МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕМАТИЧНИЙ п л а н
науково-дослідних робіт за і оспдоїопорами та договорами на наукові/
науково-технічні/науково-освітні/науково-консультаційні послуги на 2021 рік

Схвалено Вченою радою університету
Протокол № 6__від “ с / / ”

Кам’янець-Подільський
2020

2020р.

№
з/п

1

1.

2.

1
2

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
2
Дослідження
компонентів гібридів
кукурудзи та
соняшнику ТОВ
“КВС-Україна”.
Вахняк
Василь Степанович,
кандидат с.-г. наук,
доцент, доцент

Обсяг фінансування, тис. грн

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

3

4

5

6

Факультет агротехнологій і природокористування

Очікувані результати
у 2021 році

7

Кафедра садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства

Екологічне
дослідження гібридів
кукурудзи та
соняшнику ТОВ
“РАЖТ Семенс-Україна”.
Василь Степанович,
кандидат с.-г. наук,
доцент, доцент

Договір…

Договір…

За наявності
Договір/витяг з протоколу засідання кафедри/тощо

2021р.

2021р.

50,0

50,0

50,0

Дослідити 94
селекційні лінії за
програмою замовника

50,0

Дослідити 18 гібридів
кукурудзи на густоту, 18
гібридів – на строки
сівби, 54 гібриди на
стійкість до умов
навколишнього
середовища.
Вивчити вплив удобрення
та регуляторів росту на
урожайність гібридів
соняшнику.

№
з/п

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада

3.

Використання
біопрепаратів при
вирощуванні
сільськогосподарських
культур.
Пустова
Зоя Володимирівна
кандидат с.-г. наук,
доцент, доцент

4.

Дослідження
переущільнення ґрунтів.
Рудь
Анатолій Володимирович,
доктор філософії в галузі
технічних наук, доцент,
завідувач кафедри

5.

Науково-консультаційні
послуги щодо розробки
конструкторськотехнологічної
документації на
виробництво машини для

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

Кафедра агрохімії, хімічних та загально-біологічних дисциплін

Договір…

2021р.

15,0

15,0

Вивчення впливу
мікробіологічних
препаратів на
сільськогосподарські
культури.

25,0

Впровадження
рекомендацій з
розущільнення ґрунтів у
приватному підприємстві
“Аграрна компанія 2004”
Волочиського району
Хмельницької області.

Інженерно-технічний факультет

Кафедра агроінженерії і системотехніки

Договір…

2021р.

50,0

Кафедра технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін
ДОГОВІР НКП
№ 7 від
25.08.2020

2020-2021рр.

40,0

40,0

Виготовлення комплекту
конструкторськотехнологічної
документації на
виробництво машини для
внесення рідких

№
з/п

6.

7.

8.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
Підстава для
прізвище, ім’я, по
виконання
батькові наукового
(назва
керівника, науковий
документу2,
ступінь, вчене звання,
номер і дата)
посада
внесення рідких
мінеральних добрив.
Девін
Владлен В’ячеславович,
кандидат технічних наук,
доцент, доцент
Науково-освітні послуги з
підвищення кваліфікації.
Федірко Павло Петрович,
Договір…
кандидат технічних наук,
доцент, директор ННЦПК
Консультації з питань
налагоджування
зернозбиральних
Затверджено на
комбайнів вітчизняних та
засіданні
закордонних виробників.
кафедри
Дуганець
(протокол № 1
Василь Іванович,
від 02.10.2020р.)
кандидат технічних наук,
доцент, в.о. завідувача
кафедри
Розробка комбінованих
Затверджено на
насіннєочисних машин та
засіданні
сепараторів.
кафедри
Дуганець
(протокол № 1
Василь Іванович,
від 02.10.2020р.)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

мінеральних добрив.

2021р.

2020-2021рр.

2020-2021рр.

