ПЛАН
проведення наукових заходів
Львівського торговельно-економічного університету на 2017-2018 н.р.
Загальноуніверситетські наукові заходи
№
з/п
1.

2.

Назва заходу
Міжнародна науково-практична конференція
на тему “Стратегічні пріоритети розвитку
внутрішньої торгівлі України на
інноваційних засадах”

Наукова конференція професорськовикладацького складу та аспірантів на тему
“Актуальні проблеми економіки і торгівлі в
сучасних умовах євроінтеграціїˮ

Період
проведення
02-03 листопада
2017 р.

Організатор

Центральна спілка
споживчих товариств
України, Львівська
обласна державна
адміністрація, ТОВ
“Епіцентр К”,
Білоруський торговоекономічний
університет споживчої
кооперації, ВНЗ
Укоопспілки
“Полтавський
університет економіки і
торгівліˮ, Київський
національний
торговельноекономічний
університет, проректор
з наукової роботи,
науковий відділ,
кафедра
підприємництва,
торгівлі та логістики та
інші
10-11 травня 2018 р. Проректор з наукової
роботи, науковий
відділ, Інститут
економіки та фінансів,
факультети
Університету

План факультетських (інститутських) та кафедральних наукових заходів
№
з/п
1.

2.

Назва заходу

Період
проведення
Інститут економіки та фінансів
Всеукраїнська науково-практична
березень 2018 р.
конференція на тему “Фінансовоекономічний розвиток України в умовах
трансформаційних перетвореньˮ
V Всеукраїнська науково-практична
березень 2018 р.
Інтернет-конференція “Проблеми та

Організатор
Інститут економіки та
фінансів
Кафедра аудиту, аналізу
та оподаткування і

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

перспективи розвитку обліку, аналізу і
контролю в умовах світових інтеграційних
процесів”
ХІІІ Науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих учених
“Бухгалтерський облік, аналіз і контроль:
стан, проблеми та перспективи розвитку”
Всеукраїнська наукова конференція для
студентів вищих навчальних закладів
України І-ІІ рівнів акредитації на тему
“Стан і перспективи розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю
в умовах трансформації національної
економіки
VIII Міжнародна науково-практична
конференція “Актуальні проблеми розвитку
обліку, аналізу, контролю і оподаткування у
контексті Європейської інтеграції та
сучасних викликів глобалізації”
ІІІ Всеукраїнська науково-практична
Інтернет-конференція викладачів, аспірантів
та студентів “Тенденції та перспективи
розвитку фінансово-кредитної системи
України в умовах глобалізаційних викликів”
VІІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених “Сучасний стан та
пріоритети модернізації фінансовоекономічної системи України”
Всеукраїнська науково-практична Інтернетконференція “Проблеми та перспективи
розвитку економіки України в умовах
глобалізаціїˮ
Міжкафедральний науковий семінар
“Управління мотивацією праці у
підприємствах санаторно-курортного
комплексуˮ
Круглий стіл “Детермінанти
конкурентоспроможеності підприємства на
ринку товарів і послугˮ
Круглий стіл “Актуальні проблеми та
стратегічні пріоритети розвитку Західного
регіону в контексті економічних та
соціально-політичних перетвореньˮ
Круглий стіл “Актуальні проблеми
функціонування підприємств сфери
товарного обігу на ринкуˮ
Презентації наукових видань кафедри
студентам-магістрантам ЛТЕУ
Міжкафедральний науковий семінар

кафедра
бухгалтерського обліку
квітень 2018 р.

квітень 2018 р.

Кафедра аудиту, аналізу
та оподаткування і
кафедра
бухгалтерського обліку
Кафедра аудиту, аналізу
та оподаткування і
кафедра
бухгалтерського обліку

травень 2018 р.

Кафедра аудиту, аналізу
та оподаткування і
кафедра
бухгалтерського обліку

травень 2018 р.

Кафедра фінансовоекономічної безпеки та
банківського бізнесу

листопад 2017 р.

Кафедра фінансів,
кредиту та страхування

січень 2018 р.

Кафедра економіки

жовтень 2017 р.

Кафедра економіки

листопад 2017 р.

Кафедра економіки

грудень 2017 р.
квітень 2018 р.

Кафедра економіки

лютий 2018 р.

Кафедра економіки

лютий 2018 р.

