
ПЛАН 

проведення наукових заходів  

Львівського торговельно-економічного університету на 2018-2019 н.р. 

Загальні наукові заходи 

№ 

з/п 

Назва заходу Період 

проведення 

Організатор 

1. Наукова конференція професорсько-

викладацького складу та аспірантів на тему 

“Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграціїˮ 

16-17 травня 2019 р. Проректор з наукової 

роботи, науковий 

відділ, Інститут 

економіки та фінансів, 

факультети 

Університету 

 

План факультетських (інститутських) та кафедральних наукових заходів 

№ 

з/п 

Назва заходу Період 

проведення 

Організатор 

Інститут економіки та фінансів 

1 2 3 4 

1. VII Всеукраїнська науково-практична 

конференція на тему “Фінансово-

економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень” 

березень 2019 р. Інститут економіки та 

фінансів 

2. ХIV Науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених 

“Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: 

стан, проблеми та перспективи розвитку” 

квітень 2019 р. Кафедра аудиту, аналізу 

та оподаткування і 

кафедра 

бухгалтерського обліку 

3. 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” 

березень 2019 р. Кафедра 

бухгалтерського обліку 

4. Круглий стіл “Детермінанти 

конкурентоспроможеності підприємства на 

ринку товарів і послуг” 

листопад 2018 р. Кафедра економіки 

5. Міжкафедральний науковий семінар 

“Економічний інструментарій оцінки 

вартості підприємства у системі 

корпоративного управління”  

грудень 2018 р. Кафедра економіки 

6. Міжкафедральний науковий семінар 

“Економічний механізм регулювання 

діяльності торговельних підприємств” 

грудень 2018 р. Кафедра економіки 

7. Круглий стіл “Актуальні проблеми 

функціонування підприємств сфери 

товарного обігу на ринку” 

лютий 2019 р. Кафедра економіки 



1 2 3 4 

8. Презентації наукових видань кафедри 

студентам-магістрантам ЛТЕУ 

лютий 2019 р. Кафедра економіки 

9. Міжкафедральний науковий семінар 

“Механізм управління діяльністю 

інноваційно орієнтованих підприємств 

торгівлі” 

березень 2019 р. Кафедра економіки 

10. ІV Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція викладачів, аспірантів 

та студентів “Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-кредитної системи 

України в умовах глобалізаційних викликів” 

травень 2019 р. Кафедра фінансово-

економічної безпеки та 

банківського бізнесу 

11. ІХ Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених “Сучасний стан та 

пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України” 

листопад 2018 р. Кафедра фінансів, 

кредиту та страхування 

12. Круглий стіл присвячений обговоренню 

сучасних проблем фінансово-економічного 

розвитку України 

травень 2019 р. Кафедра фінансів, 

кредиту та 

страхування, 

Регіональний філіал 

національного 

інституту стратегічних 

досліджень у м. Львові 

13. Презентація звіту про виконання кафедраль-

ної науково-дослідної теми “Інструменти та 

засоби формування фінансового забезпе-

чення розвитку галузевих систем України” 

І кв. 2019 р. Кафедра фінансів, 

кредиту та страхування 

(проф. Васильців Т. Г.) 

14. Презентація звіту про виконання 

кафедральної науково-дослідної теми 

“Стратегічні пріоритети та інструменти 

державної політики розвитку 

небанківського інституційного інвестування 

в Україні” 

I кв. 2019 р. Кафедра фінансів, 

кредиту та страхування 

(проф. Черкасова С. В.) 

