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4. Х Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених “Сучасний стан та пріоритети 

модернізації фінансово-економічної системи 

України” 

листопад 2019 р. Кафедра фінансів, 

кредиту та страхування 

5. IV Всеукраїнський круглий стіл “Українська 

національна ідея” 

IV кв. 2019 р. Кафедра теоретичної та 

прикладної економіки 

6. Круглий стіл “Актуальні проблеми 

функціонування підприємств сфери 

товарного обігу на ринку” 

лютий 2020 р. Кафедра економіки 

7. 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 2020 р. Кафедра 

бухгалтерського обліку 

8. ХV Науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених “Бухгалтерський 

облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та 

перспективи розвитку” 

квітень 2020 р. Кафедра аудиту, аналізу 

та оподаткування і 

кафедра 

бухгалтерського обліку 

9. Круглий стіл присвячений обговоренню 

сучасних проблем фінансово-економічного 

розвитку України 

травень 2020 р. Кафедра фінансів, 

кредиту та страхування, 

Регіональний філіал 

національного 

інституту стратегічних 

досліджень у м. Львові 

10. V Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція викладачів, аспірантів 

та студентів “Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-кредитної системи 

України в умовах глобалізаційних викликів” 

травень 2020 р. Кафедра фінансово-

економічної безпеки та 

банківського бізнесу 

11. IV Всеукраїнський круглий стіл 

“Метрологічний аналіз економічних систем” 

І кв. 2020 р. Кафедра теоретичної та 

прикладної економіки 

12. ХХI Всеукраїнська конференція студентів, 

аспірантів і викладачів “Перехідні економічні 

системи” 

ІІ кв. 2020 р. Кафедра теоретичної та 

прикладної економіки 

13. Регіональна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених 

“Фізична культура як засіб формування 

здорового способу життя” 

квітень 2020 р. Кафедра фізичного 

виховання та спорту 

Конкурси, олімпіади 

14. І-ий тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  

грудень 2019 р. СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 

15. І-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади  

лютий 2020 р. СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 
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16. Внутрішньовузівський конкурс дипломних 

робіт 

лютий 2020 р. СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

1. Науковий семінар “Розвиток 

підприємницької діяльності в туризмі для 

людей з інвалідністю” 

вересень 2019 р. Кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

2. Науковий семінар “Інноваційні технології в 

готельно-ресторанній справі” 

жовтень 2019 р. Кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

3. Круглий стіл “Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку харчової 

промисловості” 

жовтень 2019 р. Кафедра харчових 

технологій 

4. Виїзне засідання студентського наукового 

гуртка “Дослідження інноваційних та 

удосконалених технологій харчової 

продукції нового асортименту” на міні-

пивоварню “Старгород”. 

жовтень 2019 р. Кафедра харчових 

технологій 

5. IV міжвузівська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів  та 

молодих вчених “Екологія та здорове 

покоління” 

листопад 2019 р. Кафедра природничих 

наук та захисту 

навколишнього 

середовища 

6. Науковий семінар “Міжнародне технічне 

регулювання, розвиток товарознавчої науки 

та проблеми експертизи у світлі 

євроінтеграційних процесів” 

листопад 2019 р. Кафедра 

товарознавства та 

експертизи в митній 

справі 

7. Науково-методичний дискус 

“Трансформація вищої освіти в умовах 

сталого економічного розвитку” 

листопад 2019 р. Кафедра 

товарознавства та 

експертизи в митній 

справі 

8. Круглий стіл “Передовий досвід організації 

логістичних процесів у сфері товарного 

обігу”. День логістики 

3 декада 

листопада 2019 р. 

Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

9. Науковий семінар “Новітні напрями 

дослідження споживних властивостей 

харчових продуктів  у процесі зберігання” 

грудень 2019 р.  Кафедра 

товарознавства, 

технологій і управління 

якістю харчових 

продуктів 

10. Монографія “Напрями підвищення 

ефективності товарознавчо-експертної 

діяльності у митній і судовій практиці” 

січень 2020 р. Кафедра 

товарознавства та 

експертизи в митній 

справі 

11. Науковий семінар “Перспективні напрями 

виробництва екологічних продуктів в 

Україні (різних товарних груп)” 

лютий 2020 р.  Кафедра 

товарознавства, 

технологій і управління 

якістю харчових 

продуктів 
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12. Круглий стіл “Формування екологічної 

безпеки текстильних матеріалів та виробів, і 

вдосконалення методів її товарознавчої 

оцінки” 

лютий 2020 р. Кафедра 

товарознавства та 

експертизи в митній 

справі 

13. Науковий семінар “Технологія борошняних 

кондитерських виробів підвищеної 

споживчої цінності і надання їм 

функціональних властивостей” 

