
 

ПЛАН 

проведення наукових заходів у 

Львівській комерційній академії на 2015-2016 н.р. 
 

Загальноакадемічні наукові заходи 
№ 
з/п 

Назва заходу Період проведення Організатор 

1 Круглий стіл на тему: "Економічні 
аспекти імплементації стандартів НАТО 
в Україні" 

15 жовтня 2015  Проректор з наукової 
роботи, осередок 
наукового товариства 
ім. Шевченка 
Львівської 
комерційної  академії 

2 Круглий стіл на тему: "Дисбаланс 
розвитку внутрішнього ринку України в 
умовах економічної нестабільності" 

30 березня 2016  Проректор з наукової 
роботи, Товариство  
молодих вчених ЛКА 

3 Наукова конференція 
професорсько-викладацького складу і 
аспірантів навчально-наукового 
комплексу "Академія" на тему: 
"Актуальні проблеми інноваційного 
розвитку України в  контексті 
глобальних економічних і політичних 
перетворень" 

11-12 травня 2016  Проректор з наукової 
роботи, науково-
дослідна частина, 
Інститут ІЕіФ, 
факультети академії 

 
План факультетських (інститутських) та кафедральних наукових заходів  

№ 
з/п 

Назва заходу Період 
проведення 

Організатор 

Інститут економіки та фінансів 
1 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція "Розвиток національної економіки 
України: нові реалії і можливості в умовах 
започаткованих змін" 

жовтень 2015  кафедра економіки 
підприємства 

2 V всеукраїнська науково-практична 
конференція  "Фінансово-економічний розвиток  

України в умовах глобалізаційно-інтеграційних 
процесів" 

20 листопада 
2015  

Інститут економіки 
та фінансів 

3 VІ Всеукраїнський науково – практичний 
семінар студентів, аспірантів та молодих вчених 
"Сучасний стан та пріоритети модернізації 
фінансово-економічної системи України"  

25 листопада 
2015  

СНТ Інституту; 
кафедра фінансів і 
кредиту 

4 III всеукраїнська науково-практична  Інтернет-
конференція “Проблеми та перспективи 
розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах 
світових інтеграційних процесів” 

березень 2016  кафедри аудиту і 
бухгалтерського 
обліку 



5 Наукова конференція професорсько-
викладацького складу і аспірантів Інституту у 
рамках щорічної загальноакадемічної наукової 
конференції навчально-наукового комплексу 
"Академія" 

квітень 2016  кафедри Інституту 

6 Круглий стіл "Українська національна ідея" квітень 2016  кафедра економічної 
теорії 

7 XI науково-практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих учених “Бухгалтерський 
облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та 
перспективи розвитку”   

квітень 2016  СНТ Інституту; 
кафедри аудиту і 
бухгалтерського 
обліку 

8 "Тенденції та перспективи розвитку фінансово-
кредитної системи України в умовах глобальних 
викликів та загроз" 

20 травня 2016  кафедра банківської 
справи 

9 Круглий стіл "Системний аналіз економічних 
систем" 

травень 2016  кафедра економічної 
теорії 

10 Економічний дискурс. Інтернет-конференція з 
публікацією Міжнародного збірника наукових 
праць 

травень 2016  Інститут економіки 
та фінансів; 
науковий клуб 
"SOPHUS" 

 Конкурси, олімпіади 
1 1-ий тур Всеукраїнської студентської олімпіади 

за спеціальностями Інституту економіки та 
фінансів 

грудень 2015 - 
березень 2016  

СНТ Інституту; 
випускові кафедри 
Інституту 

2 Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
робіт 

грудень 2015 - 
березень 2016  

Випускові кафедри 
Інституту 

Товарознавчо-комерційний факультет 
1 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

(у заочній формі) "Проблеми формування 
асортименту, якості і екологічної безпечності 
товарів"  

12 листопада 
2015  

кафедри 
товарознавства 
непродовольчих 
товарів та 
товарознавства 
продовольчих 
товарів 

