні аспекти за-

хворюваності ВРХ на некро-

бактеріоз (№ держреєстрації 

01115u005804) 

 

Супрович Т.М., доктор с.-г. 

наук, професор 

 

2015-2020  

В роботі досліджуються 

біологічні властивості 

збудника 

некробактеріозу, 

біохімічні зміни молока 

при некробактеріозі 

корів, особливості 

імунного статусу великої 

рогатої худоби при 

захворюванні та 

поліморфізм алелів і 

генотипів BoLА-DRB3.2 

у  хворих 

некробактеріозом тва-

рин. 

Вартісна оцінка роботи  

40  тис. грн. 

 

72. 

Вивчення паразитозів тварин 

Подільського регіону 

 

Мушинський А.Б., кандидат 

біологічних наук, доцент 

2015-2020  

Дослідити поширені па-

разитози тварин в 

Подільському регіоні. З 

цією метою 

досліджуються 

регіональні особливості 

біології збудників хво-

роб, краєва 

епізоотологія, апробація 

нових препаратів, та 

вдосконалення заходів та 

засобів боротьби з пара-

зитозами. 

Вартісна оцінка роботи  

50  тис. грн. 

 

Економічний факультет 

 

Кафедра інформаційних технологій 

73. Демографічна безпека украї- 2016-2020 Розробка механізму, на-



нського села та напрями її 

забезпечення 

 

Цвігун І.А., доктор економі-

чних наук, доцент 

прямів та шляхів забез-

печення демографічної 

безпеки сільських тери-

торій, впровадження 

яких дозволить сприяти 

зменшенню втрат чисе-

льності сільського насе-

лення України 

74.    

75. 

Інформаційне забезпечення 

функціонування аграрних пі-

дприємств на внутрішньому 

продовольчому ринку 

 

Марусей Т.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020 

Удосконалення  механі-

зму організації збуту 

сільськогосподарської 

продукції, що сприятиме 

стабілізації позиції сіль-

ськогосподарських підп-

риємств на внутрішньо-

му продовольчому ринку 

та підвищенню їх конку-

рентоспроможності 

76. 

Організаційно-економічний 

механізм управління ресур-

соощадною діяльністю пере-

робних підприємств   

 

Кінаш І. А., кандидат еконо-

мічних наук, доцент 

2016-2020 

Формування організа-

ційно-економічного ме-

ханізму управління ре-

сурсоощадною діяльніс-

тю,  що ґрунтується на 

поєднанні соціально-

економічної та екологіч-

ної ефективності переро-

бних підприємств, забез-

печуючи цим самим ста-

лий розвиток переробної 

галузі в умовах адаптації 

переробного виробницт-

ва до Європейських ви-

мог 

77. 

Економіко-організаційні ас-

пекти підвищення ефектив-

ності діяльності підприємств 

за рахунок впровадження ін-

формаційних технологій 

 

Бурлаков О. С., кандидат 

економічних наук, доцент 

2016-2020 

Розробка рекомендацій 

щодо впровадження ін-

формаційних технологій 

в управління підприємс-

твами з метою підви-

щення ефективності їх 

функціонування 

78. 

Економічні аспекти побудо-

ви оптимальної організацій-

ної структури управління пі-

2016-2020 

Удосконалення організа-

ційної структури; авто-

матизація процесів 



дприємством 

 

Мушеник І.М.,  кандидат 

економічних наук, доцент   

управлінської діяльності; 

утворення структурних 

підрозділів організацій-

ної структури управління 

на основі побудови стру-

ктурних блоків, орієнто-

ваних на товари, ринок 

або споживача 

79. 

Інформаційне забезпечення 

виробництва сільськогоспо-

дарської продукції 

 

Пастух Ю.А., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020 

Розробка концепції ін-

формаційної політики та 

обґрунтування шляхів і 

напрямів інформаційно-

го забезпечення аграрних  

підприємств, впрова-

дження яких сприятиме 

зростанню ефективності 

виробництва сільського-

сподарської продукції 

80. 

Регіональні особливості еко-

номічного і соціального роз-

витку сільських територій та 

напрями їх відродження 

 

Довгань І.А. 

2016-2020 

Розробка механізму, на-

прямків та шляхів відро-

дження села на регіона-

льному рівні 

Кафедра обліку і аудиту 

81. 

Обліково-аналітичне забез-

печення формування еконо-

мічного потенціалу підпри-

ємств АПК 

 

Мазур Н.А., доктор економі-

чних наук, професор 

2016-2020 

Розробка пропозицій з 

удосконалення облі-

ково-аналітичного забез-

печення суб’єктів госпо-

дарської діяльності 

82. 

Інформаційно-

консультаційна діяльність та 

аудиторські послуги: їх взає-

мозв’язок.  

Сучасні технології дорадчої 

діяльності 

 

Балла І.В. – кандидат еконо-

мічних наук 

2016-2020  

Розробка пропозицій з 

удосконалення сучасних 

технологій дорадчої дія-

льності 

83. 

Теорія і методологія інфор-

маційних питань переробки 

продукції тваринництва в аг-

ропромисловому секторі 

2016-2020  

Розробка рекомендацій з 

удосконалення теорії і 

методології інформацій-

них питань переробки 



України: бухгалтерський об-

лік, оподаткування і звітність 

 

Борковська В.В., кандидат 

економічних наук, доцент 

продукції тваринництва 

в агропромисловому сек-

торі України 

84. 

Земельні відносини, пробле-

матика земельної реформи в 

Україні 

 

Вольська А.О., кандидат 

економічних наук, доцент 

2016-2020  

Розробка рекомендацій з 

удосконалення обліку та 

оподаткування землі в 

Україні 

85. 