березень 2020 р. Кафедра харчових 

технологій 

14. Науковий семінар “Дослідження проблем 

формування асортименту і якості взуттєвих 

матеріалів і взуття” 

березень 2020 р.  Кафедра 

товарознавства та 

експертизи в митній 

справі 

15. Науковий семінар “Перспективи розвитку 

туристичної галузі” 

квітень 2020 р. Кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

16. Презентація монографії: “Харчові 

виробництва. Формування технології 

первинної переробки забійних тварин на 

основі функціональних робочих модулів” 

квітень 2020 р. Кафедра харчових 

технологій 

17. Студентська наукова конференція 

приурочена до річниці чорнобильської 

катастрофи 

квітень 2020 р.  Кафедра природничих 

наук та захисту 

навколишнього 

середовища 

18.  Аспірантські читання квітень 2020 р. Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

19. Студентська науково-практична 

конференція “Інновації у сучасній 

студентській науці” 

травень 2020 р. СНТ факультету, 

кафедри факультету 

20. Науковий семінар “Напої лікувально-

профілактичного призначення” 

травень 2020 р. Кафедра харчових 

технологій 

21. Виїзне засідання студентського наукового 

гуртка на Хліб Трейд “Добрий хліб” 

травень 2020 р. Кафедра харчових 

технологій 

22. Круглий стіл “Проблеми товарознавства та 

експертизи в митній справі” 

травень 2020 р. Кафедра 

товарознавства та 

експертизи в митній 

справі 

23. Науково-методичний семінар “Проблеми 

підприємництва та менеджменту” 

І раз у семестр Кафедра менеджменту 

24. Круглий стіл “Проблеми та перспективи 

захисту навколишнього середовища” 

травень 2020 р. Кафедра природничих 

наук та захисту 

навколишнього 

середовища 

25. Засідання студентського наукового гуртка 

“Безпека  людини, суспільства та охорона 

навколишнього середовища” 

1 раз на в семестр  Кафедра природничих 

наук та захисту 

навколишнього 

середовища 
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26. Засідання студентського наукового гуртка 

“Проблеми підприємництва та 

менеджменту”  

1 раз на  квартал 

 

Кафедра менеджменту,  

кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

27. Засідання студентського наукового гуртка  кожного другого 

вівторка місяця 

Кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

28. Засідання студентського наукового гуртка  1 раз на  квартал 

 

Кафедра 

товарознавства та 

експертизи в митній 

справі 

29. Засідання студентського наукового гуртка 

“Дослідження інноваційних та 

удосконалених технологій харчової 

продукції нового асортименту” 

раз на два місяці  

протягом року 

Кафедра харчових 

технологій 

30. Засідання студентського наукового гуртка  1 раз на  квартал 

 

Кафедра 

товарознавства, 

технологій і управління 

якістю харчових 

продуктів 

31. Дискусійний клуб “Менеджер-актив” 1 раз у семестр Кафедра менеджменту 

32. Науковий семінар “Механізм розвитку 

підприємництва в умовах глобалізації” 

1 раз у семестр Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

33. Науковий семінар “Теоретико-

методологічне забезпечення розвитку і 

функціонування сфери товарного обігу” 

1 раз у семестр Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

34. Науковий семінар “Структурні моделі і 

механізм інвестиційно-інноваційного 

розвитку суб’єктів підприємництва в сфері 

товарів і послуг” 

1 раз у семестр Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

35. Науковий семінар “Засади розвитку і 

функціонування ринків в системі 

внутрішньої торгівлі” 

1 раз у семестр Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

Конкурси, олімпіади 

36. І-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади за спеціальностями факультету 

товарознавства, управління та сфери 

обслуговування 

грудень 2019 р. СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету ТУСО 

37. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт за спеціальностями 

факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування 

грудень 2019 р. − 

березень 2020 р. 

СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету ТУСО 

 

 

 



 

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 
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1.  Науковий диспут “Штучний інтелект в 

управлінні економічними системамиˮ 

вересень 2019 р. Кафедра 

комп’ютерних наук 

2.  Круглий стіл “Бренд-комунікації у 

проштовхуванні персонального бренду” 

4 жовтня 2019 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Балук Н. Р.) 

3.  Круглий стіл “Інноваційні  технології в 

освіті та науціˮ 

жовтень 2019 р. Кафедра 

комп’ютерних наук 

4.  Семінар “Бізнес-моделі хмарного надання 

ІТ-послуг” 

11 жовтня 2019 р. Кафедра маркетингу 

(проф.  