10,5

Без фінансування

За домовленістю

10,5

Отримання робітничої
професії
електрогазозварювальника

Без фінансування

Покращення роботи
зернозбиральних
комбайнів, наукові
публікації, виступи на
конференціях, захист
магістерських робіт.

За домовленістю

Наукові публікації,
виступи на конференціях,
захист магістерських
робіт, отримання патенту.

№
з/п

9.

10.

11.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
кандидат технічних наук,
доцент, в.о. завідувача
кафедри
Проведення
налагодження
зерноочисних машин та
агрегатів.
Дуганець
Василь Іванович,
кандидат технічних наук,
доцент, в.о. завідувача
кафедри
Семінари, консультації,
практичні поради щодо
технічного сервісу
автомобільного
транспорту.
Дуганець
Василь Іванович,
кандидат технічних наук,
доцент, в.о. завідувача
кафедри
Проектування,
розроблення та
виготовлення
експериментальних

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

2020-2021рр.

всього

За домовленістю

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

За домовленістю

Покращення роботи
зерноочисних машин та
агрегатів, наукові
публікації, виступи на
конференціях.

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

2020-2021рр.

Без фінансування

Без фінансування

Покращення роботи
агрегатів автомобілів,
наукові публікації,
виступи на конференціях,
захист магістерських
робіт.

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1

2020-2021рр.

За умовами
конкретних
договорів

За умовами
конкретних
договорів

Покращення роботи
об’єктів АПК

№
з/п

12.

13.

14.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
зразків і дослідного
обладнання.
Дуганець
Василь Іванович,
кандидат технічних наук,
доцент, в.о. завідувача
кафедри
Випробування
обладнання, конструкцій,
виробів, речовин,
матеріалів, тощо.
Дуганець
Василь Іванович,
кандидат технічних наук,
доцент, в.о. завідувача
кафедри
Розробка обладнання і
технології отримання
біологічно активних
речовин флюїдною
екстракцією.
Федірко Павло Петрович,
кандидат технічних наук,
доцент, директор ННЦПК
Реєстрація торгової
марки (знаку для товарів і

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

2020-2021рр.

За домовленістю

За домовленістю

Покращення роботи
лабораторних установок

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

2020-2021рр.

За домовленістю

За домовленістю

Покращення роботи
об’єктів АПК

Затверджено на
засіданні

2020-2021рр.

За домовленістю

За домовленістю

Підвищення іміджу фірми

Очікувані результати
у 2021 році

від 02.10.2020р.)

№
з/п

15.

16.

17.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
послуг) в Україні.
Бончик
Віталій Семенович,
кандидат технічних наук,
доцент
Підготовка і реєстрація
договорів передачі прав
на торгові марки.
Бончик
Віталій Семенович,
кандидат технічних наук,
доцент
Патентування винаходів і
корисних моделей в
Україні.
Бончик
Віталій Семенович,
кандидат технічних наук,
доцент
Патентування винаходів і
корисних моделей за
кордоном (міжнародне
патентування винаходів).
Бончик
Віталій Семенович,
кандидат технічних наук,

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

2020-2021рр.

За договорами

За договорами

Захист прав авторів
розробок у судовому
порядку

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

2020-2021рр.

За домовленістю

За домовленістю

Захист розробки патентом
на встановлений термін

За домовленістю

Захист розробки на
міжнародному рівні
патентом европейського
зразка на встановлений
термін

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

2020-2021рр.

За домовленістю

№
з/п

18.

19.

20.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
доцент
Патентування
промислових зразків в
Україні.
Бончик
Віталій Семенович,
кандидат технічних наук,
доцент
Патентування
промислових зразків за
кордоном (міжнародне
патентування
промислових зразків).
Бончик
Віталій Семенович,
кандидат технічних наук,
доцент
Реєстрація авторських
прав на музичні твори,
твори літератури,
живопис, фотографії,
комп'ютерні програми,
веб-сайти та інші об'єкти.
Бончик
Віталій Семенович,
кандидат технічних наук,

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

2020-2021рр.

