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Назва теми
Використання відходів промислових
підприємств Львівської області та
бактеріальних препаратів при фіто меліорації
породних відвалів вугільних шахт
Становлення нової соціо-культурної реальності
в Україні
Лінгвістичні, літературознавчі та
культурологічні аспекти сучасного
сходознавства
Методи обчислювальної математики для
прямих та обернених задач
Лінгвокомунікативне дослідження мовних
одиниць різних рівнів у художньому дискурсі
Моделювання організаційно-економічних
процесів у підприємництві
Українська музична культура в контексті
національного та європейського мистецтва й
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Інституційний вимір політичного процесу.
Україна і світ.
Збереження раритетних видів природної флори
України у колекціях ботанічного саду
Генетичнй контроль нейродегенерацій мозку і
м’язових дистрофій у Drosophila melanogaster
та вивчення мутагенної активності харчових
ароматизаторів з використанням про- та
еукаріотичних тест-систем
Стан іон-транспортних та антиоксидантної
систем біооб’єктів за дії фізико-хімічних
чинників
Оптимізація просторової та структурної
організації туристичної інфраструктури
Карпатського регіону України
Двопроменева лазерна поляриметрія в
параметричній кристалооптиці
Дослідження проблеми вибору та формування
оптимальної траєкторії економічного розвитку
держав в умовах їхньої значної торговельної та
фінансової відкритості
Міжнародне право XXI століття: сучасний стан
та перспективний розвиток
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Методологічні проблеми дослідження
української філософії
Програма Східне партнерство та її вплив на
європейські устремління України
Багатофункціональні монокристалічні,
композитні і наноструктуровані матеріали на
основі широкозонних фосфорів і фероїків
Люмінесценція власних і домішкових дефектів
в оксидах зі структурою граната
Молекулярні механізми анти діабетичної дії
екстракту галеги лікарської
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Структурно-функціональний стан гемоглобіну
за алкогольної інтоксикації та фізіологічно
активних речовин
Український фольклор та фольклористика в
науково-освітній парадигмі народознавства
Професійна і соціально-педагогічна підготовка
майбутніх фахівців у системі вищої освіти
України: історико-педагогічні аспекти,
дидактичні підходи, інноваційні технології
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Динаміка сучасних освітніх процесів в Україні
та закордоном: порівняльний аналіз
Рефрактивні параметри монокристалічних і
нанорозмірних фероїнів під впливом зовнішніх
полів
Українське хорове мистецтво: традиції та
сучасні інновації.
Особливості насіннєвого і вегетативного
розмноження інтродукованих рослин
Асимптотичні, алгебраїчні та кате горні
властивості алгебро-топологічних об’єктів
Лі-алгебраїчні методи дискретних апроксимацій
лінійних і нелінійних динамічних систем.
Навчання у штучному інтелекті.
Проблематика хореографічної освіти і науки в
Україні: теорія і історія хореографічної
культури – “хореологія” як мистецтвознавча
дисципліна
Теоретико-прикладні проблеми удосконалення
кримінального законодавства України
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Політика регіонального розвитку України у
контексті європейських інтеграційних процесів
Проблеми інформаційної політики в нових
медіях
Лексико-граматична структура української
мови як вияв динаміки її норм
Економетричне моделювання та прийняття
рішень в економіці та фінансах
Видатні діячі української науки та культури в
інтелектуальному дискурсі XX – початку
XXI ст. : бібліографічний аспект
Тенденції і пріоритети криміналістики в
контексті нового кримінального
процесуального законодавства
Проблеми реалізації нового кримінального
процесуального законодавства України (КПК
2012 р.) щодо захисту прав, свобод та законних
інтересів учасників кримінального провадження

39. Микієвич М.М.,
д-р юрид. наук, проф.

0113U005125
01.13-12.16

40. Бацевич Ф.С.,
д-р філол. наук, проф.
41. Якібчук П.М.,
д-р фіз.-мат. наук, проф.
42. Свелеба С.А.,
д-р фіз.-мат. наук, проф.

0113U005126
01.13-12.15
0113U004639
01.13-12.14
0113U005357
01.13-12.15

Правові форми та механізми реалізації
міжнародної правосуб’єктивного України в
європейській регіональній інституційній
системі
Актуальні проблеми сучасної дискурсології
Стохастичне моделювання структурних та
динамічних властивостей багатокомпонентних
металічних розплавів
Розмірні ефекти в кристалах з просторово
модульованою наноперіодичністю

