План проведення конференцій, презентацій, круглих столів та семінарів на 2014 р.
Кафедра

Тематика

Шляхи стимулювання
внутрішнього попиту

Вищої математики
Харчових технологій
та готельноресторанного бізнесу
Харчових технологій
та готельноресторанного бізнесу
Харчових технологій
та готельноресторанного бізнесу
Харчових технологій
та готельноресторанного бізнесу
Харчових технологій
та готельноресторанного бізнесу
Господарського
права та процесу

Керівник

Шевчук В.О.

Аналіз продуктивності та
ефективності діяльності банків в
Україні

презентація
монографії

травень
2014

Пілявський А.І.

Ароматизатори в харчовій
промисловості

круглий стіл

квітень
2014

Петришин Н.З.

2014

Пономарьов
П.Х.

Генетично модифіковані продукти,
мікроорганізми і харчові продукти

презентація
монографії

Проблеми регламентації
фосфатовмісних речовин у м’ясній
продукції

науковий
семінар

щорічно
(вересень)

Ощипок І.М.

Сучасні проблеми якості і
безпечності харчування

науковопрактичний
семінар

щорічно
(жовтень)

Пономарьов
П.Х.

круглий стіл

березень
2014

Ощипок І.М.,
Пономарьов
П.Х.

круглий стіл

березень
2014

Ковальська М.Є.

Харчові добавки в харчовій
промисловості і гігієнічні аспекти
застосування
Актуальні проблеми
господарського права

Іноземних мов

Актуальні проблеми сучасної
лінгвістичної науки.

Хімії і фізики

Аспірантські читання

Аудиту,
Бухгалтерського
обліку

Форма
Термін
проведення
проведення
Наукова
конференція
квітень
професорсько2014
викладацького
складу і аспірантів

Бухгалтерський облік, аналіз і
контроль в системі управління
підприємством

науковоІI-IV квартал
методичний
Ковалик Н.В.
2014
семінар
науковоСкоробогатий
практичний
щорічно
Я.П.
семінар
Всеукраїнська
науковоквітеньРудницький
практична
травень
В.С.,
конференція
2014
Бачинський В.І.
студентів,
аспірантів та
молодих вчених

Кримінального права
та процесу

Вдосконалення методики
наукового керівництва і захисту
курсових робіт з кримінального
права та кримінального процесу

Бесіда-дискусія

березень
2014

Щур Б.В.

Романо-германських
мов

Вивчення і викладання іноземних
мов і літератур – через нову теорію
до нової практики”

наукова
конференція
професорськовикладацького
складу ЛКА

2014

Думашівський
Я.Є.

круглий стіл

2014

Думашівський
Я.Є.

науковий
семінар

жовтень
2014

Завійська В. М.

науковий
семінар

лютий
2014

Іваночко В. В.

Вивчення і викладання іноземних
мов і літератур – через нову теорію
до нової практики”
Вивчення місця фізичного
Фізичного виховання
виховання в структурно-логічній
та спорту
схемі навчального процессу.
Вивчення психологічної
Фізичного виховання
готовності студентів до
та спорту
збереження репродуктивного
Романо-германських
мов

здоров’я
Господарського
права та процесу

Господарському кодексу України
10 років: випробування часом

Господарського
права та процесу
Філософії та
культури

Дискусійні питання розгляду
спорів у господарському суді
Діалектика і логіка філософського
мислення
Системний аналіз економічних
систем
Ефективність управління
оборотним капіталом
торговельного підприємства
Європейська інтеграція вищої
освіти України у контексті
Болонського процесу.
Застосування економетричностатистичних методів на
макрорівні
Перехідні економічні системи

Економічної теорії
Економіки
підприємства
Іноземних мов
Економетрії та
статистики
Економічної теорії
Товарознавства
продовольчих
товарів
Цивільного права та
процесу
Цивільного права та
процесу

Аудиту

Проблеми якості та безпечності
харчових продуктів
Круглий стіл з актуальних
проблем з цивільного права за
участю заслуженого юриста
професора Ромовської З.В.
Проблемні аспекти формування
трудового законодавства України
Методичні проблеми фінансової
звітності, пов’язані із
затвердженням нової редакції
НП(с)БО 1 (наказ Мінфіну
України № 73 від 7 лютого 2013
р.)