Кафедра економіки

березень 2018 р.

Кафедра економіки

15.

16.

17.
18.
19.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

“Економічний інструментарій оцінки
вартості підприємства в системі
корпоративного управлінняˮ
Міжкафедральний науковий семінар
травень 2018 р.
Кафедра економіки
“Економічний механізм регулювання
діяльності торговельних підприємств в
умовах глобалізаціїˮ
Міжкафедральний науковий семінар
червень 2018 р.
Кафедра економіки
“Механізм управління діяльністю
інноваційно орієнтованих підприємств
торгівліˮ
ІІІ Всеукраїнський круглий стіл “Українська
IV кв. 2017 р.
Кафедра теоретичної та
національна ідеяˮ
прикладної економіки
ІІІ Всеукраїнський круглий стіл “Системний
І кв. 2018 р.
Кафедра теоретичної та
аналіз економічних системˮ
прикладної економіки
ХХ Всеукраїнська конференція студентів,
ІІ кв. 2018 р.
Кафедра теоретичної та
аспірантів і викладачів “Перехідні
прикладної економіки
економічні системиˮ
Конкурси, олімпіади
І-ий тур Всеукраїнської студентської
СНТ Інституту,
олімпіади за спеціальностями Інституту
лютий 2018 р.
випускові кафедри
економіки та фінансів
Інституту
Організація та проведення V Обласної
березень-квітень
Кафедра економіки
учнівської олімпіади з основ економіки
2018 р.
Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування
Відкриття навчального туристичного центру вересень 2017 р.
Кафедра туризму та
готельно-ресторанної
справи
Студентський науковий гурток
кожного другого
Кафедра туризму та
вівторка місяця
готельно-ресторанної
справи
Дискусійний клуб “Менеджер-актив”
І раз у семестр
Кафедра менеджменту,
доц. Свидрук І. І.
Студентський науковий гурток
кожного другого
Кафедра
вівторка місяця
підприємництва,
торгівлі та логістики,
доц. Середа С. А.
Презентація монографії “Структурні зміни
жовтень 2017 р.
Кафедра
та сучасні тенденції розвитку внутрішньої
підприємництва,
торгівлі України”
торгівлі та логістики,
проф. Апопій В. В.,
авторський колектив
Туристичний форум “Туризм:
жовтень 2017 р.
Управління туризму
перезавантаження”
департаменту розвитку
Львівської міської ради
Виїзне засідання студентського наукового
жовтень 2017 р.
Кафедра
гуртка на базі ТзОВ “РСП “Шувар”
товарознавства,
технологій і управління
якістю харчових

Науково-практичний семінар студентів,
аспірантів та молодих вчених “Експертиза
товарів у світлі гармонізації стандартів та
нормативів щодо харчової безпеки”
Науковий круглий стіл “Внутрішня торгівля
України: нові вектори розвитку”,
присвячений 70-річчю кафедри комерційної
діяльності та підприємництва
Аспірантські читання

23 листопада 2017 р.

11.

Презентація підручника “Біржова
діяльність”

листопад 2017 р.

12.

Оформлення звіту про виконання науководослідної роботи по кафедрі:
“Трансформації внутрішньої торгівлі та
сфери послуг на інноваційних засадах”
Міжкафедральний науковий семінар для
представлення дисертаційної роботи на
здобуття наукового ступеня доктора
філософії на тему “Удосконалення
посічених м’ясних напівфабрикатів з
використанням борошна амаранту”
Круглий стіл “Логістика: наука, ефективний
інструмент менеджменту, перспективна
сфера розвитку кар’єри випускників ЛТЕУ”,
присвячений Дню логістики
(24 листопада 2017 р.)

листопад 2017 р.

Науково-практичний семінар студентів,
аспірантів та молодих вчених “Інноваційні
технології туризму та готельно-ресторанної
справи. Перспективи їх втілення у
практичну діяльність”
V Міжнародна науково-практична
конференція (у дистанційній формі)
“Інновації в управлінні асортиментом,
якістю та безпекою товарів і послуг”

листопад 2017 р.

8.

9.

10.

13.

14.

15.

16.

листопад 2017 р.

листопад 2017 р.

листопад 2017 р.

листопад 2017 р.
(ІІІ декада)

07 грудня 2017 р.