2020-2021рр.

2020-2021рр.

всього

За домовленістю

За домовленістю

За домовленістю

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

За домовленістю

Захист промислового
зразка патентом на
встановлений термін

За домовленістю

Захист промислового
зразка на міжнародному
рівні

За домовленістю

Отримання свідоцтва на
реєстрацію авторських
прав фізичних та
юридичних осіб

№
з/п

21.

22.

23.

24.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
доцент
Консультації з питань, що
стосуються
інтелектуальної
власності.
Бончик
Віталій Семенович,
кандидат технічних наук,
доцент
Електротехнічні
вимірювання параметрів
електросистем.
Оленюк
Олександр Анатолійович,
кандидат технічних наук,
асистент
Перевірка якості
заземлення на
підприємствах.
Оленюк
Олександр Анатолійович,
кандидат технічних наук,
асистент
Надання консультацій та
рекомендацій щодо
конструктивно-

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

2020-2021рр.

2020-2021рр.

всього

За домовленістю

За домовленістю

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

За домовленістю

Прискорення роботи в
оформленні охоронних
документів

За домовленістю

Покращення
функціонування та
безпечного використання
електросистем

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

2020-2021рр.

За домовленістю

За домовленістю

Покращення безпечної
експлуатації
електросистем на
підприємствах

Затверджено на
засіданні
кафедри

2020-2021рр.

За домовленістю

За домовленістю

Покращення роботи
лабораторних установок та
обладнання

№
з/п

25.

26.

27.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
технологічних
регулювань.
Бурдега
Василь Юрійович,
кандидат технічних наук,
доцент, доцент
Надання консультацій
щодо випробування
машини.
Ткачук
Василь Сергійович,
кандидат технічних наук,
доцент, доцент
Надання консультацій
щодо дотримання вимог
правил пакування і
маркування готової
продукції.
Семенишена
Руслана Володимирівна,
кандидат педагогічних
наук, доцент, доцент
Надання консультацій
щодо стандартизації,
сертифікації та технічних
вимірювань.

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

2020-2021рр.

За домовленістю

За домовленістю

Покращення роботи
лабораторних установок та
обладнання

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

2020-2021рр.

За домовленістю

За домовленістю

Прискорення роботи в
оформленні документації

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1

2020-2021рр.

За домовленістю

За домовленістю

Очікувані результати
у 2021 році

(протокол № 1
від 02.10.2020р.)

Покращення роботи під
час виготовлення деталей,
вузлів та агрегатів

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
№
батькові наукового
з/п
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
Дудчак Тетяна Віталіївна,
кандидат с.-г. наук, доцент

28.

Удосконалення системи
менеджменту
підприємства.
Чикуркова Алла
Дмитрівна
доктор економічних наук,
професор, завідувач
кафедри

29.

Розробка програм
розвитку персоналу.
Консультування з питань
створення корпоративної
культури організації.
Розробка систем мотивації
персоналу.

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

від 02.10.2020р.)

Економічний факультет

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування
Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 3
від 30.09.
2020р.)
Перелік
наукових,
науковотехнічних,
науково-освітніх
і науковоконсультаційних
послуг ПДАТУ
Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 3
від 30.09.
2020р.)

2021р.

2021р.

5,0

3,0

5,0

3,0

Науково-методична і
практична допомога
суб’єктам господарювання

Науково-методична і
практична допомога
суб’єктам господарювання

№
з/п

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
Лаврук Оксана
Степанівна,
кандидат економічних
наук, доцент, доцент

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Перелік
наукових,
науковотехнічних,
науково-освітніх
і науковоконсультаційних
послуг ПДАТУ
Затверджено на
засіданні
кафедри
Оцінка стратегії діяльності (протокол № 3
та розвитку підприємства.
від 30.09.
Бізнес-планування.
2020р.)
Пріоритети інноваційної
30.
діяльності підприємств.
Перелік
Покотильська Наталія
наукових,
Володимирівна,
науковокандидат економічних
технічних,
наук, доцент, доцент
науково-освітніх
і науковоконсультаційних
послуг ПДАТУ
Застосування логістики в
Затверджено на
31. аграрному бізнесі України
засіданні
Славіна Наталія
кафедри

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

2021р.