Філософії та
культури

Гуманітарна освіта і наука в
сучасній Україні

Банківської справи

Національні фінансові системи в
умовах глобалізації: тенденції та
перспективи розвитку

Кримінального права
та процесу

Неправомірна вигода як новела в
кримінальному законодавстві

Цивільного права та
процесу

Цивільного права та
процесу
Товарознавства
продовольчих
товарів

Обговорення законопроектів зі
студентами гуртка з трудового
права за участю професора ЛНУ
ім. І.Франка Пилипенка П.П.
Обговорення проектів
законодавчих актів зі студентами
гуртка з цивільного права за
участю професора ЛНУ ім.
І.Франка Коссака В.М.
Обмін досвідом з наукової та
навчальної роботи між кафедрою
товарознавства продовольчих

обговорення,
міжкафедральни
й круглий стіл

березень
2014

Котуха О.С.,
Музика Я.І.,
Граб С.О.
Попадюк С.С.,
Ковальська М.Є.
Сислюк Я.Г.
Пігош М.А.
Башнянин Г.І.
Шевчик Б.М.

дискусійний
клуб

лютий
2014
квітень
2014 р.

круглий стіл

2014

міжкафедральний
науковий семінар

2014

Васильців Т.Г.

науковометодичний
семінар

ІІІ квартал
2014

Ковалик Н.В.

круглий стіл

квітень
2014

Єлейко В.І.

конференція

2014

Башнянин Г.І.

круглий стіл

грудень
2014

Сирохман І.В.

круглий стіл

квітень
2014

круглий стіл

квітень
2014 року

Науковометодичний
семінар

січень
2014

круглий стіл

Науковоберезень
практична
2014
конференція
Всеукраїнська
науково-практична
3-4 березня
конференція
2014
студентів,
аспірантів та
молодих вчених

Мацько М.А.
Ратушна Б.П.,
Гентош Р.Є.,
Петрицин Н.Т.
Мацько М.А.

Гринів Б.В.

Тімченко О.П.
Козій І.В.

Чікіта І.Б.,
Костак З.Р.
Яворська В.Г.,
Гладун З.С.,
Сосніна О.В.
Мацько М.А.
Ратушна Б.П.,
Гентош Р.Є.,
Петрицин Н.Т.

семінар

лютий
2014

круглий стіл

квітень
2014

круглий стіл

березень
2014 року

Ратушна Б.П.,
Гентош Р.Є.,
Петрицин Н.Т.

круглий стіл

жовтень
2014

Сирохман І.В.

Хімії і фізики
Економіки
підприємства
Аудиту
Кримінального права
та процесу
Кримінального права
та процесу
Історії та політології
Господарського
права та процесу
Інформаційних
систем у
менеджменті
Економічного
прогнозування та
ризику
Господарського
права та процесу
Банківської справи
Господарського
права та процесу
Аудиту
Товарознавства
непродовольчих
товарів
МЕВ
Господарського
права та процесу
Фінансів і кредиту

товарів ЛКА та кафедрою
товарознавства та експертизи
продовольчих товарів Донецького
національного університету
економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського
Оптичні та голографічні
дослідження поверхні матеріалів
Організація та розвиток
інтегрованих систем в споживчій
кооперації України
Особливості викладання
контрольно-аналітичних дисциплін у Вищій школі
економічній, м. Тарнув ( Польща)
Медичне право України

презентація
монографії

2014

Скоробогатий
Я.П.

презентація
монографії

2014

Міценко Н.Г.

Науковометодичний
семінар кафедри

квітень
2014

Рудницький В.С.