продуктів,
студентський науковий
гурток
Ккафедра митного та
технічного регулювання
Кафедра
підприємництва,
торгівлі та логістики,
проф. Апопій В. В.
Кафедра
товарознавства,
технологій і управління
якістю харчових
продуктів, аспіранти
Кафедра
підприємництва,
торгівлі та логістики,
проф. Апопій В. В.,
доц. Олексин І. І.
Кафедра
підприємництва,
торгівлі та логістики,
проф. Апопій В. В.
Кафедра харчових
технологій,
ас. Ланиця І. Ф.

Кафедра
підприємництва,
торгівлі та логістики,
проф. Міщук І. П.,
доц. Олексин І. І.,
доц. Шалева О. І.
Кафедра туризму та
готельно-ресторанної
справи
Кафедри
товарознавства,
технологій і управління
якістю харчових
продуктів, кафедра
товарознавства та
технології
непродовольчих

Оформлення звіту про виконання науководослідної роботи по кафедрі: “Механізми
розвитку підприємництва в умовах
глобалізації”
Аспірантські читання

грудень 2017 р.

грудень 2017 р.

20.

Науково-практичний семінар на тему:
“Ресторанний бізнес в Україні: сучасний
стан і перспективи”
Науково-практичний семінар студентів, та
молодих вчених “Проблеми формування
надійного та безпечного виробничого
середовища на підприємствах переробної та
харчової промисловості”

21.

Круглий стіл “Проблеми та перспективи
розвитку товарознавства”

лютий 2018 р.

22.

Науково-практичний семінар студентів,
аспірантів та молодих вчених “Структурна
трансформація в оптовій торгівлі”

лютий 2018 р.

23.

Круглий стіл “Сучасні проблеми практики
управління українськими організаціями та
шляхи їх вирішення”
Круглий стіл “Актуальні проблеми та
перспективи розвитку туристичного та
готельно-ресторанного бізнесу”
Круглий стіл студентського наукового
гуртка

лютий 2018 р.

17.

18.

19.

24.

25.

грудень 2017 р.

грудень 2017 р.

лютий 2018 р.
березень 2018 р.

26.

Круглий стіл на тему: “Інноваційна
технологія навчання – дуальна осві-та”. За
участю компанії “Епіцентр К”

березень 2018 р.

27.

Круглий стіл “Проблеми та перспективи
розвитку системи захисту навколишнього
середовища у львівській області”

березень 2018 р.

товарів, кафедра
туризму та готельноресторанної справи
Кафедра підприємництва,
торгівлі та логістики,
проф. Апопій В. В.
Кафедра
підприємництва,
торгівлі та логістики,
проф. Міщук І. П.,
доц. Олексин І. І.,
керівники аспірантів
Кафедра харчових
технологій
Кафедра природничих
наук та захисту
навколишнього
середовища,
проф. Скоробогатий Я. П.,
ст. викл. Хінальська Т. Р.
Кафедра товарознавства,
технологій і управління
якістю харчових
продуктів
Кафедра
підприємництва,
торгівлі та логістики,
доц. Олексин І. І.
Кафедра менеджменту
Кафедра туризму та
готельно-ресторанної
справи
Кафедра товарознавства,
технологій і управління
якістю харчових
продуктів, студентський
науковий гурток
Кафедра
товарознавства та
технології
непродовольчих
товарів
Кафедра природничих
наук та захисту
навколишнього
середовища,

28.

Науково-методичний семінар “Механізми
розвитку підприємництва в сфері товарного
обігу”

квітень 2018 р.

29.

Аспірантські читання

квітень 2018 р.

30.

Круглий стіл “Інноваційні технології
виробництва харчової продукції.
Перспективи розвитку”
Круглий стіл з аспірантами

квітень 2018 р.

32.

Науковий круглий стіл “Нові форми і
структури в сфері товарного обігу”

травень 2018 р.

33.

Студентський дискусійний клуб
“Товарознавець”

травень 2018 р.

34.

Дискусійний семінар “Проблеми якості та
безпечності харчових продуктів”

травень 2018 р.

35.

Аспірантські читання

червень 2018 р.

31.

1.

2.

3.

квітень 2018 р.