15. ІІІ Всеукраїнський круглий стіл “Українська 

національна ідея” 

IV кв. 2018 р. Кафедра теоретичної та 

прикладної економіки 

16. ІІІ Всеукраїнський круглий стіл “Системний 

аналіз економічних систем” 

І кв. 2019 р. Кафедра теоретичної та 

прикладної економіки 

17. ХХ Всеукраїнська конференція студентів, 

аспірантів і викладачів “Перехідні 

економічні системи” 

ІІ кв. 2019 р. Кафедра теоретичної та 

прикладної економіки 

18. Регіональна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених 

“Фізична культура як засіб формування 

здорового способу життя” 

квітень 2019 р. Кафедра фізичного 

виховання та спорту 

Конкурси, олімпіади 

19. І-ий тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  

грудень 2018 р. СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 
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20. І-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади  

лютий 2019 р. СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 

21. Внутрішньовузівський конкурс дипломних 

робіт 

лютий 2019 р. СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 

22. Організація та проведення V Обласної 

учнівської олімпіади з основ економіки 

березень-квітень 

2019 р. 

Кафедра економіки 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

1. І Міжнародна науково-практична 

конференція “Сталий розвиток туризму на 

засадах партнерства: освіта, наука, 

практика” 

31 жовтня- 

01 листопада 2018 р. 

Кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

2. Презентація монографії “Теоретико-

методологічні засади управління 

результативністю організації” 

жовтень 2018 р. Кафедра менеджменту 

3. Міжкафедральний науковий семінар 

“Управління бюджетними відносинами в 

умовах макрофінансової нестабільності 

національної економіки” 

жовтень 2018 р. Кафедра менеджменту 

4. Науковий диспут “Модернізація торгівлі на 

ринках на інноваційних засадах” 

жовтень 2018 р. Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

5. Виїзне засідання студентського наукового 

гуртка на базі ТзОВ “РСП Шувар” 

жовтень 2018 р. Кафедра 

товарознавства, 

технологій і управління 

якістю харчових 

продуктів, 

студентський науковий 

гурток 

6. Науково-практичний семінар на тему 

“Виробництво пива при закладах 

ресторанного господарства. Сучасні 

тенденції і технології” 

жовтень 2018 р. Кафедра харчових 

технологій 

7. Виїзне засідання студентського наукового 

гуртка на міні-пивоварню “Старгород”. 

жовтень 2018 р. Кафедра харчових 

технологій 

8. ІІІ Науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених 

“Екологія і здорове покоління” 

листопад 2018 р. Кафедра природничих 

наук та захисту 

навколишнього 

середовища 

9. Міжкафедральний науковий семінар 

“Концептуально-методологічні засади 

формування систем управління 

результативністю вітчизняних організацій” 

листопад 2018 р. Кафедра менеджменту 

 

10. Науково-практичний семінар “Гармонізація 

стандартів та інших нормативних 

документів щодо вимог технічних 

регламентів” 

листопад 2018 р. Кафедра митного та 

технічного 

регулювання 
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11. Науково-практичний семінар студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Інноваційні 

технології туризму та готельно-ресторанної 

справи. Перспективи їх втілення у 

практичну діяльність” 

листопад 2018 р. Кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

12. Круглий стіл “Електронна комерція та 

логістика: точки дотику”. День логістики 

листопад 2018 р. Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

13. Аспірантські читання  грудень 2018 р Кафедра 

товарознавства, 

технологій і управління 

якістю харчових 

продуктів, аспіранти 

14. Міжкафедральний науковий семінар 

“Концептуально-методологічні засади 

становлення креативного менеджменту в 

Україні в умовах глобалізації та 

постіндустріалізації” 

грудень 2018 р. Кафедра менеджменту 

15. VІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Інновації у формуванні 

асортименту, якості і екологічної безпеки 

товарів” 

грудень 2018 р. Кафедри 

товарознавства, 

технологій і управління 

якістю харчових 

продуктів, туризму та 

готельно-ресторанної 

справи, товарознавства 

та технології 

непродовольчих 

товарів 

16. Науково-практичний семінар на тему: 

“Ресторанний бізнес в Україні: сучасний 

стан і перспективи” 

грудень 2018 р. Кафедра харчових 

технологій 

17. Аспірантські читання грудень 2018 р. Кафедра менеджменту 

18. Круглий стіл “Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу” 

лютий 2019 р. Кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

19. Круглий стіл “Концепція споживчої 

політики в світлі стратегії сталого розвитку 

країни” 

березень 2019 р. Кафедра митного та 

технічного 

регулювання 

20. Круглий стіл студентського наукового 

гуртка 

березень 2019 р. Кафедра 

товарознавства, 

технологій і управління 

якістю харчових 

продуктів, 

студентський науковий 

гурток 

21. Презентація монографії “Харчові технології. 

