
 

 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
науково-дослідних робіт та робіт з надання науково-професійних послуг,  

які виконує Західноукраїнський національний університет за договорами із замовниками у 2023 році 
(Затверджено Вченою радою ЗУНУ 16 грудня 2022 року, протокол №4) 

 

№ 
з/п 

Назва НДДКР.  
Номер державної реєстрації.  

ПІБ наукового керівника, 
науковий ступінь, вчене звання 

Підстава до виконання 
(назва, № документу, дата) 

Терміни 
виконання 

Обсяг фінан-
сування (в грн.) 

Очікувані результати 
всього 

поточ-
ний рік 

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

КПКВ-2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 
замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять 
національне надбання». 

1.  Розроблення програми підвищення 
ефективності управління розвитком 
територіальної громади в умовах 
сучасних загроз. 
Державний реєстраційний номер 
0122U200784. 
Науковий керівник: Монастирський 
Григорій Леонардович, доктор 
економічних наук, професор 

Договір № МПУП-38-2022 
на проведення науково-
дослідних робіт з Товариством 
з обмеженою відповідальністю 
«ОЛГІС» від 05.09.2022 р. 

05.09.2022- 
28.02.2023 

60 000 60 000 Здійснення розробки програми 
підвищення ефективності 
управління розвитком 
територіальної громади в умовах 
сучасних загроз. 
 

 

2.  Організація співпраці підприємств 
агробізнесу з органами місцевого 
самоврядування. 
Державний реєстраційний номер 
0122U201024. 

Договір №МПУП-39-2022 на 
проведення науково-
дослідних робіт ПРАТ 
«Жорнище» від 30.09.2022 р. 

30.09.2022-
31.01.2023 

30 000 30 000 Формування алгоритму організації 
співпраці підприємств агробізнесу з 
органами місцевого 
самоврядування. 
 



 

 

Науковий керівник: Желюк Тетяна 
Леонтіївна, доктор економічних наук, 
професор 

3.  Методика оцінки ефективності 
інвестиційних проєктів на 
підприємстві. 
Державний реєстраційний номер 
0122U201200. 
Науковий керівник: Кнейслер Ольга 
Володимирівна, доктор економічних 
наук, професор 

Договір №ФТББ-45-2022 на 
проведення науково-
дослідних робіт з ФОП 
Паранюком Я.Д. від 28.09.2022 
р. 

28.09.2022-
30.06.2023 

50 000 30 000 Розробка методики оцінки 
ефективності інвестиційних 
проєктів на підприємстві. 
 

4.  Можливості та перспективи 
впровадження механізмів циркулярної 
економіки в громадах. 
Державний реєстраційний номер 
0122U201452. 
Науковий керівник: Дмитришин Марта 
Василівна, кандидат економічних наук, 
доцент 

Договір №ІФ-67-2022 на 
проведення науково-
дослідних робіт з 
Підприємством «ІНІН» ГО 
«Всеукраїнська організація 
союз осіб з інвалідністю 
України» від 01.10.2022 р. 

01.11.2022-
30.09.2023 

10 000 5 000 Робота з виявлення можливостей та 
перспектив впровадження 
механізмів циркулярної економіки в 
громадах. 
 

5.  Модернізація бізнес-процесів 
розвитку аграрного ринку: 
інноваційний інструментарій 
інжинірингового забезпечення. 
Державний реєстраційний номер 
0122U201354. 
Науковий керівник: Горлачук Микола 
Анатолійович, кандидат економічних 
наук, доцент 

Договір №БАІІ-66-2022 на 
проведення науково-
дослідних робіт з ТОВ 
«Тернопільський міський 
ринок ЛТД» від 01.11.2022 р. 

01.11.2022-
30.08.2023 

35 000 20 000 Формування інноваційного 
інструментарію інжинірингового 
забезпечення системи модернізації 
бізнес-процесів розвитку аграрного 
ринку. 
 

6.  Методологія адаптивного управління 
проєктами кібер-фізичних систем для 
продуктивної та логістичної діяльності в 
контексті Work 4.0. 
Державний реєстраційний номер 

Договір ІОСУ-51-2022 на 
проведення науково-
дослідних робіт з ГО «Твій 
вектор» від 03.10.2022 р. 

03.10.2022-
03.10.2023 

30 000 30 000 Розробка методології адаптивного 
управління проєктами кібер-
фізичних систем для продуктивної та 
логістичної діяльності в контексті 
Work 4.0. 



 

 

0122U201503. 
Науковий керівник; Домбровський 
Михайло Збишекович, кандидат 
технічних наук 

 

7.  Землевпорядні роботи з виготовлення 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для 
розміщення та обслуговування 
Олешівського родовища вапняків 
загальною площею 30,7 га із 
проведенням нормативно-грошової 
оцінки землі під промислове 
використання, виготовленням 
картографічних матеріалів та 
проведення підрахунку втрат через 
зміну цільового призначення 
земельної ділянки. 
Державний реєстраційний номер 
0122U201776. 
Науковий керівник: Смолій Катерина 
Богданівна, кандидат технічних наук 

Договір №ЕЕЗ-70-2022 на 
проведення науково-
дослідних робіт з ТОВ «ЗЕНІТ 
ЕКСПЕРТ» від 15.11.2022 р. 