2 Аспірантські читання 24 листопада 
2015; 
травень 2016  

кафедри 
товарознавства 
непродовольчих 
товарів та 
товарознавства 
продовольчих 
товарів 

3 Науково – практичний семінар студентів, 
аспірантів та молодих вчених "Товарознавчі 
аспекти формування асортименту окремих груп 
товарів"  

грудень 2015  СНТ факультету, 
кафедра 
товарознавства 
непродовольчих 
товарів 

6 Круглий стіл "Проблеми та перспективи 
розвитку товарознавства" 

лютий 2016  кафедра 
товарознавства 
непродовольчих 
товарів 



7 Круглий стіл "Обґрунтування необхідності 
заміни стандартів колишнього СРСР в 
навчально-методичній літературі з 
товарознавства непродовольчих товарів " 

березень 2016  кафедра 
товарознавства 
непродовольчих 
товарів 

8 Круглий стіл 
«Експертиза товарів у світлі гармонізації 
стандартів та нормативів щодо харчової 
безпеки» 

листопад 2015  Кафедра експертизи 
товарів та послуг 

9 Круглий стіл «Ідентифікація під час здійснення 
митного контролю як чинник захисту 
національної безпеки» 

березень 2016  Кафедра експертизи 
товарів та послуг 

10 Майстер клас "Інноваційні підходи 
виготовлення кулінарних виробів у 
ресторанному господарстві" 

7 жовтня 2015  кафедра харчових 
технологій та 
готельно-
ресторанного бізнесу 

11 ІV науково-практична конференція студентів та 
молодих учених "Актуальні проблеми харчових 
виробництв і готельно-ресторанного бізнесу" 

квітень 2016  кафедра харчових 
технологій та 
готельно-
ресторанного бізнесу 

12 Круглий стіл "Кулінарна ідея" травень 2016  кафедра харчових 
технологій та 
готельно-
ресторанного бізнесу 

13 Майстер клас "Кулінарна майстерність на 
тематику "Великодніх свят". 

квітень 2016  кафедра харчових 
технологій та 
готельно-
ресторанного бізнесу 

14 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми формування асортименту, якості і 
екологічної безпечності товарів»  

12 листопада 
2015 р. 

кафедра 
товарознавства 
продовольчих 
товарів,  
кафедра 
товарознавства 
непродовольчих 
товарів 

15 Студентський науково-практичний семінар 
«Наукове обґрунтування поліпшення споживних 
властивостей, біологічної цінності та зберігання 
харчових продуктів» 

грудень 2015 кафедра 
товарознавства 
продовольчих 
товарів,  
студенти ОКР 
«магістр» 

16 Круглий стіл за результатами підведення 
підсумків завершення виконання науково-
дослідних робіт “Проблеми поліпшення 
споживних властивостей, збереженості та 
наукове обґрунтування і розроблення продуктів 
підвищеної харчової цінності” (державний 
реєстраційний номер 0110U003067) і „Наукове 
обґрунтування поліпшення споживних 
властивостей, біологічної цінності і зберігання 

березень 2016 кафедра 
товарознавства 
продовольчих 
товарів 



жировмісних борошняних кондитерських 
виробів” (державний реєстраційний номер 
0110U005163) 

17 Наукова конференція професорсько-
викладацького складу і аспірантів кафедри 
товарознавства продовольчих товарів 
«Проблеми якості і безпечності харчових 
продуктів на сучасному етапі»  

травень 2016  кафедра 
товарознавства 
продовольчих 
товарів 

18 Науково-практичний семінар для  
студентів, аспірантів та молодих вчених 
"Використання сучасних наукових методів та 
інструментів досліджень проблем економіки та 
управління" 

листопад 2016 кафедра 
менеджменту 

19 1-ша Всеукраїнська науково-пракична Інтернет-
конференція "Сучасні проблеми і перспективи 
менеджменту в Україні" 

березень 2016 кафедра 
менеджменту 

20 Засідання дискусійного клубу "Менеджер 
актив" 

квітень 2016 кафедра 
менеджменту 

21 Круглий стіл «Аналіз новітніх науково-
технологічних досягнень в галузі фізико 
хімічних методів дослідження матеріалів» 

