Нацiональний унiверситет бiоресурсiв i природокористування Укра.і.ни

Перелiк проектiв,

що пропонуються до виконання за рахунок видаткiв державного
бюджету починаючи з 2020 року

Ng

Назва науково.1 роботи, науково-

Назва секцi.I за

обсяг фi

обсяг фi

термiн

рiк

4

5

нансуван
з/п технiчно.I (експериментаLльно.і.) розробки, фаховим напрямом нансуван
ня наL
няна
науковий керiвник (скорочено прiзвище
першии
повнии
та iнiцiали, науковий ступiнь, учене
звання, дата народження)2

1
1.

2.

з

Наvковi роботи
детермiнанти формування конкурентних

Технiчне і

переваг аграрних формувань Укра.1ни в
умовах глобалi3ацi.I свiтового ринку
продовольства
Четверик О.В., канд. екон. наук, без 3вання,

оновлення та розвиток
агропромислового
комплексу; органiчне

технологiчне

1989-04-Об

виробництво iпродовольчабезпека

Iнтенсифiкацiя впровадження бiологiчних
iнновацiй шляхом створення ефективних
каналiв комунiкацi.і. мiж представниками

АктуатIьнi проблеми

900,000
тис. грн.

2250,000

ПедаГОГiКИ, ПСИХОЛОГi.1. тис. грн.

ЗОО,00О
тис. грн.

750,000

тис. грн.

науки, суспiльства та бiзне-су.

та соцiологiі;
iнтеграцiя до

1986-01-22

ОСВ1ТНЬОГО ПРОСТОРУ;соцiально-психологiчнареабiлiтацiяВiйСЬКОВОСЛУЖбОВЦiВ 3мiсцьвiйськовихконфлiктiв,сiмейпораненихi3агиблих.

Науковi Основи створення iнтегрованих
систем управлiння пiдприемствами АПК для

Технiчне i

1500,000

500,000

технологiчне

тис. грн.

тис. грн.

прискорення технiчно.I iнтеграLцi'і. в еС
ЛеоноваL Б.1., канд. техн. наук, бе3 3вання,

ОНОВЛеННЯ Та РО3ВИТОК

Маслова О.О., канд. бiолог. наук, без 3вання, европеиського науково

з.

4.

агропромислового

1987-12-06

комплексу; ОрганiчнеВИРОбНИЦТВО1продовольчабезпека

Наукові основи створення комплексу

Технiчне і

2100,000

700,000

тис. грн.

при3начення

тис. грн.
технологiчне
Оновлення та ро3виток

звання, 1990-07-23

комплексу; Органiчневиробництвоіпродовольчабезпека

Об1+рунтування методiв пiдвищення

Технiчне і

2250,000

750,000

технологiчне

тис. грн.

тис. грн.

1650,000

550,000
тис. грн.

технологiй харчових продуктiв спецiального

Пилипчук О.С., канд. сiльськогосп. наук, бе3 агропромислового

5.

виробництва зернових культур у
сiльськогосподарських пiдприемствах

iнтенсифiкацiею пневмосепарацi.I насiння
Тiтова Л.Л., канд. техн. наук, бе3 3вання,

6.

оновлення та розвиток
агропромислового
комплексу; органiчне

1988-10-19

ВИРОбНИЦТВО 1продовольчабе3пека

Розробити систему моделеи для
удосконалення облiку 3апаLсів вуглецю у
деревнiй бiомасi лiсiв рiвнинно.і. чаLстини
укра'1ни

Новi технологi.I
екологiчно чистого
виробництва та
будiвництва, охорони

Блищик В.1., канд. сiльськогосп. наук, без
3вання,1986-09-ЗО

навколишнього

природногосередовища,видобуткутапереробкикориснихкопалин;хiмiчнi

тис. грн.

1

з

2

1

4_

5

процеси та речовини векологi.і.;рацiонаLльнеприродокористvвання

7.

Новi технологi.і.
екологiчно
чистого
бiопродуктивностi i радiологiчного стану лiсiв
виробництва
та
iнтегрованими пiдходами Г1С та машинного
РО3РОбИТИ СУЧаСНi СПОСОбИ ПРОГНО3УВаННЯ

навчання

природногосередовища,видобуткутапереробкикориснихкопалин;хiмiчнiпроцеситаречовини векологi.I;рацiональнеприродокористvван я

Ро3робка електротехнологi.I та

Технiчне i

сiльськогосподарських культур у магнiтному

полi

технологiчне

оновлення та розвиток
агропромислового
комплексу; Органічне

Ро3робка загальнодержавно.1 концепцi.l.

