
 

ЗМІСТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

1. Наукова діяльність науково-педагогічного складу Львівського 

інституту МАУП у 2018 році 

 

Протягом звітного періоду  науково-педагогічні працівники Львівського 

інституту МАУП здійснювали дослідження за такими напрямами:  

 у галузі управління – «Теорія і практика управління в умовах 

соціокультурних і економічних трансформацій» (кафедра менеджменту 

організацій);  

 у галузі економіки – «Актуальні проблеми економіки та управління в 

умовах системної кризи» (кафедра економіки та підприємництва); 

 у галузі права – «Механізми забезпечення прав людини в умовах 

євроінтеграційних процесів» (кафедра права); 

 у галузі соціогуманітарних наук  – «Всебічний розвиток особистості  в 

умовах постіндустріального суспільства» (кафедра соціально-гуманітарних 

і фундаментальних дисциплін); 

 у галузі психології  – «Соціально-психологічні особливості професійної 

діяльності» (кафедра психології). 

Наукові дослідження у галузі суспільних наук науково-педагогічні 

працівники Львівського інституту МАУП здійснювали у співпраці з відділом 

соціально-гуманітарних проблем розвитку регіону Інституту регіональних 

досліджень НАН України імені Мар’яна Долішнього у рамках виконання теми 

«Механізм регулювання міграції в умовах трансформації регіональних ринків 

праці». За результатами виконання теми підготовлено до друку друге видання 

довідника «Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти» (2018 рік), а 

також матеріали доповідей до секції «Економічні наслідки міграції в Україні та 

світі. Міграція людських ресурсів як чинник формування нового глобального 

світу» у рамках спільного проведення на базі Львівського інституту МАУП 

щорічної Міжнародної наукової конференції «Суспільні трансформації і 

безпека: людина, держава, соціум» (14червня 2018 року). 

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 2018 році у рамках виконання 

Проекту науково-педагогічні працівники Львівського інституту МАУП 

проаналізували міжнародний досвід з реалізації проектів, пов’язаних із 

моніторингом працевлаштування випускників та їх промоції з використанням 



он-лайн ресурсів, підготували методичний інструментарій для анкетування 

роботодавців і випускників закладів вищої і професійної Львівської області, 

провели аналіз особливостей працевлаштування випускників закладів 

професійно-технічної освіти у Львівській області. 

У 2018 році науково-педагогічні працівники кафедри психології 

Львівського інституту МАУП організували Всеукраїнський проект 

«Логотерапія – зміст життя як виклик стражданням» (учасниками: психологи, 

психотерапевти, медики, педагоги, священнослужителі), а також організовують 

Всеукраїнський проект «Когнітивно-поведінкова психотерапія дітей та 

підлітків». 

 

 

 

Інформація про наявні або завершені науково-дослідні теми, які 

виконуються у Львівському інституті МАУП 

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 

Всебічний розвиток 

особистості  в умовах 

постіндустріального 

суспільства 

соціально-
гуманітарних 

 і фунда-
ментальних 
дисциплін 

к.і.н., доц. 
Леськів М. М. 

2019 
рік 

триваюча 
тема 

2 

Механізми 

забезпечення 

прав людини в 

умовах 

євроінтеграційних 

процесів 

права 
к.ю.н., доцент 

Яворська В.Г. 

2019 

рік 

триваюча 
тема 

3 

Актуальні проблеми 
економіки та 

управління в умовах 
системної кризи 

економіки  
та підприєм-

ництва 

к.е.н., доц. 
Магас Н.В. 

2019 
рік 

триваюча 
тема 

4 

Теорія і практика 
управління в умовах 

соціокультурних і 
економічних 

трансформацій 

менеджменту 
організацій 

к.е.н., доцент 

Данилюк Л.Г. 

2019 

рік 

триваюча 
тема 

5 

Соціально-
психологічні 
особливості 

професійної діяльності 

психології 

к. психол. н., 
доцент 

Дмишко О.С. 
 

2019 

рік 

триваюча 
тема 

 

 
 


