


 

План факультетських (інститутських) та кафедральних наукових заходів 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Період проведення Організатор 

Інститут економіки та фінансів 

1. 2. 3. 4. 

1. 

ХІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Економіка підприємства: 

сучасні проблеми теорії та практики” 

(спільна організація) 

вересень 2022 р. 

кафедра економіки 

ЛТЕУ, 

кафедра економіки 

підприємства та 

організації 

підприємницької 

діяльності Одеського 

національного 

економічного 

університету 

2. 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Актуальні проблеми 

розвитку фінансово-економічної системи: 

пріоритети та перспективи” 

20 жовтня 2022 р. 

кафедра фінансів, 

економічної безпеки, 

банківської справи та 

страхового бізнесу 

3. 

Х Міжнародна науково-практична 

інтернет конференція “Актуальні 

проблеми обліково-аналітичного процесу 

в управлінні підприємницькою 

діяльністю” 

27 жовтня 2022 р. 

співорганізатори 

кафедра фінансів, 

економічної безпеки, 

банківської справи та 

страхового бізнесу і 

МДУ, м. Мукачево 

4. 

ІV Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених “Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку 

України в галузі управління та 

адміністрування: ініціативи молоді” 

28 жовтня 2022 р. 

співорганізатори 

кафедра фінансів, 

економічної безпеки, 

банківської справи та 

страхового бізнесу і 

ДБТУ, м. Харків. 

5. 
Презентація наукових видань кафедри 

магістрантам та аспірантам ЛТЕУ 

жовтень  

2022 р. 

кафедра економіки,  

проф. Куцик В.І. 

6. Аспірантські читання 

жовтень 2022 р. - 

травень  

2023 р. 

кафедра економіки,  

відділ аспірантури і 

докторантури 

7. 

ІV Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція “Механізми 

забезпечення сталого розвитку економіки: 

проблеми, перспективи, міжнародний 

досвід” 

10 листопада 

2022 р. 

співорганізатори 

кафедра фінансів, 

економічної безпеки, 

банківської справи та 

страхового бізнесу і 

ДБТУ, м. Харків 

8. 
Науковий семінар “Як відкрити бізнес: 

податкові наслідки” 
27 вересня 2022 р. 

кафедра обліку, 

контролю, аналізу та 

оподаткування 

9. Науковий семінар “Розрахункові операції жовтень 2022 р. кафедра обліку, 



у готівковій фірмі: вимоги законодавства 

2022 року” 

контролю, аналізу та 

оподаткування 

1. 2. 3. 4. 

10. 
Науковий семінар “Трудові відносини на 

підприємстві: практичний аспект” 
листопад 2022 р. 

кафедра обліку, 

контролю, аналізу та 

оподаткування 

11. 

Круглий стіл “Сучасні тенденції розвитку 

обліку, контролю, аналізу й оподаткування 

та їх вплив на формування фахівця з 

обліку і оподаткування” 

10 листопада 

2022 р. 

кафедра обліку, 

контролю, аналізу та 

оподаткування 

12. 

IV Всеукраїнська науково-практична 

конференція “Державна фінансова 

політика України в умовах євроінтеграції: 

погляди науковців та практиків” 

листопад 2022 р. 

співорганізатори 

кафедра фінансів, 

економічної безпеки, 

банківської справи та 

страхового бізнесу і 

ЛНУ ім. Івана Франка 

13. 

Науково-методичний семінар 

“Міжнародна економіка: проблеми теорії і 

практики” 

грудень 

2022 р. 

кафедра економіки, 

проф. Лупак Р.Л. 

14. 

Презентація звіту з науково-дослідної теми 

“Політика імпортозаміщення в стратегії 

зміцнення конкурентоспроможності 

економіки України на засадах 

інформаційно-технологічної модернізації” 

(номер держреєстрації 0120U103733) 

грудень 

2022 р. 
проф. Лупак Р.Л. 

15. 

III Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених і студентів 

“Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні” 

лютий 

2023 р. 

кафедра економіки, 

кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

ЛТЕУ, 

кооперативні коледжі 

16. 

ХIV Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених та студентів 

“Формування механізмів управління 

якістю та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств” 

(спільна організація) 

березень 

2023 р. 

кафедра економіки 

ЛТЕУ 

кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Університету ім. 

А. Нобеля 

17. 

