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1. Економічний факультет 

УДК: 338.436 Номер державної реєстраційної картки: № 0116U005247 
 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), виконавець 
Термін 

виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

1.1. Запровадження сучасних 
методів маркетингу в діяльності 
агропродовольчого комплексу 
України в умовах інтеграції до 
Європейського економічного 
простору 

Економіки 
підприємства, 

маркетингу 
та 

економічної 
теорії 

Керівник: 
Кучин С. П. 
 
Виконавці:  
Кучин С. П. 
Мінакова В. О., 
Кислюк Л. В., 
Балдик Д. О., 
Науменко І. В.,  
Кочетков Ю. О., 
Осадчук А. І.  

2019–2021 р.  Будуть розроблені шляхи сучасних 
методів маркетингу для 
запровадження в діяльність 
агропродовольчого комплексу 
України в умовах інтеграції до 
Європейського економічного 
простору. 
 

2. Застосування інноваційного 
маркетингу в торгівельній 
діяльності агропродовольчого 
комплексу України. Визначення 
особливостей соціально-
відповідального маркетингу в 
діяльності агпропродовольчого 
комплексу України. 

2020 р.  Проміжний звіт. Наукові публікації. 

3. Забезпечення конкурентних 
переваг виробників 
агропродовольчого комплексу 
методами маркетингу 

2021 р.  Заключний звіт. Наукові публікації, 
монографія. 
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1. Економічний факультет 

УДК: 393.13 Номер державної реєстраційної картки: № 0116U005247 
 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), виконавець 
Термін 

виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

1.2 Управління ресурсним 
потенціалом підприємств, 
спрямованого на формування 
конкурентних переваг в 
аграрному секторі економіки 

3. 
Менеджменту, 
статистики та 
економічного 

аналізу 

Керівник: 
Кочетков О. В. 
 
Виконавці:  
Фірсов Є. О.,  
Сафронська І. М., 
Орлова-
Курилова О. В., 
Наголюк О. Є., 
Кочетков Ю. О., 
Лімаренко С. М., 
Сергієнко С. С., 
Мінакова В. О., 
Жмуренко Н. В., 
Вєкслєр Д. М., 
Федічева К. Ю., 
Гончаренко С. І., 
Афанасова Ю. О. 

2019–2021 р.  Розробка рекомендацій щодо 
удосконалення управління 
ресурсним потенціалом підприємств 
з метою формування конкурентних 
переваг 

2. Економічний аналіз та 
моніторинг стану управління 
ресурсним потенціалом 
аграрних підприємств 

2020–2021 р.  Проміжний звіт. Статті у наукових 
виданнях. 

3. Моделювання системи 
управління ресурсним 
потенціалом підприємств з 
метою формування 
конкурентних переваг в 
аграрному секторі економіки 

2021 р.  Заключний звіт. Статті у наукових 
виданнях. Підготовка монографії. 
Розробка рекомендацій для аграрних 
підприємств. 
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1. Економічний факультет  

УДК: 332.025.12    Номер державної реєстраційної картки: № 0119U101446  

 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), виконавець 
Термін 

виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

1.3. Організаційно-методологічні засади 
активізації фінансово-економічного 
потенціалу національного простору 
в умовах глобалізації 
 
 

Міжкафедральна 
тема: 

кафедри: 
Фінансів, 

оподаткування 
та 

інформаційних 
технологій;  

 
Обліку і аудиту 

Керівник: 
Кукса І.М.  
 
Виконавці:  
Єрмошенко А. М.,  
Матичак П. П., 
Васюренко Л. В., 
Поповиченко Г. С., 
Бережна Ю. Г., 
Кривошеєва В. В., 
Співак С. І., 
Орлова-
Курилова О. В., 
Бурлєєв О. Л., 
Нігматова О. С., 
Талапов Т. К., 
Сударкіна Л. Ю. 

2019–2021 р.  Буде надане теоретичне 
обґрунтування та розроблені 
практичні рекомендації з 
активізації фінансово-
економічного потенціалу 
національного простору в 
умовах глобалізації. 
Зокрема з обґрунтування 
механізму удосконалення 
впливу державних інституцій на 
сферу соціально-трудових 
відносин. 
Будуть розроблені інноваційні 
підходи до управління 
виробництвом органічної 
продукції.  
Будуть надані практичні 
рекомендації з державного 
регулювання інноваційним 
підприємництвом. 

