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Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НА 2021-2025 РР.  

ЛЬВІВСЬКОГО  ІНСТИТУТУ 

ПрАТ «ВИЩИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД 

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Кафедра менеджменту організацій 
 

Назва теми Механізм розвитку інноваційних методів і моделей  управління в 
умовах цифрової економіки України 

Код завдання* 06.54.31.03. Управління нововведеннями (інноваційний менеджмент)  
УДК 658.001.76  

Науковий керівник(и) Данилюк Л.Г., канд. екон. наук, доцент 

Терміни виконання 2021-2025  рр. 

Мета дослідження,  

очікувані наукові  

результати 

Методичні засади підвищення ефективності процесів управління 

шляхом застосування інноваційних методів і моделей, які орієнтовані 

на  потреби розвитку цифрової економіки   

 

Оцінка впливу цифрових технологій  на процеси  управління 

організаціями в бізнесі та інших сферах. Характеристика  нових 

підходів до побудови процесів управління в бізнесі і некомерційному 

секторі з використанням засобів цифрової економіки. Обґрунтування 

напрямів підвищення ефективності процесів управління шляхом 

застосування інноваційних методів і моделей. 

Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових 

статей щодо розвитку і використання  інноваційних методів і моделей 

у цифровій економіці 

Науково-педагогічний склад, що залучений до виконання НДР 

№ ПІБ, науковий ступінь 

1 Лелик Л.І., канд. екон. наук, доцент 

2 Данилюк Л. Г., канд. екон. наук, доцент 

3 Гринькевич В. М., канд. техніч. наук, доцент 

4 Оліховська М. В. канд. екон. наук, доцент 

5 Рішняк Олена Романівна, ст. викладач 

 

 

Кафедра права 

 

Назва теми Перспективи вдосконалення окремих галузей законодавства України 

Код завдання* 10.01.11 

Сучасний стан та перспективи розвитку юридичної науки 

УДК 34:001.12/.18 

Науковий керівник(и) Яворська В. Г., канд. юрид. наук, доцент 

Терміни виконання 2021-2025  рр. 



 

 

Мета дослідження, 

очікувані наукові 

результати 

Визначення напрямів удосконалення законодавства України. 

Узагальнення проблемних питань у вигляді недоліків окремих галузей  

законодавства України з метою напрацювання пропозицій для  

подальшого вдосконалення законодавства та практики його  

застосування. 

Підготовка науково-методичних посібників, навчальних посібників,  

колективної монографії, публікація наукових статей, тез доповідей на 

конференціях та наукових семінарах щодо перспектив вдосконалення 

недоліків окремих галузей законодавства України 

 

Науково-педагогічний склад, що залучений до виконання НДР 

№ ПІБ, науковий ступінь 

1. Яворська В. Г., канд. юрид. наук, доцент 

2.  Граб М. І., канд. юрид. наук, доцент 

3. Задорожна М. І., кандидат наук з держ. управління, доцент  

4. Лепех Ю. С., канд. юрид. наук, доцент  

5.  Мельниченко Б. Б., д-р. юрид. н., доцент  

6. Ніканорова О. В., канд. юрид. наук, доцент 

7. Павлюк Н. М., канд. юрид. наук, доцент 

8. Пришляк Г. Я., канд. юрид. наук, доцент 

9. Русаль Л. М., канд. юрид. наук, доцент 

 

 

Кафедра економіки та підприємництва 

 

Назва теми Фінансове забезпечення діяльності підприємств в умовах глобальних 
викликів 

Код завдання* 06.81.01 Економіка та організація підприємства. Керування 
підприємством УДК 658 

Науковий керівник(и) Магас Н.В., канд. екон. наук, доцент 

Терміни виконання 

(у форматі: 2021-2025) 

2021-2025 рр. 

Мета дослідження, 

очікувані наукові 

результати 

Розробити рекомендації щодо підвищення ефективності управління 

фінансовим забезпеченням діяльності підприємств в умовах 

глобальних викликів.  

Дослідити теоретико-методологічні засади управління фінансовим 

забезпеченням підприємств. Здійснити аналіз та оцінку фінансових 

передумов формування фінансового забезпечення підприємств. 