Науково-методичний семінар 

“Використання публікацій у 

наукометричних базах в науковій та 

навчальній діяльності” 

березень 

2023 р. 

кафедра економіки, 

проф. Лупак Р. Л. 

18. 

V Міжнародна науково-практична 

конференція на тему “Фінансово-

економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень” 

квітень 2023 р. 
Інститут економіки та 

фінансів 

19. Круглий стіл “Актуальні проблеми квітень кафедра економіки, 



функціонування підприємств сфери 

товарного обігу” 

2023 р. проф. Куцик В.І. 

1. 2. 3. 4. 

20. 

V Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція викладачів, 

аспірантів та студентів “Тенденції та 

перспективи розвитку фінансово-

кредитної системи України в умовах 

глобальних викликів і загроз” 

травень 2023 р. 

кафедра фінансів, 

економічної безпеки, 

банківської справи та 

страхового бізнесу 

21. 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Суспільні трансформації: 

людина, держава, соціум: матеріали 

доповідей” 

червень 2023 р. 

співорганізатори 

кафедра фінансів, 

економічної безпеки, 

банківської справи та 

страхового бізнесу і 

Львівський інститут 

ПрАТ “ВНЗ “МАУП” 

22. 

ХVIII Науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених 

“Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: 

стан, проблеми та перспективи розвитку” 

червень 2023 р. 

кафедра обліку, 

контролю, аналізу та 

оподаткування 

Конкурси, олімпіади 

23. 
І-ий тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

грудень 2022 р. -

березень 2023 р. 

СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 

24. 
І-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади 

лютий-березень 

2023 р. 

СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 

25. 
Внутрішньовузівський конкурс 

кваліфікаційних робіт 

лютий-березень 

2023 р. 

СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 

26. 

Внутрішньовузівський конкурс 

кваліфікаційних робіт зі спеціальностей 

Інституту 

лютий 

2023 р. 

СНТ Інституту, 

випускові кафедри 

Інституту 

Факультет товарознавства управління та сфери обслуговування 

 

1. 

Засідання студентського наукового гуртка 

жовтень 2022 р., 

грудень 2022 р., 

березень 2023 р., 

квітень 20223р. 

кафедра менеджменту 

доц. Фединець Н. І. 

2. Засідання студентського наукового гуртка 

з проблем товарознавства та експертизи 

товарів у сучасних умовах (керівник 

гуртка - к.т.н. Попович Н. І.) 

жовтень, грудень 

2022 р.,  

березень, травень 

2023 р. 

кафедра 

товарознавства, 

митної справи та 

управління якістю 

3. Круглий стіл “Технічне регулювання у 

світлі євроінтеграції України” 
жовтень 2022 р. 

кафедра 

товарознавства, 



митної справи та 

управління якістю 

1. 2. 3. 4. 

4. 

Семінар “Сьогоденні тенденції розвитку 

технології ресторанної та харчової 

індустрії” 

жовтень 2022 р. 
кафедра харчових 

технологій 

5. 
Презентація наукових видань кафедри 

магістрантам та аспірантам ЛТЕУ 

жовтень 

2022 р. 

кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики, 

доц. Олексин І. І. 

6. 
Науковий семінар “Механізми розвитку 

підприємництва в умовах глобалізаціїˮ 

жовтень 

2022 р. 

кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики, 

доц. Шиндировський І. М., 

проф. Франів І. А. 

7. Аспірантські читання 

жовтень 2022 р. - 

травень 

2023 р. 

кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики, 

кафедра товаро-

знавства, митної 

справи та управління 

якістю, відділ 

аспірантури і 

докторантури 

8. 

Презентація монографії “Розробка 

технології м’ясних виробів з 

використовуванням автоматизованих 

систем моделювання ” 

листопад 2023 р. 

кафедра харчових 

технологій 

проф. Ощипок І. М. 

9. 

Круглий стіл “Особливості технології та 

розроблення нового асортименту харчових 

виробів” 

листопад 2022 р. 

кафедра харчових 

технологій 

 

10. 
Круглий стіл “Логістика та продажі в 

економіці воєнного часу” 

листопад 

2022 р. 

кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики, 

проф. Міщук І. П., 

доц. Шалева О. І. 

11. Засідання студентського наукового гуртка 
листопад 2022 р., 

квітень 2023 р. 

кафедра харчових 

технологій 

ст. викл. Хінальська Т. Р. 

12. Аспірантські читання листопад 2022 р. 