Консолідований облік та фі-

нансова звітність в корпора-

тивних групах 

 

Годнюк І.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020  

Розробка пропозицій з 

удосконалення консолі-

дованого обліку та фі-

нансової звітності в кор-

поративних групах 

86. 

Актуальні питання організа-

ції обліку і контролю в агро-

промислових підприємствах 

 

Кушнір Л.А., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020  

Розробка пропозицій з 

удосконалення організа-

ції обліку в підприємст-

вах АПК 

87. 

Облікове забезпечення дія-

льності фермерського госпо-

дарства “Віталіс ” 

Дуганець Н.В., кандидат 

економічних наук, доцент  

Коркушко О.Н., кандидат 

економічних наук, доцент 

2016-2017 
Удосконалення наказу 

про облікову політику, 

графіку документообігу 

88. 

Напрямки покращення орга-

нізації обліку у фермерсько-

му господарстві “Тарас “ 

 

Кондрюк Л.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2017 
Покращення організації 

обліку  у фермерському 

господарстві 

89. 

Облік і контроль діяльності 

м’ясопереробного підприєм-

ства для потреб управління 

на матеріалах ТзОВ 

“Кам’янець-Подільський 

птахокомбінат ”  

 

Борковська В.В., кандидат 

економічних наук, доцент 

2016-2020  

Розробка пропозицій по 

удосконаленню обліку, 

оподаткування та конт-

ролю діяльності 

м’ясопереробного підп-

риємства 



Балла І.В., кандидат економі-

чних наук,  

Вольська А.О., кандидат 

економічних наук, доцент  

Годнюк І.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

Гуменюк І.Л.,  

Кушнір Л.А., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

Стендер С.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

90. 

Організаційно-методичні за-

сади обліку, оподаткування 

та звітності фермерських го-

сподарств  в умовах  еконо-

мічної трансформації та між-

народної інтеграції 

 

Худякова І.М. 

2016-2020  

Розробка пропозицій по 

удосконаленню обліку, 

оподаткування та звітно-

сті фермерських госпо-

дарств 

91. 

Інституційні засади  обліко-

вого забезпечення діяльності 

підприємств аграрного сек-

тору 

 

Семенишена Н.В., кандидат 

економічних наук, доцент 

2016-2020  

Розробка пропозицій з 

удосконалення інститу-

ційних засад обліку під-

приємств  аграрного сек-

тору 

92. 

Проектування системи 

управлінського обліку 

 

Мазур Н.А., доктор економі-

чних наук, професор 

Семенець І.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2017-2018 
Розробка проекту систе-

ми управлінського облі-

ку 

Фінансів і кредиту 

 

Удосконалення управління 

вітчизняною пенсійною сис-

темою в умовах  проведення 

пенсійної реформи, кафедра 

фінансів і кредиту 

 

Рудик В. К., доктор економі-

чних наук, доцент 

2015-2018 

Формування ефективно-

го механізму управління 

трьома рівнями вітчиз-

няної пенсійної системи 

з використанням прин-

ципів пенсійного мене-

джменту. 

Пропозиції щодо можли-

востей використання рі-

зноманітних фінансових 

джерел при формування 



пенсійних доходів сіль-

ського населення 

93. 

Страхування як інструмент 

зниження виробничо-

господарських ризиків у 

сільськогосподарському ви-

робництві,,  

 

Дранус В.В. 

2012-2017 

Створення оптимальної 

системи страхування для 

сільськогосподарських 

товаровиробників   

94. 

Механізми і методи прийнят-

тя рішень в системі антикри-

зового управління регіональ-

ним АПК 

 

Бабаніна Н.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент  

2016-2020  

95. 

Фінансове регулювання аг-

рарного сектору економіки 

України  

 

Зеленський А.В. 

2010-2016 

Цінність результатів до-

слідження полягає в 

комплексному узагаль-

ненні теоретичних, ме-

тодичних та практичних 

основ фінансового регу-

лювання аграрного сек-

тору економіки та обґру-

нтуванні пропозицій що-

до активізації механізмів 

фінансового регулюван-

ня аграрного сектору 

України, що набуває 

особливого значення в 

умовах глобалізації еко-

номіки та подальшої ін-

теграції України в світо-

вий економічний простір 

96. 

Страхування як інструмент 

мінімізації ризиків фінансо-

вого лізингу в сільському го-

сподарстві 

 

Гаврилюк В.М., кандидат 

економічних наук 

2016-2017 

Мінімізація зазначених 

ризиків через страхуван-

ня сприяє підвищенню 

платоспроможності сіль-

ськогосподарських лізи-

нгоодержувачів 

97. 

Фінансова стійкість малих 

підприємств  

 

Гойсюк Л.В., кандидат еко-

2015-2016 

Очікувані результати по-

лягають в розробці ре-

комендацій щодо досяг-

нення достатнього рівня 



номічних наук фінансової стійкості на 

підприємствах, за раху-

нок оптимізації структу-

ри капіталу 

98. 

Аналіз і прогнозування ви-

трат й фінансових результа-

тів підприємств 

 

Гайбура Ю.А., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

Будняк Л.М., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020 

Розробка пропозицій з 

управління витратами й 

фінансовими результа-

тами підприємства 

Стаття у наукометрич-

них базах Scopus 

99. 

Інвестиційна діяльність сіль-

ськогосподарських підпри-

ємств 

 

Савіцька С.І., кандидат еко-

номічних наук 

2013-2018 

Аналіз та оцінювання ін-

вестиційної активності 

та фінансового забезпе-

чення діяльності сільсь-

когосподарських підпри-

ємств. Визначення перс-

пективних напрямів і не-

обхідних обсягів інвес-

тиційної діяльності сіль-

ськогосподарських підп-

риємств та комплексу 

заходів з розробки інвес-

тиційної стратегії підп-

риємств з урахуванням 

особливостей їх діяльно-

сті 

100. 