5,0

5,0

2021р.

3,0

3,0

Очікувані результати
у 2021 році

Науково-методична і
практична допомога
суб’єктам господарювання

Науково-методична і
практична допомога
субʼєктам господарювання

№
з/п

32.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
Анатоліївна,
кандидат економічних
наук, доцент, доцент

Застосування бізнеспланування в управлінні
розвитком підприємств,
обґрунтування стартапів.
Прокопчук
Лілія Миколаївна
кандидат економічних
наук, доцент, доцент

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

(протокол № 3
від 30.09.
2020р.)
Перелік
наукових,
науковотехнічних,
науково-освітніх
і науковоконсультаційних
послуг ПДАТУ
Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 3
від 30.09.
2020р.)
Перелік
наукових,
науковотехнічних,
науково-освітніх
і науковоконсультаційних

2021р.

3,0

3,0

Науково-методична і
практична допомога
субʼєктам господарювання

№
з/п

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

послуг ПДАТУ
Проведення навчання та
Затверджено на
надання практичної
засіданні
допомоги із застосуванням
кафедри
професійних стандартів
(протокол № 3
планування бізнесу,
від 30.09.
бізнесових систем і
2020р.)
маркетингових
комунікацій, аналіз
33.
Перелік
результатів оцінювання та
наукових,
поліпшення ефективності
науковороботи
технічних,
сільськогосподарських
науково-освітніх
підприємств
і науковоГоголь Тетяна Василівна,
консультаційних
кандидат економічних
послуг ПДАТУ
наук, доцент, доцент
Затверджено на
Сертифікація сталого
засіданні
виробництва біопалива та
кафедри
біорідин в системі KZR
(протокол № 3
INiG.
34.
від 30.09.
Кучер Олег
2020р.)
Володимирович
кандидат економічних
Перелік
наук, доцент, доцент
наукових,

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

2021р.

2021р.

всього

5,0

5,0

у т.ч. на
2021 рік

5,0

5,0

Очікувані результати
у 2021 році

Науково-методична і
практична допомога
суб’єктам господарювання

Науково-методична і
практична допомога
субʼєктам господарювання

№
з/п

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада

35.

Пріоритети розвитку
зовнішньоекономічної
діяльності аграрних
підприємств.
Жук Микола Васильович
доктор економічних наук,
професор, професор

36.

Вплив альтернативної
енергетики на розвиток
сільських територій.
Бялківська
Оксана Антонівна,

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

науковотехнічних,
науково-освітніх
і науковоконсультаційних
послуг ПДАТУ
Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 3
від 30.09.
2020р.)
Перелік
наукових,
науковотехнічних,
науково-освітніх
і науковоконсультаційних
послуг ПДАТУ
Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 3
від 30.09.

2021р.

2021р.

5,0

5,0

5,0

5,0

Очікувані результати
у 2021 році

Науково-методична і
практична допомога
субʼєктам господарювання

Науково-методична і
практична допомога
субʼєктам господарювання

№
з/п

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
доктор економічних наук,
доцент, професор

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

2020р.)
Перелік
наукових,
науковотехнічних,
науково-освітніх
і науковоконсультаційних
послуг ПДАТУ
Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

37.

Забезпечення
конкурентоспроможності
підприємств в умовах
інноваційної економіки
Нісходовська Олена
Юріївна,
Кандидат економічних
наук, доцент, доцент

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 28.08.2020р.)

2021-2022рр.

10,0

10,0

38.

Удосконалення
інфраструктурного
забезпечення ефективного
функціонування
сільськогосподарських
підприємств та

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 28.08.2020р.)