кафедра менеджменту 

проф. Трут О. О., 

проф. Свидрук І. І. 

13. 

Презентація наукової діяльності та видань 

кафедри Харчових технологій 181 “ 

Харчові 

технології ” 

грудень 2022 р. 

кафедра харчових 

технологій 

 

14. 

Презентація монографії “Старіння 

полімерних матеріалів: фактори впливу, 

методи дослідження, моделювання та 

прогнозування процесів” (автор – д.т.н., 

грудень 2022 р. 

кафедра 

товарознавства, 

митної справи та 

управління якістю 



проф. Доманцевич Н. І. 

 

1. 2. 3. 4. 

15. 

ХIІ-та Міжнародна науково-практична 

конференція “Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою товарів 

і послуг” (у дистанційній формі) 

грудень 2022 р. 
кафедри факультету 

ТУСО 

16. 

Науковий семінар за результатами 

виконання науково-дослідної теми 

кафедри кафедра Харчових технологій 

“Розроблення удосконалених технологій 

харчової продукції нового асортименту та 

інноваційного обладнання ” Державний 

реєстраційний номер  01184000026 

грудень 2022 р. 

. 

кафедра харчових 

технологій 

 

17. 

Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція “Готельно-

ресторанний бізнес і курортна справа в 

Україні” 

6 грудня 2022 р. 

кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи ЛТЕУ; 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В. Стефаника 

18. 

Науковий семінар за результатами 

виконання науково-дослідної теми 

кафедри менеджменту “Формування 

сучасних систем результативного 

управління організаціями” 

грудень 2023 р. 

червень 2023 р. 

кафедра менеджменту 

проф. Трут О. О. 

19. 
Круглий стіл “Сучасний менеджмент 

організацій: проблеми та виклики” 
лютий 2023 р. 

кафедра менеджменту 

доц. Фединець Н. І., 

доц. Колянко О. В. 

20. 

Внутрішньовузівський конкурс кваліфіка-

ційних робіт зі спец. 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" 

лютий 

2023 р. 

Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

21. 

III Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених і студентів 

“Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні” 

лютий 

2023 р. 

Кафедра економіки, 

кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики, 

кооперативні коледжі 

22. 

Науково-методичний семінар “Сучасні 

підходи до викладання навчальних 

дисципліни здобувачам вищої освіти ОПП 

“Менеджмент” 

березень 2023 р. 
кафедра менеджменту 

проф. Трут О.О. 

23. 
Круглий стіл “Перспективи 

консьюмерського руху в Україні” 
березень 2023 р. 

кафедра 

товарознавства, 

митної справи та 

управління якістю 

24. 

Круглий стіл за участі здобувачів, 

науковців кафедри та практиків 

(стейкхолдерів) “Шляхи післявоєнного 

відновлення індустрії туризму й 

гостинності в Україні” 

березень 2023 р. 

кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 



25. Дискусійний клуб “Менеджер-актив” березень 2023 р. кафедра менеджменту 

1. 2. 3. 4. 

26. Аспірантські читання квітень 2023 р. 

кафедра 

товарознавства, 

митної справи та 

управління якістю 

27. 

Теоретико-методологічне забезпечення 

розвитку і функціонування сфери 

товарного обігу 

квітень 2023 р. 

Проф. Міщук І.П., 

доц. Олексин І.І., доц. 

Шалева О.І. 

28. 
Участь у роботі міжнародних наукових 

конференцій  

впродовж  

2022-2023 н.р. 

кафедра 

товарознавства, 

митної справи та 

управління якістю 

29. 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Інновації, тренди та 

перспективи індустрії гостинності”  

травень 2023 р. 

кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

30. 

ХIХ науково-практична конференція 

закладів вищої освіти споживчої 

кооперації України "Інноваційні процеси 

та їх вплив на ефективність діяльності 

підприємства" 

травень  

2023 р. 

УКС, проректор з 

наукової роботи, 

науковий відділ, 

Інститут економіки та 

фінансів, факультети 

Університету 

31. Міжкафедральний науковий семінар  протягом року 

Кафедра економіки, 

кафедра підприєм-

ництва, торгівлі та 

логістики, кафедра 

менеджменту, 

кафедра маркетингу 

та ін. 