      
   
     Заключний звіт. 

Статті у наукових виданнях. 
 

 І етап роботи – 2019-2021 рр. 
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2. Факультет біологічних і харчових технологій 

УДК: 636.2.084.7:591.53   Номер державної реєстраційної картки: №0117U004383 
 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), 
виконавець 

Термін 
виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

2.1. Встановити вплив технологічних 
рішень на господарсько-корисні 
ознаки та ефективність тваринництва 

Кафедра 
технології 

виробництва 
і переробки 
продукції 

тваринництва 

Керівник: 
Шабля В.П. 
 
Виконавці:  
Шабля В.П., 
Германенко О.М., 
Ткачова І.В., 
Василець В. Г., 
Шабля П.В., 
Золотарьова С. А., 
Пастухова Т. А., 
Шахова Ю. Ю., 
Шпота О. Ю., 
Стрижак Т. А. 

2017–2021 р.  Буде удосконалено методичні 
підходи до оцінки технологічних 
рішень у тваринництві, а також 
оцінено технологічні рішення, які 
застосовуються на тваринницьких 
підприємствах, за їх впливом на 
господарсько-корисні ознаки 
тварин та на ефективність галузей 
тваринництва 
 

  
  

 
 4. Встановити вплив технологічних 

рішень утримання тварин на їх 
технологічні ознаки 
 

2020 р.  Проміжний звіт. 
Статті у наукових виданнях 

 5. Встановити вплив технологічних 
рішень на ефективність виробництва 
продукції тваринництва 
 

2021 р.  Заключний звіт. 
Статті у наукових виданнях. 
Методичні рекомендації 
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2. Факультет біологічних і харчових технологій 

УДК:   
 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), 
виконавець 

Термін 
виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

2.2. Охорона біорізноманіття та 
забезпечення сталого розвитку 
природного середовища Східного 
регіону України 
  

Екології та 
безпеки 

життєдіяльності 
людини 

Керівники:  
Кирпичова І.В. 
2016–2018 
Коробкова Г.В. 
2019–2020 
 
Виконавці:  
2016–2018 
Гончаренко Я. М., 
Проскурнін О. А., 
Чеченєва Т. М., 
Березенко К. С., 
Коробкова Г. В. 
 
Виконавці: 
2019–2020 
Гончаренко Я. М., 
Проскурнін О. А., 
Чечєнєва Т. М., 
Березенко К. С., 
Кирпичова І. В. 
 

2016–2020 р. 
  

 Використання комплексного 
підходу до аналізу проблеми 
збереженні біоразноманіття, 
використання сучасних 
статистичних методів при 
оптимізації системи моніторингу 
довкілля 
 

 

  

5. Розробка рекомендацій щодо 
прийняття управлінських рішень 
по збереженню біорізноманіття з 
врахуванням ієрархічної 
структури управління. 

2020 р.  Заключний звіт. Наукові 
публікації.   
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2. Факультет біологічних і харчових технологій 

УДК:664:637.1,5   
 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник 

НДР (ОКР), 
виконавець 

Термін 
виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

2.3. Розробка інноваційних 
технологій виробництва 
харчових продуктів із сировини 
тваринного походження 
 

Технології молока 
та 

молокопродуктів, 
технології м'яса 

та м'ясопродуктів 

Керівник: 
Могутова В.Ф. 
 
Виконавці:  
Афукова Н. О., 
Cільченко К.П. 
 

2016–2020 р.  Будуть отримані механізми 
розробки інноваційних технологій 
виробництва харчових продуктів із 
сировини тваринного походження 
 

 
  
 

 5. Проведення аналізу одержаних 
результатів, оформлення звіту 

2020 р.  Заключний звіт. Статті у наукових 
виданнях. 
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3. Навчально-науковий інститут агрономії 

УДК:632.913.2  

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), 
виконавець 

Термін 
виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

3.1. Фітосанітарний моніторинг 
шкідливих організмів у посівах 
польових сільськогосподарських 
культур та на багаторічних 
насадженнях 
 

Міжкафед-
ральна тема: 

  
кафедра 
селекції, 

рослинництва 
та захисту 

рослин, 
 

кафедра наук 
про землю та 
лісівництва 

 
 

Керівник: 
Чугаєв С. В. 
 