Конкурси, олімпіади
І етап студентської олімпіади зі
грудень-березень
спеціальності “Готельно-ресторанна справа”
2017 р.-2018 р.
і “Туризм”
Підготовка до першого етапу
листопад 2017 р.всеукраїнського щорічного конкурсу
лютий 2018 р.
студентських наукових робіт

Міжвузівський конкурс студентських
наукових робіт з галузі науки
“Підприємництво”

І етап: грудень
2017 р.;
ІІ етап: травень
2018 р.

доц. Бужанська М. В.,
доц. Заверуха О. М.,
ст. викл. Породко І. Г.
Кафедра
підприємництва,
торгівлі та логістики,
доц. Шиндировський І. М.
Кафедра
товарознавства та
технології
непродовольчих
товарів
Кафедра харчових
технологій
Кафедра менеджменту і
аспіранти ЛТЕУ
Кафедра
підприємництва,
торгівлі та логістики,
доц. Шалева О. І.
Кафедра
товарознавства та
технології
непродовольчих
товарів
Кафедра товарознавства,
технологій і управління
якістю харчових
продуктів, аспіранти,
студентський науковий
гурток
Кафедра товарознавства,
технологій і управління
якістю харчових
продуктів, аспіранти
Кафедра туризму та
готельно-ресторанної
справи
Кафедра менеджменту,
проф. Трут О. О.,
проф. Скрипко Т. О.,
доц. Свидрук І. І.,
доц. Колянко О. В.,
доц. Коцупей В. М.
Кафедра
підприємництва,
торгівлі та логістики,
проф. Міщук І. П.,

4.

5.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

викладачі кафедри
Конкурс дипломних магістерських робіт з
березень 2018 р.
Кафедра
спеціальності 076 “Підприємництво,
підприємництва,
торгівля та біржова діяльність”
торгівлі та логістики,
проф. Міщук І. П.,
викладачі кафедри
Підготовка і проведення олімпіади з
квітень
Заступник зав.
менеджменту студентів освітнього рівня
2018 р.
кафедри кафедра
“Бакалавр”, “Магістр”
менеджменту з науки
проф. Скрипко Т.О.
Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій
Науковий диспут “Гендерна реклама: за і
14 вересня 2017 р.
Кафедра маркетингу
протиˮ
Круглий стіл “Реалізація теорії маркетингу в
27 вересня 2017 р.
Кафедра маркетингу
практиці промислових підприємствˮ
Студентський науковий гурток “Реалізація
протягом 2017-18 н.р. Кафедра комп’ютерних
інформаційних систем для підтримки
щопонеділка
наук
навчального процесу в ЛТЕУˮ
Науково-методичний семінар “Сучасні
20 жовтня 2017 р. Кафедра іноземних мов
дослідження з філології: актуальні питання,
досягнення, інноваціїˮ
Заняття-екскурсія латинською мовою
23 жовтня 2017 р. Кафедра іноземних мов
“Patriae decori civibus educandisˮ ‒ освідчені
громадяни є окрасою батьківщини
Cтудентська наукова конференція
25 жовтня 2017 р. Кафедра іноземних мов
іноземними мовами: “World’s English Mania:
pro, contra or bothˮ
Науково-методичний семінар
26 жовтня 2017 р. Кафедра іноземних мов
“Акціональний підхід у процесі викладання
іноземних мовˮ
Науковий семінар “Кількісні методи
8 листопада 2017 р.
Кафедра вищої
досліджень соціально-економічних
6 грудня 2017 р.
математики та
процесівˮ
14 лютого 2018 р.
кількісних методів
14 березня 2018 р.
Студентський брейн-рінг “Управління
15 листопада 2017 р.
Кафедра МЕВ
транснаціональною бізнесовою діяльністюˮ
Рольова гра-змагання англійською мовою
29 листопада 2017 р. Кафедра іноземних мов
“Starting up a businessˮ
Круглий стіл “Основні тенденції розвитку
світових й українських ринків товарів і 30 листопада 2017
Кафедра маркетингу
послугˮ
Круглий стіл “Застосування комунікаційних
6 грудня 2017
Кафедра маркетингу
технологій у торговельній сферіˮ
Науково-методичний семінар “Побудова
7 грудня 2017 р. Кафедра іноземних мов
дидактичної одиниці як елемент структури
заняття з іноземної мовиˮ
Засідання студентського наукового гуртка
грудень 2017 р.
Кафедра маркетингу
“Клуб маркетологаˮ, обговорення питань
квітень 2018 р.
використання інноваційних методів в
маркетинговій діяльності підприємств