квітень 2016 кафедра хімії та 
фізики 

22 Загальноакадемічний студентський семінар 
"Безпека студента в умовах сучасності. 
Актуальні проблеми" 

березень 2016 кафедра хімії та 
фізики 

23 Міжкафедральний науковий  семінар: 
"Співробітництво в умовах інтеграції освіти, 
науки і практики" 

березень 2016  кафедра комерційної 
діяльності та 
підприємництва 

24 Круглий стіл: "Проблеми розвитку електронної 
торгівлі України" 

лютий  2016  кафедра комерційної 
діяльності та 
підприємництва 

25 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція: "Торговельні мережі: сучасні 
проблеми розвитку" 

квітень 2016  кафедри комерційної 
діяльності та 
підприємництва 
ЛКА та ПУЕТ 

Конкурси, олімпіади 
1 1-ий тур Всеукраїнської студентської олімпіади 

за спеціальностями товарознавчого факультету 
грудень 2015- 
березень 2016  

СНТ факультету; 
випускові кафедри 
факультету 

2 Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
робіт 

грудень 2015 - 
березень 2016  

випускові кафедри 
факультету 

Факультет міжнародних економічних відносин 
1 Проведення лекції, майстер-класу, семінару, 

тренінгу за участю провідного вченого, 
науковця. 

жовтень 2015 Кафедра МЕВ 

2 Студентська ділова гра (брейн-ринг) 
«Вербалізація, емоції, співчуття в сучасній 
міжнародній практиці» 

листопад 2015 Кафедра МЕВ 

3 Наукова практична інтернет-конференція  
«Особливості формування міжнародних 
економічних відносин в умовах дестабілізації 

грудень 2015 Кафедра МЕВ 



міжнародної системи» 
4 Всеукраїнська науково-практична студентська 

конференції «Проблеми глобалізації та ії вплив 
економічний розвиток України» 

березень 2015 Кафедра МЕВ 

5 Круглий стіл «Інтегровані маркетингові 
комунікації» 

січень 2016  Кафедра маркетингу 

6 Засідання студентського наукового гуртка з 
питань використання інноваційних методів у 
маркетинговій діяльності підприємств «Клуб 
маркетолога» 

грудень 2015 - 
травень 2016  

Кафедра маркетингу 

7 Науковий семінар «Сучасні маркетингові 
технології» 

березень 2016  Кафедра маркетингу 

8 Науковий семінар «Маркетингові чинники 
підвищення ефективності діяльності 
підприємств» 

травень 2016  Кафедра маркетингу 

9 Науковий семінар «Кількісні методи в 
економіці» 

протягом року Кафедра 
економічного 
прогнозування та 
ризику 

10 Науково-практична кафедральна конференція 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення та 
системний аналіз управління підприємствами» 

грудень 2015  Кафедра 
інформаційних 
систем у 
менеджменті 

11 Круглий стіл «Конвертація тестових завдань 
між системами TestMe та Moоdle» 

листопад 2015  Кафедра програмних 
засобів інформації 

12 Міжвузівський круглий стіл «Термінологія 
викладання дисциплін напряму «Комп’ютерні 
науки» 

II квартал 2016  Кафедра програмних 
засобів інформації 
спільно з кафедрою 
прикладної 
лінгвістики (НУ 
«Львівська 
політехніка») 

13 Науково- методичний семінар «Математичні 
методи в економіці» 

протягом року Кафедра вищої 
математики, 
економетрії і 
статистики 

14 Студентський науковий гурток «Застосування 
математико-статистичних методів в економіці» 

протягом року Кафедра вищої 
математики, 
економетрії і 
статистики 

15 Науково-методичний семінар «Актуальні 
проблеми сучасної лінгвістичної науки» 

жовтень 2015 -  
травень 2016  

Кафедра іноземних 
мов 

16 Науково-методичний семінар «Віртуальне 
середовище навчання як елемент навчального 
процесу» 

вересень 2015 -  
березень 2016  

Кафедра іноземних 
мов 

17 Науково-методичний семінар «Тенденції 
розвитку вищої освіти в Україні: європейський 
вектор» 