Доставка промислових тварин на 

м'ясопереробні підприємства й передзабійні 

технології утримання” 

березень 2019 р. Кафедра харчових 

технологій 



1 2 3 4 

22. Круглий стіл за участю компанії “Епіцентр 

К” на тему: “Дуальна освіта – інновації у 

навчанні” 

березень 2019 р. Кафедра 

товарознавства та 

технології 

непродовольчих 

товарів 

23. Науково-практичний семінар студентів та 

молодих вчених “Проблеми формування 

надійного та безпечного виробничого 

середовища на підприємствах переробної та 

харчової промисловості” 

березень 2019 р. Кафедра природничих 

наук та захисту 

навколишнього 

середовища 

24. Круглий стіл “Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку сучасного 

вітчизняного менеджменту” 

березень 2019 р. Кафедра менеджменту 

25. Аспірантські читання квітень 2017 р. Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

26. Науково-практичний семінар на тему: 

“Інноваційні технології приготування страв 

з риби” 

квітень 2019 р. Кафедра харчових 

технологій 

27. Засідання студентського дискусійного клубу 

“Товарознавець” 

квітень 2019 р. Кафедра 

товарознавства та 

технології не-

продовольчих товарів 

28. Міжкафедральний науковий семінар 

“Адміністрування туристичної діяльності 

органами місцевого самоврядування 

Карпатського регіону (на прикладі різних 

видів туризму)” 

квітень 2019 р. Кафедра менеджменту 

29. Дискусійний семінар “Товарознавство та 

управління якістю харчових продуктів”  

травень 2019 р. Кафедра 

товарознавства, 

технологій і управління 

якістю харчових 

продуктів, аспіранти, 

студентський науковий 

гурток 

30. Студентська науково-практична 

конференція “Інновації у сучасній 

студентській науці” 

травень 2019 р. СНТ факультету, 

кафедри факультету 

31. Виїзне засідання студентського наукового 

гуртка на Хліб Трейд “Добрий хліб” 

травень 2019 р. Кафедра харчових 

технологій 

32. Науково-практичний семінар магістрів та 

аспірантів “Безпечність – ознака якості 

непродовольчих товарів” 

травень 2019 р. Кафедра 

товарознавства та 

технології не-

продовольчих товарів 

33. Круглий стіл “Проблеми та перспективи 

захисту навколишнього середовища” 

травень 2019 р. Кафедра природничих 

наук та захисту 

навколишнього 

середовища 
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34. Аспірантські читання  травень 2019 р. Кафедра 

товарознавства та 

технології не-

продовольчих товарів 

35. Аспірантські читання червень 2019 р. Кафедра 

товарознавства, 

технологій і управління 

якістю харчових 

продуктів, аспіранти 

36. Студентський науковий гурток (спільна 

секція з кафедрою менеджменту). Засідання 

за тематикою кафедри ПТЛ 

1 раз на 2 місяці Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

37. Засідання студентського наукового гуртка кожного другого 

вівторка місяця 

Кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

38. Засідання студентського наукового гуртка останній четвер 

кожного місяця 

Кафедра митного та 

технічного 

регулювання 

39. Засідання студентського наукового гуртка раз на два місяці  

протягом року 

Кафедра харчових 

технологій 

40. Дискусійний клуб “Менеджер-актив” І раз у семестр Кафедра менеджменту 

41. Засідання студентського наукового гуртка  2 рази у семестр Кафедра менеджменту 

Конкурси, олімпіади 

42. І-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади за спеціальностями факультету 

товарознавства, управління та сфери 

обслуговування 

грудень 2018 р. СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету ТУСО 

43. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт за спеціальностями 

факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування 

грудень 2018 р. − 

березень 2019 р. 

СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету ТУСО 

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

1. Науковий диспут “Проблеми розвитку 

штучного інтелекту” 

14 вересня 2018 р. Кафедра комп’ютерних 

наук 

2. Круглий стіл “Використання ПР-технологій 

в різних сферах діяльності” 

27 вересня 2018 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Балук Н.Р.) 

3. Науково-методичний семінар для викладачів 

кафедри: “Роль усних компетенцій в процесі 

вивчення іноземної мови” 

вересень 2018 р. Кафедра іноземних мов 

4. Круглий стіл “Комп’ютерно-інтегровані 

технології в освіті та науці” 

17 жовтня 2018 р. Кафедра комп’ютерних 

наук 

5. Круглий стіл “Сучасні проблеми розвитку 

промислового маркетингу в Україні” 

25 жовтня 2018 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Бойчук І.В.) 

6. Науково-методичний семінар для 

викладачів кафедри “Створення проекту на 

занятті з іноземної мови” 

жовтень 2018 р. Кафедра іноземних мов 

7. Круглий стіл “Формування стратегії 

маркетингових комунікацій підприємств 

споживчої кооперації” 

5 листопада 2018 р. Кафедра маркетингу 

(проф. Семак Б. Б., 

доц. Басій Н. Ф.) 
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8. Екскурсія-заняття для студентів в ІТ 

компанію Softserv 

7 листопада 2018 р. Кафедра комп’ютерних 

наук 

9. Науковий семінар “Кількісні методи 

досліджень соціально-економічних 

процесів” 

7 листопада 2018 р. 

5 грудня 2018 р. 

13 лютого 2019 р. 

13 березня 2019 р. 

Кафедра вищої 

математики та 

кількісних методів 

10. Круглий стіл на тему “Інновації та їх вплив 

на кон’юнктуру ринку товарів і послуг” 

21 листопада 2018 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Вовчанська О. М.) 

11. Науково-методичний семінар для 

викладачів кафедри “Навчатися і викладати 

із каналом TV5MONDE” 

листопад 2018 р. Кафедра іноземних мов 

12. Семінар на тему “Вплив засобів комунікацій 

на вибір абітурієнтами ВНЗ/спеціальності” 

12 грудня 2018 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Басій Н. Ф.) 

13. Круглий стіл “Дипломатичні орієнтири та 

країнознавчі аспекти розвитку країн світу” 

12 грудня 2018 р. Кафедра МЕВ 

14. Засідання студентського наукового гуртка з 

питань використання інноваційних методів 

в маркетинговій діяльності підприємств 

“Клуб маркетолога” 

грудень 2018 р. 

квітень 2019 р. 

Кафедра маркетингу 

(доц. Балук Н. Р.) 

15. Науково-методичний семінар для 

викладачів кафедри: “Інтернаціоналізація 

досвіду викладання іноземної мови” 

грудень 2018 р. Кафедра іноземних мов 

16. Теоретичний семінар “Етика міжнародного 

бізнесу” 

20 березня 2019 р. Кафедра МЕВ 

17. Диспут “Маркетингове управління 

товарним асортиментом в супермаркетах” 

24 січня 2019 р. Кафедра маркетингу 

(проф. Дайновський Ю.  А.) 

18. Студентський науковий гурток 

“Застосування математико-статистичних 

методів в економіці” 

27 лютого 2019 р. 

27 березня 2019 р. 

25 квітня 2019 р. 