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

Науковий диспут “Фактори маркетингового
впливу на поведінку споживачівˮ
Студентський науковий гурток
“Застосування математико-статистичних
методів в економіціˮ
Науково-методичний семінар “Інноваційні
методи у викладанні іноземних мов
(інтерактивна дошка, планшет, смартфон)ˮ
Науковий диспут “Проблеми та
перспективи проведення маркетингових
досліджень в Україніˮ
Міжвузівський круглий стіл “Термінологія
викладання дисциплін спеціальності
“Комп’ютерні наукиˮ

23 січня 2018 р.

Кафедра маркетингу

21 лютого 2018 р.
21 березня 2018 р.
25 квітня 2018 р.
23 лютого 2018 р.

Кафедра вищої
математики та
кількісних методів
Кафедра іноземних мов

14 березня 2018 р.

Кафедра маркетингу

15 березня 2018 р.

Кафедра комп’ютерних
наук спільно з кафедрою
прикладної лінгвістики
(НУ “Львівська
політехніка”)
Кафедра іноземних мов

Засідання англомовного студентського
20 березня 2018 р.
круглого столу “Європейська освіта для
нової Україниˮ
Круглий стіл “Електронний бізнес у
21 березня 2018 р.
глобальній економіціˮ
Засідання англомовного студентського
22 березня 2018 р.
круглого столу “Перспективи закордонних
магістерських програм для українських
студентівˮ
Науковий диспут “Прийоми копірайтингу у 27 березня 2018
сучасній рекламіˮ
Круглий стіл “Ефективність використання
5 квітня 2018 р.
тестових завдань з графічним контентом в
Moоdlеˮ
Науковий диспут “ПР-технології на ринку 10 квітня 2018 р.
ресторанного господарстваˮ
Воркшоп для студентів “How to Talk about
11 квітня 2018 р.
Lawˮ
Засідання англомовного студентського
12 квітня 2018 р.
круглого столу “Тенденції на ринку
працевлаштування для студентів, які
володіють іноземною мовоюˮ
Круглий стіл “Сучасні професії в сфері
25 квітня 2018
маркетингу: перспективність для студентаˮ
Засідання англомовного студентського
10 травня 2018 р.
круглого столу “Is Оur Еducation System
Еffective in the Мodern World?ˮ or “The
Pursuit of Happinessˮ
Студентський дискусійний клуб “Культурні
12 травня 2018 р.
цінності Європи як предмет критичного
аналізуˮ
Науковий диспут “Перспективні напрями 14 травня 2018 р.
маркетингових комунікацій торговельних
підприємствˮ

Кафедра МЕВ
Кафедра іноземних мов

Кафедра маркетингу
Кафедра комп’ютерних
наук
Кафедра маркетингу
Кафедра іноземних мов
Кафедра іноземних мов

Кафедра маркетингу
Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов
Кафедра маркетингу

32.
33.

1.

2.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Студентський дискусійний клуб “Прикладні
15 травня 2018 р.
аспекти іноземної мови”
Теоретичний семінар “Актуальні проблеми
16 травня 2018 р.
наукових досліджень з міжнародної
економікиˮ
Конкурси, олімпіади
1-ий тур Всеукраїнської студентської
грудень 2017 р.олімпіади за спеціальностями факультету
березень 2018 р.
міжнародних економічних відносин та
інформаційних технологій
Всеукраїнський конкурс студентських
грудень 2017 р.наукових робіт за спеціальностями
березень 2018 р.
факультету міжнародних економічних
відносин та інформаційних технологій
Юридичний факультет

Кафедра іноземних мов

Науковий семінар на тему: “Криптовалюта
як об’єкт цивільного права: питання
правового статусуˮ
Засідання студентського наукового гуртка
“Захист прав і свобод людини та
громадянинаˮ
Науковий семінар “Проблеми формування
кримінально-правової політики в сучасній
Україніˮ
Відвідування Галицького районного відділу
поліції ГУНП у Львівській області
Науковий семінар: “Вибори до Бундестагу:
чи очолить уряд А. Меркель вчетверте?ˮ
Круглий стіл на тему: “Сучасні тенденції
протидії злочинностіˮ
Круглий стіл на тему: “Професія юрист:
алгоритми успішності. Реальність і
перспективи на майбутнєˮ
Відвідування Господарського суду
Львівської області

Кафедра
господарського права
та процесу
Кафедра теорії держави
і права

вересень 2017 р.
кожного третього
понеділка місяця

Кафедра МЕВ

СНТ факультету,
випускові кафедри
факультету
СНТ факультету,
випускові кафедри
факультету

вересень 2017 р.