2021-2025 рр.

30,0

30,0

Пропозиції забезпечення
конкурентоспроможності
підприємств в умовах
інноваційної економіки
Оцінка
конкурентоспроможності
підприємств
Публікації у рейтингових
наукометричних виданнях
Пропозиції
інфраструктурного
забезпечення ефективного
функціонування
сільськогосподарських
підприємств

№
з/п

39.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
комплексного розвитку
сільських територій
Чорнобай Лариса
Михайлівна кандидат
економічних наук, доцент,
доцент
Стратегії економічного
розвитку підприємств
України в умовах
глобалізації
Шевчук Жанна
Анатоліївна. кандидат
історичних наук, доцент

Розробка та обґрунтування
соціально-економічних
напрямів розвитк з метою
підвищення економічної
40.
ефективності і
конкурентоспроможності
галузі тваринництва та
підприємств з переробки її
продукції

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

Пропозиції комплексного
розвитку сільських
територій
Публікації у рейтингових
наукометричних виданнях

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 28.08.2020р.)

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 28.08.2020р.)

2021-2022 рр.

2021-2022 рр.

10,0

За домовленістю

10,0

Розкрити пріоритети
розвитку підприємств в
умовах глобалізації
Дослідити основні
тенденції розвитку
економіки України
Визначити місце держави
у світових економічних
відносинах початку 21 ст.
Публікації у рейтингових
наукометричних виданнях

За домовленістю

Провести оцінку
економічної ефективності
галузі тваринництва та
підприємств з переробки її
продукції. Визначити
пріоритетні напрями
розвитку галузі в умовах
глобалізації

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
Підстава для
прізвище, ім’я, по
виконання
№
батькові наукового
(назва
з/п
керівника, науковий
документу2,
ступінь, вчене звання,
номер і дата)
посада
Місюк Микола
Васильович
доктор економічних наук,
професор, декан
Заходим Марина
Володимирівна
кандидат економічних
наук, доцент, доцент
Формування інноваційноінвестиційного потенціалу
Затверджено на
підприємств
засіданні
Волощук Катерина
41.
кафедри
Богданівна
(протокол № 1
доктор економічних наук,
від 28.08.2020р.)
професор, завідувач
кафедри
Інституційно-інноваційний
розвиток сільських
територій та громад як
Затверджено на
стратегічний пріоритет
засіданні
економічної безпеки
42.
кафедри
держави і конвергенції її
(протокол № 1
до стандартів
від 28.08.2020р.)
Стельмащук Антон
Михайлович
доктор економічних наук,

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

2021-2022 рр.

2021-2022 рр.

всього

За домовленістю

За домовленістю

у т.ч. на
2021 рік

За домовленістю

За домовленістю

Очікувані результати
у 2021 році

Формування
інноваційноінвестиційного потенціалу
агропромислових
підприємств;
Оцінка рівня ефективності
діяльності підприємств
Інституційно-інноваційний
розвиток сільських
територій та громад
Стратегічний пріоритет
економічної безпеки
держави і конвергенції її
до стандартів

№
з/п

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
професор, професор

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

43.

Стратегія розвитку
агропромислових
підприємств в умовах
неоіндустріальної
модернізації
Волощук Юлія
Олександрівна
доктор економічних наук,
доцент, директор ННІЗДО

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 28.08.2020р.)

2021-2022 рр.

За домовленістю

За домовленістю

44.

Оцінка
конкурентоспроможності,
економічних ризиків,
рекомендації по
формуванню
управлінських функцій з
питань економічної
безпеки. Прогнозування
економічних процесів з
використанням
статистичних методів
досліджень
Корженівська Наталія

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 28.08.2020р.)

2021-2022 рр.

