
ЗМІСТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

1. Наукова діяльність науково-педагогічного складу Львівського 

інституту МАУП у 2019 році 

Протягом звітного періоду  науково-педагогічні працівники Львівського 

інституту МАУП здійснювали наукові дослідження за такими напрямами:  

 у галузі соціогуманітарних наук – «Екзистенційний вимір освітнього 

самоздійснення як спосіб протистояння безособовості людини» (кафедра соціально-

гуманітарних і фундаментальних дисциплін); 

 у галузі права – «Актуальні питання вдосконалення окремих галузей права 

України» (кафедра права); 

 у галузі психології  – «Соціально-психологічні особливості професійної 

діяльності» (кафедра психології); 

 у галузі управління – «Теорія і практика управління в умовах 

соціокультурних і економічних трансформацій»;  

 у галузі економіки – «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах 

системної кризи» (кафедра економіки та підприємництва); 

 

Наукові дослідження у галузі суспільних наук науково-педагогічні працівники 

Львівського інституту МАУП здійснювали у співпраці з такими організаціями: 

1) відділом соціально-гуманітарних проблем розвитку регіону Інституту 

регіональних досліджень НАН України імені Мар’яна Долішнього,  

2) Науково-дослідним центром «Демос» Національного університету 

«Львівська політехніка»;  

3) Міжнародним університетом фінансів; 

4) кафедрою фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-

економічного університету; 

5) Університетом економіки в Бидгощі (Польща),  

6) громадською організацією «Академічний простір». 

 

За результатами співпраці з Інститутом регіональних досліджень НАН України, 

НДЦ «Демос» НУ «Львівська політехніка» та за підтримки Міжнародної організації 

праці, а також Федерації профспілок України підготовлено до друку наукове видання   

Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ 

століття: наукове видання» / наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2019. 110 с.,  

а також організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію на базі 

Львівського інституту «Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і 

трансформацій» (06 червня 2019 року). За результатами роботи конференції  

підготовлено матеріали доповідей. URL: 



У рамках виконання теми «Актуальні питання вдосконалення окремих галузей 

права України» науково-педагогічні працівники кафедри права опублікували 

колективну монографію Механізм забезпечення прав людини шляхом правового 

регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. 

Л. І. Лелик, В. Г. Яворська; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2019. 

217 с.,  

а також організували Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Актуальні питання юридичної науки–2019» (16 квітня 2019 р.) і круглий стіл до дня 

юриста «Проблеми державотворення в Україні – 2019. Антикорупційна діяльність». 

(08 жовтня 2019 р.).  За результатами проведення цих заходів підготовлено матеріали 

доповідей. URL: 

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки та підприємництва у 

рамках виконання науково-дослідної теми «Актуальні проблеми економіки та 

управління в умовах системної кризи» у співпраці з Міжнародним університетом 

фінансів (м. Київ), Університетом економіки в Бидгощі (Польща), Львівським 

торговельно-економічним університетом та громадською організацією «Академічний 

простір» організували Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні 

проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» (27 листопада 2019 

року).  

У 2019 році науково-педагогічні працівники кафедри економіки та 

підприємництва, кафедри психології та кафедри менеджменту організацій взяли 

участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і 

національної практики» у Міжрегіональній Академії управління персоналом, 

представивши доповіді з такої тематики: 

 Лелик Л. І., Гринькевич О. С., Гринькевич В. М. Ефективність вищої освіти в 

умовах глобальної академічної революції. 

 Зошій, І. В. Модель ефективного формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців галузі права.  

 Магас Н.В. Стан недержавної вищої освіти в сучасній Україні  

Доповіді опубліковані у збірнику матеріалів конференції. 

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту організацій Львівського 

інституту МАУП беруть участь у виконанні Проекту регіонального розвитку 

«Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ 

прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення», 

який реалізується за ініціативи Львівської обласної державної адміністрації за кошти 

Державного бюджету України, отримані від Європейського Союзу у рамках 

секторальної підтримки «Розвиток людського потенціалу», напрям –«Інституції та 

мережі». У 2019 році у рамках виконання Проекту науково-педагогічні працівники 

Львівського інституту МАУП брали участь у підготовці аналітичних матеріалів за 

результатами анкетування випускників закладів профтехосвіти Львівської області з 

питань зайнятості і безробіття, а також анкетування роботодавців Львівської області з 

питань якості підготовки випускників.  



 

2. Інформація про наявні або завершені науково-дослідні теми,  

для коригування документу «Зведений план наукової роботи МАУП  

на 2016-2020 рр.» 
 

Науково-дослідні роботи підрозділів МАУП 
Стан 

(нова тема; 
триваюча тема;  

скасована; 
змінена; 

закінчена) 

Код 
завда
ння 

Назва теми Кафедра 
Науковий 

керівник 

Термін 
вико-
нання 

1 

Екзистенційний вимір 

освітнього 

самоздійснення 

як спосіб протистояння 

безособовості людини 

Кафедра 
соціально-

гуманітарних і 
фундаменталь-
них дисциплін 

к.ф.н., доцент 
кафедри  

СарабунО. Б. 
2020 р. Нова тема 

2 

Актуальні питання 

вдосконалення окремих 

галузей права України 

Кафедра 
права 

к. ю. н., доц., 

зав. кафедри 

Яворська В.Г. 
 

2020 р. Нова тема 

3 

Актуальні проблеми 
економіки та 

управління в умовах 
системної кризи 

Кафедра 
економіки 

та підприєм-
ництва 

к.е.н., доц., 

зав. кафедри 

Магас Н.В. 

2020 р. 
Триваюча 

тема 

4 

Теорія і практика 
управління в умовах 

соціокультурних і 
економічних 

трансформацій 

Кафедра 
менеджменту 
організацій 

к.е.н., доцент, 

зав кафедри 

Данилюк Л.Г. 

2020 р. 
Триваюча 

тема 

5 

Соціально-
психологічні 
особливості 

професійної діяльності 

Кафедра 
психології 

к. психол. н., 

доцент, зав. 

кафедри 

Дмишко О.С. 

2020 р. 
Триваюча 

тема 

 

 