Антикризові засади регулю-

вання аграрного підприєм-

ництва  

 

Фугело П.М., кандидат еко-

номічних наук, доцент  

2013-2018 

Зниження ризиків сіль-

ськогосподарського ви-

робництва 

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування 

101. 

Бенчмаркінг як інструмент 

реалізації стратегії підприєм-

ства 

 

Чикуркова А. Д., доктор еко-

номічних наук, професор 

2016-2020  
Розділ колективної мо-

нографії 

102. 

Оцінка конкурентоспромож-

ності персоналу та розробка 

програми з її підвищення 

 

2016-2020 

рр. 

Стаття у наукометрич-

них базах Scopus 



Лаврук О. С., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

103. 

Формування системи збуту 

екологічно безпечної проду-

кції аграрних підприємств 

 

Кучер О. В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020  
Стаття у наукометрич-

них базах Scopus 

104. 

Стратегія розвитку територі-

альних громад 

 

Гоголь Т. В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020. 
Стаття у наукометрич-

них базах Scopus 

105. 

Інноваційна діяльність та ро-

звиток аграрних підпри-

ємств: проблеми та перспек-

тиви 

 

Покотильська Н. В., канди-

дат економічних наук, до-

цент 

2016-2020  
Стаття у наукометрич-

них базах Scopus 

106. 

Розвиток логістичної діяль-

ності в  аграрних підприємс-

твах 

 

Славіна Н. А., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020  
Стаття у наукометрич-

них базах Scopus 

107. 

Управління розвитком сіль-

ських територій 

 

Дудзяк О. А., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020  
Стаття у наукометрич-

них базах Scopus 

108. 

Формування маркетингових 

стратегій в аграрних підпри-

ємств 

 

Гоголь І. А., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020  
Стаття у наукометрич-

них базах Scopus 

Кафедра економіки підприємств 

109. 

Формування інноваційно-

інвестиційного потенціалу 

агропромислових підпри-

ємств  

 

До 2020 р. 

Перехідна 

тема 

Підвищення ефективнос-

ті використання іннова-

ційно-інвестиційного по-

тенціалу агропромисло-

вих підприємств 



Волощук К.Б., доктор еконо-

мічних наук, професор 

 

110. 

Механізм забезпечення про-

дукцією тваринництва внут-

рішнього ринку в контексті 

продовольчої безпеки 

 

Місюк М.В., доктор економі-

чних наук, професор  

До 2020р. 

Перехідна 

тема 

Підвищення рівня забез-

печення внутрішнього 

ринку продукцією тва-

ринництва 

111. 

Організаційно-економічне 

забезпечення комплексного 

розвитку сільських територій  

 

Чорнобай М.М., кандидат 

економічних наук, доцент  

2009-2020  

Підвищення зайнятості 

сільського населення; 

зростання ефективності 

ОСГ; поліпшення соціа-

льної інфраструктури; 

зростання доходів місце-

вих бюджетів сільських 

територіальних громад 

112. 

Економічна безпека 

товаровиробників зерна в 

умовах глобалізації  

 

Корженівська Н.Л., кандидат 

економічних наук, доцент 

2013-2020 

Підвищення рівня еко-

номічної безпеки з вра-

хуванням галузевих осо-

бливостей виробництва 

113. 

Стратегічні вектори та пріо-

ритети розвитку агропромис-

лових підприємств  

 

Волощук Ю.О., кандидат 

економічних наук, доцент 

2015-2020 

Підвищення 

ефективності розвитку 

агропромислових 

підприємств  

114. 

Політика зайнятості та ринок 

праці  

 

Чубайко О.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

До 2020 р. 

 

Зростання рівня зайнято-

сті  

115. 

Розвиток молокопродуктово-

го підкомплексу 

 

Заходим М.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

До 2020 р. 

 

Підвищення конкуренто-

спроможності молока та 

молокопродукції 

116. 

Соціально-економічні питан-

ня функціонування особис-

тих селянських господарств 

населення  

До 2020 

Підвищення зайнятості 

та рівня життя сільського 

населення 



 

Коваль Н.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

117. 

Інфраструктурне забезпечен-

ня аграрного виробництва 

 

Чорнобай Л.М., кандидат 

економічних наук, доцент 

2009-2020  

Зниження собівартості 

сільгосппродукції про-

дукції; підвищення уро-

жайності с.-г. культур і 

продуктивності тварин; 

підвищення ефективнос-

ті виробництва і реаліза-

ції продукції 

118. 

Стратегії економічного роз-

витку України в умовах гло-

балізації  

 

Федорчук Н.В., кандидат 

економічних наук, доцент.,  

Шевчук Ж.А., кандидат істо-

ричних наук, доцент  

2016-2020  

 

Формування теоретичної 

основи новітніх та аналіз 

існуючих стратегій роз-

витку економіки України 

в умовах глобалізації 

119. 

Диверсифікація ризиків бан-

ківського кредитування сіль-

ськогосподарського вироб-

ництва 

 

Волощук В.Р., кандидат еко-

номічних наук  

 

2013-2020  

Уникнення ризиків і від-

новлення банківського 

кредитування сільсько-

господарського вироб-

ництва 

120. 

Менеджмент персоналу ма-

лих підприємницьких струк-

тур агропромислового виро-

бництва 

 

Білик Т.Л. 

2015-2020  

Підвищення зайнятості 

та ефективності мене-

джменту персоналу ма-

лих підприємницьких 

структур агропромисло-

вого виробництва 

Кафедра іноземних мов 

121. 

