
 

ПЛАН 

проведення наукових заходів  

Львівського торговельно-економічного університету на 2016-2017 н.р. 

 

Загальні наукові заходи 
№ 

з/п 

Назва заходу Період 

проведення 

Організатор 

1. Міжнародна науково-практична конференція з 

нагоди 150-річчя створення першого 

споживчого товариства в Україні 

листопад-

грудень 2016 р. 

Укоопспілка, науково-

дослідна частина, 

кафедри Університету 

2. Наукова конференція 

професорсько-викладацького складу і аспірантів 

на тему: "Актуальні проблеми інноваційного 

розвитку України в  контексті глобальних 

економічних і політичних перетворень" 

11-12 травня 

2017 р. 

Проректор з наукової 

роботи, науково-

дослідна частина, 

Інститут ІЕіФ, 

факультети 

університету 

 

План факультетських (інститутських) та кафедральних наукових заходів  
№ 

з/п 

Назва заходу Період 

проведення 

Організатор 

Інститут економіки та фінансів 

1. VІІ Всеукраїнська науково-практична конферен-

ція студентів, аспірантів та молодих вчених 

“Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України” 

листопад 2016 р. Кафедра фінансів, кре-

диту та страхування 

2. ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція “Проблеми та перспективи розвитку 

обліку, аналізу і контролю в умовах світових 

інтеграційних процесів” 

березень 2017 р. Кафедри аудиту, ана-

лізу та оподаткування і 

бухгалтерського обліку 

3. Науково-практична конференція “Фінансово-

економічні механізми підтримки суб'єктів 

реального сектору економіки в умовах дії Угоди 

про асоціацію з ЄС” 

березень 2017 р. Кафедра фінансів, кре-

диту та страхування 

4. VІ Всеукраїнська науково-практична конферен-

ція “Фінансово-економічний розвиток України в 

умовах трансформаційних перетворень” 

березень 2017 р. Інститут економіки та 

фінансів; науковий 

клуб «SOPHUS» 

5. ХІІ Науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених “Бухгалтерський 

облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та 

перспективи розвитку” 

квітень 2017 р. Кафедри аудиту, ана-

лізу та оподаткування і 

бухгалтерського обліку 

6. Всеукраїнська наукова конференція для сту-

дентів вищих навчальних закладів України І-ІІ 

рівнів акредитації на тему “Стан і перспективи 

розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і 

контролю в умовах трансформації національної 

квітень 2017 р. Кафедри аудиту, ана-

лізу та оподаткування і 

бухгалтерського обліку 



економіки» 

7. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція викладачів, аспірантів та студентів 
“Тенденції та перспективи розвитку фінансово-
кредитної системи України в умовах глобаліза-
ційних викликів” 

19 травня 2017 р. Кафедра фінансово-

економічної безпеки 

та банківського бізне-

су 

8. ІІІ Всеукраїнський круглий стіл “Системний 

аналіз економічних систем” 

травень 2017 р. Кафедра теоретичної 

та прикладної еконо-

міки 

9. ІІІ Всеукраїнський круглий стіл “Українська 

національна ідея” 

червень 2017 р. Кафедра теоретичної 

та прикладної еконо-

міки 

 Конкурси, олімпіади 

1. І-ий тур Всеукраїнської студентської олімпіади 

за спеціальностями Інституту економіки та 

фінансів 

лютий 2017 р. 

 

 

СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт 

 

лютий 2017 р. 

 

 

СНТ Інституту,  

випускові кафедри 

Інституту 

3. Участь у Всеукраїнських конкурсах дипломних 

робіт за спеціальностями Інституту 

лютий 2017 р. 

 

Випускові кафедри 

Інституту 

4. ІV Обласна учнівська Інтернет-олімпіада з 

основ економіки 

березень 2017 р. 

 
Кафедра економіки 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

1. П'ятнадцятий Українсько-Польський Симпозіум 

“Теоретичні та експериментальні дослідження 

міжфазних явищ та їхні технологічні 

застосування” 

12 – 15 вересня 

2016 р. 

кафедра природничих 

наук та захисту навко-

лишнього середовища 

проф. Василечко В. О. 

кафедра товарознавства 

та технології непродо-

вольчих товарів 

проф. Пелик Л. В. 

2. Відкриття і державна реєстрація міжкафедраль-

ної наукової теми: “Теоретико-методологічне 

забезпечення розвитку і функціонування сфери 

товарного обігу” 

вересень – 

листопад 2016 р. 

кафедра комерційної 

діяльності і підпри-

ємництва та кафедра 

економічної теорії, 

економіки 

3. Відкриття Бізнес-консалтингового центру вересень 2016 р. кафедра комерційної дія-

льності і підприємни-

цтва проф. Апопій В. В. 