32. Засідання студентського наукового гуртка двічі у квартал 

кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

 

Конкурси, олімпіади 

33. І-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади за спеціальностями факультету 

товарознавства, управління та сфери 

обслуговування  

грудень 2022 р. СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету ТУСО 

34. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт за спеціальностями 

факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування 

грудень 2022 р. − 

березень 2023 р. 

СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету ТУСО 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

 

1. 

Науково-методичний семінар для 

викладачів університету: “Зарубіжний 

досвід організації навчального процесуˮ 

листопад 2022 р.  кафедра МЕВ 

2. Студентський науковий гурток листопад 2023 р. кафедра МЕВ 



“Економічні та геополітичні наслідки 

російської агресії в Україні” 

1. 2. 3. 4. 

3. 

Презентація монографії “Зовнішня 

торгівля країн Центральної та Східної 

Європи в умовах членства в ЄС” (автори – 

Шевчук В., Бліхар М.) 

грудень 2022 р.  кафедра МЕВ 

4. 

Круглий стіл “Праця за кордоном як 

важливе джерело рівноваги платіжного 

балансу воюючої країни” 

березень 2023 р. кафедра МЕВ 

5. 

Науково-методичний семінар для 

викладачів університету: “Зарубіжний 

досвід рейтингової оцінки викладачівˮ 

березень 2023 р.  кафедра МЕВ 

6. 
Екскурсія-заняття для студентів в 

компанію “Стар Дизайн” 

березень 2023 р.  кафедра МЕВ 

7. 

Теоретичний семінар з проблематики 

міжнародних відносин “Небезпека 

пацифізму в сучасній історії” 

квітень 2023 р. кафедра МЕВ 

8. 

Постійно діючий міжкафедральний 

семінар “Шляхи оволодіння професійною 

лексикою під час вивчення іноземної 

мови” 

квітень 2023 р.  кафедра МЕВ 

9. 

Студентський науковий гурток 

“Перспектива стабілізації обмінного курсу 

гривні за умов воєнного стану та 

післявоєнного відновлення економіки” 

квітень 2023 р. кафедра МЕВ 

10. 
Круглий стіл “Економічна синергія 

прикордонних регіонів України і Польщі ” 

травень 2023 р. кафедра МЕВ 

11. 
Семінар “Тік Ток: можливості залучення 

цільової аудиторіїˮ 

22 вересня 2022 р. кафедра маркетингу 

12. 
Круглий стіл “Бізнес-етика в сучасній 

рекламної та PR-діяльностіˮ 

27 жовтня 2022 р. кафедра маркетингу 

13. 
Воркшоп для студентів-журналістів від 

Наталії Кухти 

7 листопада 2022 р. кафедра маркетингу 

14. 

Круглий стіл "Вплив російсько-української 

війни на кон’юнктуру світових товарних 

ринків та ринки послуг" 

21 листопада 2022 

р. 

кафедра маркетингу 

15. 
Круглий стіл “Особливості сегментації 

ринку медичних послуг” 

28 листопада 2022 

р. 

кафедра маркетингу 

16. 
Науковий диспут “Ефективні прийоми 

реклами” 

29 грудня 2022 р. кафедра маркетингу 

17. 

Круглий стіл "Маркетингові та рекламні 

дослідження в умовах глобальних 

викликів" 

14 березня 2023 р. кафедра маркетингу 

18. 

Круглий стіл “Напрями вдосконалення 

іміджу університету за допомогою засобів 

реклами та зв’язків з громадськістю” 

21 березня 2023 р. кафедра маркетингу 

19. Науковий диспут “Цифрова аналітикаˮ 17 квітня 2023 р. кафедра маркетингу 

20. Круглий стіл на тему: Цифровий 11 травня 2023 р. кафедра маркетингу 



сторітелінг, або як оживити фотографію 

 

1. 2. 3. 4. 

21. 

Науковий диспут “Пріоритетні напрями 

вітчизняного маркетингу в умовах 

військового стану Україниˮ 

16 травня 2023 р. кафедра маркетингу 

22. 
Науковий диспут “Наукові засади 

рекламної та PR-діяльності у бізнесі” 

5 червня 2023 р. кафедра маркетингу 

23. 
Студентський науковий гурток 

“Маркетингˮ 

протягом 2022-23 

н.р. 

кафедра маркетингу 

24. 
Студентський науковий гурток “Реклама і 

PRˮ 

протягом 2022-23 

н.р. 