Організація навчання обда-

рованих студентів в німець-

кому класичному університе-

ті та вищих навчальних за-

кладах неуніверситетського 

типу (порівняльний аспект) 

 

Чухно Л.А., кандидат педаго-

гічних наук, доцент 

2016-2020 

Публікації, участь у в 

науково-практичних 

конференціях тощо 

 

122. Освітній проект: Тенденції та 2016-2020 Публікації в Європейсь-



розвиток освіти дорослих: 

порівняльний аналіз, Thomas 

Clausen/Томас Клаузен, РhD, 

lecturer, cт. Науковий співро-

бітник, Данський педагогіч-

ний інститут / DPU 

 

Роляк А.О., кандидат педаго-

гічних наук, доцент  

ких журналах:  видавни-

цтва Springer: Higher 

Education, Teacher Edu-

cation 

123. 

Особливості викладання 

латинської мови у аграрному 

ВНЗ 

 

Луговська І. Б. 

 

2016-2018 

Вдосконалення методи-

ки викладання предмету 

“Латинська мова”, впро-

вадження у навчання ін-

новаційних технологій 

124. 

Формування багатомовності 

в учнів: європейські ідеї в 

українському контексті 

 

Нікольська Н.В.,  кандидат 

педагогічних наук 

2016-2020 

Публікації, участь у в 

науково-практичних 

конференціях тощо 

 

125. 

Тенденції розвитку профе-

сійної освіти Франції кінець 

ХХст. початок ХХІст. 

 

Попель Н.А.  

2016-2020 
Публікація статей. 

 Участь у конференціях 

126. 

Жанрові трансформації у ро-

мані ХХІ століття 

 

Чайковська О.В., кандидат 

філологічних наук 

2016-2020 

Публікації, участь у в 

науково-практичних 

конференціях тощо 

 

127. 

Активізація навчальної та пі-

знавальної діяльності студе-

нтів 

 

Семенишина О.Г.  

2016-2020 

Публікації, участь у в 

науково-практичних 

конференціях тощо 

 

 

Інженерно-технічний факультет  

 

Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК 

128. 

Вітроелектрогенератор малої 

потужності (до 1 кВТ) для 

систем освітлення та альтер-

нативного електропостачан-

2016-2020 

Термін окупності – до 

1,5 року, до 2,0 тис. 

грн./рік 



ня 

 

Гарасимчук І.Д., кандидат 

технічних наук, доцент 

129. 

Багатодіодний генератор ім-

пульсної електромагнітної 

енергії в сантиметровому ді-

апазоні довжин хвиль для 

знищення личинок комах-

шкідників кореневої системи 

плодових культур 

 

Козак О.В., кандидат техніч-

них наук 

2016-2020 
До 5,0 тис. грн./га (яблу-

невий сад) 

130. 

Електрофізична установка 

імпульсної електромагнітної 

технології для знищення ніч-

них літаючих комах-

шкідників садів 

 

Дубік В.М., кандидат техніч-

них наук, доцент 

2016-2020 
До 3,0 тис. грн./га (яблу-

невий сад) 

131. 

Електронна система для дез-

інфекції та підігріву вовни в 

кіпах 

 

Потапський П.В., кандидат 

технічних наук, доцент 

2016-2020 До 7,0 тис. грн./т вовни 

Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій 

132. 

Науково-технічні основи, ро-

зробка та оптимізація пара-

метрів робочих органів посі-

вних і садильних машин 

 

Рудь А.В., доктор філософії в 

галузі технічних наук, про-

фесор 

2016-2020  

Покращення якості сів-

би, що сприятиме збіль-

шенню врожайності 

сільськогосподарських  

культур. Підвищення ро-

бочих швидкостей – збі-

льшення продуктивності 

посівних агрегатів  

133. 

Теорія і методика підготовки 

майбутніх фахівців-аграріїв 

неінженерних спеціальнос-

тей з механізації, електрифі-

кації та автоматизації сільсь-

когосподарського виробниц-

тва 

 

2016-2020  

Удосконалення методи-

ки підготовки майбутніх 

фахівців-аграріїв неін-

женерних спеціальнос-

тей з механізації, елект-

рифікації та автоматиза-

ції сільськогосподарсь-

кого виробництва з ме-



Рудь А.В., доктор філософії в 

галузі технічних наук, про-

фесор 

тою покращення якості 

їх підготовки 

134. 

Розробка та вдосконалення 

енергозберігаючих робочих 

органів ґрунтообробних зна-

рядь і машин 

 

Бурдега В.Ю., кандидат тех-

нічних наук, доцент 

2016-2020  

Покращення якості під-

готовки ґрунту під сівбу 

при зменшенні енергомі-

сткості операції та зни-

женні експлуатаційних 

витрат 

135. 

Обґрунтування конструктив-

но-технологічної схеми та 

параметрів робочих органів 

фрикційного сепаратора для 

очищення насіння олійних 

культур 

 

Дуганець В.І., кандидат тех-

нічних наук, доцент 

2016 – 2020  

Покращення якості очи-

щення насіння олійних 

культур від трудновідді-

люваного насіння 

бур’янів, підвищення 

якості насіння 

 

136. 

Дослідження впливу елект-

ромагнітного випромінюван-

ня на сільськогосподарські 

культури 

 

Думанський О.В., кандидат 

технічних наук 

2016-2020  

Підвищення якості на-

сіння сільськогосподар-

ських культур – схожос-

ті, енергії проростання, 

дружності сходів 

 

137. 

Удосконалення механізації 

висіву несипучого та мало-

сипучого насіння нетради-

ційних кормових культур та 

лікарських рослин  

 

Іліяшик В.В., кандидат тех-

нічних наук, доцент 

2016-2020  

Підвищення урожайності 

та якості отриманої про-

дукції за рахунок покра-

щення якості сівби 

138. 

Розробка і дослідження конс-

трукції висівного апарата ма-

лосипучого насіння  

 

Мельник В.В., асистент ка-

федри 

2016-2020  

Забезпечення надійності 

технологічного процесу 

висіву малосипучого на-

сіння сільськогосподар-

ських культур 

139. 