Методичний
семінар

лютий
2014

Гладун З.С.

травень
2014

Олашин М.М.,
Федоров М.П.

квітень
2014

Гелей С.Д.

березеньквітень
2014

Котуха О.С.

січень
2014

Артеменко В.Б.

вересень
2014

Копич І.М.

березень
2014

Рабінович А.В.,
Волинець Т.В.

24 лютого
2014

Копилюк О.І.,
Чікіта І.Б.

квітень
2014

Репецький В.М.,
Микієвич М.М.

Березень
2014

Крохта Р.В.

круглий стіл

жовтень
2014

Доманцевич Н. І.,
Беднарчук М. С.,
Шумський О. В.,
Попович Н. І.

науковий
семінар

вересень
2014

Черкас Н.І.

круглий стіл

січень
2014

Репецький В.М.

листопад
2014

Черкасова С.В.

Особливості проведення негласних
слідчих (розшукових) дій у
Бесіда-дискусія
кримінальному провадженні
Підготовка серії наукових праць
присвячених 200-річчю від дня
конференція
народження Т. Шевченка
Підготовка та проведення ХII- ї
студентської науково-теоретичної
конференція
конференції
Розробка і впровадження
дистанційних освітніх технологій науковий семінар
у вищій школі
Теоретико методологічні
проблеми математичного
науковий семінар
моделювання та прогнозування
соціально-економічних систем
Правовий аналіз господарського
семінар
законодавства
ІІ Всеукраїнська
Проблеми забезпечення
науковостабільного розвитку
практична
національних банківських систем:
конференція
теорія, практика та світовий досвід
Проблеми захисту прав акціонерів
круглий стіл
за законодавством України та ЄС
Проблеми податкового планування
Науковоі впровадження нового
методичний
податкового законодавства
семінар
Проблеми товарознавчих
досліджень нових видів окремих
груп непродовольчих товарів
Ризики надмірної акумуляції
зовнішнього державного боргу в
доларизованій сировинноорієнтованій економіці
Соціальна цінність сучасного
міжнародного права

ВсеукраїнськаСоціально-економічні наслідки та науково-практична
стратегія реформування
конференція
фінансової системи України
студентів,
аспірантів та

Романо-германських
мов

Сучасні дослідження в галузі
методики викладання іноземних
мов
Сучасні методи досліджень
сировини та матеріалів
Теорія і практика бухгалтерського
обліку, аналізу й аудиту: стан,
проблеми та перспективи
розвитку
Термінологічні особливості
іншомовних спеціальних текстів.

Економічної теорії

Українська національна ідея

Іноземних мов
Хімії і фізики
Аудиту

Економіки
підприємства
Банківської справи
Товарознавства
непродовольчих
товарів
Економіки
підприємства
Фізичного виховання
та спорту

Управління інтелектуальнокадровим забезпеченням
економічної безпеки
торговельного підприємства
Фінансово-економічна діяльність
кооперативних банків: зарубіжний
та вітчизняний досвід
Формування асортименту та якості
виробів із термопластичних
полімерних матеріалів
Формування кластерних утворень і
моделей розвитку регіону
Шляхи підвищення ефективності
занять з фізичного виховання зі
студентами ЛКА

молодих вчених
науковоІ-IІІ квартал
методичний
Дубравська Д.М.
2014
семінар
жовтень
круглий стіл
2014
Міжнародна
науково16-17 травня
Редченко К.І.
практична
2014
конференція
науковий
Думашівський
2-ий семестр
семінар
Є.Я.
Башнянин Г.І.,
круглий стіл
2014
Мисловський П.Й.
міжкафедральний
науковий семінар

2014

Іляш О.І.

науковий семінар

травень
2014

Копилюк О.І.,
Музичка Л.М.

презентація
монографії

2014

Доманцевич Н. І.

2014

Васильців Т.Г.

квітень
2014

Лукасевич Л.В.

міжкафедральний
науковий семінар
науковопрактичний
семінар