Дайновський Ю. А.) 

5.  Науковий диспут “Принципи етики і норми 

моралі сучасного рекламіста і піарника” 

17 жовтня 2019 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Бойчук І. В.) 

6.  Науково-методичний семінар для 

викладачів кафедри: “Англійська мова у 

ХХI столітті” 

жовтень 2019 р. Кафедра іноземних 

мов 

7.  Щорічна студентська конференція на тему: 

“Crisis. Action. Solutions” 

31 жовтня 2019 р. Кафедра іноземних 

мов 

8.  Науковий семінар “Кількісні методи 

досліджень соціально-економічних 

процесів” 

5 листопада 2019 р. 

3 грудня 2019 р. 

11 лютого 2020 р. 

18 березня 2020 р. 

Кафедра вищої 

математики та 

кількісних методів 

9.  Семінар “Напрями дослідження цільових 

аудиторій комунікативних технологій” 

22 листопада 2019 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Басій Н. Ф.) 

10.  Екскурсія-заняття для студентів в ІТ 

компанію Softserv 

листопад 2019 р. Кафедра 

комп’ютерних наук 

11.  Науково-методичний семінар для 

викладачів кафедри: “Сучасні методики 

викладання англійської мови” 

листопад 2019 р. Кафедра іноземних 

мов 

12.  Науковий диспут “Розвиток бізнесу 

всупереч кон’юнктурі ринку. Вплив 

ключових економічних факторів на 

кон’юнктуру ринків та послуг” 

4 грудня 2019 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Вовчанська О. М.) 

13.  Науково-методичний семінар для 

викладачів університету: “Зарубіжний 

досвід підготовки компетенційно-

орієнтованих навчальних програм” 

12 грудня 2019 р. Кафедра МЕВ 

14.  Семінар “Комунікативні аспекти 

екологічного маркетингу” 

5 лютого 2020 р. Кафедра маркетингу 

(проф. Дайновський Ю. А.) 

15.  Студентський науковий гурток 

“Застосування математико-статистичних 

методів в економіці” 

25 лютого 2020 р. 

25 березня 2020 р. 

30 квітня 2020 р. 

Кафедра вищої 

математики та 

кількісних методів 

16.  Науковий семінар на тему: “Обмінний курс і 

проблема “стадної поведінки” населення в 

Україні” 

27 лютого 2020 р. Кафедра МЕВ 
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17.  Екскурсія-заняття для студентів в ІТ 

компанію InterLogic 

лютий 2020 р. Кафедра 

комп’ютерних наук 

18.  Круглий стіл “Впровадження адаптивних 

технологій управління навчанням ˮ 

березень 2020 р. Кафедра 

комп’ютерних наук 

19.  Круглий стіл “Стимулювання збуту як 

інструмент просування в роздрібній 

торгівлі” 

26 березня 2020 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Басій Н. Ф.) 

20.  Круглий стіл “Танцювальна епідемія 1518 р. 

і президентські вибори в Україні 2019 р.: що 

спільного?” 

27 березня 2020 р. Кафедра МЕВ 

21.  Круглий стіл “Прикладні аспекти рекламно-

виставкового маркетингу” 

9 квітня 2020 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Бойчук І. В.) 

22.  Круглий стіл “Відеоконтент, кліпове 

мислення та інші особливості промоції в 

Instagram” 

17 квітня 2020 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Балук Н. Р.) 

23.  Теоретичний семінар з проблематики 

міжнародних відносин “Україна без армії, 

мови, віри: що далі?” 

23 квітня 2020 р. Кафедра МЕВ 

24.  Міжвузівський круглий стіл “Формування 

професійно-термінологічної компетентності 

майбутніх бакалаврів спеціальності 

“Комп’ютерні наукиˮ в процесі вивчення 

фахових дисциплін 

квітень 2019 р. Кафедра 

комп’ютерних наук 

спільно з кафедрою 

прикладної лінгвістики 

(НУ “Львівська 

політехніка”) 

25.  Науково-методичний семінар 

“Використання ІТ-технологій у торгівлі та 

підприємництвіˮ  

травень 2020 р. Кафедра 

комп’ютерних наук 

26.  Студентський науковий гурток “Економічні 

проблеми сучасної Європи” 

7 травня 2020 р. Кафедра МЕВ 

27.  Круглий стіл “Маркетинг послуг − що 

змінилось? Актуальні маркетингові технології 

в розвитку підприємств сфери послуг” 

15 травня 2020 р. Кафедра маркетингу 

(доц. Вовчанська 

О.М.) 