Розробка і дослідження конс-

трукції висівного апарата для 

висіву насіння просапних ку-

льтур 

 

2016-2020  

Підвищення  врожайнос-

ті та покращення якості 

продукції за рахунок  

збільшення точності та 

рівномірності висіву на-



Мельник В.В., асистент ка-

федри 

сіння просапних культур 

140. 

Дослідження та вдоскона-

лення сошників для сівби зе-

рнових культур підгрунтово-

розкидним способом 

 

Павельчук Ю.Ф., кандидат 

технічних наук 

2016-2020  

Покращення рівномірно-

сті розподілу насіння по 

площі поля, що сприя-

тиме  підвищенню вро-

жайності вирощуваної 

культури 

141. 

Дослідження технічно-

технологічного переущіль-

нення ґрунтів та розробка 

шляхів для його розущіль-

нення 

 

Мошенко І.О. 

 

 

 

2016-2020  

Розущільнення ґрунтів 

регулює його фізико-

механічні та технологіч-

ні властивості і сприяє 

підвищенню врожайнос-

ті сільськогосподарських 

культур та якості їх про-

дукції 

142. 

Обґрунтування технологіч-

ного процесу обробітку ґрун-

ту та пошарового внесення 

мінеральних добрив комбі-

нованим лемішно-роторним 

плугом 

 

Василинич М.А. 

2016-2018 

Пошарове внесення мі-

неральних добрив комбі-

нованим лемішно-

роторним плугом пок-

ращує живлення рослин 

у різні періоди вегетації, 

веде до збільшення вро-

жайності та якості про-

дукції 

Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів 

143. 

Поліпшення тягово-зчіпних 

властивостей, зниження рів-

ня шкідливої дії ходових си-

стем на ґрунт та підвищення 

паливної економічності трак-

торів. 

 

Дуганець В.І., кандидат тех-

нічних наук, доцент 

Водяник І.І., доктор техніч-

них наук, професор 

Майсус В.В. 

Олексійко С.Л. 

2016-2020 

Зниження фізичного 

впливу ходових систем 

енергетичних засобів на 

гумусний шар ґрунту 

144. 

Особливості використання 

біодизельних палив на 

мобільних енергетичних за-

2016-2020 

Економія паливно-

мастильних матеріалів 

при використанні енер-



собах 

 

Дуганець В.І., кандидат тех-

нічних наук, доцент 

Роляк О.А., кандидат техніч-

них наук, доцент 

гетичних засобів 

145. 

Розробка конструкцій та 

обґрунтування параметрів 

роторного вітродвигуна з ав-

томатичною орієнтацією ло-

патей 

 

Краснолуцький П.П., канди-

дат технічних наук, доцент 

2016-2020 

Зниження енергозатрат 

при виконанні 

технологічних процесів в 

АПК 

146. 

Покращення паливно-

економічних показників ди-

зеля при роботі на неустале-

них режимах 

 

Чекменьов В.В., кандидат те-

хнічних наук, доцент 

2016-2020 

Економія палива при 

виконанні польових 

робіт 

Кафедра фізико-математичних та загально технічних дисциплін 

147. 

Програма наскрізної самос-

тійної навчальної та наукової 

роботи студентів зі спеціаль-

ності “Агроінженерія ” 

 

Бендера І.М., доктор педаго-

гічних наук, професор 

Панцир Ю.І., кандидат техні-

чних наук, доцент 

2015-2020  

1. Підвищення якості та 

успішності навчання. Пі-

двищення результатив-

ності дипломного проек-

тування. 

2. Підвищення результати-

вності наукової роботи 

студентів 

148. 

Програма наскрізної самос-

тійної навчальної та наукової 

роботи студентів зі спеціаль-

ності “Транспортні техноло-

гії” 

 

Бендера І.М., доктор педаго-

гічних наук, професор 

Замойський С.М., кандидат 

технічних наук, доцент 

2015-2020  

3. Підвищення якості та 

успішності навчання. 

4. Підвищення результати-

вності дипломного прое-

ктування. 

5. Підвищення результати-

вності наукової роботи 

студентів 

149. 

Програма наскрізної самос-

тійної навчальної та наукової 

роботи студентів зі спеціаль-

ності “Професійна освіта. 

2015-2020  

6. Підвищення якості та 

успішності навчання. 

7. Підвищення результати-

вності дипломного прое-



Виробництво та переробка 

с.-г. продукції ” 

 

Бендера І.М., доктор педаго-

гічних наук, професор 

Бурдега В.Ю., кандидат тех-

нічних наук, доцент 

ктування. 

8. Підвищення результати-

вності наукової роботи 

студентів 

150. 

Програма наскрізної самос-

тійної навчальної та наукової 

роботи студентів зі спеціаль-

ності “Енергетика с.-г. виро-

бництва ” 

 

Бендера І.М., доктор педаго-

гічних наук, професор 

Михайлова Л.М., кандидат 

технічних наук, доцент 

2015-2020  

9. Підвищення якості та 

успішності навчання. 

Підвищення результати-

вності дипломного про-

ектування. 

Підвищення результати-

вності наукової роботи 

студентів 

151. 

Розробка механізованих тех-

нологій локального внесення 

мінеральних добрив 

 

Бендера І.М., доктор педаго-

гічних наук, професор 

 

2016-2020  

Економія мінеральних 

добрив. 

Підвищення ефективної 

дії мінеральних добрив. 

Оптимальний економіч-

ний ефект. 

Зменшення собівартості 

продукції рослинництва 

152. 

Сучасні методи розрахунків 

на міцність деталей 

сільськогосподарських ма-

шин 

 

Девін В.В., кандидат техніч-

них наук, доцент 

Ткачук В.С., кандидат техні-

чних наук, доцент 

 

2016-2020  

153. 