За домовленістю

За домовленістю

Очікувані результати
у 2021 році

Обґрунтування стратегії
ринкової та виробничої
діяльності аграрних
підприємств;
Пропозиції щодо
активізації інноваційного
розвитку підприємств в
умовах цифрової
економіки;
Консультації з питань
інноваційного розвитку
аграрних підприємств.
Підвищення
конкурентоспроможності,
зменшення економічних
ризиків
Рекомендації по
формуванню
управлінських функцій з
питань економічної
безпеки.
Прогнозування
економічних процесів з
використанням
статистичних методів

№
з/п

45.

46.

47.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
Підстава для
прізвище, ім’я, по
виконання
батькові наукового
(назва
керівника, науковий
документу2,
ступінь, вчене звання,
номер і дата)
посада
Леонідівна
доктор економічних наук,
доцент, доцент
Добровольська Елла
Володимирівна
кандидат економічних
наук, доцент, доцент
Семінари та консультації
щодо надання науковопрактичної допомоги з
Затверджено на
питань економіки праці і
засіданні
соціально-трудових
кафедри
відносин
(протокол № 1
Коваль Нонна Василівна від 28.08.2020р.)
кандидат економічних
наук, доцент, доцент
Розробка практичних
рекомендацій щодо
Затверджено на
економічнообгрунтованого
засіданні
виробництва продукції
кафедри
Федорчук Наталія
(протокол № 1
Вікторівна кандидат
від 28.08.2020р.)
економічних наук, доцент,
докторант
Економічні механізми
Затверджено на
забезпечення
засіданні

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

досліджень.

2021-2022 рр.

За домовленістю

За домовленістю

2021-2022 рр.

За домовленістю

За домовленістю

Розробка практичних
рекомендацій щодо
економічнообгрунтованого
виробництва продукції

2021-2022 рр.

За домовленістю

За домовленістю

Обґрунтування механізмів
забезпечення

№
з/п

48.

49.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
конкурентоспроможності
сільськогосподарської
продукції: теорія,
методологія, стратегія
Гойсюк Лілія
Володимирівна,
Кандидат економічних
наук, докторант
Сталий розвиток
підприємств в контексті
соціально-економічної
безпеки
Субота М.В.,
кандидат економічних
наук, асистент
Новітня парадигма
туристичного розвитку
сільських територій
України
Печенюк Алла Петрівна,
кандидат економічних
наук, асистент

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

кафедри
(протокол № 1
від 28.08.2020р.)

конкурентоспроможності
сільськогосподарської
продукції

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 28.08.2020р.)

За домовленістю

Пропозиції щодо сталого
розвитку підприємств в
контексті соціальноекономічної безпеки

За домовленістю

Пропозиції щодо
розвитку туризму на
сільських територіях
України

Затверджено на
засіданні
кафедри
(протокол № 1
від 28.08.2020р.)

2021-2022 рр.

2021-2022 рр.

За домовленістю

За домовленістю

Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві

50.

Імунобіологічна
реактивність та

Кафедра нормальної та патологічної морфології і фізіології
Угода…

2021р.

20,0

20,0

20,0

№
з/п

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
метаболічний профіль
крові корів хворих на
мастит за умов
застосування
ліпосомальних препаратів.
№ 0119u001604
Супрович Тетяна
Михайлівна
доктор с.-г. наук,
професор, завідувач
кафедри

Про проведення
ортопедичної обробки
ратиць у дійних корів.
Степанов Олександр
51.
Дмитрович,
кандидат ветеринарних
наук, доцент, асистент
кафедри
Лікування та профілактика
гінекологічних
захворювань корів.
52.
Мізик Володимир
Павлович,
асистент кафедри

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії

Договір…

Договір..

2021р.

2021р.

15,0

20,0

15,0

Профілактика
ортопедичної патології у
корів

20,0

Розробка і впровадження
схем лікування корів
хворих хронічним
ендометритом

№
з/п

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада

53.