28.  Презентація “Проектування і реалізація 

мануального тестування для інтернет 

орієнтованої системи “Розклад”” 

червень 2020 р. Кафедра 

комп’ютерних наук 

29.  Диспут “Шляхи оволодіння професійною 

лексикою під час вивчення іноземної мови” 

11 червня 2010 р. Кафедра МЕВ 

30.  Студентський науковий гурток “Реалізація 

інформаційних систем для підтримки 

навчального процесу в ЛТЕУˮ 

протягом 2019-20 н. р. 

щовівторка 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

31.  Студентський англомовний круглий стіл: 

“Глобальна екологічна загроза сучасності” 

протягом 2019-20 н. р. 

кожного другого 

вівторка місяця 

Кафедра іноземних 

мов 

32.  Участь у наукових конференціях, науково-

методичних семінарах українських та 

міжнародних організацій IATEFL, TESOL, 

BESIG, Alliance Française, Dinternal Books. 

протягом 2019-20 н. р. Кафедра іноземних 

мов 
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33. I-ий тур Всеукраїнського конкурсу на 

найкраще знання іноземної мови 

(англійська) 

19 листопада 2019 р. Кафедра іноземних мов 

34. I-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади за спеціальностями 

(дисциплінами) факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних 

технологій 

грудень 2019 р.-

березень 2020 р. 

СНТ факультету, 

кафедри факультету 

35. I-ий тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за 

спеціальностями факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних 

технологій 

грудень 2019 р. − 

березень 2020 р. 

СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету 

36. I-ий тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських дипломних (магістерських) 

робіт за спеціальностями факультету 

міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій 

січень-лютий  

2020 р. 

Випускові кафедри 

факультету 

37. Конкурс курсових робіт зі спеціальності 292 

“Міжнародні економічні відносини” 

протягом  

2019-20 н. р. 

Кафедра МЕВ 

Юридичний факультет 

1. Методичний семінар “Ефективність 

взаємовідвідування занять викладачів 

кафедри” 

вересень 2019 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 

2. Круглий стіл на тему: “Вирішення трудових 

спорів” 
вересень 2019 р. 

Кафедра цивільного 

права та процесу 

3. Методичний семінар “Використання ділової 

гри при проведенні практичних занять з 

навчальної дисципліни “Міжнародне 

публічне право” 

вересень 2019 р. Кафедра 

господарського права 

та процесу 

4. Обговорення методичного забезпечення, 

підготовленого викладачами кафедри 

вересень 2019 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 

5. Студентська конференція 

Гендерні особливості спілкування 

вересень 2019 р. Кафедра філософії і 

культури 

6. 100 днів Президента України В. 

Зеленського: досягнення та прорахунки. 

вересень 2019 р. Викладачі кафедри 

історії 

7. Круглий стіл: “Цінність і роль книги в 

сучасному суспільстві”. Приcвячено 

27-му Львівському форуму видавців 2019 

23-27 вересня 

2019 р.  
Кафедра теорії 

держави і права 

8. Науковий семінар на тему: 

“Криміналістичне забезпечення досудового 

розслідування злочинів, пов’язаних з 

незаконним обігом зброї та боєприпасів” 

вересень 2019 р. 

Кафедра кримінального 

прав та процесу 

9. Конкурс серед студентів “Найкращий 

оратор” 

жовтень 2019 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 
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10. Методичний семінар “Методика викладання 

кримінального права в сучасних умовах” 

жовтень 2019 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 

11. Круглий стіл на тему “Проблемні аспекти 

діяльності юридичних клінік на території 

України” 

жовтень 2019 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

12. Науково-виховна бесіда із залученням 

професора кафедри інтелектуальної 

власності. Інформаційного та 

корпоративного права юридичного 

факультету Львівського національного 

університету ім. І. Франка Яворської О. С. 

жовтень 2019 р.  Кафедра цивільного 

права та процесу 

13. Круглий стіл на тему: “Реформування 

судової системи: передумови та наслідки” 

жовтень 2019 р. Кафедра господарського 

права та процесу 

14. Методичний семінар “Ефективність 

взаємовідвідування занять викладачів 

кафедри” 

жовтень 2019 р. 

Кафедра 

господарського права 

та процесу 

15. Науковий диспут Велика сімка: реалії і 

перспективи 

14-18 жовтня 2019 р. Викладачі кафедри 

історії 

16. Науково − практичний семінар: Нові 

виклики в адвокатській діяльності 

листопад 2019 р. Кафедра теорії 

держави і права 

(адвокат Лемеха Р. І.) 

17. Науковий семінар: Вплив набуття чинності 

16 додаткового протоколу до Європейської 

конвенції з прав людини на роботу 

Верховного суду України 

 

листопад 2019 р. 