Математичне моделювання 

процесів теплопровідності. 

 

Конет І.М., доктор ф.-

м. наук, професор 

Громик А.П., кандидат тех-

нічних наук, доцент 

2015–2020  

Публікація циклу статей. 

Участь у наукових кон-

ференціях. Видання мо-

нографії 

154. 

Оптимальне керування ди-

ференціально-

функціональними системами 

2015–2020  

Публікація циклу статей, 

у тому числі в наукомет-

ричних базах. Участь у 



з випадковими збуреннями та 

параметрами 

 

Ясинський В.К., доктор ф.-

м. наук, професор 

Калинюк А.М., 

кандидат ф.-м. наук, доцент 

 

наукових конференціях 

155. 

Формування професійних 

компетентностей при викла-

данні дисциплін математич-

ного циклу 

 

Семенишина І.В., канди-

дат ф.-м. наук, доцент 

 

2016–2020  

Публікація статей, у то-

му числі в наукометрич-

них базах. Участь у нау-

кових конференціях 

156. 

Дослідження з теорії інваріа-

нтних торів зчисленних сис-

тем різницевих диференціа-

льних рівнянь, що містять ві-

дхилення дискретного аргу-

менту 

 

Марчук Н.А., 

кандидат ф.-м. наук, доцент  

2016–2020  

Публікація статей, у то-

му числі в наукометрич-

них базах. Участь у нау-

кових конференціях 

157. 

Методика створення і засто-

сування електронних підруч-

ників у навчальному процесі 

 

Мозолюк А.І. 

 

2016–2020  

Публікація статей, у то-

му числі в наукометрич-

них базах. Участь у нау-

кових конференціях 

Кафедра транспортних технологій і засобів АПК 

158. 

Система розвитку технічного 

забезпечення аграрного сек-

тору АПК 

 

Іванишин В.В., д.е.н., профе-

сор  

2016-2018   

159 

Еколого-економічні аспекти 

організації перевезень 

 

Гуцол Т.Д., к.т.н., доцент  

кафедри транспортних тех-

нологій та засобів АПК 

2016-2018   



160. 

Узгодження збиральних і 

транспортних робіт у проек-

тах збирання ранніх зернових 

культур   

 

Комарніцький С.П.,  канди-

дат технічних наук, доцент 

2015-2018   

161. 

Оптимізація транспортних 

систем в агропромисловому 

виробництві 

 

Замойський С.М.,  кандидат 

технічних наук, доцент 

2016-2018   

162. 

Моделювання транспортних і 

пішохідних потоків  

Фірман Ю.П., кандидат тех-

нічних наук, доцент 

2016-2018   

163. 

Підвищення безпеки руху на 

вулично-дорожній мережі 

міст  

 

Мельник В.А. 

2015-2018   

164. 

Управління змістом та часом 

виконання робіт в проектах 

ремонту автомобільних доріг   

 

Теренов Д.Б.  

2015-2018   

Кафедра охорони праці та фізичного виховання 

165. 

Навчання з питань охорони 

праці керівників підпри-

ємств, керівників структур-

них підрозділів та спеціаліс-

тів служби охорони праці 

 

Марущак А.М., кандидат с.-г. 

наук, доцент 

Тиш М.А.,  кандидат с.-г. на-

ук, доцент 

Супрович М.П., кандидат те-

хнічних наук, доцент 

Замойська К.В., кандидат те-

хнічних наук, доцент 

2016-2020 25 000 грн. 

166. 
Надання допомоги для роз-

робки  документації та офо-
2016-2020  



рмлення  кабінетів, кутків з 

охорони праці підприємств, 

установ та організацій 

 

Марущак А.М., кандидат с.-г. 

наук, доцент Тиш М.А.,  кан-

дидат с.-г. наук, доцент 

 Супрович М.П., кандидат 

технічних наук, доцент 

Замойська К.В., кандидат те-

хнічних наук, доцент 

167. 

Комп’ютерне програмне за-

безпечення проведення роз-

рахунку ураження території 

та площі від аварій під час 

надзвичайних ситуацій, що 

пов’язані з викидом сильно-

діючих отруйних речовин 

(СДОР) 

 

Окіпняк А.С., кандидат педа-

гогічних наук, доцент 

Бурлюк В.В., кандидат війсь-

кових наук, доцент 

2016-2020 5000 грн. 

168. 

Надання послуг з розробки, 

планування, проведення тре-

нувань  з цивільного захисту  

на об’єктах господарювання 

різних форм власності 

 

Окіпняк А.С., кандидат педа-

гогічних наук, доцент 

Бурлюк В.В., кандидат війсь-

кових наук, доцент 

2016-2020 2000 грн. 

169. 

Надання допомоги з розроб-

ки плану реагування на над-

звичайні ситуації об’єктів го-

сподарювання 

 

Окіпняк А.С., кандидат педа-

гогічних наук, доцент 

Бурлюк В.В., кандидат війсь-

кових наук, доцент 

2016-2020 1000 грн. 

Кафедра ремонту машин та енергообладнання 

170. Дослідження працездатності 01.03.2016 – Виготовити і передати 



композиційних полімерних 

матеріалів на основі фтороп-

ласту в вузлах тертя сільсь-

когосподарських машин,  

керівник  

 

Дудчак Т.В., кандидат с.-г. 

наук 

31.12.2016 замовнику  дослідну 

партію заготовок з ком-

позиційних полімерних 

матеріалів на основі 

фторопласту для дослі-

дження їх працездатності  

в вузлах тертя сільсько-

господарських машин. 

Впровадження деталей з 

композиційних полімер-

них матеріалу у вироб-

ництво дозволить пок-

ращити якість ремонту 

заглиблювальних насо-

сів, торцевих ущільнень 

насосів, що працюють на 

молокозаводах, сир за-

водах та ін.). 