Кафедра вищої 

математики та 

кількісних методів 

19. Круглий стіл “Ефективність використання 

тестових завдань з графічним контентом в 

Moоdlе” 

5 березня 2019 р. Кафедра комп’ютерних 

наук 

20. Круглий стіл на тему “Актуальні напрями 

маркетингових досліджень” 

13 березня 2019 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Вовчанська О. М.) 

21. Семінар на тему “Застосування креативних 

комунікаційних технологій для просування 

товарів та послуг: реалії ринку та досвід 

компаній” 

28 березня 2019 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Басій Н. Ф.) 

22. Міжвузівський круглий стіл “Термінологія 

викладання дисциплін спеціальності 

“Комп’ютерні науки” 

16 квітня 2019 р. Кафедра комп’ютерних 

наук спільно з кафедрою 

прикладної лінгвістики 

(НУ “Львівська 

політехніка”) 

23. Науковий диспут “Критерії оцінювання 

етичності сучасної реклами” 

16 квітня 2019 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Бойчук І. В.) 

24. Круглий стіл “Нові виклики в міжнародних 

економічних відносинах: інформаційна 

епоха” 

18 квітня 2019 р. Кафедра МЕВ 
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25. Диспут “Вибір цільової аудиторії в 

соцмережах” 

25 квітня 2019 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Балук Н. Р.) 

26. Науково-методичний семінар 

“Використання хмарних сервісів у 

соціально-економічній сфері” 

15 травня 2019 р. Кафедра комп’ютерних 

наук 

27. Науковий семінар “Сучасні проблеми 

економічного розвитку України в умовах 

глобалізації” 

15 травня 2019 р. Кафедра МЕВ 

28. Диспут “Складові маркетингового 

потенціалу підприємства” 

17 травня 2019 р. Кафедра маркетингу 

(проф. Дайновський Ю. А.) 

29. Студентський науковий гурток “Реалізація 

інформаційних систем для підтримки 

навчального процесу в ЛТЕУ” 

протягом 2018-19 

н.р. 

щовівторка 

Кафедра комп’ютерних 

наук 

30. Студентський англомовний круглий стіл 

“Ринок праці в Україні для фахівців зі 

знанням іноземної мови” 

протягом 2018-

2019 н.р. 

кожного другого 

вівторка місяця 

Кафедра іноземних мов 

31. Участь у наукових конференціях, науково-

методичних семінарах українських та 

міжнародних організацій IATEFL, TESOL, 

BESIG, Alliance Française, Dinternal Books. 

протягом 2018- 

2019 н.р. 

Кафедра іноземних мов 

Конкурси, олімпіади 

1. 1-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади за спеціальностями факультету 

міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій 

грудень 2018 р. − 

березень 2019 р. 

СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету 

2. 1-ий тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за 

спеціальностями факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних 

технологій 

грудень 2018 р. − 

березень 2019 р. 

СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету 

3. 1-ий тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських дипломних (магістерських) 

робіт за спеціальностями факультету 

міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій 

січень-лютий 

2019 р. 

Випускові кафедри 

факультету 

4. Організація та проведення учнівської 

олімпіади з основ інформатики 

березень-квітень 

2019 р. 

Кафедра комп’ютерних 

наук 

5. Конкурс дипломних бакалаврських робіт зі 

спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” 

травень-червень 

2019 р. 

Кафедра комп’ютерних 

наук 

Юридичний факультет 

1. Науковий семінар “Проблеми формування 

кримінально-правової політики в сучасній 

Україні” 

вересень 2018 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 

2. Методичний семінар “Особливості 

підготовки і проведення відкритих 

лекційних  занять” 

вересень 2018 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 

3. Круглий стіл “Вирішення трудових спорів” вересень 2018 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 
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4. Методичний семінар: “Впровадження 

використання новітніх технологій в 

навчальний процес” 

вересень 2018 р. Кафедра 

господарського права 

та процесу 

5. Студентська конференція на тему: 