4. Конкурс магістерських наукових робіт зі 

спеціалізації “Товарознавство і комерційна 

діяльність” 

вересень 2016 р. кафедра товарознав-

ства та технології не-

продовольчих товарів 

5. Відкриття і державна реєстрація міжкафедраль-

ної наукової теми: “Структурні моделі і меха-

нізми інвестиційно-інноваційного розвитку 

суб’єктів підприємництва в сфері товарів і 

послуг” 

жовтень 2016 р. кафедра комерційної 

діяльності і підпри-

ємництва та кафедра 

фінансів і фінансової 

безпеки 

6. Участь у колективній монографії: “Внутрішня 

торгівля України: нові вектори розвитку” 

жовтень- 

грудень 2016 р. 

кафедра комерційної 

діяльності і підприєм-



 ництва за участю 

проф. Апопія В. В. 

7. Участь у колективній монографії: “Трансформа-

ція сфери товарного обігу” 

жовтень – 

листопад 2016 р. 

кафедра комерційної 

діяльності і підпри-

ємництва  

8. Оформлення звітів публікації за науковою те-

мою кафедри: “Механізми розвитку підприєм-

ництва в умовах глобалізації” 

жовтень - 

грудень 2016 р. 

кафедра комерційної 

діяльності і підпри-

ємництва  

9. Науково – практичний семінар студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Експертиза 

товарів у світлі гармонізації стандартів та 

нормативів щодо харчової безпеки” 

листопад 2016 р. кафедра митного та 

технічного регулюва-

ння 

10. ІV Міжнародна науково-практична конференція 

(у заочній формі) “Інновації у формуванні 

асортименту, якості і екологічної безпеки 

товарів” 

24 листопада 

2016 р. 

кафедри товарознав-

ства та технології не-

продовольчих товарів 

та товарознавства і 

технологій виробни-

цтва харчових продук-

тів 

11. Аспірантські читання 28 листопада 

2016 р.; 

травень 2017 р. 

кафедра товарозна-

вства і технологій ви-

робництва харчових 

продуктів 

12. Науково-практичний семінар студентів, аспі-

рантів та молодих вчених “Туризм та готельний 

бізнес в Україні: сучасний стан і перспективи” 

листопад 2016 р. кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

13. Науково-методичний семінар “Проблеми під-

приємництва та менеджменту” 

листопад 2016 р. кафедра менеджменту 

14. Круглий стіл “Актуальні проблеми та перспек-

тиви розвитку товарознавства” 

листопад 2016 р. кафедра товарознав-

ства та технології не-

продовольчих товарів 

15. Науково-практичний семінар студентів, аспіран-

тів та молодих вчених “Товарознавчі аспекти 

дослідження асортименту та якості виробів” 

грудень 2016 р. кафедра товарознав-

ства та технології не-

продовольчих товарів 

16. Науково-практичний семінар студентів, та мо-

лодих вчених “Проблеми формування надійного 

та безпечного виробничого середовища на під-

приємствах переробної та харчової промисло-

вості” 

грудень 2016 р. кафедра природничих 

наук та захисту навко-

лишнього середовища  

проф. Скоробогатий Я. П.  

ст. викл. Гузій А. В., 

ст. викл. Садницька Т. Р., 

доц. Гречух Т. З. 

17. Підготовка і опублікування одноосібної моно-

графії “Розвиток логістичних систем в сфері 

торгівлі” 

грудень 2016 р. кафедра комерційної дія-

льності і підприємниц-

тва проф. Міщук І. П. 

18. Круглий стіл “Проблеми розвитку туризму та 

готельно-ресторанної справи в Україні” 

лютий 2017 р. кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

19. Круглий стіл “Сучасні проблеми практики 

управління українськими організаціями та 

шляхи їх вирішення” 

лютий 2017 р. кафедра менеджменту 



20. Організація і проведення круглого столу з 

наукової тематики: “Стратегічні пріоритети 

розвитку торгівлі” 

лютий 2017 р. 

 

кафедра комерційної 

діяльності і підпри-

ємництва, облуправлі-

ння торгівлі, практич-

ні організації 

21. Круглий стіл “Проблеми та перспективи розви-

тку системи захисту навколишнього середовища 

у львівській області” 

березень 2017 р. кафедра природничих 

наук та захисту навко-

лишнього середовища  

доц. Бужанська М. В., 

доц. Заверуха О. М., 

ст. викл. Породко І. Г. 

22. Круглий стіл “Інноваційні технології 

виробництва харчової продукції. Перспективи 

розвитку” 

березень 2017 р. 