171. 

Розробка обладнання і тех-

нології і отримання біологіч-

но активних речовин флюїд-

ною екстракцією  

 

Федірко П.П., кандидат тех-

нічних наук, доцент 

01.05.2016 – 

31.12.2016  

Розробка обладнання і 

технології отримання бі-

ологічно активних речо-

вин із насіння амаранту з 

метою застосування їх в 

якості харчових добавок 

у  рослинні олії, марга-

рини і майонези для під-

вищення їх біологічної 

цінності і стійкості до 

окислення, а також для 

ефективного застосуван-

ня в лікувально-

профілактичних цілях. 

172. 

Розробка та дослідження ін-

новаційних технологій, роз-

робка сільськогосподарських 

машин,  

 

Бончик В.С., кандидат техні-

чних наук, доцент 

 

1. 09. 2015 – 

4.07.2016 р. 

Технологічний процес 

відновлення ексцентри-

кових валів зміцнюючим 

наплавленням вуглеце-

вого тріщиностійкого 

сталевого шару задово-

льняє сучасним вимогам 

ремонтного виробницт-

ва. Завдяки достатньому 

вмісту вуглецю (в межах 

0,5%) наплавлений метал 

сприймає гартування до 

твердості не менше 



НRC52. Впровадження 

групового технологічно-

го процесу відновлення 

ексцентрикових валів 

шестирядного викопую-

чого агрегату з леміш-

ними віброкопачами за-

безпечить економічний 

ефект в розмірі 2814 грн. 

на одну машину. Собіва-

ртість відновлення екс-

центрикових валів не пе-

ревищує            30 % від 

ціни нових деталей. 

173. 

Обґрунтування енергетичних 

показників подрібнювача ро-

слинних залишків грубостеб-

лових культур,  

 

Корчак М.М. 

 

1. 09. 2015 – 

4.07.2016 р. 

Засміченість поля грубо-

стебловими пожнивними 

рештками є досить по-

ширеною проблемою, 

однак традиційні шляхи 

її вирішення і деякі нові 

не в повній мірі забезпе-

чують і дають бажаний 

результат. Одного обро-

бітку стерні грубостеб-

лових культур пасивни-

ми робочими органами 

недостатньо, а повторне 

дискування або лущен-

ням, потребує значних 

енергетичних витрат, ви-

трат часу та коштів. То-

му головним завданням 

роботи є обґрунтування   

основних енергетичних 

показників роботи роз-

роблюваного подрібню-

вача рослинних залишків 

грубостеблових культур. 

Кафедра професійної освіти 

174. 

Теорія і методика підготовки 

інженерів-педагогів в умовах 

двоциклового навчання у 

вищих аграрних навчальних 

закладах 

 

2014-2020 

Публікація статей, тез 

доповідей за результата-

ми досліджень 



Сисоєва С.О., доктор педаго-

гічних наук, професор, ака-

демік АПН України 

Ляска О.П., кандидат психо-

логічних наук, доцент 

175. 

Система фахової підготовки 

майбутніх інженерів-

механіків у вищих аграрних 

закладах 

 

Терещук Г.В., доктор педаго-

гічних наук, професор 

Прокопова О.П., кандидат 

педагогічних наук, доцент 

2015-2020 

Публікація статей, тез 

доповідей за результата-

ми досліджень 

176. 

Теоретико-методологічні ос-

нови розвитку саногенного 

мислення майбутніх профе-

сіоналів 

 

Сафін О.Д., доктор психоло-

гічних наук, професор 

Васильєва О.М., кандидат 

психологічних наук 

2014-2020 

Публікація статей, тез 

доповідей за результата-

ми досліджень 

177. 

Дослідження сучасного стану 

стилістичної системи україн-

ської мови як національної 

 

Марчук Л.М., доктор філоло-

гічних наук, професор 

Книш О.В., кандидат філоло-

гічних наук, асистент 

2015-2020 

Публікація статей, тез 

доповідей за результата-

ми досліджень 

178. 

Психолінгвістичні та мора-

льно-етичні особливості тво-

рчості письменників Поділ-

ля. Риси стилю 

 

Насмінчук Г.Й., кандидат фі-

лологічних наук, доцент 

Красуцький О.М. 

2010-2017 

Захист кандидатської ди-

сертації на здобуття нау-

кового ступеня кандида-

та філологічних наук 

 

Факультет агротехнологій і природокористування 

 

Кафедра землеустрою і кадастру  

179. Прогнозна оцінка викорис- 2016-2020   



тання та організація істори-

ко-культурного заповідника 

“Смотрицький каньйон ” 

 

Бойко О.Г., кандидат с.-г. на-

ук, доцент 

180. 

Прогнозна оцінка викорис-

тання та організація істори-

ко-культурного заповідника 

“Смотрицький каньйон ” 

 

Додурич В.В. 

2016-2020   

181. 

Аналіз впровадження авто-

матизованої системи ведення 

державного земельного када-

стру Хмельниччини 

 

Кушнірук Т.М., кандидат с.-

г. наук 

2016-2020   

182. 

Прогноз і розвиток території 

населених пунктів з істори-

ко-архітектурним надбанням 

 

Погорецька Н.М. 

2016-2020   

183. 

Удосконалення технологіч-

них аспектів вирощування 

органічних сортів пшениці 

 

Лапчинський В.В., кандидат 

с.-г. наук, доцент 

2016-2020   

184. 

Модернізація тваринництва в 

системі ефективного розвит-

ку агропромислового вироб-

ництва 

 

Лаврук В.В., кандидат еко-

номічних наук, доцент 

2016-2020   

185. 

Еколого-економічні обґрун-

тування використання земель  

( на прикладі НПП, “Поділь-

ські Товтри ”),   

 

Пушкар О.О. 