Теоретичне та практичне значення логіки 

для юристів 

вересень 2018 р. Кафедра філософії та 

культури 

6. Круглий стіл “Цінність і роль книги в 

сучасному суспільстві”. Приcвячено  

25-му Львівському форуму видавців 2018   

жовтень 2018 р. Кафедра теорії 

держави і права 

7. Аспірантські читання жовтень 2018 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 

8. Засідання гуртка з криміналістики жовтень 2018 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 

9. Науково-практична конференція за участі  

студентів правничих коледжів Львівської 

обл. та студентів юридичного факультету 

ЛТЕУ 

жовтень 2018 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

 

10. Круглий стіл “Вплив мовознавчих аспектів 

на формування світогляду сучасної 

української молоді” 

жовтень 2018 р. Кафедра філософії та 

культури 

11. Науковий семінар “Вплив набуття чинності 

16 додаткового протоколу до Європейської 

конвенції з прав людини на роботу 

Верховного суду України” 

листопад 2018 р. Кафедра теорії 

держави і права 

12. Засідання гуртка з кримінального права листопад 2018 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 

13. Круглий стіл “Проблеми кримінально-

правової охорони приватності в Україні” 

листопад 2018 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 

14. Круглий стіл “Проблеми цивільного 

судочинства в світлі прийняття нової 

редакції Цивільного процесуального 

кодексу України” 

листопад 2018 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

 

15. Круглий стіл “Колізія норм господарського 

та цивільного законодавства” 

листопад 2018 р. Кафедра 

господарського права 

та процесу 

16. Дискусійний клуб “Інтелектуально-логічна 

культура фахівця” 

листопад 2018 р. Кафедра філософії та 

культури 

17. Круглий стіл “Формат великої сімки – реалії 

і перспективи” 

листопад 2018 р. Кафедра історії та 

політології 

18. Круглий стіл “Інститут присяжних в 

Україні” 

лютий 2019 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 

19. Методичний семінар “Дискусійне питання  

позитивістського підходу інтерпретації 

права” 

березень 2019 р. Кафедра теорії держави 

і права 

20. Методичний семінар “Методика складання 

ситуаційних завдань з дисципліни 

“Кримінальний процес”” 

березень 2019 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 

21. Засідання гуртка з криміналістики березень 2019 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 
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22. Науковий диспут із студентами четвертого 

курсу за участі запрошених адвокатів: 

“Ефективність законодавчих  змін в 

адвокатурі України” (аналіз та обговорення  

проекту Закону України “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність” № 9055  від 

08.09.2018) 

березень 2019 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

 

23. Круглий стіл “Заборона жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує 

гідність  поводження” 

квітень 2019 р. Кафедра теорії держави 

і права 

24. Аспірантські читання квітень 2019 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 

25. Круглий стіл “Проблеми реформування 

системи правоохоронних органів України” 

квітень 2019 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 

26. Круглий стіл “Перспективи нормативно-

правових змін у житловому законодавстві 

України”  

квітень 2019 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

27. Круглий стіл “Вибори президента України” квітень 2019 р. Кафедра історії і 

політології 

28. Круглий стіл “Проблеми протидії 

рецидивній злочинності в сучасних умовах” 

травень 2019 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 

29. Круглий стіл “Правове регулювання 

сімейних відносин з іноземним елементом” 

травень 2019  р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

 

30. Методичний семінар “Ознайомлення з 

порядком здійснення господарського 

правосуддя, як спосіб зближення теорії та 

практики при викладання дисципліни 

“Господарське процесуальне право” 

травень 2019 р. Кафедра 

господарського права 

та процесу 

Конкурси, олімпіади 

31. 1-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади з права 

грудень 2018 р. − 

березень 2019 р. 

СНТ факультету; 

випускові кафедри 

факультету 

32. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт 

грудень 2018 р. − 

березень 2019 р. 

Випускові кафедри 

факультету 
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