жовтень 2015 -  
березень2016  

Кафедра іноземних 
мов 

18 Науково-методичний семінар «Інновації в 
освіті: сучасні підходи до професійного 

жовтень 2015 - 
травень 2016  

Кафедра іноземних 
мов 



розвитку викладачів іноземних мов» 
19 Науково-методичний семінар «Актуальні 

питання організації навчання студентів у 
європейському освітньому просторі» 

березень-квітень 
2016  

Кафедра іноземних 
мов 

20 Засідання англомовного студентського круглого 
столу «Інтелектуальний потенціал України» 

жовтень 2015-  
березень 2016  

Кафедра іноземних 
мов 

21 Засідання англомовного студентського круглого 
столу «Роль реклами у просуванні товарів та 
послуг» 

листопад 2015-  
квітень 2016  

Кафедра іноземних 
мов 

22 Студентська наукова конференція іноземними 
мовами «Актуальні проблеми розвитку 
економіки України очима наукової молоді ЛКА» 

листопад 2015-  
квітень 2016  

Кафедра іноземних 
мов 

Конкурси, олімпіади 
1 1-ий тур Всеукраїнської студентської олімпіади 

за спеціальностями факультету міжнародних 
економічних відносин 

грудень 2015- 
березень 2016  

СНТ факультету; 
випускові кафедри 
факультету 

2 Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
робіт 

грудень 2015- 
березень 2016  

випускові кафедри 
факультету 

Юридичний факультет  
1 V Міжнародна Інтернет-конференція  

"Актуальні проблеми правового регулювання в 
сучасній Україні" 

листопад 2015 кафедри факультету 

2 14 Всеукраїнської науково-практичної 
студентської конференції  "Проблеми правового 
регулювання в сучасній Україні" 

травень 2016 кафедри факультету 

3 Науковий студентський круглий стіл "Девіантна 
поведінка молоді (причини та шляхи 
подолання)" 

жовтень 2015 кафедра філософії і 
культури 

4 Проблеми сучасної філософії (аналітичний 
аналіз). Науковий семінар. 

жовтень 2015 кафедра філософії і 
культури 

5 Шляхи формування мовної компетенції 
особистості.  Студентський диспут 

березень 2016 кафедра філософії і 
культури 

6 Круглий стіл «Проблеми господарського права: 
теорія і практика» 

жовтень 2015 кафедра 
господарського 
права та процесу 

7 Науковий семінар «Гармонізація господарського 
законодавства відповідно до вимог ЄС» 

листопад 2015 кафедра 
господарського 
права та процесу 

8 Диспут «Правовий аналіз податкового 
законодавства» 

квітень 2016 кафедра 
господарського 
права та процесу 

9 Круглий стіл. Обговорення новинок наукової та 
художньої літератури на основі книжкового 
форуму 

вересень 2015 кафедра теорії 
держави і права 

10 Круглий стіл. Обговорення збірника матеріалів 
присвячених історії державної принадлежності 
півострова Крим 

листопад 2015 кафедра теорії 
держави і права 

11 Круглий стіл: Правові аспекти дотримання 
принципу територіальної цілісності та 
непорушності кордонів у міжнародному праві 

березень 2016 кафедра теорії 
держави і права 



12 Проблеми формування кримінально-правової 
політики в сучасній Україні 

жовтень 2015 кафедра 
кримінального права 
та процесу 

13 Наукова дискусія на тему: «Проблеми та 
перспективи прокурорського нагляду у світлі 
нового Закону України «Про прокуратуру» 

листопад 2015 кафедра 
кримінального права 
та процесу 

14 Науковий семінар «Методика розслідування 
злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї 
та боєприпасів» 
 

квітень 2016 кафедра 
кримінального права 
та процесу 

15 Науковий семінар «Кримінально-процесуальні 
проблеми застосування застави» 
 

травень 2016 кафедра 
кримінального права 
та процесу 

16 Студентський гурток з проблем криміналістики Протягом року кафедра 
кримінального права 
та процесу 

  
 
 
 