кафедра маркетингу 

25. 
Участь у наукових конференціях, науково-

методичних семінарах, вебінарах 

протягом 2022-23 

н.р.. 

кафедра маркетингу 

26. 

Науковий семінар “Кількісні методи 

досліджень соціально-економічних 

процесів” 

1 раз в місяць кафедра вищої 

математики та 

кількісних методів 

27. 

Студентський науковий гурток “Кількісні 

методи в економіці” 

1 раз в місяць кафедра вищої 

математики та 

кількісних методів 

28. 

Участь у наукових конференціях, науково-

методичних семінарах. 

протягом 2022-2023 

н. р. 

кафедра вищої 

математики та 

кількісних методів 

29. 
Науковий диспут “Машинне навчання: 

моделі та досягненняˮ 

вересень 2022 р. кафедра 

комп’ютерних наук 

30. 
Екскурсія-заняття для студентів в ІТ 

компанію Softserv 

жовтень 2022 р. кафедра 

комп’ютерних наук 

31. 
Круглий стіл “Сучасні технології розробки 

web–застосуваньˮ 

листопад 2022 р. кафедра 

комп’ютерних наук 

32. 
Екскурсія–заняття в IT–компанію Aliks грудень 2022 р. кафедра 

комп’ютерних наук 

33. Студентський науковий гурток “Реалізація 

інформаційних систем для підтримки 

навчального процесу в ЛТЕУˮ 

щотижня протягом 

2022-23 н. р., у 

вівторок 

кафедра 

комп’ютерних наук 

34. Круглий стіл “Сучасні інструменти для 

колективної роботи у віддаленому режиміˮ 

лютий 2023 р. кафедра 

комп’ютерних наук 

35. Екскурсія-заняття для студентів в ІТ 

компанію “Тераконсалт” 

березень 2023 р. кафедра 

комп’ютерних наук 

36. Екскурсія–заняття в Центр математичного 

моделювання Інституту прикладних 

проблем механіки та математики ім. Я. С. 

Підстригача НАН України 

квітень 2023 р. кафедра 

комп’ютерних наук 

37. Науково-методичний семінар “Проблеми 

розвитку та застосування штучного 

інтелектуˮ 

травень 2023 р. кафедра 

комп’ютерних наук 

38. Науково-методичний семінар для 

викладачів: “Використання сучасних 

інтерактивних технологій в процесі 

змішаного та дистанційного вивчення та 

викладання іноземної мови (Blended 

жовтень 2022 р.  кафедра іноземних 

мов  



Learning) у ВНС (віртуально-навчальному 

середовищі)ˮ  

1. 2. 3. 4. 

39. Науково-педагогічний семінар: 

“Формування націоцентричного світогляду 

молоді в часі воєнного стануˮ 

листопад 2022 р.  кафедра іноземних 

мов  

40. Зустріч студентів з маркетологом, 

волонтером, керівником компанії АртБро 

листопад 2022 р. кафедра іноземних 

мов 

41. Студентський англомовний круглий стіл: 

“Виклики та загрози в умовах воєнного 

стану: погляд з України та з-за кордонуˮ  

протягом 2022-2023 

н.р. кожного другого 

вівторка місяця 

кафедра іноземних 

мов  

42. Участь викладачів у наукових 

конференціях, науковометодичних 

семінарах українських та міжнародних 

організацій IATEFL, TESOL, BESIG, AUF 

(Agence Universitaire de la Francophonie, 

Dinternal Books 

протягом 2022-2023 

н. р. 

кафедра іноземних 

мов  

43. Лінгвістичний семінар: “Перекладацькі 

стратегії Wikipedia : мистецтво маркетингу 

та торгівліˮ 

березень 2023 р. кафедра іноземних 

мов 

44. Круглий стіл з дидактики: 

“Адекватність/неадекватність чинних 

критеріїв оцінювання усного володіння 

другою іноземною мовою – на рівні 

університетуˮ 

квітень 2023 р. кафедра іноземних 

мов 

 

Конкурси, олімпіади 

45. 

1-ий тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади за спеціальностями факультету 

міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій 

грудень 2022 р.-

березень 2023 р. 

СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету 

46. 

1-ий тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за 

спеціальностями факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних 

технологій 

грудень 2022 р.-

березень 2023 р. 

СНТ факультету, 

випускові кафедри 

факультету 

47. 

1-ий тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських дипломних (магістерських) 

робіт за спеціальностями факультету 

міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій 

січень-березень 

2023 р. 