15.11.2022-
30.11.2023 

40 000 30 000 Проведення землевпорядних робіт 
з виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для розміщення 
та обслуговування Олешівського 
родовища вапняків загальною 
площею 30,7 га із проведенням 
нормативно-грошової оцінки землі 
під промислове використання, 
виготовленням картографічних 
матеріалів та проведення 
підрахунку втрат через зміну 
цільового призначення земельної 
ділянки. 
 

8.  Проведення топографо-геодезичних 
робіт на землях комунальної власності 
сільськогосподарського призначення 
Обертинської с. р. за межами н. п. с. 
Хотимир урочище "Вітряки" площею 
54 га, на якій планується вибір та 
проектування ділянки під завод. 
Державний реєстраційний номер 
0122U201775. 
Науковий керівник: Смолій Катерина 
Богданівна, кандидат технічних наук 

Договір №ЕЕЗ-71-2022 на 
проведення науково-
дослідних робіт з ТОВ «ЗЕНІТ 
ЕКСПЕРТ» від 15.11.2022 р. 

15.11.2022-
30.06.2023 

30 000 20 000 Проведення топографо-
геодезичних робіт на землях 
комунальної власності 
сільськогосподарського 
призначення Обертинської с. р. за 
межами н. п. с. Хотимир урочище 
"Вітряки" площею 54 га, на якій 
планується вибір та проєктування 
ділянки під завод. 
 



 

 

9.  Високопродуктивна комп’ютерна 
система опрацювання біомедичних 
зображень. 
Державний реєстраційний номер 
0122U201124. 
Науковий керівник: Березький Олег 
Миколайович, доктор технічних наук, 
професор 

Договір №КІ-44-2022 на 
проведення науково-
дослідних робіт з ТОВ «Інститут 
біомедичних технологій» від 
01.10.2022 р.; додаткова угода 
№1 від 19.12.2022 р. 

01.10.2022-
31.01.2023 

10 000 10 000 Розробка високопродуктивної 
комп’ютерної системи 
опрацювання біомедичних 
зображень. 
 

10.  Забезпечення інформатизації 
муніципальної освіти в напрямі 
підвищення якості освітнього процесу. 
Державний реєстраційний номер 
0123U100403. 
Науковий керівник: Кульчицька Надія 
Євстахівна, кандидат економічних наук, 
доцент 

Договір №ЧННІПБ-11-2023 на 
проведення науково-
дослідних робіт з ФОП Дашком 
І.В. від 10.01.2023 р. 

10.01.2023-
30.06.2023 

40 000 40 000 Розробка системи інформатизації 
муніципальної освіти для 
підвищення якості освітнього 
процесу в навчальному закладі. 
 

ВИКОНАННЯ РОБІТ З НАДАННЯ НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ 

1.  Сучасні мейнстріми глобального 
розвитку: економічні, екологічні, 
соціальні та військові чинники. 
Науковий керівник: Зварич Ірина 
Ярославівна, доктор економічних наук, 
професор 

Договір №МЕ-30-2022 на 
надання науково-професійних 
послуг з ТОВ «Енерджі 
інжинірингова компанія» від 
13.06.2022 р.; Додаткова угода 
№1 від  

13.06.2022-
13.11.2022 

40 000 20 000 Послуги із виявлення сучасних 
мейнстрімів глобального розвитку 
у напрямку економічних, 
екологічних, соціальних та 
військових аспектів. 
 

2.  Надання консультативних послуг з 
питань роботи на платформі NAZOVNI, 
яка є сервісом глобалізації 
українського бізнесу та головним 
інструментом просування експорту за 
кордон за сприяння українських 
посольств.  
Науковий керівник: Тулай Оксана 
Іванівна, доктор економічних наук, 
професор 

Договір №Ф-26-2022 на 
надання науково-професійних 
послуг з ПП «Аскон» від 
09.06.2022 р. 

09.06.2022-
08.06.2023  

20 000 10 000 Надання консультативних послуг з 
питань роботи на платформі 
NAZOVNI, яка є сервісом 
глобалізації українського бізнесу та 
головним інструментом просування 
експорту за кордон за сприяння 
українських посольств. 



 

 

3.  Науково-професійне консультування 
фахівців підприємства з питань 
фінансового забезпечення вантажних 
перевезень. 
Науковий керівник:  
Квасниця Оксана Василівна, кандидат 
економічних наук 

Договір №ФІН-60-2022 на 
надання науково-професійних 
послуг з ФОП Довгим М.В. від 
19.09.2022 р. 

19.09.2022-
31.01.2023 

30 000 8 000 Проведення науково-професійного 
консультування з питань 
фінансового забезпечення 
вантажних перевезень. 

4.  Моніторинг стану посівів озимих 
зернових культур в умовах зміни 
клімату.  
Науковий керівник: Шувар Антін 
Михайлович, доктор 
сільськогосподарських наук, старший 
науковий співробітник 

Договір №КА-76-2022 на 
надання науково-професійних 
послуг з ПП «Урожай» від 
30.11.2022 р. 

30.11.2022-
15.02.2023 

20 000 20 000 Проведення моніторингу стану 
посівів озимих зернових культур. 

                   
 

Проректор з наукової роботи     Зеновій-Михайло ЗАДОРОЖНИЙ 