 

кафедра харчових тех-

нологій 

23. Круглий стіл “Проблеми ідентифікації та 

експертизи товарів при митному оформленні” 

квітень 2017 р. кафедра митного та 

технічного регулюва-

ння 

24. Круглий стіл з аспірантами  

 

квітень 2017 р. кафедра менеджменту 

і аспіранти ЛТЕУ 

25. Аспірантські читання квітень 2017 р. кафедри товарозна-

вства та технології не-

продовольчих товарів  

26. Круглий стіл “Сучасні тенденції розвитку 

товарознавства та ринку споживчих товарів” 

квітень 2017 р. кафедра товарозна-

вства та технології не-

продовольчих товарів 

Епіцентр К 

27. Міжкафедральний науковий семінар для 

представлення дисертаційної роботи на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії на тему 

“Удосконалення посічених м'ясних напівфаб-

рикатів з використанням борошна амаранту”  

червень 2017 р. 

 

кафедра харчових тех-

нологій, асистента ка-

федри харчових тех-

нологій Ланиці І. Ф. 

28. Дискусійний клуб “Менеджер-актив” І раз у семестр кафедра менеджменту  

доц. Свидрук І. І. 

29. Студентський науковий гурток кожного 

другого 

вівторка місяця 

кафедра менеджменту 

доц. Колянко О. В.  

30. Оформлення звітів публікації за науковою 

темою кафедри: “Трансформації внутрішньої 

торгівлі та сфери послуг на інноваційних 

засадах” 

2016-2017 рр. кафедра комерційної 

діяльності і підпри-

ємництва  

Конкурси, олімпіади 

1 І етап студентської олімпіади зі спеціалізації 

“Товарознавство та торговельне підприємни-

цтво” 

грудень-березень 

2016 р. - 2017 р. 

СНТ факультету 

ТУСО, випускові 

кафедри 

2 Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт 

грудень-березень 

2016 р. - 2017 р. 

 

випускові кафедри  

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

1. Круглий стіл “Лояльність споживачів” 30 вересня 

2016 р. 

кафедра маркетингу 



2. Науковий диспут “Маркетингова діяльність в 

Інтернет-торгівлі” 

7 жовтня 2016 р. кафедра маркетингу 

3. Науково-методичний семінар “Сучасні 

дослідження з філології: актуальні питання, 

досягнення, інновації” 

20 жовтня 2016 р. кафедра іноземних 

мов 

4. Науковий семінар “Кількісні методи досліджень 

соціально-економічних процесів” 

2 листопада 2016 р. 

7 грудня 2016 р. 

1 лютого 2017 р. 

1 березня 2017 р. 

кафедра вищої 

математики та 

кількісних методів 

5. Круглий стіл “Проблеми освіти в сучасних 

умовах” 

17 листопада 

2016 р. 

кафедра МЕВ 

6. Круглий стіл “Використання тестових завдань з 

графічним контентом в Moоdlе” 

23 листопада 

2016 р. 

кафедра комп'ютерних 

наук 

7. Міжвузівська студентська наукова конференція 

іноземними мовами “Discovering the World 

through English” 

24 листопада 

2016 р. 

кафедра іноземних 

мов 

8. Науково-методичний семінар “Майстерність 

професійно-педагогічної діяльності викладача 

вищої школи” 

7 грудня 2016 р. кафедра іноземних 

мов 

9. Засідання студентського наукового гуртка з 

питань використання інноваційних методів в 

маркетинговій діяльності підприємств “Клуб 

маркетолога” 

14 грудня 2016 р. 

10 квітня 2017 р. 

кафедра маркетингу 

10. Презентація монографії “Аграрний сектор, "як 

двигун української економіки"” 

15 грудня 2016 р. кафедра МЕВ 

11. Студентський науковий гурток “Застосування 

математико-статистичних методів в економіці” 

22 лютого 2017 р. 

15 березня 2017 р. 

5 квітня 2017 р. 

кафедра вищої 

математики та 

кількісних методів 

12. Науково-методичний семінар “Інноваційні педа-

гогічні технології активізації навчання” 

23 лютого 2017 р. кафедра іноземних 

мов 

13. Міжвузівський круглий стіл “Термінологія вик-

ладання дисциплін спеціальності "Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології"” 

9 березня 2017 р. кафедра комп'ютерних 

наук спільно з кафед-

рою прикладної лінг-

вістики (НУ “Львівська 

політехніка”) 

14. Науковий семінар “Соціальна реклама” 16 березня 

2017 р. 

кафедра маркетингу 

15. Засідання англомовного студентського круглого 

столу “Європейська освіта для нової України” 

20 березня 2017 р. кафедра іноземних 

мов 

16. Студентський брейн-ринг “Проблеми реалізації 

Європейського вибору України в сучасних 

геополітичних реаліях” 

23 березня 

2017 р. 