Надання консультаційних
послуг ветеринарній
клініці Ветхаус
(м. Вінниця) з діагностики
трансмісивних хвороб
тварин молекулярногенетичними методами.
Левицька Вікторія
Андріївна, кандидат
ветеринарних наук,
асистент кафедри

Договір…

Моніторингові
дослідження щодо
заразних патологій
непродуктивних тварин в
межах Прикарпатського
регіону.
Просяний Сергій
Борисович,
кандидат с.-г. наук,
доцент, асистент кафедри

Договір…

54.

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

Кафедра інфекційних та інвазійних хвороб

2021р.

2019-2024рр.

10,0

40,0

10,0

Для зажиттєвої
діагностики трансмісивних
хвороб буде визначено
ефективність різних
методів. Для лікування
кровопаразитарних
хвороб, які переносять
кліщі буде запропоновано
новий препарат.

10,0

Провести дослідження
щодо вивчення поширення
акарозів котів в умовах
Прикарпатського регіону.
Використовуючи клінікоепізоотологічні та
спеціальні лабораторні
методи досліджень
вивчити видовий спектр
акариформних кліщів,
епізоотологічні та клінічні
особливості прояву
акарозів в котів даного
регіону.

№
з/п

55.

56.

57.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
Надання науковоконсультаційних послуг в
питаннях проведення
епізоотологічного
моніторингу, організації і
планування
протиепізоотичних
заходів із
застосування сучасних
засобів профілактики
інфекційних хвороб
тварин.
Карчевська Тетяна
Миколаївна,кандидат
ветеринарних наук,
доцент, асистент кафедри
Консультаційна допомога
з питань організації
ветеринарно-санітарного
контролю на переробних
підприємствах.
Горюк Юлія Вікторівна,
кандидат ветеринарних
наук, асистент кафедри
Надання науковоконсультаційних послуг з

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Договір…

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

2021р.

всього

15,0

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

15,0

Буде вивчено імунний
статус поголів’я свиней та
великої рогатої худоби і на
цій основі розроблено
рекомендації щодо схем
профілактичних щеплень
проти інфекційних хвороб
тварин.

Договір…

2021р.

За домовленістю

За домовленістю

Рекомендації з організації
ветеринарно-санітарного
контролю на переробних
підприємствах.

Договір…

2021р.

3,0

3,0

Використовуючи клінікоепізоотологічні та

Назва НДР, номер
Обсяг фінансування, тис. грн
державної реєстрації1,
Підстава для
прізвище, ім’я, по
виконання
Строки
№
Очікувані результати
батькові наукового
(назва
виконання
з/п
у 2021 році
у т.ч. на
керівника, науковий
документу2,
НДР
всього
2021 рік
ступінь, вчене звання,
номер і дата)
посада
профілактики токсикозів,
спеціальні лабораторні
інфекційних та
методи досліджень
паразитарних захворювань
вивчити видовий спектр
бджіл
збудників хвороб бджіл у
Бетлінська Тамара
ФОП Мариняк О.С.
Василівна
асистент кафедри
Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України
Науково-консультаційні
послуги з ветеринарносанітарних та гігієнічних
вимог на
м'ясопереробному
Гарантування безпечності
підприємстві ФОП
м'ясної продукції
58.
Бернашевський М.А.,
Договір…
2021р.
15,0
15,0
підприємства для
с. Кам'янка, Кам’янецьспоживачів, підвищення її
Подільського району
конкурентоспроможності.
Хмельницької області.
Чорний
Ігор Олександрович,
асистент кафедри

Навчально-науковий інститут енергетики

59.

Вимірювання параметрів
електрообладнання та
електромереж

Кафедра електротехніки, електромеханіки і електротехнологій
Договір…

2021р.

20,0

20,0

Приведення стану
електромереж у
відповідність до вимог

№
з/п

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада
спрямованих на
поліпшення безпеки праці
в навчальних лабораторіях
коледжу ПДАТУ.
Дубік Віктор
Миколайович, кандидат
технічних наук, доцент,
доцент

Перевірка стану
електромереж та
заземлюючих пристроїв на
об’єктах університету.
60.
Дубік Віктор
Миколайович, кандидат
технічних наук, доцент,
доцент

Проведення консультацій з
питань наукових
досліджень, їх організації
61.
та наукового
обслуговування
Збаравська Леся Юріївна,

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

ПУЕ, ПТБ та ПТЕЕС.