2016-2020   

186. Сучасний стан і проблемати- 2016-2020  



ка удосконалення державно-

го земельного кадастру Укра-

їни,  

 

Жилінський В.Л. 

187. 

Ефективність використання 

земель населених пунктів у 

трансформаційний період,  

 

Лобанова О.П. 

2016-2020   

188. 

Оптимізація сортової техно-

логії вирощування сої при 

позакореневому підживленні 

в умовах Лісостепу західного 

 

Трач І. В. 

2016-2020   

189. 

Сучасний стан державної по-

літики щодо використання та 

охорони земель 

 

Потапський Ю.В., кандидат 

с.-г. наук, доцент 

2016-2020   

Кафедра агрохімії, хімічних та загально біологічних дисциплін 

190. 

Удосконалення навчального 

процесу при викладанні хімі-

чних дисциплін в умовах 

сільськогосподарського ви-

щого навчального закладу  

 

Викладачі кафедри АХ та 

ЗБД 

 
Підвищення якості на-

вчального процесу 

191. 

До механізму реакції Дебне-

ра-Міллера 

 

Роговик Л.Й., кандидат хімі-

чних наук, доцент 

 

2015-2017 
Встановлення механізму 

реакції 

192. 

Ефективне використання ка-

льцієвмісних природних руд 

для підвищення урожайності 

сільськогосподарських куль-

тур та родючості ґрунтів, 

трансформація агроекосис-

2014-2017  

Підвищення ефективнос-

ті ґрунтів і врожайності 

с.-г. культур 



тем НПП “Подільські Товтри 

” під впливом антропогенних 

чинників, Вплив різного спо-

собу обробітку грунту на 

урожайність сільськогоспо-

дарських культур, фізичні 

властивості та поживний ре-

жим ґрунтів 

 

Яворов В.М. 

кандидат с.-г. наук, доцент  

193. 

Гідрохімічний моніторинг 

якості прісноводних русел 

Подільського Придністер’я 

 

Ямборак Р.С., кандидат геог-

рафічних наук, доцент  

2005-2018  
Покращення екологічної 

ситуації 

194. 

Особливості використання 

міжвидових гібридів та но-

вих сортів картоплі на скла-

дові продуктивності і інші 

ознаки. Вивчення елементів 

технології вирощування міс-

кантусу 

 

Недільська У.І, кандидат с.-г. 

наук, доцент 

2015-2018 

Вивчення нових сортів 

картоплі і елементів тех-

нології вирощування мі-

скантусу 

195. 

Вивчення ресурсозберігаючої 

технології вирощування про-

са в умовах південно-

західного Лісостепу України 

 

Пустова З.В., кандидат с.-г. 

наук, доцент  

 

2007-2018 

Встановлення нових те-

хнологій вирощування 

проса 

 

Селекція гречки на скорости-

глість та посухостійкість на 

основі використаних зразків 

колекції світового генофонду 

FAGOPYRUM MILL  

2016-2018  

Покращення скоростиг-

лості та посухостійкості 

сортів гречки  



 

Городиська О.П., кандидат 

с.-г. наук 

 

196. 

Фазові рівноваги та криста-

лічні структури сполук в сис-

темах Y-{Ag,Cu}-Al, {Y,La}-

Ag-Ga 

 

Крачан Т.М. 

2013-2017  

Встановлення нових 

кристалічних сполук в 

сплавах 

197. 

Селекційно-генетична оцінка 

природної резистентності 

тварин подільського заводсь-

кого типу української чорно-

рябої молочної породи  

 

Шейко І.М. 

 

2011-2017  

Покращення селекційно-

генетичної характерис-

тики чорно-рябої молоч-

ної породи 

198. 

Удосконалення елементів те-

хнології вирощування   сор-

тів та гібридів буряка кормо-

вого в умовах Правобереж-

ного Лісостепу  

 

Овчарук О.В., кандидат с.-г. 

наук 

2016-2018  

Підвищення продуктив-

ності буряка кормового 

залежно від досліджува-

них елементів технології 

вирощування 

 

Інженерно-технічний факультет 

 

Кафедра машиновикористання в АПК 

199. 

Теоретичне обґрунтування і 

агротехнічні основи процесів 

механізованого вирощування 

цикорію коренеплідного в 

умовах південно-західної ча-

стини Лісостепу України 

 

Ткач О.В., кандидат техніч-

них наук, доцент 

2015-2020 
Запровадження техноло-

гії у виробництво 

200. 

Механіко-технологічні осно-

ви збирання цукрових буря-

ків. 

 

Борис М.М., кандидат техні-

2015-2020 

Перспективна технологія 

збирання цукрових буря-

ків 



чних наук, доцент 

201. 

Механіко-технологічні осно-

ви вдосконалення викопува-

льно-сепаруючих робочих 

органів картоплезбиральних 

машин. 

Грушецький С.М., кандидат 

технічних наук, доцент 

2012-2018 

Отримання нових меха-

нізованих технологій з 

вирощування картоплі 

202. 

Основи моделювання екс-

плуатаційних властивостей 

машино-тракторних агрегатів 

Грубий В.П., кандидат техні-

чних наук, доцент 

2016-2020 

Комплекс для вимірю-

вання експлуатаційних 

властивостей машино-

тракторних агрегатів 

 

Економічний факультет 

 

Кафедра історії, філософії та права 

203. 

Трансформація суспільних 

відносин та суспільної сві-

домості в умовах демократи-

зації суспільства та реформу-

вання економіки в Україні  

 

Попович М.Д.,  доктор філо-

софських наук,  професор  

2016-2020 

 

 

Трансформація соціально-

економічних відносин в укра-

їнському селі (друга полови-

на 20го – початок 21 ст.)  

 

Каденюк О.С., доктор істо-

ричних наук, професор 

2016-2020 

 

  

 


