
 
 

ПЛАН РОБОТИ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЦЕРКОВНО-КАНОНІЧНИХ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ УАН ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
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1 2 3 4 5 6 7 

Виконання науково-дослідних робіт 

1 Філософсько-правові проблеми 

українського державотворення 

(держреєстраційний номер 

0111U009825) 

1 НДІ, кафедри 

юридичного 

факультету 

Виконання другого етапу роботи: 

«Обґрунтування концепції 

філософсько-правових проблем 

розвитку української державності» 

серпень 

2013-

грудень 

2014 

 



2 Християнська етика як світоглядне 

джерело українського права 

(держреєстраційний номер 

0111U008020) 

1 НДІ, кафедри 

юридичного 

факультету 

Виконання другого етапу роботи: 

«Вивчення впливу християнської 

етики на формування правової 

свідомості українського народу» 

серпень 

3013-

грудень 

2014 

 

3 Дослідження проблем формування 

єдиного правового поля церковно-

канонічного права в Україні 

(держреєстраційний номер 

0111U006671) 

1 НДІ, кафедри 

юридичного 

факультету 

Виконання другого етапу роботи: 

«Обґрунтування концепції єдності 

українського народу у своєму відчутті 

і розумінні ключових засад 

християнської моралі, не зважаючи на 

різні формальні конфесійні 

відмінності» 

серпень 

2013-

грудень 

2014 

 

4 Вивчення міцності конструкційних 

матеріалів для сучасних 

архітектурно-будівельних рішень 

(держреєстраційний номер 

0111U008021) 

1 НДІ, кафедри 

факультету 

архітектури та 

будівництва 

Виконання другого етапу роботи: 

«Дослідження міцності металів під 

час динамічних навантажень» 

січень 

2013-

грудень 

2014 

 

5 Організаційно-економічні засади 

використання та розвитку ресурсного 

потенціалу регіону 

(держреєстраційний номер 

0111U006672) 

1 НДІ, кафедри 

економічного 

факультету 

Виконання другого етапу роботи: 

«На основі комплексного аналізу 

соціально-економічної інформації 

розробка системних рекомендацій з 

підвищення ефективності 

використання ресурсного потенціалу 

регіону» 

 

серпень 

2013-

грудень 

2014 

 

6 Особливості становлення та розвитку 

інституту конституційно-правової 

відповідальності суб’єктів державно-

політичних відносин на сучасному 

етапі українського державо- і право 

2 НДІ, кафедри 

юридичного 

факультету 

Підготовка проміжного звіту по 

першому етапі роботи: «Дослідження 

сутнісних особливостей 

конституційно-правової 

відповідальності суб’єктів державно-

грудень 

2013 

 

січень 

2014-



творення (держреєстраційний номер 

0111U006670) 

політичних відносин»; 

виконання другого етапу роботи: 

«Дослідження юридичної практики 

застосування конституційно-правової 

відповідальності суб’єктів державно-

політичних відносин» 

грудень 

2015 

 

7 Закономірності розвитку і 

функціонування правової держави 

(держреєстраційний номер 

0111U006673) 

2 НДІ, кафедри 

юридичного 

факультету 

Підготовка проміжного звіту по 

першому етапі роботи: «Державно-

правові засади розвитку 

законодавства України»; 

виконання другого етапу роботи: 

«Дослідження механізмів розвитку і 

функціонування правової держави» 

грудень 

2013 

 

січень 

2014-

грудень 

2015 

Формування тематики науково-дослідних робіт 

1 Вивчення перспектив та розробка 

актуальності формування та 

державної реєстрації нових науково-

дослідних тем згідно пріоритетних 

напрямків розвитку науки і техніки 

 Дирекція НДІ  Протягом 

року 

 

Організація і проведення наукових заходів 

1 Круглий стіл 

присвячений 1025-річниці Хрещення 

України-Русі 

«Християнство як світоглядна основа 

формування та розвитку української 

держави і права» 

 

 НДІ, 

проректор з 

наукової 

роботи, 

завідувач 

кафедри 

церковно-

канонічних 

дисциплін та 

Включення матеріалів круглого столу 

до розкриття науково-дослідної 

тематики НДІ, а зокрема питань, що 

стосуються впливу християнської 

етики та канонічного права на 

процеси державотворення 

жовтень 

2013 року 

 



філософії 

права 

2 Науково-практична конференція 

факультету архітектури та 

будівництва: «Інтеграція науки і 

практики як механізм ефективного 

розвитку сучасного проектування» 

 Проректор з 

наукової 

роботи, НДІ, 

декан 

факультету 

архітектури та 

будівництва 

Включення матеріалів конференції до 

відповідної тематики НДІ 

листопад 

2013 року 

 

3 Науково-практична конференція 

економічного факультету: «Сучасний 

стан розвитку економіки,  управління 

та рекламної діяльності України» 

 Проректор з 

наукової 

роботи, НДІ, 

декан 

економічного 

факультету 

Включення матеріалів конференції до 

відповідної тематики НДІ 

лютий 2014 

року 

 

4 Науково-практична конференція 

юридичного факультету: 

«Особливості формування 

законодавства України: філософсько-

правові, історичні, теоретичні та 

прикладні аспекти» 

 Проректор з 

наукової 

роботи, НДІ, 

декан 

юридичного 

факультету 

Включення матеріалів конференції до 

відповідної тематики НДІ 

березень 

2014 року 

 