Наказ ректора
ПДАТУ на
підставі вимог
ПУЕ,ПТБ та
ПТЕЕС.
Атестат про
2021р.
450,0 (економія коштів університету)
технічну
компетентність
№120“ЕТЛ”–19
(чинний до
06.11.2022р.)
Кафедра фізики, охорони праці та інженерії середовища

Договір…

2021р.

за домовленістю

за домовленістю

Подальша співпраця по
ГДТ для приведення стану
електромереж у
відповідності до вимог
ПУЕ, ПТБ та ПТЕЕС

Написання кандидатських
дисертацій, наукові
публікації у вітчизняних та
закордонних виданнях

№
з/п

62.

63.

64.

65.

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
Підстава для
прізвище, ім’я, по
виконання
батькові наукового
(назва
керівника, науковий
документу2,
ступінь, вчене звання,
номер і дата)
посада
кандидат педагогічних
наук, доцент, завідувач
кафедри
Підвищення кваліфікації
учителів шкіл та
стажування викладачів
технікумів і коледжів
Договір…
Збаравська Леся Юріївна,
кандидат педагогічних
наук, доцент, завідувач
кафедри
Консультації з
Затверджено на
виробництва продукції
засіданні
бджільництва
кафедри
Шутяк Олександр
(протокол № 3
Володимирович,
від 02.11.2020р.)
кандидат с.-г. наук, доцент
Підготовка до зовнішнього
незалежного тестування з
фізики
Збаравська Леся Юріївна,
Договір…
кандидат педагогічних
наук, доцент, завідувач
кафедри
Надання допомоги для
Договір…
розробки документації та

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

2021р.

всього

за домовленістю

у т.ч. на
2021 рік

Очікувані результати
у 2021 році

за домовленістю

Підвищення кваліфікації
учителів шкіл та
стажування викладачів
технікумів і коледжів

2021р.

за домовленістю

за домовленістю

Підвищення ефективності
виробництва продукції
бджільництва

2021р.

за домовленістю

за домовленістю

Підготовка до зовнішнього
незалежного тестування з
фізики

2021р.

за домовленістю

за домовленістю

Розробка документації та
оформлення кабінетів,

№

з/п

Назва НДР, номер
державної реєстрації1,
прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника, науковий
ступінь, вчене звання,
посада

Підстава для
виконання
(назва
документу2,
номер і дата)

Обсяг фінансування, тис. грн
Строки
виконання
НДР

всього

у т.ч. на
2021 рік

оф орм ленн я кабінетів,
кутків з охорони праці
підприєм ств, установ та
орган ізац ій
С упрович М и кол а
П етрович, к ан ди д ат
технічн их наук., доцент,
аси стент

Очікувані результати
у 2021 році

кутків з охорони праці
підприєм ств, установ та
орган ізац ій

Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти
Кафедра іноземних мов
66.
67.

Н ауковий переклад
Н ауково-освітн і послуги з
ви вчення ін озем н и х мов

2021 р .

20,0

20,0

20,0

2021 р .

20,0

20,0

20,0

Науково-дослідний інститут круп’яних культур ім. О.С. Алексеево"

68.

В ивчен ня зарод кової
плазм и гібридів
соняш нику і кукурудзи.
Б урди га
В італій М иколайович,
к ан ди д ат с.-г. наук,
д и ректор НД1КК
ім. О.С. А лексеєвої

Д о го в ір ...

Завідувач науково-дослідної частини

2021 р .

70,0

70,0

Б удуть д осл ід ж ен і гібриди
сон яш ни ку і кукурудзи на
п редм ет урож айності.

Л.А. Загнітко