Виконавці:  
Корчашкіна Л. А., 
Солошенко В. І., 
Бубнікович А. В., 
Коляда О. В., 
Коляда В. П. 
Халін С. Ф. 
Тимчук В. М. 
Скнипа Н. Л., 
Боговін А. В., 
Ладик О. М. 
 

2016–2020 р.  Використовуючи методи 
мікроскопії та чистих культур 
будуть виділені збудники хвороб та 
встановлений їх видовий склад. Це 
дозволить зробити прогноз щодо 
можливих пошкоджень рослин у 
наступних роках та своєчасно 
вжити превентивні заходи захисту 
рослин 
 

 

  

 5. Узагальнення отриманих даних 
щодо впливу погодних умов на 
поширення, розвиток та ураження 
шкідливими організмами  
сільськогосподарських культур та 
на багаторічних насадженнях 

2020 р.  Заключний звіт. Статті, наукові 
публікації, колективна монографія. 
Наукові рекомендації. 
Упорядкування отриманих даних 
щодо видового складу збудників 
хвороб, які завдають ураження 
сільськогосподарським культурам 
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4. Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства 

УДК: 631.171 Номер державної реєстраційної картки: № 0117U005023 
 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), виконавець 
Термін 

виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

4.1. Розробка перспективних 
технологій, технологічних процесів 
і засобів механізації в 
агропромислових комплексах 
держави 

 

Механізації 
процесів 

тваринництва 
в АПК 

Керівник: 
2017–2019 р. 
Брагінець М. В. 
2020–2021 р. 
Волох В. О. 
 
 
Виконавці: 
Морозов І. В., 
Дзюба А. І., 
Поляков А. М., 
Чаплигін Є. М., 
Риндяєв В. І. 
Фесенко Г. В. 
Логвиненко М. В., 
Кіральгазі І. І., 
Ткачук О. С., 
Шарай К. В., 
Черв’як О. В. 
Курлов В. І., 
Фоменко О. В. 
Величкко В. В. 
Брюховецький В. В. 

2017–2021 
р. 

 Будуть розроблені рекомендації щодо 
проектування, та використання у 
виробництві нових прогресивних 
технологій, технологічних процесів і 
засобів механізації, що забезпечують 
ефективне виконання виробничих 
процесів у агропромислових 
комплексах 
 

      
     
      

2020 р.  Проміжний звіт. Наукові публікації. 
Патенти на корисну модель.   4. Техніко-економічний аналіз 

перспективних технологій, 
технологічних процесів і засобів 
механізації в агропромисловому 
комплексі 

  

5. Впровадження результатів 
наукової роботи у виробництво, 
навчальний процес, виробничі 
випробування експериментальних 
зразків. Оптимізація досліджень 
 

2021 р.  Заключний звіт. Експериментальні 
зразки перспективних засобів 
механізації. Рекомендації щодо 
впровадження перспективних 
технологій, технологічних процесів і 
засобів механізації в 
агропромисловому комплексі 
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5. Навчально-науковий інститут ветеринарної  медицини 

УДК: 619:616.98:578.831:636.596 Номер державної реєстраційної картки: № 0116U000974 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник 

НДР (ОКР), 
виконавець 

Термін 
виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

5.1. Розробка ефективної схеми 
діагностики та профілактики при 
асоційованих інфекціях 
сільськогосподарських тварин з 
використанням сучасних 
дезінфікуючих препаратів. 
 

Інфектології, 
якості та 
безпеки 

продукції 
АПК 

Керівник: 
Наливайко Л.І. 
 
Виконавці: 
Дубін Р.А., 
Івлева О.В., 
Наливайко Л.І, 
Родіонова К.О., 
Палій А.П. 

2016–2020 р  Вивчити поширення асоційованих 
інфекцій серед сільськогосподарської 
птиці з використанням сучасних 
діагностичних (молекулярно-генетичних 
та серологічних) тестів для індикації 
збудників вірусної та бактеріальної 
етіології. Вивчити вплив сучасних 
дезінфектантів, які в системі 
ветеринарно-санітарних заходів 
забезпечують благополуччя 
тваринництва щодо інфекційних 
хвороб,санітарну якість м'ясопродуктів 
та сировини тваринного походження 

 

 4. Виробниче випробування 
розроблених сучасних вітчизняних 
РНГА та ІФА діагностикумів при 
визначенні напруженості імунітету та 
формуванні гуморального імунітету 
при змішаних інфекціях птиці. 
Обґрунтувати порядок проведення 
санітарно - мікробіологічного 
контролю м’ясопереробних 
підприємств для включення в план 
державного ветеринарного 
лабораторного моніторингу 