Формування фінансової стратегії розвитку підприємств. Визначення 

напрямів реалізації фінансової політики забезпечення розвитку 

підприємств в умовах глобальних загроз. 

Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових 

статей щодо фінансового забезпечення діяльності підприємств в 

умовах глобальних викликів. 

Науково-педагогічний склад, що залучений до виконання НДР 

№ ПІБ, науковий ступінь 

1. Магас Н.В., канд. екон. наук, доцент 

2.  Парфенюк Є.І., канд. екон. наук, доцент 

3.  Стойко Г.В., канд. екон. наук 

4.  Стефанишин О.Б., канд. екон. наук 

 



 

 

Кафедра психології 

 

Назва теми Сучасні психологічні форми і методи розвитку гнучких навичок у 

здобувачів вищої освіти 

Код завдання* 14.35.07   

Освіта і навчання у вищій професійній школі УДК 378 

Науковий керівник(и) Іванюк У.В., канд. екон. наук., доцент 

Терміни виконання 

 

2021-2025 рр. 

Мета дослідження, 

очікувані наукові 

результати 

Методичні засади формування гнучких навичок у здобувачів сучасної  

вищої освіти. 

 

Характеристика нових форм і методів для формування навичок, що 

дозволяють швидко адаптуватися до нових умов та вміння вирішувати 

нестандартні завдання. Розвиток та формування критичного мислення, 

креативності, ініціативності, навичок тайм-менеджменту у здобувачів 

вищої освіти з психології. 

Оцінка впливу творчого процесу на формування гнучких навичок в 

практичній роботі психолога. 

Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей 

щодо сучасних психологічних форм та методів розвитку гнучких навичок в 

здобувачів вищої освіти.  

Науково-педагогічний склад, що залучений до виконання НДР 

№ ПІБ, науковий ступінь 

1. Іванюк У. В., канд. екон. наук., доцент 

2. Гнатко М. М.,  канд. психол. наук., доцент 

3. Романець З. О., канд. психол. наук., доцент 

4. Закалик Г. М., старший викладач 

5. Петринич О. Г., старший викладач 

 

 

Кафедра соціально-гуманітарних і  фундаментальних дисциплін 

 

Назва теми Новітні напрями і технології інтерактивної взаємодії  учасників 
освітнього процесу у формуванні мовних і загальних компетентностей 
студентів 
 

Код завдання* Інформаційна діяльність у галузі мовознавства УДК 81:002  

Науковий керівник(и) Матюшко Л.І., канд. істор. наук, доцент 

Терміни виконання 2021-2025 рр. 

Мета дослідження,  

очікувані наукові  

результати 

Методичні засади підвищення якості вищої освіти через використання 

сучасних засобів інтерактивної взаємодії в умовах дистанційного 

навчання 

 

Дослідження методів, способів, засобів і ресурсів для запровадження 

дистанційної роботи та інших форм взаємодії зі студентами  в умовах 

глобальної пандемії.  Інтерактивна взаємодія у процесі роботи, 

надання студентам можливості самостійного освоєння 

досліджуваного матеріалу. 

Оцінка впливу використання навчальних платформ Zoom, Google 

Classroom,  Moodle, цифрових технологій  на процеси  вивчення 

іноземної мови. 

Характеристика усіх навчальних платформ та нових підходів.  Аналіз 

доступних можливостей усіх платформ та зворотного зв’язку зі 

студентами. 



 

 

Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових 

статей, розробка відео-пояснень викладачами граматичних тем в 

іноземній мові, створення Google Hangouts, ознайомлення з файловим 

форматом Aiken для проведення модульних контрольних робіт з 

письмового перекладу. 

Науково-педагогічний склад, що залучений до виконання НДР 

№ ПІБ, науковий ступінь 

1 Байцар О.Й. старш. викладач 

2 Думка Х. Є. старш. викладач 

3 Івасенко А. В. старш. викладач 

4 Катачина О. О. канд. філол. наук, доцент 

5 Матюшко Л.І., канд. істор. наук, доцент 

6 Наконечна О. Я. старш. викладач 

 

 


