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№ Науковий керівник № держреєстрації Назва теми 

    

1. Мельник А.П., 

д-р геогр. наук, проф. 

 

0118U000594 

01.18-12.20 

Еволюція, структура, динаміка та оптимізація 

геокомплексів Українських Карпат і 

Західно-Українського краю 

2. Генералова Л.В., 

канд. геол. наук 

0118U000595 

01.18-12.21 

Геодинамічні комплекси пізньомезозойської 

конвергенції в Українських Карпатих 

3. Майовець Є.Й., 

д-р екон. наук, проф. 

0118U000596 

01.18-12.21 

Тенденції використання сучасного 

маркетингового інструментарію в Україні 

4. Островерх П.І., 

канд. екон. наук, проф. 

0118U000597 

01.18-12.21 

Макроекономічне середовище розвитку бізнесу 

в Україні 

5. Михасюк І.Р., 

д-р екон. наук, проф. 

0118U000598 

01.18-12.21 

Економічна політика, розвиток 

конкурентоспроможного підприємництва та 

біржевої діяльності в умовах глобальних 

викликів 

6. Ковалюк О.М., 

д-р екон. наук 

0118U000599 

01.18-12.21 

Проблеми теорії та практики обліково-

аналітичних наук в умовах гармонізації до 

стандартів ЄС 

7. Стасюк З.В., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0118U000600 

01.18-12.20 

Формування заданої структури манометрових 

металевих конденсатів та електронні кінетичні 

явища в них 

8. Паславська А.Й., 

д-р філол. наук, проф. 

0118U000601 

01.18-12.20 

Стратегії і тактики міжкультурної комунікації 

та перекладу 

9. Сілецький Р.Б., 

д-р іст. наук, проф. 

0118U000602 

01.18-12.20 

Етнокультурна історія західноукраїнських 

земель: археологічний, етнологічний  та 

історико-краєзнавчий аспекти 

10. Сухий О.М., 

д-р іст. наук, проф. 

0118U000603 

01.18-12.20 

Політичний та соціокультурний розвиток 

України: людина, суспільство, влада 

11. Качараба С.П., 

д-р іст. наук, проф. 

0118U000604 

01.18-12.20 

Міжетнічні конфлікти у Європі нового і 

новітнього часу: історія та соціальна пам’ять 



12. Войтович Л.В., 

д-р іст. наук, проф. 

0118U000605 

01.18-12.20 

Дискусійні проблеми військової та політичної 

історії Центрально-Східної Європи 

13. Писаренко С.М., 

д-р геогр. наук, проф. 

0118U000606 

01.18-12.20 

Інноваційні напрями розвитку 

зовнішньоекономічної політики України 

14. Равчина Т.В., 

канд. пед. наук, доц. 

0118U000607 

01.18-12.22 

Науково-педагогічні та організаційно-

дидактичні засади професійного розвитку 

майбутніх фахівців у системі вищої освіти 

України: історичні ретроспективи, зарубіжний 

досвід, інноваційні підходи та технології 

15. Бартіш М. Я., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0118U000608 

01.18-12.20 

Чисельні методи розв’язування нелінійних 

операторних рівнянь і задач на екстремум. 

Стохастична оптимізація. 

16. Ярошко С.А., 

канд. фіз.-мат. наук, доц. 

0118U000609 

01.18-12.20 

Розроблення інформаційних систем для онлайн 

навчання. Чисельне моделювання процесів і 

явищ. 

17. Савула Я.Г., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0118U000610 

01.18-12.20 

Комп’ютерне моделювання складних систем 

18. Шинкаренкео Г.А., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0118U000611 

01.18-12.20 

Комп’ютерне та математичне моделювання 

фізичних процесів та складних систем 

19. Цегелик Г.Г., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0118U000612 

01.18-12.20 

Математичні моделі та методи підтримки 

прийняття рішень в інформаційних технологіях 

та в підприємницькій діяльності 

20. Сеньо П.С., 

канд. фіз.-мат. наук, проф. 

0118U000613 

01.18-12.20 

Методи на основі математики функціональних 

інтервалів розв’язування детермінованих та 

стохастичних задач 

21. Щерба І.Д., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0118U000614 

01.18-12.20 

Електронна структура, електричні, магнітні та 

X-променеві  спектральні властивості нових 

потрійних сполук на основі d –і f – металів 

22. Салига Т.Ю., 

д-р філол. наук, проф.  

0118U000615 

01.18-12.20 

Історіософія національної ідентичності в 

художній і науковій літературі XIX-XX  ан. 

23. Татаренко А.Л., 

д-р філол. наук, проф. 

0118U000616 

01.18-12.20 

Слов’янські мови та літератури:  історія, 

сучасний стан, типологічні паралелі 



 

24. Ільницький М.М., 

член-кор. НАН України,  

д-р філол. наук, проф. 

0118U000617 

01.18-12.20 

Теорія і літературна критика як самосвідомість  

літератури: співвідношення змінного і 

константного у художньому пізнанні 

25. Кочан І.М., 

д-р філол. наук, проф. 

0118U000618 

01.18-12.20 

Українська мова у просторі і часі:  

лінгводидактичний, прагматичний і 

культурологічний аспекти 

26. Грабовська С.Л., 

канд. філос. наук, проф. 

0118U000619 

01.18-12.20 

Особистість в соціумі: психологічні механізми 

активності 

27. Карась А.Ф., 

д-р філос. наук, проф. 

0118U000620 

01.18-12.20 

Переусвідомлення буття людини в добу 

глобалізації: ідентичність і свобода 

самоздійснення 

28. Гураль П.Ф., 

д-р юрид. наук, проф. 

0118U000621 

01.18-12.20 

Теоретичні та практичні проблеми забезпечення 

розвитку української державності в умовах 

конституційної реформи і децентралізації 

публічної влади в Україні 

29. Косович В.М., 

д-р юрид. наук, доц. 

0118U000622 

01.18-12.20 

Юридичні засоби забезпечення прав людини в 

Україні:  стан та основні напрями 

удосконалення 

30. Бойко І.Й., 

д-р юрид. наук, проф. 

0118U000623 

01.18-12.20 

Актуальні проблеми історії права і держави, 

правових вчень та української правової думки 

31. Нор В. Т., 

д-р юрид. наук, проф. 

0118U000624 

01.18-12.20 

Забезпечення реалізації прав і свобод особи у 

кримінальному провадженні в контексті 

конституційних змін та новел кримінального 

процесуального законодавства 

32. Шпик І.Є., 

канд. іст. наук, доц. 

0118U000625 

01.18-12.20 

Слов’янський духовно-культурний простір:  

розвиток міжнародних відносин та творчих 

традицій 

33. Стеблій Н.Я., 

канд. іст. наук 

0118U000626 

01.18-12.20 

Бужськ і Західне Побужжя у I – середині II 

тисячоліття: історія та археологія 

34. Мальський М.З., 

д-р екон. наук, проф. 

0118U000627 

01.18-12.20 

Євроатлантичний регіон у сучасній світовій 

політиці 



 

35.  Кравчук А.М., 

д-р філол. наук, проф. 

0118U001324 

01.18-12.20 

Польсько-українські мовні і літературні 

контакти та лінгводидактика 

36. Павлюк О.З., 

канд. хім. наук, доц. 

0118U006425 

09.18-12.23 

Використання технологій змішаного та 

дистанційного навчання під час вивчення хімії у 

закладах освіти 
 


