
16-18 листопада 2012 р. доц. Лапшина І.А. виступила із доповіддю на міжнародній конференції «Міграція та 

інтеграція в Європі та Росії: Нові виклики та можливості» (м.Санкт-Петербург, Російська Федерація). 

23-27 жовтня 2012 р. проф. Шевчук В.О. та Черкас Н.І. виступили із доповідями на 19-му Українсько-

польсько-словацькому семінарі «Кількісні методи соціально-економічного аналізу» (м. Братислава, 

Словаччина). 

Детальніше у форматі PDF. 

 

25–28 жовтня 2011 р. проф. Шевчук В.О. та Чех М.М. виступили із доповідями на 18–му Польсько–

словацько–українському семінарі “Статистичний аналіз економічних та соціальних наслідків перехідного 

процесу в країнах Центральної і Східної Європи” (м. Криниця, Польща). 

Детальніше у форматі PDF.  

13–16 жовтня 2011 р. д.е.н., проф. Яремко Л.А. та к.е.н. Черкас Н.І. виступили із доповідями на 

міжнародному симпозіумі “Сommon governance culture & restructuring problems in three seas basin countries” 

(Айдін Університет, м. Стамбул, Туреччина). 

Детальніше у форматі PDF. 

 

19–20 вересня 2011 р. доц. Лапшина І.А. представила результати пілотного дослідження міграції в регіонах 

України на конференції “Якісні дослідження” (Коч Університет, м. Стамбул, Туреччина). 

23–24 червня 2011 р. доц. Лапшина І.А. презентувала результати свого наукового дослідження на конференції 

“Представлення результатів кількісного дослідження сприйняття Європи та міграції” (Оксфордський 

університет, Міжнародний Інститут Міграції, Великобританія). 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/3_LCA_2012-10-27_seminar_Bratislava.pdf
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16–17 червня 2011 р. викладачі кафедри МЕВ проф. Яремко Л.А. та Василиця О.Б. виступили із доповідями 

на міжнародній конференції “Finansowe i społeczno–polityczne projekty modernizacji społeczeństwa w 

warunkach destabilizacji gospodarczej” (м. Люблін, Польща). 

 

10-13 травня 2011 р. викладачі кафедри МЕВ д.е.н., проф. Шевчук В.О. та к.е.н. Чех М.М. взяли участь у 5-й 

Міжнародній конференції імені професора А. Зельяша "Моделювання та прогнозування соціально-

економічних показників" (м. Закопане, Республіка Польща). 

 

31 січня – 1 лютого 2011 р. доц. Черкас Н.І. виступила із доповіддю на Second International Scientific and 

Practical Conference “Modern trends in scientific thought development” (спільно з International Academy of 

Sciences and Higher Education (Great Britain)) та отримала відзнаку: Diploma “Leader of Scientific Thought” (м. 

Київ).  

9-10 жовтня 2008 р. викладачі кафедри МЕВ к.е.н., доц. Флейчук М.І. та к.е.н. Федоришин Н.Ю. виступили із 
доповідями на ХІХ Міжнародному турецькому кооперативному конгресі (м. Анкара, Туреччина). 

Презентація доповіді Н.Федоришин 
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