кафедра МЕВ 

17. Засідання англомовного студентського круглого 

столу “Сучасні тенденції освіти у галузі 

міжнародних відносин: вибір між Україною та 

закордоном” 

7 квітня 2017 р. кафедра іноземних 

мов 

18. Круглий стіл “Практика проведення наукових 

досліджень студентами” 

11 травня 2017 р. кафедра маркетингу 

19. Студентський дискусійний клуб “Культурні цін-

ності Європи як предмет критичного аналізу” 

12 травня 2017 р. кафедра іноземних 

мов 



20. Круглий стіл “Зовнішньоекономічна стратегія 

України в у мовах глобалізації” 

18 травня 2017 р. кафедра МЕВ 

Конкурси, олімпіади 

1. 1-ий тур Всеукраїнської студентської олімпіади 

за спеціальностями факультету міжнародних 

економічних відносин 

грудень 2016 р. - 

березень 2017 р. 

СНТ факультету; 

випускові кафедри 

факультету 

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт 

грудень 2016 р.- 

березень 2017 р. 

випускові кафедри 

факультету 

Юридичний факультет 

1. Круглий стіл. Обговорення новинок наукової 

літератури на основі книжкового форуму 
вересень 2016р. 

кафедра теорії 

держави і права 

2. Науково-практичний семінар на тему: “Набли-

ження правової системи України до європейсь-

ких стандартів: актуальні питання реформи пра-

восуддя” 

листопад 

2016р. 

кафедра теорії 

держави і права 

3. Круглий стіл: Захист прав людини в міжнарод-

них організаціях 

листопад 

2016р. 

кафедра теорії держа-

ви і права 

4. Круглий стіл: Судова практика ЄСПЛ із забез-

печення прав людини 

грудень 2016р. кафедра теорії держа-

ви і права 

5. Відвідування Господарського суду Львівської 

області 

жовтень 2016р. кафедра 

господарського права 

та процесу 

6. Круглий стіл: Використання дистанційних кур-

сів у навчальному процесі: переваги та недоліки 

грудень 2016р. кафедра господарсько-

го права та процесу 

7. Науково-практична лекція, викладача 

юридичного факультету Дебреценського 

університету Даніеля Хайтаса 

вересень 2016р. кафедра цивільного 

права та процесу 

8. Круглий стіл на тему: “Послання Президента 

України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України, як орієнтир для подальшого розвитку 

держави” 

вереснь 2016 р. кафедра цивільного 

права та процесу 

9. VI Міжнародна Інтернет-конференція  “Актуа-

льні проблеми правового регулювання в сучас-

ній Україні” 

грудень 2016 р. кафедри факультету 

10. Круглий стіл: Новації у нотаріальному ділово-

дстві 

жовтень 2016 р. кафедра цивільного 

права та процесу 

11. Круглий стіл на тему: “Правовий статус 

студента на основі Закону України “Про вищу 

освіту” 

жовтень 2016 р. кафедра цивільного 

права та процесу 

12. Круглий стіл на тему “Судова реформа в 

контексті нової редакції Закону України “Про 

судоустрій та статус суддів” За участю судді 

Шумської Н. Л. 

листопад 2016 р. кафедра цивільного 

права та процесу 

13. Круглий стіл на тему: “Аналіз реалізіції житло-

вих прав внутрішньопереміщених осіб” 

листопад 2016 р. кафедра цивільного 

права та процесу 

14. Круглий стіл із залученням представника місь-

кого відділу РАЦС  у м. Львові 

листопад 2016 р. кафедра цивільного 

права та процесу 

15. Круглий стіл на тему “Трагедія Грибовицького 

сміттєзвалища: наслідки подолання екологічної 

катастрофи” 

грудень 2016 р. кафедра цивільного 

права та процесу 



16. Круглий стіл: Проблеми формування криміна-

льно-правової політики в сучасній Україні 

вересень 2016 р. кафедра кримінально-

го права та процесу 

17. Круглий стіл: Сучасні тенденції протидії злочи-

нності 

жовтень 2016 р. 

 

кафедра кримінально-

го права та процесу 

18. Майстер-клас: Застосування технічних засобів 

навчання при викладанні кримінально-правових 

дисциплін 

лютий 2016 р. кафедра кримінально-

го права та процесу 

19. Круглий стіл, присвячений річниці прийняття 

Кримінального процесуального кодексу 

березень 2016 р. кафедра кримінально-

го права та процесу 

  

Ректор 

 

П.О. Куцик 

 

 

                                                                                              

 