2020 р.  Заключний звіт. Акти виробничих 
випробувань, статті у фахових 
виданнях України та закордонні 
публікації, захист дисертації 
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5. Навчально-науковий інститут ветеринарної медицини 

УДК: 636.082.4:57.086.8 Номер державної реєстраційної картки: № 0116U003339 
 
 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), 
виконавець 

Термін 
виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

5.2. Розробка ефективних методів регуляції і 
управління репродуктивною функцією  
свійських тварин 
 

Ветеринарної 
хірургії, 

внутрішніх 
хвороб 
тварин, 

акушерства, 
фізіології та 
мікробіології 

Керівник: 
Васецька А. І. 
 
Виконавці: 
Васецька А. І., 
Овчаренко Г. В. 

2016–2020 р. 
 

 Будуть розроблені ефективних 
методів регуляції і управління 
репродуктивною функцією 
розмноження свійських тварин 
 

 
  

 
5. Проведення аналізу одержаних 
результатів, оформлення звіту 

2020 р. Заключний звіт. Патенти. 
Статті у наукових виданнях  
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6. Кафедра загальноосвітньої підготовки 

УДК: 005.31   
 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), 
виконавець 

Термін 
виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

6.1 Методологія викладання 
дисциплін історичного та 
філософського напрямів у 
аграрному ЗВО 
 

Історико-
філософських 

дисциплін 

Керівник: 
Борисова О. В. 
 
Виконавці: 
Карпіцький М. М., 
Руднік Д. Г., 
Прококпенко О. В., 
Нікітіна В. В. 

2018–2020 р.  У результаті буде створена 
цілісна картина особливостей 
тих методологічних і 
методичних підходів, які слід 
вживати при викладанні 
дисциплін історичного і 
філософського напрямів у 
аграрному ЗВО, а також будуть 
підготовлені монографія, наукові 
статті, методичні та науково-
практичні рекомендації. 
 

3. Створення цілісної картини 
методологічних підходів, які 
можуть бути найбільш 
ефективними при викладанні 
дисциплін історичного і 
філософського напрямів у 
аграрному ЗВО. 

2020 р.  Заключний звіт. Статті, 
методичні рекомендації, 
монографія. 
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6. Кафедра загальноосвітньої підготовки 

  

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), 
виконавець 

Термін 
виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

6.2 Соціальна робота з 
вимушеними переселенцями. 
 

Історико-
філософських 

дисциплін 

Керівник: 
Борисова О. В. 
 
Виконавці: 
Нікітіна В. В. 

2019–2020 р. 
 

 Визначення місця і ролі 
професійної соціальної роботи у 
соціальній підтримці внтурішньо 
переміщених осіб з 
непідконтрольних українській 
владі територій Донецької та 
Луганської областей, яка 
покликана сприяти розв’язанню 
їхніх соціальних потреб. 

2. Дослідження напрямів, 
технологій і проблем соціальної 
роботи і внутрішніми 
вимушеними переселенцями в 
Україні. 

2020 р.  Заключний звіт. Наукові статті, 
методичні рекомендації. 
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6. Кафедра загальноосвітньої підготовки 

УДК: 930:[2-674+2-426] 
 

№ 
з/п 

Найменування НДР (ОКР)  
і етапи роботи 

Кафедра 
Керівник НДР 

(ОКР), 
виконавець 

Термін 
виконання 

Джерела і 
розмір 

фінансування 
(тис. грн.) 

Очікувані результати 

6.3 Громадська протидія 
політичним переслідуванням і 
терористичній та ідеологічній 
агресії у зоні АТО 

Історико-
філософських 

дисциплін 

Керівник:  
Карпіцький М. М. 
 
Виконавці: 
Борисова О. В. 

2018–2020 р. 
 

 Визначення кроків з боку 
державних і громадських 
організацій з протидії зовнішньої 
агресії, які будуть утілені в 
рекомендаціях і експертних 
висновках, які будуть 
направлятися до органів 
державної служби 
 

3. Узагальнення результатів 
дослідження, обґрунтування 
цілісного розуміння ситуації у 
зоні АТО і рекомендації по 
протидії ідеологічній агресії 

2020 р.  Заключний звіт. Статті, 
методичні рекомендації, 
монографія 

 