Кафедра теорії 

держави і права 

18. Круглий стіл на тему: “Проблеми 

кримінально-правової охорони таємниці в 

Україні” 

листопад 2019 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 

19. Круглий стіл на тему: “Проблеми трудового 

законодавства в світлі проекту нової 

редакції Трудового кодексу України” 

листопад 2019 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

20. Круглий стіл на тему “Еколого-правовий 

режим використання та охорони водних 

об’єктів України” 

листопад 2019 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

21. Круглий стіл на тему: “Коригування митної 

вартості митницею: проблемні питання” 

листопад 2019 р. Кафедра 

господарського права 

та процесу 

22. Науковий семінар на тему: “Проблеми 

практичного застосування законодавства 

про діяльність господарських товариств” 

листопад 2019 р. Кафедра 

господарського права 

та процесу 

23. Студентський круглий стіл 

Невербальні засоби українського 

комунікативного етикету 

листопад 2019 р. Кафедра філософії і 

культури 

24. Парламентаризм в Україні: політичні 

напрацювання та прорахунки. 

18-22 листопада 

2019 р. 

Викладачі кафедри 

історії 

25. Аспірантські читання грудень 2019 р. Кафедра кримінального 

прав та процесу 

26. Методичний семінар: Гарантований дохід як 

виклик свободі людини. Дискусійні питання 

березень 2020 р. Кафедра теорії держави 

і права 
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27. Методичний семінар “Організація і 

методика проведення самостійної роботи 

студентів з дисципліни “Кримінальний 

процес”” 

березень 2020 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 

28. Круглий стіл на тему: “Процесуальний 

порядок звернення до Європейського суду з 

прав людини” 

березень 2020 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

29. ХVIII Студентська науково-теоретична 

конференція “Проблеми правового 

регулювання в сучасній Україні” 

березень 2020 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

30. Круглий стіл на тему: “Вирішення 

земельних спорів” 

березень 2020 р.  Кафедра цивільного 

права та процесу 

31. Круглий стіл: “Рекламні послуги. 

Особливості діяльності суб’єктів 

господарювання, що надають рекламні 

послуги” 

березень 2020 р. 

Кафедра 

господарського права 

та процесу 

32. Науковий семінар: “Практичне застосування 

наказного провадження в господарському 

судочинстві” 

березень 2020 р. 

Кафедра 

господарського права 

та процесу 

33. Круглий стіл на тему: “Заборона 

жорстокого, нелюдського або такого, що 

принижує гідність  поводження” 

квітень 2020 р. Кафедра теорії держави 

і права 

34. Круглий стіл на тему: “Антикорупційні 

органи в Україні: ефективність діяльності” 

квітень 2020 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 

Керівник відділу 

західного регіону НАБУ 

Т. Лопушанський 

35. Круглий стіл на тему “Перспективи 

нормативно-правових змін у житловому 

законодавстві України” 

квітень 2020 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

36. Методичний семінар “Організація і методика 

проведення самостійної роботи студентів з 

дисципліни “Підприємницьке право”” 

квітень 2020 р. Кафедра 

господарського права 

та процесу 

37. Обговорення методичного забезпечення, 

підготовленого викладачами кафедри 

травень 2020 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 

38. Науково-практичний тренінг із студентами 

магістратури на тему: “Оформлення 

переліку використаних джерел згідно вимог 

ВАК України за допомогою електронного 

онлайн порталу VAC.in.ua при підготовці 

магістерської роботи” 

травень 2020 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

39. Круглий стіл на тему: “Правове 

регулювання сімейних відносин з іноземним 

елементом” 

травень 2020 р. Кафедра цивільного 

права та процесу 

40. Обговорення методичного забезпечення, 

підготовленого викладачами кафедри 

травень 2020 р. Кафедра кримінального 

права та процесу 

41. Засідання гуртка з кримінального права 2 рази в семестр 

2019-2020 н.р. 

Кафедра кримінального 

права та процесу 
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42. Засідання гуртка з криміналістики 2 рази в семестр 

2019-2020 н.р. 

Кафедра кримінального 

прав та процесу 

43. Засідання гуртка з господарського права 2 рази в семестр 

2019-2020 н.р. 

 

Кафедра 

господарського права 

та процесу 

Конкурси, олімпіади 

44. 1-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади з права 

грудень 2019 р. − 

березень 2020 р. 

СНТ факультету; 

випускові кафедри 

факультету 

45. Всеукраїнський конкурс  студентських 

наукових робіт 

грудень 2019 р. − 

березень 2020 р. 

Випускові кафедри 

факультету 
 