5 Звітна науково-практична 

конференція викладачів та студентів 

«Наука та освіта ХХІ століття» 

 Проректор з 

наукової 

роботи, НДІ, 

декани 

університету 

Включення матеріалів конференції до 

відповідної тематики НДІ 

квітень 

2014 року 

 

Контроль за якістю здійснення науково-дослідних робіт 

1 Забезпечення високого рівня якості 

наукових досліджень і їх виконання в 

 НДІ, 

відповідальні 

Збір матеріалів, що стосуються 

тематики роботи, їх систематизація 

Протягом 

року 

 



запланований термін за виконання 

науково-

дослідних 

робіт 

2 Організація і контроль за своєчасним 

поданням звітної документації 

виконання науково-дослідних робіт 

 НДІ, 

відповідальні 

за виконання 

науково-

дослідних 

робіт 

Контроль за дотриманням 

відповідності звітної документації 

Державному стандарту України 

«Документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура і правила 

оформлення. ДСТУ 3008-95» 

Протягом 

року 

 

3 Формування наукових кадрів 

високого рівня кваліфікації з метою 

забезпечення необхідного наукового 

потенціалу для проведення наукових 

досліджень відповідно до напрямків 

наукової діяльності університету 

 НДІ  Протягом 

року 

 

4 Надання інформації про обсяг, 

характер і рівень виконання науково-

дослідних робіт і тих, що 

безпосередньо перебувають у 

поточному провадженні 

 НДІ Моніторинг наукової діяльності 

науково-педагогічних кадрів 

університету 

Протягом 

року 

 

5 Створення робочих груп по 

формуванню структури та змісту 

монографічних досліджень по темах 

науково-дослідних робіт 

 НДІ, 

відповідальні 

за виконання 

науково-

дослідних 

робіт 

Формування планів-проспектів та 

орієнтовного змісту монографічних 

досліджень, організація авторських 

наукових колективів для написання 

монографій 

Протягом 

року 

 

6 Узагальнення даних про результати 

науково-дослідної роботи та подання 

 НДІ  квітень-

травень 

 



підсумкових звітів про виконання 

науково-дослідних робіт 

2014 

Виконання наукових програм 

1 Забезпечення виконання наукових 

програм розвитку університету 

відповідно до плану проведення 

наукових досліджень, участь у 

виконанні всеукраїнських та 

міжнародних наукових програм, 

грантів 

 НДІ Моніторинг інформації про наукові 

заходи в Україні та близькому 

зарубіжжі, вивчення перспективних 

наукових грантів та міжнародних 

наукових програм 

Протягом 

року 

 

2 Організація наукових досліджень у 

сфері гуманітарних, економічних, 

правових наук, архітектури та 

будівництва, проблем суспільства і 

людини, спрямованих на реалізацію 

пріоритетних напрямків розвитку 

науки, техніки й освіти 

 НДІ Участь в наукових заходах 

університету та наукових установ 

міста, області та країни 

Протягом 

року 

 

Наукове співробітництво 

1 Налагодження взаємовигідних 

зв’язків з науково-дослідними 

підрозділами вищих навчальних 

закладів та науково-дослідними 

установами 

 НДІ Встановлення контактів з науково-

дослідними установами, підписання 

домовленостей про співробітництво 

Постійно  

2 Налагодження співробітництва з 

вищими навчальними закладами 

Республіки Польща, Білорусії та 

Російської Федерації 

 НДІ Підписання договору про 

співробітництво з Вищою школою 

безпеки і оборони імені Маршалка 

Юзефа Пілсудського у м. Варшава. 

Проведення спільних наукових 

заходів з Інститутом міжнародного 

Впродовж 

року 

 



співробітництва у Пйорткові 

Трибунальському. 

Налагодження співробітництва  

фаховими виданнями Російської 

Федерації, Білорусії та Молдови. 

Інша діяльність 

1 Аналіз директивних, інформативних і 

теоретико-методичних матеріалів 

Міністерства освіти і науки України з 

питань науково-дослідної роботи і 

занесення їх до банку даних 

університету 

 НДІ Моніторинг та збір інформації з 

Інтернет-порталу міністерства та 

науково-дослідних установ країни 

Постійно   

2 Здійснення підбору інформативних 

та інших матеріалів Міністерства 

освіти і науки України з питань 

науково-дослідної роботи та 

забезпечення інформування 

структурних підрозділів університету 

 НДІ  Постійно  

3 Здійснення оперативного планування 

роботи НДІ відповідно до нагальних 

потреб і поточних наукових заходів 

 НДІ  Постійно  

4 Сприяння молодим викладачам-

науковцям і надання їм допомоги у 

вирішенні питань здачі 

кандидатських мінімумів, 

затвердження тем дисертаційних 

робіт 

 НДІ, 

проректор з 

наукової 

роботи 

 Постійно  

5 Сприяння участі студентів 

університету у наукових заходах, 

 НДІ, 

проректор з 

Допомога у підготовці наукових 

досліджень, доповідей 

Постійно  



конкурсах, олімпіадах, що будуть 

проводитися з ініціативи 

громадських організацій, державних 

установ тощо 

наукової 

роботи 

6 Експертиза об’єктів інтелектуальної 

власності працівників університету 

 НДІ  Постійно  

 

 