Кафедра кримінального
прав та процесу

вересень 2017 р.

Кафедра кримінального
прав та процесу
Кафедра історії і
політології
Кафедра кримінального
прав та процесу
Кафедра кримінального
прав та процесу

вересень 2017 р
жовтень 2017 р.
жовтень 2017 р.
жовтень 2017 р.

Круглий стіл щодо обговорення колективної
кафедральної монографії “Правоутворення в
жовтень 2017 р.
умовах глобалізації: теоретико – історична
традиція та новаціїˮ
Засідання гуртка з кримінального права
листопад 2017 р.
Круглий стіл, присвячений 5-й річниці дії
листопад 2017 р.
Кримінального процесуального кодексу
України
Науковий семінар на тему:
листопад 2017 р.
Господарські договори: теорія та практика
Науково-практичний семінар “Інформаційна листопад 2017р.
епоха: нові виклики в юридичній
діяльностіˮ

Кафедра
господарського права
та процесу
Кафедра теорії держави
і права
Кафедра кримінального
прав та процесу
Кафедра кримінального
прав та процесу
Кафедра господарського
права та процесу
Кафедра теорії держави
і права

Круглий стіл: “Е. Макрон – чи стане
президент Франції послідовним партнером
України?ˮ
Засідання гуртка з криміналістики

листопад 2017 р.

Кафедра історії і
політології

грудень 2017 р.

16.

Відвідування Апеляційного суду Львівської
області

грудень 2017 р.

17.

Круглий стіл щодо обговорення колективної
кафедральної монографії “Права людини:
грудень 2017 р.
різногалузеві теоретичні та практичні
аспектиˮ
Круглий стіл за результатами діяльності
грудень 2017 р.
наукового студентського гуртка “Захист
прав і свобод людини та громадянинаˮ
Науковий семінар: “Дмитро Вітовський:
грудень 2017 р.
доля і чин (до століття утворення ЗУНР)ˮ
Науковий семінар: “Порівняльна
лютий 2018 р.
характеристика політичних систем
радянського союзу 30-років та сучасної Росіїˮ
Науковий семінар “Особливості методики
березень 2018 р.
розслідування злочинів, вчинених
військовослужбовцямиˮ
Науковий семінар: “Порівняльна
березень 2018 р.
характеристика політичних систем
радянського союзу 30-років та сучасної Росіїˮ
Науковий семінар: “Реформування вищої
березень 2018 р.
школи в Україні: проблеми та перспективиˮ
Круглий стіл, присвячений річниці
квітень 2018 р.
прийняття Кримінального кодексу
Особливості застосування домашньою
травень 2018 р.
арешту як запобіжного заходу у
кримінальному провадженні
Монографія. Українське шкільництво в
травень 2018 р.
Галичині у другій половині ХVІІІ – на
початку ХХІ ст.
Розділ колективної монографії. Українські
травень 2018 р.
кооперативні діячі західної України – учасники
Національної Революції 1917-1921 рр.
Конкурси, олімпіади
1-ий тур Всеукраїнської студентської грудень 2017 р. олімпіади з права
березень 2018 р.

Кафедра кримінального
прав та процесу
Кафедра
господарського права
та процесу
Кафедра теорії держави
і права

14.

15.

18.

19.
20.

21.

22.

15.
23.
24.

25.

26.

1.

2.

Всеукраїнський
наукових робіт

Ректор

конкурс

студентських

грудень 2017 р. березень 2018 р.

Кафедра теорії держави
і права
Кафедра історії і
політології
Кафедра історії і
політології
Кафедра кримінального
прав та процесу
Кафедра історії і
політології
Кафедра історії і
політології
Кафедра кримінального
прав та процесу
Кафедра кримінального
прав та процесу
Кафедра історії і
політології
Кафедра історії і
політології
СНТ факультету;
випускові кафедри
факультету
Випускові кафедри
факультету

П. О. Куцик

