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№ Науковий керівник № 

держреєстрації 

Назва теми 

1. Гулій В.М., 

д-р геол.-мін. наук,  

ст. наук. співроб. 

0114U000860 

 

01.14-12.18 

Геохімічні моделі абіогенного походження 

концентрацій вуглеводнів 

2. Волошин П.К., 

канд. геол.-мін. наук, доц. 

0114U000861 

 

01.14-12.18 

Оцінка стану природного середовища 

техногенно перевантажених територій 

Західного регіону України 

3. Сіворонов А.О., 

д-р геол.-мін. наук, проф. 

 

0114U000862 

 

01.14-12.16 

Структурно-седиментологічні дослідження 

флішових відкладів Українських Карпат 

4. Зашкільняк Л.О., 

д-р істор. наук, проф. 

0114U000863 

 

01.14-12.16 

Між макро- і мікро-історією: формування 

академічної школи історичної біографістики в 

Україні 

5. Шпик І. Є., 

канд. істор. наук, доц. 

0114U000864 

 

01.14-12.17 

Міжслов’янські культурні взаємини на 

Балканах в епоху Середньовіччя 

6. Яремко З.М., 

д-р хім. наук, проф. 

0114U000865 

 

01.14-12.16 

Формування елементів культури безпеки 

життєдіяльності засобами освіти 

7. Кобилецький М.М., 

д-р юрид. наук, проф. 

0114U000866 

 

01.14-12.16 

Реалізація свободи творчості і науки  в Україні: 

історико-правовий та порівняльно-правовий 

аспекти 



 

8. Мацевко-Бекерська Л.В., 

д-р філол. наук, доц. 

0114U000867 

 

01.14-12.16 

Світова література в історико-літературному та 

літературно-критичному дискурсі XXI століття 

9. Зорівчак Р.П., 

д-р філол. наук, проф. 

0114U000868 

 

01.14-12.16 

Актуальні питання англо-українського 

перекладу на початку XXI сторіччя 

10. Позняк С.П., 

д-р геогр. наук, проф. 

0114U000869 

 

01.14-12.16 

Теоретико-методологічні основи ґрунтово-

географічного районування 

11. Кукурудза С.І., 

канд. геогр. наук, проф. 

0114U000870 

 

01.14-12.16 

Переваги і ризики використання природно-

ресурсного потенціалу Західного регіону 

України в період трансформації суспільства 

12. Островерх П.І.,  

канд. екон. наук, проф. 

0114U000872 

 

01.14-12.17 

Ринкові та інституційні механізми розвитку 

господарської системи України 

13. Черниш Н.Й., 

д-р соц. наук, проф. 

0114U004137 

 

01.14-12.16 

Скерованість та динаміка змін в сучасному 

українському суспільстві 

14. Шаблій О.І.,  

д-р геогр. наук, проф. 

0114U004138 

 

01.14-12.16 

Суспільно-географічні проблеми 

Західноукраїнського регіону у руслі 

євроінтеграції та стратегії східного партнерства 



 

15. Антоняк Г.Л,. 

д-р біол. наук, проф., 

Мамчур З.І., 

канд. біол. наук, доц. 

0114U004241 

 

01.14-12.18 

Моніторинг та різнорівнева біоіндикаційна 

оцінка екологічного стану урбанізованих і 

техногенно трансформованих територій та 

акваторій Західної України 

16. Горбулінська С.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

0114U004242 

 

01.14-12.18 

Методичні підходи до формування знань з 

генетики та біотехнології у профільній 

загальноосвітній школі з використанням 

новітніх технологій навчання 

17.  Помірко Р.С., 

д-р філол. наук, проф. 

0114U004243 

 

01.14-12.16 

Сучасні напрями формування структурно-

семантичних і когнітивно-дискурсних парадигм 

германських, романських і класичних мов 

18. Кметь В.Ф., 

канд. істор. наук, доц. 

0114U004244 

 

01.14-12.18 

Формування фонду періодичних видань 

Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка  

(XVIII ст. - 1945 р.) 

19. Габор Н.Б., 

канд. філол. наук, доц.  

0114U004245 

 

01.14-12.16 

Особливості медіакультури в Україні 

20. Грабинський І.М., 

д-р екон. наук, проф. 

0114U004246 

 

01.14-12.16 

Екологічні чинники економічного зростання в 

країнах Центрально-Східної Європи 

21. Лозинський Р.М., 

д-р геогр. наук, проф. 

0114U004247 

 

01.14-12.16 

Сучасні тенденції трансформації суспільно-

географічного простору України 

22. Микитенко Н.О., 

д-р пед. наук, доц. 

0114U004248 

 

01.14-12.16 

Лінгво-дидактичні особливості формування 

іншомовної комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців у вищій школі 



23. Половинко І.І., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

 

0114U005088 

 

01.14-12.16 

Керовані оптичні фільтри ультрафіолетового 

діапазону на основі змішаних кристалів солей 

Туттона 

24. Кравчук Я.С., 

канд. геогр. наук, проф. 

0114U005089 

 

01.14-12.16 

Актуальні проблеми геоморфології і 

палеогеографії Українських Карпат,  

Волино-Поділля та Волинського Полісся 

25. Михасюк І.Р., 

д-р екон. наук, проф. 

0114U005091 

 

01.14-12.17 

Регулювання підприємницької діяльності в 

Україні в умовах посилення євроінтеграційних 

процесів 

26. Майовець Є.Й., 

д-р екон. наук, проф. 

0114U005090 

 

01.14-12.17 

Методологія прикладних маркетингових 

досліджень в Україні 

27. Бехта І.А., 

д-р філол. наук, проф. 

0114U004542 

 

01.14-12.16 

Художні дискурси: форми, жанри, норми 

28. Михнович А.В., 

канд. геог. наук, доц.  

0114U004775 

 

01.14-12.16 

Конструктивно-географічний аналіз природно-

господарських геосистем Західної України в 

контексті обґрунтування  і практичного 

забезпечення їхнього збалансованого 

функціонування 

29. Мальський М.З., 

д-р екон. наук, проф. 

0114U004774 

 

01.14-12.17 

Україна в умовах трансформації глобальної 

системи міжнародних відносин 

30. Присяжний М.П., 

канд. філол. наук, доц. 

0114U004773 

 

01.14-12.16 

Сучасні ЗМІ в системі формування 

громадянського суспільства 



 

31.  Ковалюк О.М., 

д-р екон. наук, проф. 

0114U004776 

 

01.14-12.17 

Розвиток обліку, аналізу і контролю в 

господарській системі України 

 