законодавства щодо автономного

iсторичнi та

1986-01-10

енерго3абезпечення об'еднаних
територiальних громад

захист свободи i
нацiОнально.і. бе3пекиУкра.1нита.і-1громадяннашляхуевроiнтеграцi.I

Розробка клаLсифiкаторiв функцiонування

Економiчнi

перетворення;
добрiвська М.В., канд. екон. наук, без 3вання,демографiчнi змiни та

бiоекономiки

1350,000

450,000
тис. грн.

тис. грн.

бЛаГОПОЛУЧЧЯсуспiльства

Ро3робка стратегi.I впровадження

Правовi, фiлософськi,

1275,000

iнклю3ивного навчання в закладах вищо.і.

iсторичнi та

тис. грн.

425,00О
тис. грн.

20475,000тис.грн.

6825,ОООтис.грн.

2400,000
тис. грн.

800,000
тис. грн.

1800,000

600,000

тис. грн.

тис. грн.

Чорноморденко д.1., канд. фiлос. наук, бе3
3вання, 1989-07-06

полiтологiчнi аспекти
державотворення;
заLхист свободи iнацiонально.IбезпекиУкра.1нита.і-1громадяннашляхуевроiнтеграцi.і.

Всього за групою:

Науково-тешiчнi (експериментальнi) розробки
Науково-технiчнi пiдходи щодо пiдвищення
енергетично.1 ефективностi систем опалення
будiвель вищих навчаLльних 3акладів
укра'1ни(р)

13.

тис. грн.

1989-11-13

освiти Укра.1ни

12.

тис. грн.

полiтологiчнi аспекти
державотворення;

1986-11-04

Шульга е.В., д-р юрид. наук, бе3 3вання,

11.

800,00О
тис. грн.800,000

виробництво і
продовольча бе3пека
Правовi, фiлософськi, 240О,000

Савченко В.В., канд. техн. наук, доц.,

10.

2400,000
тис. грн.

навколишнього

звання,1988-09-14

електротехнологiчного комплексу
передпосiвно.I обробки насiння

9.

тис. грн.

будiВНИЦТВа, ОХОРОНИ

ГО]1яка д. М., канд. сiльськогосп. наук, бе3

8.

800,000

2400,000
тис. грн.

НОвi технологi.I
транспортування,
перетворення та

зберiгання енергi.і.;

Антипов е.О., канд. техн. наук, бе3 3вання,

впровадження

1989-01-21

енергоефективних, ресурсо3бережувальнихтехнологіи;освоен яальтернативнихджереленергil;бе3печна,чистаиефективнаенергетикаL

Ро3робка експрес-тестiв для iдентифiкацi.I

розробка i
впроваLдження нових
технологiй та

патогенних бактерiй з використанням наноiмуносенсорiв(Р)

2

2

1

Кеппл О.Ю., канд. ветеринар. наук, бе3
звання,1987-01-14

з

5

4_

обладнання для
ЯК1СНОГО МедИЧНОГОобслуговування,фармацевтики,профiлактикиталiкуваннязахворювань;бiотехнологi.і.

Новi технологi.і.

1350,000

транспортування,
перетворення та

тис. грн.

450,000
тис. грн.

Всього за групою:,-.`T.-::.=\```.--

5550,000тис.грн.

1850,000тис.грн.

раз •

26025,000тис.грн.

8675,000тис.грн.

14.

Ро3робка енергоефективних технічних
3асобiв та технологi.I сушiння
сiльськогосподарсько.і. продукцi.і. шляхом
використання iндукцiйного нагрiву(Р)
Бере3юк А.О., канд. техн. наук, доц.,
1987-01-24

..:

-"-,,:,.,ii,

зберiгання енергi.I;

впровадження
енергоефективних, ресурсозбережувальнихтехнологiй;освоен яальтернативнихджереленергi.I;бе3печна,чистаиефективнаенергетика

С.М. Нiколаенко-