випускові кафедри 

факультету 

48. 
Організація та проведення учнівської 

олімпіади з основ інформатики 

березень-квітень 

2023 р. 

кафедра 

комп’ютерних наук 

49. 
Конкурс бакалаврських кваліфікаційних робіт за 

спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” 

червень 2023 р. кафедра 

комп’ютерних наук 

50. 
Конкурс курсових проектів за 

спеціальністю “Комп’ютерні науки” 

травень 2023 р. кафедра 

комп’ютерних наук 

51. 

I-ий тур Всеукраїнського конкурсу на 

найкраще знання іноземної мови 

(англійська)  

листопад 2022 р.  кафедра іноземних 

мов  



52. 
I-ий тур Всеукраїнського конкурсу на 

найкраще знання української мови 

листопад 2022 р.  кафедра іноземних 

мов  

Юридичний факультет 

1. 2. 3. 4. 

1. 

Науковий диспут: “Перспективи членства 

України у Євросоюзі  та співпраця з 

НАТОˮ 

вересень 2022 р. кафедра історії і 

філософії 

2. 

Науковий диспут із студентами першого 

курсу в межах навчальної дисципліни 

“Основи римського цивільного права” на 

тему: “Рецепція римського приватного 

права як важлива ланка розвитку 

цивільного законодавства” 

 28 вересня 2022 р. доц. Горецька Х. В. 

3. 

Науково- практичний семінар: “Глобальна 

проблема війни і миру в контексті сучасної 

Україниˮ 

жовтень 2022 р. кафедра історії і 

філософії 

4. 

Науково-практичний тренінг із студентами 

магістратури на тему: “Інтерперсональні та 

соціальні компетентності в роботі юриста” 

05 жовтня 2022 р. доц. Горецька Х. В. 

5. 
Круглий стіл на тему: “Проблеми 

застосування господарського законодавстваˮ 

20 жовтня 2022 р. доц. Гентош Р. Є. 

6. 

Науково-практична бесіда із 

представником державної виконавчої 

служби України на тему: “Державні та 

приватні виконавці: права, обов’язки та 

компетенція у період військового стануˮ 

28 жовтня 2022 р. доц. Фіцик С. О. 

7. 

Науковий семінар: “ОБСЄ в умовах 

військових конфліктів: діяльність, реалії і 

перспективиˮ 

листопад 2022 р. кафедра історії і 

філософії 

8. 

Проведення науково-методичного 

семінару на тему “Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах війни в 

Україніˮ 

01 листопада 

2022 р. 

доц. Олашин М. М., 

доц. Голинська М. І. 

9. 

Науково-практичний семінар на тему 

“Правове регулювання суспільних 

відносин в умовах воєнного стану в 

Україні” 

11 листопада 

2022 р. 

проф. Федоров М. П. 

10. 

Круглий стіл на тему “Порівняння 

законодавства України із законодавством 

країн світу, які мають досвід військових 

дій на своїй територіїˮ 

14 листопада 

2022 р. 

доц.  Олашин М. М.  

11. 

Науковий диспут із студентами третього 

курсу в межах навчальної дисципліни 

“Цивільний процес” на тему: “Докази та 

доказування в цивільному процесі” 

18 листопада 

2022 р. 

ст. викл. Медвідь Ю. О. 

12. 
Круглий стіл на тему: Практичні питання 

управління господарським товариствомˮ 

22 листопада 

2022 р. 

доц. Оверко Г. Я. 

13. 

Методичний семінар на тему 

“Застосування технічних засобів навчання 

в освітньому процес” 

01 грудня 

2022 р. 

ст. викл. 

Скибіцький Б. А. 



14. 
Круглий стіл на тему “Проблеми та 

тенденції кримінального права та процесу” 

05 грудня 2022 р. доц. Скрекля Л. І. 

1. 2. 3. 4. 

15. 

Круглий стіл на тему: “Особливості 

договору купівлі-продажу через мережу 

Інтернет” 

07 грудня 2022 р. доц. Чабан О. М. 

16. 

Науково-практична бесіда із доктором 

юридичних наук, Суддею 

Конституційного Суду України 

Грищук О. В. на тему: “Історичний 

розвиток системи конституційних 

цінностей: сучасність та майбутні 

виклики” 

9 грудня 2022 р. доц. Горецька Х. В. 

 


