
ТЕМАТИКА НАУКОВО ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДР У ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ МАУП
ТА ЇЇ ВИКОНАННЯ У 2014 РОЦІ

Тема Період виконання Основні результати 
Кафедра гуманітарних дисциплін

Розвиток методів і форм гуманітарної підготовки 
фахівців у вищій школі. Категорія: у межах робочого 
часу

2013-2015

1. Збірник  матеріалів  Всеукраїнської  науково-
практичної  конференції  “Cуспільні
трансформації  і  безпека:  людина,  держава,
соціум”.  Секція  “Соціально-гуманітарний  та
політичний  контексти  суспільних
трансформацій”.

2. Захист  дисертаційного  дослідження  на  тему
“Відповідальність  як  модус  вільного
самоздійснення  людини  у  філософії
екзистенціалізму”.

Кафедра економіки

Стратегічне управління економічною безпекою 
торговельного підприємства. Категорія: у межах 
робочого часу 2011-2014

1. Монографії:
 “Стратегічні  пріоритети  та  механізми

інноваційного  розвитку  сільських  територій
Західного регіону України”.

 “Внутрішня  торгівля  України:  проблеми  і
перспективи розвитку”.
2. Збірник  матеріалів  Всеукраїнської  науково-

практичної  конференції  “Cуспільні
трансформації  і  безпека:  людина,  держава,
соціум”.  Секція  “Соціальна  економіка  та
фінансова  безпека  в  умовах  суспільних
трансформацій”.

Кафедра менеджменту організацій: 
у співпраці з Інститутом регіональних досліджень НАНУ (відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону)
Теорії, моделі і технології управління людськими 
ресурсами у XXI столітті. Категорія: у межах робочого 
часу

2013-2015 1. Всеукраїнська науково-практична конференція на
тему  “Cуспільні  трансформації  і  безпека:  людина,
держава, соціум”
2. Збірник матеріалів конференції. Секція “Міграція



як чинник формування нового глобального світу. 
Безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах 
економічних трансформацій”.
3. Захист дисертаційного дослідження на тему 
“Механізми регулювання дитячої праці”

Соціально-економічна захищеність мігрантів: 
загальнонаціональний та регіональний виміри. 
категорія: відомча. Державний реєстраційний номер теми
0113U000106 Виконується за постановою Бюро 
Відділення економіки НАН України від 6 червня  2012 р., 
протокол № 6 

2013-2015

1. Методичні  рекомендації  щодо  оцінювання
ефективності міграційних процесів у регіоні.

2. Методичні  підходи  до  оцінювання  якості
трудового  життя.  Наукова  записка  Федерації
профспілок України.

3. Проблеми  формування  та  реалізації
державної  політики  у  сфері  регулювання  трудової
міграції:  наукова доповідь/ НАН України. Інститут
регіональних досліджень

Кафедра права
Правовий захист прав і свобод особи в 
громадянському суспільстві. Категорія: у межах 
робочого часу

2013-2015

1. Всеукраїнська науково-практична конференція   
«Актуальні питання юридичної науки – 2015»
2. Збірник матеріалів науково-практичної 
конференції 
3. Монографія “Захист законних інтересів громадян 
України у сфері власності : адміністративно-
правове дослідження”

Кафедра психології
Соціально-психологічні питання управління 
розвитком особистості у процесі формування 
інтелектуального потенціалу. Категорія: у межах 
робочого часу

2013-2015

1. Круглий  стіл  на  тему  «Психологічні  виміри
культури, економіки, управління».

2. Збірник матеріалів Круглого столу.
3. Збірник  матеріалів  Всеукраїнської  науково-

практичної  конференції  “Cуспільні
трансформації  і  безпека:  людина,  держава,
соціум”.  Секція  “Суспільні  трансформації  та
проблеми соціалізації особистості”.

Кафедра фінансів, обліку і аудиту
Стан і напрями розвитку фінансової системи 
України. Категорія: у межах робочого часу

2013-2015 1. Круглий  стіл  на  тему  «Стан  і  напрямки
розвитку фінансової системи України».

2. Збірник  тез  доповідей  та  інформаційні
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повідомлення  учасників  ІІ  круглого столу «Стан  і
напрямки розвитку фінансової системи України» 

3. Всеукраїнська  науково-практична
конференція  на  тему  “Cуспільні  трансформації  і
безпека:  людина,  держава,  соціум”.  Секція
“Соціальна  економіка  та  фінансова  безпека  в
умовах суспільних трансформацій”.

4. Захист дисертаційного дослідження на тему
“Фінансово-економічний  механізм  забезпечення
конкурентоспроможності  роздрібного
торговельного підприємства”.
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